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sloupek
Vážení spoluobčané,

věděli jste, že se v  bezprostřed-
ním sousedství naší městské části 
nachází již bezmála čtvrt stole-
tí botanická zahrada zasazená 
do historického parku podle návr-
hu známého zahradního architekta 
Františka Thomayera? 

Pokud ne, není se čemu divit. 
Nádherná zahrada spravovaná 
Střední odbornou školou stavební 
a zahradnickou, která sídlí v Učňov-
ské ulici na Jarově, byla totiž dosud 
otevřena veřejnosti pouze v pracov-
ní dny v době od 8 do 16 hodin, tedy 
v době, kdy se většina z nás nachází 
v zaměstnání. Na provoz v ostatních 
dnech a též v době letních prázdnin 
chyběly škole prostředky, zejména 
pak na zajištění ostrahy.

To se však již brzy změní. Díky 
navýšenému fi nančnímu příspěvku 
určenému na provoz botanické za-
hrady, který jsem nedávno prosa-
dila na pražském magistrátu, bude 
toto zajímavé a doposud opomíjené 
místo otevřeno i o víkendech a stát-
ních svátcích od 8 do 18 hodin, a to 
po celé období od května do října 
včetně letních měsíců. 

Občané naší městské části a dal-
ší návštěvníci si tak budou moci 
i  o  víkendech a  státních svátcích 
projít rozmanité parkové plochy 
s  vysazenými historickými dřevi-
nami, navštívit rozsáhlé skleníky 
o rozloze téměř tří tisíc metrů čtve-
rečných, pokochat se vyhlídkou ze 
skalní části zahrady či jen posedět 
a odpočinout si u krásného rybníku. 

Jsem ráda, že se nám ve spolu-
práci s  ředitelem školy Miloslavem 
Janečkem podařilo dosáhnout 
otevření zahrady široké veřejnosti, 
a těším se, že se s mnohými z Vás 
potkám na  slavnostním zahájení 
letošní botanické sezony, které vy-
chází na prvního května tohoto roku.

Jaro je tu, užijme si ho plnými 
doušky.

Irena Ropková 
radní Prahy 3

Radnice třetí městské části chce urychlenou transformaci 
budovy NNŽ na centrum zaměřené převážně na aktivity 
v oblasti kultury a vzdělávání. Zároveň žádá hlavní 
město Prahu, aby byla vymezena širší lokalita NNŽ pro 
koncept urbanistického řešení včetně zachování územní 
rezervy pro metro D. 

Rada Prahy 3 schválila v po-
lovině března podání pod-
nětu na pořízení změny 
územního plánu pro po-

zemek s památkově chráněnou bu-
dovou NNŽ. Ta by se tak měla pro-
měnit z plochy určené pouze pro 
drážní využití na funkční zónu smíše-
ného městského jádra nebo zónu vše-
obecně smíšenou. Třetí městská část 
po stažení původního podnětu z roku 
2008 na změnu územního plánu, kte-
rý nepočítal se zachováním hlavní bu-
dovy NNŽ, tak učinila další krok, aby 
v souladu s memorandem z roku 2014 
mohlo v nádražní budově vzniknout 
kulturně-vzdělávací centrum.

Praha 3 usiluje také o to, aby In-
stitut plánování a rozvoje (IPR) 
z pověření rady hlavního města Pra-
hy zajistil zpracování uceleného ur-
banistického řešení nejen areálu 
Nákladového nádraží Žižkov, ale 
i navazujících rozvojových území. 
Hranice této lokality, která se roz-
prostírá na téměř 50 hektarech, ve-
dou od Olšanské ulice podél Male-
šické přes území při ulici Na Jarově 
až po napojení na Českobrodskou. 
„Urbanistické řešení tohoto území musí 
být co možná nejkomplexnější a musí za-
hrnout i okrajové plochy, které jsou sice 
za linií areálu NNŽ, nicméně s ním bez-
prostředně souvisejí. Pro Prahu 3 a její 

obyvatele je do budoucna důležité vědět, 
kde budou ulice, náměstí, tramvaj, me-
tro, parky, škola, školka a ostatní veřej-
ná vybavenost,“ vysvětluje starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová s tím, 
že reálná zástavba celého území 
bude stejně možná až po vybudo-
vání městského dopravního okru-
hu. „Z tohoto důvodu není pro Prahu 3 
prioritní změna celého území na staveb-
ní pozemky, ale je důležitá vize, jak toto 
území bude vypadat za 10 či 20 let,“ shr-
nuje postoj Prahy 3 k proměně NNŽ  
Vladislava Hujová. 

Miroslav Štochl
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„Mucha si přál pavilon 
v dominantní poloze 

nad Prahou,“ 
říká Jiří T. Kotalík

Dohoda mezi Trojkou 
a Viktorií Žižkov se už 
rýsuje
Fotbalový klub Viktoria Žižkov za-
žalovala kvůli neplacení nájemného 
za stadion v Seifertově ulici městská 
část Praha 3. Na její stranu se přiklo-
nil nejprve obvodní a  letos v  březnu 
i městský soud. O  způsobu, jak teď 
Trojce zaplatí dluh, který spolu s úro-
ky narostl na 1,4 milionu korun, začal 
klub znovu jednat.

Více na str. 8   

Praha 3 schválila 
dotace
Zastupitelstvo Prahy 3 schválilo 
21.  března 2017 přidělení fi nančních 
prostředků z  dotačního fondu. Mezi 
237 subjektů bylo rozděleno téměř 
14,5 milionu korun, a to v šesti dotač-
ních programech, kterými jsou památ-
ková péče, životní prostředí, kultura, 
sociální péče a  zdravotnictví, tělový-
chova a sport a oblast volného času.

Více na str. 6

Vytipovali jste projekty 
pro participativní 
rozpočet
Až do poloviny března mohli obyvatelé 
Prahy 3 podávat svoje návrhy na pro-
jekty, které by si podle nich zaslou-
žily realizaci v  rámci druhého roční-
ku participativního rozpočtu. Celkem 
se sešlo čtrnáct zajímavých námětů, 
o nichž můžete diskutovat 20. dubna 
ve Vozovně.

Více na str. 5

Přehled mateřských 
škol v Praze 3 
pro školní rok 

2017/2018

str. 16–17

Vymezení lokalit A, B, C, D, E, Nákladového nádraží 
požadované MČ Praha 3 pro koncept urbanistického řešení

Praha 3 umožňuje vznik kulturně-
-vzdělávacího centra 
v budově Nákladového 
nádraží Žižkov
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zpravodajství

Záštita nad akcemi
Rada MČ schválila záštitu zástupce 
starostky Alexandera Bellu nad fes-
tivalem Asie vzdálená a  blízká, kte-
rý se bude konat 25. května 2017, 
a nad projektem Týden módy Národ-
ní komory módy – ČR, který se ode-
hraje ve dnech 31. března až 1. dub-
na 2017.

Uzavření smlouvy o  nájmu bytu 
v Domě s pečovatelskou službou
Usnesením RMČ bylo na doporuče-
ní komise pro sociální politiku a zdra-
votnictví schváleno uzavření smlouvy 
o  nájmu bytu v  Domě s  pečovatel-
skou službou. 

Záštita nad akcemi
Starostka MČ převzala záštitu nad 
turnajem v showdownu a turnaji v ku-
želkách a bowlingu, dále nad 3. roč-
níkem festivalu Open House Praha 
2017 a  také nad 41. ročníkem regi-
onálního závodu ČP v letním biatlonu 
Žižkovská stuha. Zástupce starostky 
Jan Materna převzal záštitu nad akcí 
Den země, David Gregor nad akcemi 
Jom-ha-šoa a Koncert ke dni Romů 
2017 a Alexander Bellu nad osvěto-
vou iniciativou u příležitosti Světové-
ho dne porozumění autismu.

Zpráva o  činnosti ombudsmana 
pro seniory
Činnost ombudsmana pro senio-
ry byla na Praze 3 zahájena 1. října 
2015. Dle zprávy o  činnosti za  rok 
2016 vyhledalo jeho pomoc 189 se-
niorů. Ombudsman se věnuje zejmé-
na poradenství v oblasti bydlení, dů-
chodů, sociálních a  zdravotnických 
služeb a volnočasových aktivit, dále 
zajišťuje bezplatné právní poraden-
ství, doprovod při úředních jedná-
ních a pomoc v tíživých životních si-
tuacích. 

Dotace na  obnovu kulturní pa-
mátky Nový židovský hřbitov
ZMČ odsouhlasilo poskytnutí dotace 
z  rozpočtu MČ v Programu regene-
race městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón 
MK ČR na  obnovu kulturní památ-
ky Nový židovský hřbitov. Jedná se 
o III. etapu obnovy hrobky Kubinzky 
– restaurování kamenných a  kovo-
vých prvků vnějšího pláště včetně ko-
runní římsy – a také o obnovu hrob-
ky I. Fuchse – restaurování kovového 
plůtku s brankou.

Dotace z dotačního fondu
Na svém zasedání schválilo ZMČ při-
dělení dotací z dotačního fondu MČ 
pro rok 2017. Celkem bylo přijato 
352 žádostí. Mezi 237 žadateli, kteří 
řádně splnili podmínky některého ze 
šesti dotačních programů a byla jim 
tak přidělena dotace, bude rozděle-
no téměř 14,5 milionu korun.

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

PŘEDSTAVUJEME 

Obvodní ředitelství Městské policie Praha 3
„Naší prioritou je ochrana bezpečnosti osob a jejich majetku. Hlídko-
vou činnost zaměřujeme na lokality se zvýšeným nápadem majetkové 
pouliční kriminality. Zvýšenou pozornost věnujeme též lokalitám, kde 
se zdržují osoby bez přístřeší a osoby zneužívající návykové látky. Již 
zdaleka neplatí léta tradované Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni,“ říká 
Dušan Machoň, vedoucí Obvodního ředitelství městské policie Praha 3.

Můžete představit vaše oddělení?  
V rámci Obvodního ředitelství 
městské police Praha 3 se sídlem 
v ulici Lupáčova 14 je v současné 
době zařazeno 88 z plánovaného 
počtu 109 strážníků. Vlastní výkon 
služby je zajištěn strážníky v hlíd-
kové službě a strážníky okrskáři, 
kteří působí na služebnách v ulici 
Řipská 26 a na Olšanských hřbito-
vech. Koordinaci hlídek v terénu 
a příjem oznámení občanů zajišťuje 
nepřetržitě dozorčí služba. V kaž-
dé směně je včetně dozorčí služby 
v průměru 18 strážníků. 

Jak vypadá běžný pracovní den?
Nástup na denní směnu je v 6.30, 
na noční v 18.30. Po instruktáži 
a přípravě nezbytné výzbroje a vý-
stroje k výkonu služby odcháze-
jí strážníci do určených úseků, kde 
plní stanovené úkoly. V ranních ho-
dinách před začátkem školního vyu-
čování zajišťují dohled na 11 přecho-
dech pro chodce u základních škol. 
Konec pracovní doby je v 19.00, re-
spektive v 7.00.

Které úkony řešíte nejčastěji? 
Naší prioritou je ochrana bezpeč-
nosti osob a jejich majetku. Hlídko-
vou činnost zaměřujeme na lokality 

se zvýšeným nápadem trestné čin-
nosti, zejména majetkové pouliční 
kriminality. Sem spadají krádeže, vy-
krádání a poškozování motorových 
vozidel, poškozování veřejně pro-
spěšných zařízení apod. Zvýšenou 
pozornost věnujeme též lokalitám, 
kde se zdržují osoby bez přístřeší 
a osoby zneužívající návykové látky. 
Každodenně řešíme přestupky ruše-
ní nočního klidu, znečišťování veřej-
ného prostranství apod. Náplní naší 
práce je též dohled nad dodržová-
ním pravidel zóny placeného stání. 
Není výjimkou, že za den přijmeme 

dvacet oznámení občanů na nedo-
volené stání vozidel. Dále bych zmí-
nil dohled strážníků u základních 
škol, sběr injekčních stříkaček a je-
hel po narkomanech, kontroly dodr-
žování povinností majitelů psů atd. 
Zaměřujeme se také na ilegální graf-
fi ti. Loni jsme zadrželi 22 sprejerů. 

V  čem se liší Praha 3 od  jiných 
pražských „rajónů“?
Již zdaleka neplatí léta tradované 
Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni. 
Praha 3 se z hlediska bezpečnos-
ti nijak výrazně neliší od ostatních 
městských částí. Žižkov je specifi cký 
především nesčetným počtem restau-
rací, hospůdek, barů, klubů a hos-
telů. S tím souvisí i časté případy 
rušení nočního klidu a drobných vý-
tržností, které řešíme takřka každou 
noc. Naopak oblast Jarova je v tom-
to směru mnohem klidnější.

Jak se váš tým připravuje na krizo-
vé a stresové situace? Jak se udr-
žujete v dobré psychické i  fyzické 
kondici?
Strážníci pravidelně absolvují fyzic-
kou a střeleckou přípravu. Účastní 
se rovněž řady školení a kurzů od po-
skytování první pomoci až po nácvik 
zákroků proti aktivnímu střelci. Ně-
kteří navštěvují též kurzy angličtiny. 
K dispozici máme vlastní posilovnu 
a tatami pro nácvik sebeobrany.

Jak se nejlépe odreagujete po ná-
ročném pracovním dnu?
Mám šestiletého a osmiletého syna, 
tak mi moc volného času nezbývá. 
Já osobně se nejlépe odreaguji při 
sportu. Snažím se alespoň třikrát 
týdně zajít do posilovny. Kromě 
toho mě baví plavání, lyže, kolo. 

Můžete uvést nějaký zajímavý pří-
pad z poslední doby?
Velmi rád bych zmínil případy, kdy 
se naši strážníci dostali do přímého 
ohrožení života. Prvním byl zákrok 
proti muži ozbrojenému střelnou 
zbraní, který vyhrožoval své přítel-
kyni zabitím. Druhý, kdy strážník 
okrskář s nasazením vlastního živo-
ta zachránil život muži při výbuchu 
plynu v domě. 

Miroslav Štochl

Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha 3
Lupáčova 14, Praha 3
tel.: 222 025 128 
e-mail: operacni.p3@mppraha.cz

Rada MČ Praha 3
1. 3. 2017

Rada MČ Praha 3
13. 3. 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 3
21. 3. 2017

Trestných činů na Praze 3 ubylo 
V pondělí 6. března se na radnici Prahy 3 sešlo grémium, jehož cílem 
bylo projednat a vyhodnotit bezpečnostní situaci na Trojce v uplynulém 
roce 2016. 

Zpráva o bezpečnostní situ-
aci na Praze 3 v loňském 
roce mimo jiné konstatuje, 
že na území městské části 

převládá majetková trestná činnost, 
následují krádeže prosté, krádeže 
vloupáním, ostatní trestná činnost, 
hospodářská a zbývající kriminalita, 
násilné trestné činy a nejnižší nápad 
je zaznamenán na úseku mravnostní 
trestné činnosti. Nárůst na Trojce se 
projevil pouze na úseku drog, bylo 
zjištěno a prokázáno celkem 224 
případů. Celkově lze konstatovat, 
že došlo proti roku 2015 k nárůstu 
o 135 skutků a nárůst činí 151,69 %. 
Zahrnuje pěstování rostlin obsahu-
jících omamnou látku (2) u nedovo-
lené výroby a distribuci drog, psy-
chotropních látek a jedů pro jiné 
(123 případů) a 10 případů nedovo-
lené výroby drog, psychotropních 
látek a jedů pro sebe.

Na území Praha 3 bylo zazna-
menáno celkem 82 případů násilné 
trestné činnosti, proti roku 2015 do-
šlo k poklesu o 17 skutků a pokles 

činil 10,30 %. V uvedeném období 
(2016) nebyl zaznamenán žádný 
případ vraždy. Mravnostní trestná 
činnost nijak neovlivňuje celkovou 
zločinnost na území MČ Praha 3 
a její počet je zanedbatelný. V roce 
2016 je to pouze 12 trestných činů 
mravnostního charakteru z toho 
10 trestných činů na MOP Žižkov 
a 2 trestné činy na MOP Jarov. Po-
díl mravnostní trestné činnosti činí 
0,42 % z celkové trestné činnosti 
(2 867) na území MČ Praha 3.

Na úseku krádeží vloupáním 
bylo v roce 2016 na území MČ Pra-
ha 3 celkem spácháno 452 trestných 
činů krádeží vloupáním, došlo k po-
klesu o 5 skutků, což je o 1,90 % 
v porovnání s rokem 2015. Objas-
něno bylo 49 případů (10,84 %). 
Podíl trestných činů krádež vlou-
páním v roce 2016 oproti počtu spá-
chaných trestných činů (2 867) činí 
15,76 %. V roce 2016 bylo provede-
no 27 vloupání do obchodů, 117 pří-
padů vloupání do bytů, 7 případů 
vloupání do rodinných domů, 1 pří-

pad vloupání do víkendové chaty, 
12 případů vloupání do restaurací, 
32 případů vloupání do ubytova-
cích objektů, 2 případy vloupání 
do školských zařízení a 215 případů 
vloupání do ostatních objektů.

Prostých krádeží bylo v roce 
2016 celkem na území MČ Praha 3 
spácháno 996 a objasněnost na tom-
to úseku činí 14,45 % z celkové trest-
né činnosti. Celkem bylo odcizeno 
74 motorových vozidel s celkovou 
škodou 13,75 mil. Kč. Vloupání 
do vozidel bylo celkem 336. To je 
pokles proti roku 2015 o 146 skutků 
(30,29 %). Bylo zjištěno 47 kráde-
ží součástek z motorových vozidel 
(pokles proti roku 2015 činí 46 pří-
padů, tj. 49,46 %), dále bylo ozná-
meno 170 kapesních krádeží (pokles 
o 40 proti roku 2015 tj. 19,05 %), 87 
krádeží na osobách (-35 proti roku 
2015, pokles 28,69 %), 21 krádeží 
v bytech a rodinných domech (-6 
a pokles 22,22 %), 51 případů krá-
deží jízdních kol (-30), 175 případů 
krádeží v jiných objektech (-7) a 30 

případů ostatních. Lze tedy konsta-
tovat, že na úseku této trestné čin-
nosti dochází k postupnému a sou-
stavnému poklesu.

Na úseku hospodářské trestné 
činnosti bylo na území MČ Praha 3 
zadokumentováno v roce 2016 cel-
kem 502 trestných činů a byla způ-
sobena škoda v celkové výši téměř 
134,6 mil. Kč. Hospodářská trestná 
činnost je latentní s vysokou škodou 
a ve většině případů je zjišťována 
policisty služby kriminální policie 
a vyšetřování.

Mimo kriminalitu se policisté 
také zabývali prověřováním, prošet-
řováním zjištěných a oznámených 
přestupků. V roce 2016 bylo celkem 
zjištěno 2 119 přestupků. Z uvedené-
ho počtu bylo řešeno 2 333 přestup-
ků v blokovém řízení a byly ulože-
ny blokové pokuty v celkové výši 
1 264 000 Kč. 

Zdroj: Informace o  bezpečnostní situaci 

na území OŘP Praha III a MČ Praha 3 v roce 

2016

Foto Radko Šťastný
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„Konzumenti drog jsou zastoupeni v celé generační škále,“ říká vedoucí místního 
protidrogového oddělení Pavla Němečková
Na území Prahy 3 bylo loni zjiště-
no a prokázáno 224 případů drogo-
vých deliktů. Nárůst v meziročním 
srovnání souvisí s přesunem kon-
zumentů drog z nedaleké Prahy 8 
i se zvýšenou aktivitou uniformo-
vaných policistů, kteří užívání ná-
vykových látek řeší v  rámci pře-
stupkového řízení. Podobně jako 
v  dalších částech Prahy jsou na 
Trojce konzumenti drog zastoupe-
ni v celé generační škále. Bohužel 
se ale snižuje jejich dolní věková 
hranice, upozorňuje Pavla Němeč-
ková, vedoucí protidrogového od-
dělení PČR OŘ Praha III.

Jak vaše oddělení konkrétně půso-
bí v oblasti prevence a represe?
Naše protidrogové oddělení je pri-
márně založeno na represi, tedy 
potírání závažných drogových de-
liktů. Jedná se zejména o zloči-
ny výroby a distribuce omamných 
a psychotropních látek (OPL) dle 
ustanovení § 283, 286 trestního zá-
koníku, ale zabýváme se i vyšetřo-
váním přečinů přechovávání OPL 
podle § 284 tr. zákoníku (jedná se 

o držení drog v množství větším 
než malém, ve větším a značném 
rozsahu) a nedovoleného pěsto-
vání rostlin obsahujících OPL dle 
ustanovení § 285 tr. zákoníku (jde 
zejména o tzv. domácí pěstírny 
marihuany). Prevencí se primárně 
zabývá tiskové oddělení, Národ-
ní protidrogová centrála. Policis-
té našeho oddělení – specialisté 

na nezletilé a mladistvé delikventy 
– občasně docházejí do základních 
a středních škol i učilišť, kde půso-
bí preventivně ve formě pohovorů, 
přednášek, videoprojekce a zod-
povídání dotazů. Tato prevence je 
však omezena pracovním vytíže-
ním policistů.

Jak se změnila sociální a generač-
ní skladba konzumentů drog za po-
sledních deset let? Mění se napří-
klad počet nezletilých?
Konzumenti drog jsou zastoupeni 
v celé generační škále. Bohužel se 
ale snižuje jejich dolní věková hra-
nice. Zkušenosti s konzumací drog, 
bohužel i opakované, mají již žáci 
základních škol a není ani výjim-
kou, že jsou ze situačně tzv. dobrých 
rodin. 

Liší se problematika konzuma-
ce a  distribuce drog na  Praze 3 
od ostatních městských částí?
Problematika konzumace a distribu-
ce drog na Praze 3 se od ostatních 
městských částí neliší. Objektivně 
ale mohu hovořit pouze za obvody 

městských částí Prahy 3, 8 a 9, ne-
boť ty má naše oddělení v místní 
příslušnosti. Jde zejména o konzu-
maci, výrobu a distribuci pervitinu 
a marihuany.

Stanoviště kamer městského mo-
nitorovacího systému jsou v někte-
rých lokalitách Prahy 3 instalovány 

právě s ohledem na zvýšený výskyt 
konzumace a distribuce drog. Po-
máhají vám? 
Policisté obecně kvitují instalaci ka-
mer městského monitorovacího sys-
tému a také naše oddělení ho vytě-
žuje. Napomáhá nám zejména při 
odhalování pouličního dealingu. 

Miroslav Štochl

Praha 3 uklízí, pejskaři by měli také
Na jaře se ve větší míře než je ve zbývající části roku obvyklé objevují na chodnících a ve veřejné 
zeleni psí exkrementy, které tam pod sněhem zanechali chovatelé psů. Praha 3 to řeší pravidelným 
úklidem i pokutami.   

Stížnosti na znečištění veřejných 
prostranství psy jsou ze strany 
občanů poměrně časté. Měst-
ská část vynakládá velké úsilí 

a prostředky na udržování čistoty a po-
řádku, přesto vlivem nekázně části oby-
vatel není stav uspokojivý,“ říká Jana 
Bosáková, vedoucí oddělení odboru 
ochrany životního prostředí. 

Praha 3 na svém území aktuálně 
eviduje 2 753 ofi ciálně přihlášených 
psů. V loňském roce na poplatcích 
vybrala 1 547 200 korun. Vyčíslit 
náklady na úklid psích exkrementů 
přesně nelze, neboť se sbírají a likvi-
dují společně s ostatním odpadem, 
v tomto případě pomocí vysavačů. 
Chodníky se uklízejí každý všední 
den, v některých lokalitách centrál-
ní části Žižkova a Vinohrad i během 

víkendu. Úklid v zeleni zajišťuje rad-
nice dvakrát nebo třikrát za týden 
a na některých zvlášť exponovaných 
místech i denně. 

Přestože úklid po psovi je po-
vinností majitele, Praha 3 se sna-
ží pejskaře motivovat rozmístě-
ním stojanů se zásobníky na sáčky. 
Těch je na území městské části 115 
a k tomu dalších 179 stojanů, kte-
ré obsahují jak zásobník, tak i koš 
na odkládání použitých sáčků. 
Sáčky se do zásobníků doplňují 
v pondělí, středu a pátek, v úterý 
a ve čtvrtek se vyváží obsah sběr-
ných košů. Za tento servis pejska-
řům zaplatí Praha 3 ročně 1 770 000 
korun. V Praze 3 lze najít i čtyři psí 
záchody, které mají podobu kruhu 
s kamením, uprostřed něhož je pat-

ník. „Máme informace, že se příliš ne-
osvědčily, v jejich okolí se situace výraz-
ně nezlepšila,“ popisuje Jan Materna, 
místostarosta pro životní prostředí.  
Proto se spíš uvažuje o jejich od-
stranění. Defi nitivně ale rozhodne 
anketa mezi pejskaři, kterou radni-
ce připravuje.

Pejskaři, kteří ignorují vyhlášku 
a v ní stanovenou povinnost uklí-
zet po svém psovi, riskují pokutu až 
5 000 korun. Dohled na dodržová-
ní vyhlášky je v kompetenci městské 
policie. Vloni bylo strážníky odhale-
no 160 případů znečištění veřejného 
prostranství psími exkrementy, udě-
lili 42 blokových pokut za celkem 
8 400 Kč. „Vzhledem k tomu, že mezi 
nejčastějšími pachateli jsou především 
senioři a mladiství, je výše blokové po-

kuty spíše symbolická. Nemalé procento 
tvořily též děti, které nejsou za přestupek 
dle stávající legislativy odpovědné,“ vy-
světluje ředitel městské policie Pra-
hy 3 Dušan Machoň. „Relativně nízký 
počet odhalených případů je dán tím, že 
je nutné pachatele přestupku tzv. přistih-
nout při činu.  Lidé si před zraky stráž-
níka neuklidit prostě nedovolí,“ dodává 
šéf strážníků. V rámci kontrol dodr-
žování povinností majitelů psů se 
strážníci mimo jiné zaměřují i na do-
držování zákazu volného pobíhání 
psů ve veřejné zeleni. V uplynulém 
roce řešili celkem 495 takových pří-
padů. Lokality, kde je v Praze 3 po-
volen volný pohyb psů lze nalézt na
www.praha3.cz/samosprava/oblas-
ti/zivotni-prostredi/verejna-zelen/
volny-pohyb-psu.

Máte podnět k úklidu? Zavolejte!
Úklid chodníku: tel. 222 116 407, 408
Úklid po psech: tel. 222 116 383 
Údržba zeleně: tel. 222 116 390, 241
Dětská hřiště: tel. 222 116 365. 

Kateřina Maršálová

Foto Radko Šťastný

Psí problematika 
pohledem rodiče
„Situace je stále špatná. V zimě nevíte, co 
leží pod sněhem, v létě kličkujete ve všu-
dypřítomném pachu psí moči. Zelené plo-
chy pejskaři automaticky považují za  psí 
záchodky. Při návštěvě farmářských trhů 
na  náměstí Jiřího z  Poděbrad synáček 
chvíli proháněl holuby po  trávníku. Skóre 
po třech minutách – holuba žádného ne-
chytil, zato psí lejna hned dvě.“
Vladimír Vávra, Praha 3

Zástupce starostky městské části PrahaZástupce starostky městské části Praha 3 David Gregor
si Vás dovoluje pozvat na si Vás dovoluje pozvat na 

3 David Gregor3 David Gregor3 David Gregor3 David GregorZástupce starostky městské části Praha

Taneční odpoledne připravila městská část PrahaTaneční odpoledne připravila městská část Praha 3 
vv rámci akcí pořádaných pro seniory. rámci akcí pořádaných pro seniory. 
Více naVíce na www.praha3.cz/urad/informace-pro-seniorywww.praha3.cz/urad/informace-pro-seniory

úterýúterý

1818/44
20172017

od 14 do 17 hodin

kongresový sál
kongresový sál

hotel 
olšanka
Táboritská 1000/23, Praha

Táboritská 1000/23, Praha 33

vstup zdarma
vstup zdarma

TANEČNÍ
odpoledne

s žižkovankou
žižkovankou
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Senioři patří z hlediska trestné činnosti k nejvíce ohroženým skupinám
Starší lidé, lidé se zdravotním 
handicapem, lidé důvěřiví a žijící 
osamoceně se často stávají obě-
tí podvodníků a zlodějů, kteří jsou 
za použití triků schopni dostat se 
do jejich blízkosti. Lstí je mnohdy 
připraví o celoživotní úspory a vý-
jimkou není ani fyzické napadení.

U dveří Marie M. z Vinohrad se ob-
jevil muž vystupující jako technik 
elektrárenské společnosti a tvrdil, že 
jde zkontrolovat elektroměr. Žena 
mu uvěřila a vpustila ho do bytu. 
Muž na elektroměru údajně prove-
dl úpravy a za tuto práci si vyžádal 
pět set korun. Když žena odešla pro 
hotovost, podvodník místnost pro-
hledal a odcizil obálku s úsporami. 
Poté šel za ní, fyzicky ji napadl a od-
cizil i hotovost, kterou měla ulože-
nou v peněžence. Z domu si pak od-
nesl i další cennosti, které mu Marie 
vydala ze strachu o svůj život. Dů-
věřivá seniorka tak přišla nejen o ce-
loživotní úspory, ale i jiné cennos-
ti, které pro ni mají nevyčíslitelnou 
hodnotu.

Popsaný případ není bohužel 
ojedinělý. K druhům kriminality 
nejčastěji páchané na seniorech pa-
tří krádež a podvodné vylákání pe-
něz nebo jiného majetku, loupežné 
přepadení, nabízení nevýhodných 
produktů nebo služeb, omezování 
osobní svobody a psychické či fy-
zické týrání. Pachatelům usnadňu-
je tuto činnost velká důvěřivost ně-
kterých seniorů i nižší schopnost 
jejich sebeobrany z důvodu nedo-
statečného povědomí o nových for-
mách kriminality. Dokonce i pokud 
je senior opatrný, může být vystaven 
nebezpečí. Vyplatí se proto zapa-
matovat si několik užitečných rad. 

Pokud se setkáte s člověkem, který 
se vám snaží vnutit nějaký nechtě-
ný výrobek nebo službu, je nutné 
ukončit s ním co nejdříve jakoukoli 
diskuzi. V případě násilného poža-
davku na vydání peněz nebo jiných 
cenností je vždy nejlepší postupo-
vat cestou nejmenšího odporu a pa-
chateli vše požadované vydat. Vaše 
zdraví a život jsou v té chvíli nejdů-
ležitější. Zapamatujte si ale co nejví-
ce podrobností o pachateli, protože 
tyto informace jsou pak cenné z hle-
diska vyšetřování. Krádež nebo pře-
padení co nejdříve ohlaste policii na 
lince 158 nebo 156. 
 -red- 

Odpoledne pro seniory
Městská policie hlavního města Pra-
hy, Obvodní ředitelství Praha 3, zve 
seniory na preventivně-bezpečností 
přednášku na téma Osobní bezpečí 
– bezpečně s mobilem a internetem. 
Strážníci chtějí seniory upozornit na 
nové praktiky šmejdů a zároveň po-

radit, jak se vyhnout nepříjemným si-
tuacím. Přednáška se koná 6. dubna 
od 14.00 v budově Obvodního ředi-
telství městské policie Praha 3, Lupá-
čova 14. Pro velký zájem doporuču-
jeme rezervaci na čísle 222 025 125.

Rezidenti a zábava. Jde to dohromady?
Oblast Žižkova se v posledních letech stává velice vyhledávanou částí našeho hlavního města 
díky mnoha klubům, hospůdkám a kulturním podnikům poskytujícím zábavu především 
pro mladé lidi.

Na jednu stranu je to po-
těšující fakt, je dobře, že 
Trojka takříkajíc táhne 
a je in! Ale věc má i dru-

hou stranu. „Rezidenti žijící v loka-
litách s vyšší četností těchto zařízení si 
stěžují na rušení nočního klidu“, říká 
starostka Vladislava Hujová a do-
dává: „Musí být naším cílem dostat 
tyto dvě, zdánlivě protichůdné skupiny, 
do souladu, protože starousedlíci nemo-
hou být těmi, kdo budou poškozeni. Je-
jich zájem musí být i zájmem radnice“. 

Městská policie v součinnosti 
s policií státní vytipovala problémo-
vá místa a snaží se preventivně za-
braňovat přestupkům proti soužití 
občanů. S využitím moderních pro-
středků jako je např. kamerový sys-
tém monitoruje a pravidelně s rad-
nicí vyhodnocuje potenciální místa, 
která mohou generovat konfl ikt.

Jedním takovým neuralgickým 
bodem se v současnosti stává Ta-
chovské náměstí. Stížnosti obča-
nů směřující na radnici mají stejné-

ho jmenovatele, a to výrazné rušení 
nočního klidu návštěvníky nočních 
podniků, které jsou v této lokalitě. 
Problém se týká hlavně letních mě-
síců, kdy má převážná část reziden-
tů otevřená okna a hluk z ulice jim 
ztrpčuje život.

„Kromě toho se ovšem snažíme o to, 
aby všude, kde je to třeba, byla na mís-
tě hlídka našich strážníků. Provádíme 
desítky kontrol těchto zařízení, kde mo-
nitorujeme především to, zda se zde ne-
konzumují, či nedistribuují drogy, po-

dávání alkoholu nezletilým a podobně“, 
řekl nám ředitel obvodního ředitel-
ství Praha 3 Dušan Machoň.

Přímo na dispečinku, který má 
na starosti vyhodnocovat záběry 
z kamerového systému, kam jsme 
byli ředitelem Machoněm pozváni, 
jsme se mohli přesvědčit o důklad-
nosti, ale i velké náročnosti nepřetr-
žité policejní práce na tomto úseku. 

„Kamerový systém, čítající nyní 31 
kamer, se nám slibně rozvíjí, takže naše 
práce se bude nadále zdokonalovat. 
Právě vytipováváme další místa pro je-
jich umístění, např. Kostnické náměstí 
nebo Žižkovo náměstí“, dozvídáme se 
z úst Dušana Machoně. „Dlouhodo-

bě je problému třeba předcházet důsled-
nou ochranou rezidenční funkce města, 
nepovolovat nadmíru hotely, regulovat 
krátkodobé ubytování (Airbnb). Zbav-
me se iluze, že problém lze vyřešit jed-
nou provždy instalací kamer na každém 
rohu,“ namítá předseda klubu opo-
zičních zastupitelů Žižkov (nejen) 
sobě Ondřej Rut. Součinností všech 
policejních složek a kvalitní spolu-
prací s příslušnými odbory radnice 
je nicméně šance, že poněkud různí-
cí se zájmy rezidentů a zábavychti-
vých návštěvníků nočních klubů se 
podaří tuto situaci řešit ke spokoje-
nosti všech. 

Jan DvořákOperační středisko OŘ Městské policie Praha 3 Foto Radko Šťastný

Záběr z kamery na Olšanském náměstí
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Na Velikonoce 
zaparkujete 

zdarma
V  období velikonočních svátků od 
14. do 17. dubna zaparkujete na 
území Prahy 3 bezplatně. Městská 
část tím vychází vstříc nejen po-
třebám zdejších obyvatel, ale i ná-
vštěvníkům, kteří sem v tomto ob-
dobí zavítají. www.participativni-rozpocet.cz/

praha3/navrhy-obyvatel/ 

Letos radnice předala už devět zrenovovaných bytů
V posledních třech letech opravi-
la městská část Praha 3 sto de-
vadesát nájemních bytů ve svém 
vlastnictví. Dalších devět už pře-
dala k užívání letos. Momentálně 
probíhá rekonstrukce patnácti 
bytů, které by měly být k dispozici 
do konce roku. Dalších sto osm-
desát tři bytů je na  rekonstrukci 
připraveno. 

Opravy bytů, které zajišťuje Odbor 
technické s  právy majetku a investic 
(OTSMI), nejsou na první pohled 
příliš patrné. „Nejedná se totiž o byty 
v uzavřeném celku budov. Povětšinu se 
nacházejí v jednotlivých činžovních do-
mech, které zůstaly po předešlé privatiza-
ci v majetku městské části. Postupně pro-

cházejí rekonstrukcí a ve chvíli, kdy jsou 
hotové, je dle nových pravidel bytové po-
litiky předáváme občanům Prahy 3,“ vy-
světluje zástupce starostky pro inves-
tice Ivan Holeček. Koncepce přijatá 
v loňském roce pamatuje i na osoby, 
které jsou na trhu s bydlením znevý-
hodněny, a poskytuje jim tak mož-
nost pronájmu bytů v majetku měst-
ské části za předem stanovených 
podmínek a za cenu nižší, než je cena 
běžná na volném trhu s byty. Pomáhá 
tak mimo jiné mladým párům, seni-
orům, zdravotně znevýhodněným či 
absolventům vysokých škol.

Začátkem března bylo předáno 
devět bytů Správě zbytkového ma-
jetku městské části Praha 3, která je 
ve spolupráci s Odborem bytů a ne-

bytových prostor postupně obsazuje. 
„Jde o byty různých velikostí. Právě jsme 
předávali byty v Táboritské, Roháčově, 
Domažlické, Habrové a na Vinohradské 
třídě,“ říká vedoucí technického od-
dělení OTSMI Dana Marholdová 
s tím, že rekonstrukcí procházejí pře-
devším elektrické a vodovodní roz-
vody, podlahy a bytová jádra. Samo-
zřejmostí je nová výmalba. „Každý byt 
je jiný, proto se projektová dokumentace 
vytváří na každý zvlášť,“ dodává.

Městská část se intenzivně zabý-
vá monitoringem volných a obsa-
zených bytů, aby maximalizovala 
efektivnost rekonstrukcí, oprav a ná-
sledného přidělování bytových jed-
notek. 

-daf-

Vytipovali jste projekty 
pro participativní rozpočet
Až do poloviny března mohli oby-
vatelé Prahy 3 podávat svoje ná-
vrhy na projekty, které by si podle 
nich zasloužily realizaci v  rámci 
druhého ročníku participativního 
rozpočtu. Celkem se sešlo čtrnáct 
zajímavých námětů, o nichž mů-
žete diskutovat 20. dubna ve Vo-
zovně.  

Vybudování multimediální učeb-
ny pro výuku angličtiny, výsadba 
stromořadí, pouliční záhonky, nový 
přechod nebo třeba minibazén pro 
freestylové sportovce, to jsou jen ně-
které z vašich návrhů na zvelebení 
Prahy 3. Úřad městské části je teď 
bude posuzovat z hlediska provedi-
telnosti. Následně se spojí s autory, 
aby s nimi řešil případné úpravy. Cí-
lem je upravit projekty do podoby, 
ve které je bude městská část moci re-
alizovat – samozřejmě za předpokla-
du, že uspějí ve veřejném hlasování. 

Setkání autorů námětů s občany 
je naplánováno na 20. dubna. Od 18 
hodin budou mít možnost přesvěd-

čit návštěvníky KC Vozovna o před-
nostech svých návrhů a odpovídat 
na jejich dotazy. Modifi kovat je 
podle připomínek vzešlých z disku-
ze bude možné až do června, kdy je 
v plánu hlasování. „Vítězné návrhy vy-
berou stejně jako v loňském ročníku sami 
občané, radnice je pak uvede v život. Ze 
svého rozpočtu na to vyčlenila dva mili-
ony korun,“ připomíná zástupce sta-
rostky Prahy 3 Jan Materna.

Návrhy obyvatel
•  Revitalizace Šrobárovy ulice (au-

tor projektu Luděk Barták)
•  Box4bike (autor projektu Štefan 

Ličartovský)
•  Dovybavení dětského hřiště 

na Parukářce (autor projektu Jiří 
Kopecký)

•  Zastínění střešního hřiště ZŠ a MŠ 
Jarov (autor projektu Oksana 
Maskaluková)

•  Dovybavení dětského hřiště Hor-
ní Stromka (autor projektu Tomáš 
Šmerda)

•  Nový přechod v Soběslavské ulici 
(autor projektu Jan Trlifaj)

•  Zlepšení bezpečnostní situace 
u ZŠ Jeseniova (autor projektu Fi-
lip Stome)

•  Výsadba stromořadí v Táborit-
ské ulici (autor projektu Pavel 
Vejmola)

•  Multimediální učebna pro výuku 
angličtiny (autor projektu Ivana 
Schybalová)

•  Pouliční záhonky (autor projektu 
Marie Anna Haufová)

•  Usměrnění provozu na cyklostez-
ce Hl. nádraží – Krejcárek (autor 
projektu Květoslava Šimková)

•  Rekonstrukce chráněné kera-
mické dílny (autor projektu Eva 
Babková)

•  Minibazén na vrchu svatého Kříže 
(autor projektu Kryštof Zika)

•  Pingpongový stůl vedle dětského 
hřiště V Jezerách (autor projektu 
Michal Matějičný)  

-mš-

Dům v Bořivojově nabídne startovací bydlení
Stavební práce probíhající v rámci rekonstrukce činžovního domu v Bořivojově 27 se úspěšně 
chýlí do svého závěru. Následovat bude vybavení interiérů. Pětadvacet nových bytů tak bude 
připraveno k nastěhování do konce roku.  

Ze stavebního hlediska se blíží-
me do fi nále. Hotová je ven-
kovní fasáda, výtah, podla-
hy, kotelny, zasazují se dveře, 

dokončují omítky. Při rekonstrukci byly 
v maximální míře zachovány dobové 
architektonické prvky. Například vnitř-
ní schodiště prošlo citlivou rekonstruk-
cí ve snaze zachránit původní dlažbu,“ 
uvedl zástupce starostky pro inves-
tice Ivan Holeček. V současné době 
probíhá výběrové řízení na dodávku 
interiérů. Byty budou vybaveny ku-
chyňskými linkami včetně spotřebi-
čů a vestavěnými skříněmi.

Rekonstrukcí vzniklo pětadva-
cet převážně malometrážních bytů 
o dispozicích 1+1 až 2+1 včetně jed-
noho bezbariérového, a to pro potře-

by sociálního a startovacího bydlení. 
Před stavebními úpravami, které za-
počaly v dubnu loňského roku, bylo 
však v domě bytů pouze dvanáct. 
„Jde o výjimečnou akci. Objekt se dlou-
hodobě nacházel ve velmi špatném sta-
vu a byl zcela vybydlený. Městská část 
ho kompletně zrekonstruovala a rozší-
řila jeho kapacitu,“ doplnil zástupce 
starostky.

Řadový činžovní dům v blokové 
zástavbě je tvořen hlavním obytným 
domem se čtyřmi nadzemními a jed-
ním podzemním podlažím. Niž-
ší dvorní nebytový objekt má dvě 
nadzemní podlaží a původně slou-
žil jako kovoobráběcí dílna. Před re-
konstrukcí zde sídlili skauti. 

-daf-Objekt v Bořivojově ulici po úpravách

Zástupce starostky Ivan Holeček (vlevo) při obhlídce staveniště se stavbyvedoucím Pavlem Huňou

Foto Radko Šťastný
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Veselé Velikonoce
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám popřála 
poklidné prožití 

velikonočních svátků. 

Vladislava Hujová,
starostka Prahy 3
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dotace

Schválené dotace MČ Praha 3 v roce 2017
Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém jednání 21. března 2017 schválilo dotace pro rok 2017.
Celkový počet podaných žádostí: 352
Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno: 115  
Počet žádostí, kterým bylo vyhověno: 237
Požadovaná částka za všechny podané žádosti: 45 841 358 Kč
Schválená částka: 14 499 400 Kč   

Přehled podle jednotlivých dotačních programů:

Název dotačního programu

celkový 
počet 

přijatých 
žádostí

počet 
žádostí 

bez návrhu 
na dotaci

počet 
žádostí, 

kterým byla 
schválena 

dotace

požadovaná 
výše dotace 

celkem

schválená 
výše dotace 

celkem

Dotační program pro oblast památkové péče     5     0     5    800 000 Kč    650 000 Kč
Dotační program pro oblast životního prostředí   19     6   13   1 371 838 Kč    710 400 Kč
Dotační program pro oblast volnočasových aktivit 
dětí a mládeže

  78   16   62   6 659 932 Kč   3 020 000 Kč

Dotační program pro tělovýchovy a sportu   77   25   52 13 105 322 Kč   3 200 000 Kč
Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví   77   24   53 11 916 616 Kč   3 800 000 Kč
Dotační program pro oblast kultury   96   44   52 11 987 650 Kč   3 119 000 Kč
CELKEM: 352 115 237 45 841 358 Kč 14 499 400 Kč

OBLAST TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
Schválena výše 

dotace v Kč
„FlowSchool” – Cvičení s tělesně postiženými sportovci 170 000,00
„FlowSchool” – Zdravotní cvičení a funkční trénink pro 
seniory

70 000,00

„FlowSchool” – Nájem prostor 20 000,00
Box club Žižkov, z.s. – Účast na celostátní lize v boxu 70 000,00
Box club Žižkov, z.s. – Turnaj „Box pod otevřeným 
nebem“

40 000,00

ELITE PRAHA, z.s. – ELITE PRAHA ... podpora sportu 
pro širokou veřejnost

15 000,00

Cheer Academy, z.s. – Cheer Academy 80 000,00
JULIUS, z.s. – Komunitní centrum tělovýchovy a spor-
tu pro děti a mládež

40 000,00

JULIUS, z.s. – Komunitní centrum tělovýchovy 
a turistiky

40 000,00

Klub národní házené Spoje Praha, z. s. – Mládež KNH 
Spoje Praha v roce 2017

70 000,00

Klub národní házené Spoje Praha, z. s. – Pronájmy 
KNH Spoje Praha v roce 2017

20 000,00

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů 
České republiky Praha, pobočný spolek – Krajská kola 
Prahy ve vybíjené žáků a žákyň 4. a 5. tříd ZŠ

5 000,00

Kutil gym box club fi tness – Podpora dětí a mládeže 70 000,00
Kutil gym box club fi tness – Víkend otevřených dveří 
v Kutil gymu

70 000,00

Kutil gym box club fi tness – Podpora významných 
sportovních akcí Kutil Gym

40 000,00

Kutil gym box club fi tness – Příspěvek na provoz Ku-
til Gym

50 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Sportovní příměstské tábory pro 
děti z Prahy 3

70 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Celoroční víkendové rodinné atle-
tické (sportovní) kempy

100 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Sportovní hry pro seniory Prahy 3 50 000,00
My.Aktivity o.p.s. – Sportovní aktivity pro ženy 30 000,00
Orel jednota Praha - Balkán – Orel jednota Praha Bal-
kán turnaje, soustředění a kempy pro děti a mládež

50 000,00

Orel jednota Praha - Balkán – 5. ročník mezinárodního 
ženského turnaje ITF WTA s dotací 15.000,-USD

50 000,00

Orel jednota Praha - Balkán – 3.ročník mezinárodního 
tenisového turnaje ITF ATP RPM Prague open s dotací 
15.000,-USD

50 000,00

Orel jednota Praha - Balkán – Příspěvek na provoz te-
nisového areálu, přetlakových hal a nájmy sportovních 
zařízeních Orel jednota Praha Balkán

310 000,00

Raptor Dojang, z.s. – Olympijský sport Taekwondo 
WTF v Praze 3

25 000,00

Senior fi tnes z. s. – Senioři Prahy 3 v pohybu 60 000,00
Smart Running z.s. – Běžecká škola Prahy 3 pro rok 
2017

80 000,00

spolek Kung – Fu škola Petry Lorenzové – Podpora 
výjezdů

35 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. – Prázdninové léto  
„JESKOU“

60 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. – Soutěžní pohár 
„JESKY“ pro přípravky a žactvo

30 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. – Doprava na závo-
dy a soustředění

90 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. – Mámo, táto zkus 
to taky !!!

20 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. – Jarní běhy mimo 
dráhu

30 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. – Adventní soutěžení 10 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. – Děti dětem 10 000,00
Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. – Běh Žižkovským 
tunelem

10 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. – Výměna osvětlení 
atletická dráha

20 000,00

Sportovní klub Žižkov Praha z.s. – Pronájem klubovny 
oddílu turistiky

10 000,00

Tělocvičná jednota Sokol Kampa – Velká cena Sokola - 
Žižkovský pohár v akrobatickém rokenrolu 2017

10 000,00

Tělocvičná jednota Sokol Kampa – Soutěže v  gym-
nastických sportech

30 000,00

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I  – Podpora cílené 
a systémové práce trenérů, výjezdy, soustředění a zá-
vody (mistrovské soutěže) - oddíl basketbalu

70 000,00

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I  – Podpora cílené 
a systémové práce trenérů, výjezdy, soustředění a zá-
vody (mistrovské soutěže) - oddíl trampolín

30 000,00

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Příspěvek na pod-
poru cvičitelů oddílu sokolské všestrannosti

30 000,00

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Mistrovství České 
republiky v kulečníku

10 000,00

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Mistrovství Evropy 
v kulečníku

20 000,00

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Udržení celoroční-
ho provozu sokolovny TJ

180 000,00

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. – Příspěvek na pro-
voz sokolovny TJ Sokol Žižkov II

310 000,00

TJ Zora Praha z.s. – Podpora zrakově handicapova-
ných sportovců TJ Zora Praha z.s. 2017

20 000,00

Viktorka Žižkov, z.s. – Příspěvek na  činnost trenérů 
a dopravu

180 000,00

Viktorka Žižkov, z.s. – Příspěvek na provoz a nájmy Tě-
lovýchovných zařízení na Praze 3

180 000,00

Vodní sporty Pražačka – Vodní sporty Pražačka 30 000,00
Vysokoškolská tělovýchovná jednota Ekonom Praha, 
z.s. – VŠTJ Ekonom Praha - pronájem sportovní haly

30 000,00

3 200 000,00

OBLAST VOLNÉHO ČASU
Schválena výše 

dotace v Kč
„INFO-DRÁČEK, z.s.“ – Veselý týden s Dráčkem 53 000,00
„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Předško-
lák 2017

218 000,00

„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Palečkova 
letní školka 2017

115 000,00

„Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.” – Pražský 
studentský summit

23 000,00

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Eko-hraní v pražských 
lesích

17 000,00

Alfa Human Service, z.s. – Doučování dětí na  ZŠ 
Chmelnice a Jeseniova

18 000,00

Asociace TOM ČR, TOM 19034 SVĚTLUŠKY – Do-
prava na letní tábor – TOM 19034 Světlušky

6 500,00

Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI – Klubov-
na – TOM 19195 Táborníci

25 000,00

Asociace TOM ČR, TOM 19195 TÁBORNÍCI – Dopra-
va na letní tábor - TOM 19195 Táborníci

6 500,00

Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Výpravy 
oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2017

8 000,00

Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Oddíl TOM 
S.T.A.N. v roce 2017

20 000,00

Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Tábory 
TOM S.T.A.N. v roce 2017

17 000,00

Baletní škola Evy Maternové, s.r.o. – Příprava a realiza-
ce divadelních představení v roce 2017

17 000,00

Beztíže, z. ú. – Aktivní Žižkov 65 000,00
Box club Žižkov, z.s. – Projekt DUO - prevence krimi-
nality a drog

59 000,00

Buči z.s. – Letní tábor pro děti ze sociálně slabých 
rodin

80 000,00

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. – Volnočasové 
aktivity pro rodiny s dětmi

28 000,00

Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, 
o.s. – Dostaňme děti z ulic VIII.

34 000,00

Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, 
o.s. – Prázdniny s Duhovým klubíčkem II.

17 000,00

Club Sport Vítkov, z.s. – Club Sport Vítkov z.s. 48 000,00
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 
- Žižkov II. – Dětské rybářské závody

31 000,00

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. – Program 
Pět P - volnočasový mentoringový dobrovolnický pro-
gram pro děti a mládež na Praze 3

23 000,00

Husitské centrum, o.p.s. – Tanec nás baví 5 25 000,00
Husitské centrum, o.p.s. – Zvol si svou cestu 5 21 000,00
Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, 
z. s. – Provozní náklady, drobné opravy a údržba klu-
bovny 4. přístavu

10 000,00

Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. 
s. – Tábory 4. Přístavu 2017

8 000,00

Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. 
s. – Příměstské tábory Včelky 2017

25 000,00

Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. 
– Oprava klubovny na Křížku

15 000,00

Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. 
– Údržba klubovny na Korunní

10 000,00

Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. 
– Stany pro letní tábory

14 000,00

Klub rodičů Lobkovicovo, z.s. – Zahradní slavnost dětí 
ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

20 000,00

LUDUS MAGNUS, z.s. – LETNÍ SPORTOVNÍ PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR s názvem „DĚTSKÁ OLYMPIÁDA“

90 000,00

Mateřská škola Paleček o.p.s. – Letní příměstský tábor 
v MŠ Paleček

115 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Rozšířená rodina 21 000,00
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka - vzdělávací 
kurzy pro maminky na RD vč. hlídání dětí

45 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka - Tradiční akce 72 000,00
My.Aktivity o.p.s. – Táta v akci 24 000,00
My.Aktivity o.p.s. – Kroužky a nepravidelná činnost RK 
Ulitka

93 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Příměstské tábory pro děti z Pra-
hy 3

55 000,00

Nemec Ján, BcA.  – Baletní mládí a  koncerty baletní 
školy v r. 2017

105 000,00

Nemec Ján, BcA.  – Podpora kulturní, sportovní, vý-
chovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí 
a mládeže na území Prahy 3

115 000,00

NOVÁ TROJKA, z.s. – ŽIŽKOVSKÝ ROK 2017 – tra-
diční akce pro celou rodinu s  programy pro muže 
Chlapi friendly

88 000,00

NOVÁ TROJKA, z.s. – ZÁJMOVÉ KURZY NOVÉ 
TROJKY PRO DĚTI 2017

143 000,00

NOVÁ TROJKA, z.s. – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ 
TROJKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2017

153 000,00

Pionýr, z. s. – 117. pionýrská skupina Kalich – Tábory 
s Kalichem

21 000,00

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie - víkendové akce

5 000,00

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie – pronájem skladu

2 000,00

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie – pronájem tělocvičny

2 000,00

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie – klubovna

14 000,00

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie – letní tábor

15 000,00

Pionýr, z. s. –147. pionýrská skupina Galaxie – 
147. PS Galaxie – příměstský tábor

3 000,00

REMEDIUM Praha o.p.s. – Semináře zaměřené na po-
sílení fi nanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní 
školy na Praze 3

50 000,00

Sdružení dětí Veverka s.r.o. – Aktivity dětí a mládeže 
mateřského centra Veverka

75 000,00

Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. – Soustředění sborů 
studia Zvoneček - Praha v roce 2017

55 000,00

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Ae-
roškola 2017

105 000,00

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Fil-
mový a animační tábor AERTĚK 2017

68 000,00

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Pří-
městské tábory v kině Aero 2017

30 000,00
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dotace

spolek Kung – Fu škola Petry Lorenzové – Příměstský 
tábor Kung – Fu

17 000,00

TAPATAN – ostrov čtení, z.s. – TAPATAN ostrov čtení 175 000,00
Teen Challenge International ČR – Služby Centra dětí 
a  mládeže TCI znevýhodněným dětem a  mládeži 
na Žižkově

129 000,00

Teen Challenge International ČR – Tábor 2017 31 000,00
Teen Challenge International ČR – Lyžařský výcvik pro 
klienty Centra dětí a mládeže TCI 2017.

27 000,00

3 020 000,00

OBLAST KULTURY
Schválena výše 

dotace v Kč
„INFO-DRÁČEK, z.s.“ – Asie vzdálená a blízká 80 000,00
„Občanské sdružení AQUALUNG” – Celoroční čin-
nost Divadla AQUALUNG v Žižkovském divadle Járy 
Cimrmana

180 000,00

„ProDech” – Podpora činnosti uměleckého tělesa Žiž-
kovská smršť

15 000,00

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Knihobudka 15 000,00
ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – FESTIVAL 
SPECTACULARE

75 000,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – AKROPOLIS 
MULTIMEDIALE

60 000,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – MUSIC 
INFINITY

85 000,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. 
– EuroConnections

80 000,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – Autorské ne-
závislé divadlo

64 000,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – Festival 
Cirkopolis

40 000,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – Liveurope 
Festival

80 000,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – ŽIŽKOV 
SOBĚ

110 000,00

Arts Iniciativa z.s. – Apríles 2017 30 000,00
Buči z.s. – Romské dny v Praze 3 2017 30 000,00
Caháková Pavla – Ozvěny Mezinárodního fi lmového 
festivalu Mental power

15 000,00

Čermák Petr – Festival dobré nálady – Chuť a  vůně 
Česka

58 000,00

Českomoravská myslivecká jednota,o.s., obvodní 
myslivecký spolek Praha 3 – Zachování a  rozvoj tra-
dičních akcí mysliveckého spolku Praha 3, které přispí-
vají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované 
zájmové činnosti občanů na území Prahy 3

75 000,00

Divadlo v parku o.p.s. – Myšpulínova laboratoř 20 000,00
Dočekal Marek – Žižkovská Noc 2017 25 000,00
Farní charita Praha 3-Žižkov – Koncert pro Strom spl-
něných přání 2017

10 000,00

Feng-yün Song, z.s. – Songfest.cz 2017 - Vítání roku 
Kohouta

120 000,00

Hošek Jiří, Doc. – MHF Nekonvenční žižkovský pod-
zim, 21. ročník v  roce 2017, realizace propagačních 
tiskovin

100 000,00

Husitské centrum, o.p.s. – Grafi ty na cestě za Husity 15 000,00
JONATHAN LIVINGSTON, s.r.o. – Olga Strusková, 
Ing. arch. Václav Aulický: Žižkovská věž (publikace)

40 000,00

MOVE Association s.r.o. – On Air  Umělecká galerie – 
Terminal B

100 000,00

MOVE Association s.r.o. – Move Festival 13 ročník 90 000,00
Múzy z.s. – Mistrovské hudební kurzy ve hře na hous-
le, violoncello a zpěvu

20 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Cyklus pohádek – Žižkovské 
strašidelno

20 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Ulitafest 2017 40 000,00
My.Aktivity o.p.s. – Divadelní spolek pro rodiny 
a seniory

40 000,00

Nerudný fest.cz – Praha Žije Hudbou 60 000,00
Nerudný fest.cz – Mladí Ladí Jazz 80 000,00
Nové sdružení pražských umělců – Žižkovské dialo-
gy 2017

22 000,00

Porte, z.s. – Literáti z naší čtvrti 80 000,00
PUBLIC ART o.p.s. – Destrukce Spirit 90 000,00
RACHOT Production s.r.o. – Other Music 2017 100 000,00
RACHOT Production s.r.o. – Respect Plus 2017 90 000,00
RACHOT Production s.r.o. – Respect world music fes-
tival 2017

90 000,00

REMEDIUM Praha o.p.s. – Divadelní spolek Proměna 35 000,00
Rydl Pavel, MgA. – Výstava Všechno je všechno 45 000,00
Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. – Účast koncertního 
sboru Zvonky – Praha na mezinárodní soutěži 6th An-
ton Bruckner Choir Competition, Linz 2017

80 000,00

Sdružení Zvoneček –Praha, z.s. – Koncertní činnost 
sborového studia Zvoneček – Praha v roce 2017

60 000,00

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Fil-
mové přehlídky v kině Aero v roce 2017

80 000,00

Společnost pro podporu a  rozvoj kina AERO z.s. – 
Cyklokino 2017

30 000,00

Společnost pro podporu a  rozvoj kina AERO z.s. – 
Aero seniorům 2017

55 000,00

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Pří-
mé přenosy NT Live v kině Aero v roce 2017

40 000,00

SUKUS, z.s. – 19. Mezinárodní výtvarné sympozium 
– NÁHODA

30 000,00

SUKUS, z.s. – 23. Festival integrace Slunce 110 000,00
Tanec Praha z.ú. – PONEC - divadlo pro tanec 110 000,00
Tóny nad městy – 16. ročník mezinárodního hudební-
ho festivalu Tóny nad městy

35 000,00

Via musica ad beatum z.s. – PRAGuitarra Clássica, 
soutěž ve hře na klasickou kytaru

15 000,00

Zájmový klub seniorů z.s. – Zájmový klub seniorů z.s. 50 000,00
3 119 000,00

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ 
Schválena výše 

dotace v Kč
„Rodinné a  komunitní centrum PALEČEK“ – Jdeme 
s rodinou

300 000,00

„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Abeceda 
pro rodinu 2017

600 000,00

„soft palm” o. s. – Hospic Malovická 40 000,00
Alfa Human Service, z.s. – Ambulantní poradenské 
centrum Alfa pro osoby, které pečují o své blízké v do-
mácím prostředí

17 000,00

Asistence, o.p.s. – Služby asistence občanům MČ 
Praha 3 v r. 2017

10 000,00

Beztíže, z. ú. – Beztíže: Služby pro rizikovou mládež 
Žižkova

30 000,00

Centrum MARTIN o.p.s. – Příspěvek na provozní ná-
klady Sociální rehabilitace

50 000,00

Centrum MARTIN o.p.s. – Zvýšení kvality a  dostup-
nosti služeb Centra MARTIN, o.p.s.

20 000,00

Centrum MARTIN o.p.s. – Příspěvek na provoz služby 
Sociálně terapeutické dílny

30 000,00

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. – Sociální pora-
denství, sociální rehabilitace pro cizince z Prahy 3

80 000,00

Cesta domů, z.ú. – Domácí hospic Cesta domů 40 000,00
Cesta domů, z.ú. – Poradna Cesty domů 36 000,00
Cesta domů, z.ú. – Odlehčovací služby Cesty domů 20 000,00
Česká společnost pro duševní zdraví Praha, z.s. – 
Rozšíření psychosociálních služeb pro občany s  du-
ševní poruchou s  cílem jejich zařazení a  udržení 
ve zdravotně sociální síti

20 000,00

Česká unie neslyšících – Sociálně aktivizační služby 
pro osoby se zdravotním postižením a seniory

16 000,00

Česká unie neslyšících – Tlumočnická služba ČUN 20 000,00
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. – Samy na to ne-
stačí – diagnostika, terapie a prevence týraného, zne-
užívaného a  zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) 
v roce 2017

15 000,00

Diakonie ČCE – středisko Praha – Raná péče pro ro-
diny z Prahy 3

15 000,00

ERGO Aktiv, o.p.s. – KLUB Aktiv 74 000,00
ERGO Aktiv, o.p.s. – Denní stacionář pro osoby se 
ZPM

100 000,00

HEWER, z.s. – Osobní asistence pro občany MČ Pra-
ha 3 v roce 2017

78 000,00

Hornomlýnská, o.p.s. – Osobní asistence pro děti se 
zdravotním postižením bydlící na území MČ Praha 3

18 000,00

Hospic Štrasburk o.p.s. – Terminální onkologický 
hospic

40 000,00

Husitské centrum, o.p.s. – Husátko - klub pro před-
školní děti a jejich rodiče

20 000,00

Husitské centrum, o.p.s. – Nízkoprahový klub Husita 150 000,00
Mamma HELP, z. s. – Edukační a docházkové akce 
pro ženy s rakovinou prsu - 2016

20 000,00

Mamma HELP, z. s. – Mamma HELP centrum Praha - 
pomoc pro ženy s rakovinou prsu a jejich blízké

80 000,00

Moudrá Sovička z.s. – Hodinový ajťák pro seniory 
na Praze 3

20 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka - dobrovolnic-
ký program

20 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka 150 000,00
NOVÁ TROJKA, z.s. – V  Nové Trojce všichni spolu 
2017

500 000,00

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 – Stacio-
nář pro děti s kombinovaným postižením

24 000,00

Pro Dialog, z.s. – Podpora dialogu v rodinách s ohro-
ženými dětmi III na Praze 3

65 000,00

PRO Gaudia, z. ú. – Komplexní psychosociální a pod-
půrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemoc-
né a jejich blízké

27 000,00

R - Mosty, z.s. – Sociálně právní poradna R-Mosty 150 000,00
R - Mosty, z.s. – Nízkoprahový klub R-Mosty 150 000,00

REMEDIUM Praha o.p.s. – Programy pro seniory - 
vzdělávání a volnočasové aktivity

56 000,00

REMEDIUM Praha o.p.s. – Občanská poradna 
REMEDIUM

70 000,00

REMEDIUM Praha o.p.s. – Sociálně aktivizační služba 
pro seniory

120 000,00

Ruka pro život o.p.s. – Denní stacionář Praha - Ruka 
pro život o.p.s.

18 000,00

SANANIM z. ú. – Pracovní a  sociální agentura 
SANANIM

60 000,00

SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské 
mozkové obrně, z. s. – Rekondiční pobyt 2017

10 000,00

Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. – Pomocná 
ruka

70 000,00

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Stře-
disko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový 
dům

85 000,00

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Praha 3 – Žádost 
o  poskytnutí příspěvku ze sociálního a  zdravotního 
fondu

14 000,00

Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organi-
zace Praha 3 – Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři 
Praha 3

60 000,00

Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní orga-
nizace Praha 3 – Zajištění informovanosti o aktivitách, 
které pro seniory a ostatní zájemce pořádají ZO SDČR 
Praha 3 a MČ Praha 3 (nástěnky umístěné ve veřej-
ném prostoru)

20 000,00

Tichý svět, o.p.s. – Tichá linka 15 000,00
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. – 
Dobrovolnická činnost  studentů ve prospěch seniorů 
a dětí s postižením – aplikace nových trendů do oblasti 
speciálně pedagogické podpory

15 000,00

Židovská obec v  Praze – Terénní zdravotní péče 
a ergoterapie

18 000,00

Židovská obec v Praze – Osobní asistence 24 000,00
Život bez závislostí z.s. – Komplexní program primární 
prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3

50 000,00

Život bez závislostí z.s. – Komplexní program primární 
prevence pro II. stupeň základních škol MČ Praha 3

50 000,00

3 800 000,00

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Schválena výše 

dotace v Kč
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Ochrana jírovce maďalu 
proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3

40 000,00

EKODOMOV, z.s. – Malý průzkumník přírody 33 000,00
Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. 
s. – Výukové včelařské středisko při 4. Přístavu

44 000,00

Mateřská škola Paleček o.p.s. – Prohloubení environ-
mentální a ekologické výchovy v MŠ

36 000,00

My.Aktivity o.p.s. – Komunitní zahrada Krejcárek 92 400,00
My.Aktivity o.p.s. – Ekologické programy pro MŠ a ZŠ 43 000,00
NOVÁ TROJKA, z.s. – Ekologická výchova v  Nové 
Trojce 2017

75 000,00

Společenství vlastníků – Zelenky Hajského 1937/4 – 
Kultivace domu a vnitrobloku na adrese Zelenky Haj-
ského 1937/4, Praha 3 Žižkov

71 000,00

Společenství vlastníků Biskupcova 1718 – Obnova 
studny ve vnitrobloku

33 000,00

Společenství vlastníků Biskupcova 1718 – Zlepšení 
vzhledu vnitrobloku Biskupcova 1718 II.

32 000,00

Společenství vlastníků Jeseninova 1930, Praha 3 – 
Rekonstrukce  části vnitrobloku p.č.3942 Praha 3, Je-
seniova 1930/131

160 000,00

Společenství vlastníků Koněvova 1734/168, Praha 3 – 
Revitalizace vnitrobloku Společenství vlastníků Koně-
vova 1734/168, Praha 3

51 000,00

710 400,00

OBLAST PAMÁTKOVÉ PÉČE 
Schválena výše 

dotace v Kč
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně Praha-Vinohrady – Obnova J fasády věže koste-
la Nejsvětějšího Srdce Páně – Praha

130 000,00

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně Praha-Vinohrady – Obnova Z fasády věže koste-
la Nejsvětějšího Srdce Páně – Praha

130 000,00

Římskokatolická farnost u  kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně Praha-Vinohrady – Restaurování výplní otvo-
rů kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha-Vinohrady

80 000,00

Římskokatolická farnost u  kostela sv. Prokopa Pra-
ha-Žižkov – Oprava oken přízemí kostela sv. Anny 
na Žižkově

90 000,00

Židovská obec v Praze – Provedení záchranných pra-
cí na staticky havarijních náhrobcích na Novém židov-
ském hřbitově

220 000,00

650 000,00
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Fotbalový sta-
dion Viktoria 
Žižkov předsta-
vuje sportov-
ně-kulturní dě-
dictví Prahy 3. 
Byla bych ráda, 

kdyby přístup hlavního města 
Prahy k tomuto historickému 
sportovišti byl obdobný, jako 
je tomu v případě vršovického 
Ďolíčku. Městské části se před 
třemi lety podařilo scelit majetek 
stadionu, ale Praha 3 si ze svého 
rozpočtu nemůže dovolit podpo-
rovat jeden druh sportu a fi nan-
covat nutnou investici v rozsahu 
přes sto milionů korun pro dlou-
hodobé udržení prvoligového 
 fotbalového stadionu. 

Vladislava Hujová (TOP 09),
starostka

Žižkov si beze-
sporu zaslouží 
mít svůj vlastní 
fungující fotba-
lový stadion. 
Bohužel v tuhle 
chvíli je z fi -

nančního pohledu situace velmi 
složitá. V současné podobě se 
totiž stadion především kvůli pro-
blémům z minulosti není scho-
pen uživit pouze pořádáním fot-
balových utkání. Snažíme se ale 
najít dlouhodobé řešení a ve hře 
jich je hned několik. Prodej, 
vstup strategického investora 
nebo zapojení hlavního města. 

Alexander Bellu (ODS), 
koaliční zastupitel

Předně bych 
rád zmínil, že 
došlo k vyrov-
nání dlužné 
částky, kterou 
Viktorka dlužila 
naší MČ.

Co se týče samotného využití 
stadionu, domnívám se, že tento 
prostor skýtá mnohé. Zcela jistě 
to jsou fotbalová utkání Viktorky, 
a to za jasně daných fi nančních 
podmínek. Jelikož má stadion 
kvalitní zázemí, může pojmout 
i nějaká mezinárodní fotbalová 
klání, kulturní programy, live kon-
certy, alternativní letní divadla, 
sportovní dny atd. Prostě vše 
záleží na kreativním přístupu ve-
dení společnosti SARAP, což je 
příspěvková organizace MČ.

Miroslav Procházka
(Volba pro město),
koaliční zastupitel 

Ze střednědo-
bého pohledu 
je pro měst-
skou část 
nejjednodušší 
využívat areál 
výhradně pro 

sportovní účely. V takovém pří-
padě se nabízí spolupráce buď 
s fotbalovým, nebo jiným spor-
tovním svazem. Z dlouhodobého 
hlediska je vhodnější využít sta-
dion nejen pro sportovní účely, 
ale také pro kulturně-společen-
ské akce, např. koncerty nebo 
letní kino. V úvahu samozřejmě 
přichází i čistě sportovní využití 
stadionu. 

Filip Neusser (Ž(n)S), 
opoziční zastupitel

Hřiště pro ko-
panou nechť 
slouží přede-
vším mužstvům 
z Prahy 3. Ško-
da již schvá-
lené zástavby 

území u Krásovy ulice, protože 
přestavba stadionu na nejvyšší 
mezinárodní úroveň na zbylém 
tak malém plácku je nerealizo-
vatelná. Real Madrid u nás hrát 
nebude. Ale koncerty a další hluč-
né akce včetně těch, co nyní ruší 
klid přírody na Parukářce, jsou tu 
možné.

Pavel Ambrož (KSČM), 
opoziční zastupitel

Stadion na Sei-
fertce pova-
žuji za do-
mov Viktorky 
Žižkov a jejích 
fanoušků a tak 
to doufám 

zůstane. Pro mnohé z nás dělá 
tradice z žižkovské Viktorky 
největší společenskou hodnotu 
na Praze 3. Není to jen o fotba-
le, ale i o žižkovském patriotismu 
a společném setkávání jedineč-
né komunity příznivců. Případná 
možnost pořádat na stadionu 
mezinárodní utkání může být ví-
taným zpestřením.

Mojmír Mikuláš (Svobodní),
opoziční zastupitel

téma

Anketa Jaké je ideální využití stadionu Viktoria Žižkov v nejbližší budoucnosti? 

Dohoda mezi Trojkou a Viktorií Žižkov 
se už rýsuje
Fotbalový klub Viktoria Žižkov zažalovala kvůli neplacení nájemného za stadion v Seifertově ulici  
městská část Praha 3. Na její stranu se přiklonil nejprve obvodní a letos v březnu i městský soud. 
O způsobu, jak teď Trojce zaplatí dluh, který spolu s úroky narostl na 1,4 milionu korun, začal 
klub znovu jednat.  

Spor mezi městskou částí 
a Viktorií Žižkov se vleče té-
měř tři roky. Dluh za období 
od července 2014 do konce 

února 2015, kdy klub neplatil Praze 
3 nájem, přesáhl 800 tisíc korun. I to 
byl důvod, proč na něj podala v dub-
nu žalobu. „Klub na stadionu působil 
bez platné smlouvy. Ta původní vypršela 
v září 2014 a na znění nové se Viktorka 
s městskou částí nedokázala dohodnout,“ 
vysvětluje zástupce starostky Prahy 3 
Alexander Bellu. Funkcionáři klubu 
se pokusili vyřešit situaci jednak ná-
vrhem, že dluh odkoupí od městské 
části za třicet procent jeho hodno-
ty třetí společnost, jednak fakturou 
za péči o trávník na více než 1,5 mi-
lionu korun, kterou po ní chtěl klub 
proplatit. Po upozornění radnice, že 
na takovou práci neexistuje žádná 
smlouva ani objednávka, návrh stáhl. 
V srpnu 2015 pak obvodní soud roz-
hodl ve prospěch žižkovské radnice 
a ta pronajala stadion fotbalovému 
klubu Slavoj Vyšehrad. Viktoria se 
proti rozhodnutí soudu odvolala.

Dohoda s radnicí je klíčová
Další potíže na sebe nenechaly dlou-
ho čekat a žižkovští fotbalisté se pro-
padli do třetí ligy. Klubu s nejasnou 
perspektivou a obrovskými dluhy 
se ujal jeho bývalý funkcionář Jiří 
Rýva. S částí věřitelů se záhy vypo-
řádal, i tak ale zůstaly ve hře závazky 
za zhruba deset milionů korun. Prá-
vě nutnost dohodnout se v zájmu 
záchrany Viktorky s městskou čás-
tí přitom Rýva označil za klíčovou. 

„Pokud by měla hrát jinde, nemá cenu, 
aby vůbec hrála,“ uvedl tehdy. Výcho-
diskem z vleklé krize se měla stát 
stavba obytného komplexu v sou-
sedství stadionu. Část zisku z něj 
měl mít developer, část měla hradit 
provoz fotbalového týmu. Domy teď 
ale staví soukromá fi rma sama, pro-
tože Viktoria z projektu předčasně 
vycouvala. Její další pokus, jak dluh 
kompenzovat, měl podobu nabídky, 
aby radnice koupila část vybavení 
stadionu za zhruba 3,5 milionu ko-
run. To ale vedení městské části ne-
přijalo s námitkou, že její odhadce 
konstatoval částku nepoměrně nižší. 

Viktorka musí zaplatit
Pravomocné rozhodnutí městské-
ho soudu z letošního března dřívěj-
ší rozsudek potvrdilo. Viktoria Žiž-
kov musí Praze 3 zaplatit dluh 
za neuhrazený nájem, který se spo-

lu s úroky vyšplhal na 1,4 milionu 
korun. Akciová společnost, která 
za fotbalovým klubem stojí, začala 
v zájmu urovnání situace s radnicí 
znovu jednat. „Jako optimální řešení se 
nám jeví splátkový kalendář. Zatím jsme 
na dobré cestě, dohoda se už rýsuje,“ říká 
zástupce starostky Alexander Bellu. 
Jeho slova potvrzuje i Jiří Rýva: „Do-
hoda o narovnání by měla vyřešit všech-
ny dlouhodobé spory mezi oběma strana-
mi a věříme, že oba subjekty budou moci 
dále rozvíjet vzájemnou spolupráci při 
rozvoji kopané na Žižkově.“ Klub zá-
roveň slevil z tvrzení, že částka sto 
tisíc korun měsíčně, kterou si s rad-
nicí ujednal, je příliš vysoká. Podle 
znaleckého posudku bývá ale v po-
dobných areálech až dvojnásobná, 
a v případě žižkovského stadionu 
nekryje dokonce ani jeho provoz. 
„Běžné náklady na údržbu trávníku jsou 
půl milionu korun a stejné peníze sto-

jí ostatní údržba. Další milion předsta-
vují náklady na energie, které platí sám 
klub na základě nájemní smlouvy,“ po-
čítá Václav Bartásek, ředitel Sportov-
ního a rekreačního areálu Pražačka 
(SARAP), pod jehož správu stadi-
on momentálně spadá. Ačkoli roční 
výnos ze stadionu stoupl od doby, 
kdy ho SARAP převzal, na 1,5 mili-
onu korun, i tak má jeho provozova-
tel jen mírnou fi nanční rezervu, která 
nestačí třeba na rozsáhlejší rekon-
strukci. Tu by starostka Prahy 3 Vla-
dislava Hujová ráda realizovala z do-
tací, o něž chce požádat ministerstvo 
školství: „Celkové náklady by se podle 
rozsahu prací pohybovaly od 80 do 150 
milionů korun. Rádi bychom vylepšili 
například tribuny, zázemí i parkování.“ 

Otevřená budoucnost
Radnice teď hledá budoucí scénář 
fungování areálu. Podle Alexandera 

Bellu se jako pravděpodobné vari-
anty jeví prodej, fi nanční účast hlav-
ního města nebo vstup strategické-
ho investora. Podobná byla ostatně 
praxe i v případě některých fotba-
lových klubů v Anglii nebo v Itálii. 
Další možností je, že by stadion vy-
užívalo společně více pražských klu-
bů. Neurčitá je naopak šance, že by 
sloužil třeba jako koncertní pódium.  
„Viktorka na rozdíl od sportovních areá-
lů na periférii sídlí přímo v centru města 
a musí respektovat přísné hlukové nor-
my. Dalším problémem je omezený počet 
parkovacích míst v jejím sousedství a tak 
dále,“ popisuje možné komplikace 
Václav Bartásek s tím, že on sám by 
v budoucnu na hřišti rád viděl mezi-
národní reprezentační zápasy. Vedle 
toho prozrazuje, že v květnu se tu 
bude znovu konat utkání v americ-
kém fotbalu. 
 Miroslav Štochl
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Poslední tři roky za-
žíváme v  České re-
publice značně sílící 
tendenci nerespek-
tovat právní předpi-
sy, základní pravidla 
chování a  společen-
ských vztahů. Ně-
které politické strany 
a politici nerespektu-
jí rozhodnutí soudů 
či obcházejí, nebo 

dokonce porušují zákony. Jiní politici a političky 
dokonce navrhují přímý a svévolný zásah do zá-
kladních práv, např. do práva vlastnit. 

Vlastnické právo je nejsilnějším a  nejrozsáh-
lejším věcným právem. Jde o  právo absolutní, 
které působí vůči všem ostatním osobám (erga 
omnes). Je nezbytnou podmínkou existence 
a  fungování svobodné a  prosperující společ-
nosti. Vlastnickému právu odpovídá povinnost 
všech ostatních subjektů nerušit vlastníka ve vý-
konu jeho práva k věci. Jedná se o právo chráně-
né mezinárodními smlouvami o lidských právech 
a Listinou základních práv a svobod. Nerespek-
tování základních lidských práv nebo násilný zá-
sah do nich vede vždy a pouze k chaosu, k utr-
pení a beznaději. 

Pravidla ve  společnosti jsou pro ochra-
nu všech, ale hlavně těch nejslabších. Posky-
tovat budovy squatterům není službou veřej-
nosti a  ani ochranou majetku nás všech. Paní 
náměstkyně primátorky Petra Kolínská svým 
nedávným  návrhem pravděpodobně nabá-
dá k  páchání trestné činnosti a  k  porušování 
vlastnických práv. Obě varianty jsou nepřijatel-
né a můžou být i nebezpečné pro společnost. 
Na této skutečnosti nemůže nic změnit ani pod-
pis na  petici a  ani ocenění. Ze společnosti se 
vytrácí slušnost, sounáležitost, pokora, ohledu-
plnost a lidskost. 

Když se nedáv-
no náš kolega v  za-
stupitelstvu Ma-
těj Stropnický sešel 
s představitelem Pa-
lestinců a na sociální 
síti  komentoval, jak 
se panu velvyslan-
ci nelíbí české škol-
ní atlasy,  vyvolalo to 
ve  mně vzpomínku 
na  minulost vzdále-

nou naštěstí již déle než čtvrtstoletí. Někteří z nás 
si ještě asi vzpomenou na dobu, kdy se komunis-
tičtí předáci setkávali s vůdcem Palestinců Jási-
rem Arafatem.

S Matějem Stropnickým se proto očividně dí-
váme každý trochu jinam, když hledáme v zahra-
ničí kontakty, které mohou pomoci našemu roz-
voji. Pro mne osobně palestinské vedení a  jeho 
zástupci nejsou prvními na  řadě, když hledám 
partnery pro naši  republiku,  město či městskou 
součást. Patříme k západní civilizaci, která si za-
kládá na úctě k demokracii a  svobodě člověka. 
Tyto hodnoty bohužel najdeme u  současné pa-
lestinské autonomní vlády  jen ojediněle a  mne 
osobně to vede k  přesvědčení,  že máme proto 
v blízkovýchodním konfl iktu logicky blíže k  jedné 
z  mála  stabilních zemí  v  této části světa – tedy 
k Izraeli. Ten nejenom patří stejně jako naše země 
mezi fungující demokracie, ale zároveň předsta-
vuje stát s  realistickým pohledem na  aktuální 
uprchlickou krizi a její řešení. 

 

Bezpečnost na  uli-
cích, před úřady, ško-
lami, školkami, pošta-
mi, zdravotnickými 
zařízeními a  dalším 
veřejným prostorem 
nám dnes bez větších 
problémů zajišťuje síť 
kamer, a to jak státní, 
tak i městské policie, 
které jsou propojeny 
do  tzv. městského 

kamerového systému. Je to ale dostačující ochra-
na a pokrytí? Domnívám se, že v této oblasti máme 
jako obec ještě nějaké rezervy. 

Při tvorbě volebního programu Volby pro 
město jsem opřel své téma o  zavedení institu-
tu „ombudsmana pro seniory“, což se povedlo 
a jehož význam a především funkčnost jsou bez 
pardonu tak velké a účinné, že nám tento počin 
závidí nejen jiné městské části Prahy, ale také 
mimo ni. Náplní a  obsahem činností ombud-
smana není pouze řešení sociálních, zdravotních 
a  právních otázek. Součástí celé mé myšlenky 
je také komplexní řešení bezpečnosti a ochrany 
zdraví, majetku a životů nás všech, a to včetně 
našich dítek, která denně vozíme do škol a ško-
liček. Zcela úmyslně hovořím o  našich dětech, 
protože kolem výše jmenovaných zařízení nejsou 
kamerové systémy vůbec instalovány, což je dle 
mého názoru škoda, jelikož si asi neuvědomuje-
me, jak je toto prostředí důležité „hlídat“.

Samozřejmostí je, že musíme chránit i ostatní 
veřejný prostor, o kterém jsem se zmínil na za-
čátku článku. Jsme asi v polovině našeho man-
dátu, proto si myslím, že musíme začít naplňovat 
i další body volebního programu. Ochrana zdra-
ví, životů, majetku, obce i  soukromého sektoru 
proti kriminálním živlům je určitě i na čelním místě 
našich cílů. 

Rozdělení dotací potvrdilo březnové za-
sedání zastupitelstva. Úspěšní ža  datelé 
spokojeni, ostatní ne. Komu navrhne 
výbor dotační fi nanční část  ku, se roz-
hoduje v příslušných oborových komi-
sích a  výborech. Věřím, že kolegové 
váží kvalitu a počet oslovených projek-
tem žadatele o dotaci, ale žel ne vždy 
se přihlíží k  nutnosti fi nanční pomoci, 
vzhledem k dotacím od města a vlastní 
výdělečné aktivitě. A někdy se i zapo-
mene na možné následky nepodpoření 

malého, ale potřebného spolku. 
Zastupitelé obdrželi dopis od  Klubu přátel Žižkova, že spolek 

koncem roku zanikne. Není to poprvé. Ve  fi nanční krizi je již po-
několikáté. Počtem a věkovým složením členů spolek nikdy nebyl 
schopen fi nanční soběstačnosti z  členských příspěvků. Ale vždy 
v něm pracovalo dost nadšenců, kteří udrželi spolek v aktivní čin-
nosti nejen uvnitř, ale především pro veřejnost, a vždy měli zájem 
o spolupráci s  radnicí Prahy 3. O tom svědčí například příspěvky 
v Radničních novinách a konané přednášky a besedy. 

Škoda přijít o takovou možnost propagace městské části, kte-
rá má počet obyvatel jako okresní města, která mívají instituci za-
chovávající povědomí obyvatel, především mladých, o historickém 
vývoji na území regionu a představující návštěvníkům město (okres) 
na jednom místě. 

Ano, ač jsem Vinohraďák, navrhuji vznik Muzea Žižkova, při kte-
rém by mohla pokračovat činnost Klubu přátel Žižkova. Věřím, že 
by bylo možné pro nové muzeum dojednat odbornou spolupráci 
s Muzeem hl. m. Prahy, Archivem hl. m. Prahy a s Galerií hl. m. 
Prahy. 

Podmínkou pro rozvoj nákladové-
ho nádraží je vytvoření urbanistické 
koncepce. S  touto myšlenkou přišla 
městská část, věřte nevěřte, už v roce 
2001. O pět let později pak byla proti 
salámové metodě zástavby schválena 
stavební uzávěra a  v  roce 2008 po-
dala MČ podnět na změnu územního 
plánu s cílem vytvořit masterplan pro 
celé území. O schválení této změny se 
pod kódem Z2600 jedná dodnes. 

Poté, co se podařilo zabránit stav-
bě obchodního centra v severní části, to vypadalo, že se koncep-
ci konečně podaří projednat. Rada MČ však požádala o ukončení 
projednání Z2600. Území změny je prý třeba ještě rozšířit o další 
pozemky až na Jarově nebo na Želivského, aby to bylo skutečně 
koncepční. Území vymezené Z2600 přitom posledních devět let 
nikdo nezpochybnil. Jako by starostka vypouštěla mediální mlhu, 
která má zakrýt jiné úmysly. 

Povídá se, že prosazováním dokončení Z2600 jdeme na ruku 
Sekyrovi. Zřejmě je to odplata za  to, že jsme označili dohodu 
o spolupráci MČ s Central Group za nevýhodnou. Projednání nové 
změny přitom znamená zdržení nejméně o dva roky. Nejde při-
tom o to, aby mohl rychle stavět Sekyra, ale o zahájení přípravy 
konverze a využití budovy nádraží a schválení ucelené koncepce, 
podle které se může stavět třeba příštích 30 let. Sekyra, Central 
Group, všichni.  

Namísto toho první kolečko salámu nakrojil Central Group. 
Prý to muselo být, v  územním plánu už má stavební pozemky 
a k tomu postaví školku. A kde bude škola? 

„Jistě, paní starostko.“ Tu koncepci rozvoje opravdu chceme. 

Zákony pouze 
pro někoho

I podle přátel 
poznáte nás Prevence ochrany – to 

jsou kamerové systémy

Klub přátel 
Žižkova

Plán pro rozvoj žižkovského 
nádraží není ani po 15 letech

Simeon Popov / TOP 09

Pavel Ambrož / KSČM

Alexander Bellu / ODS Miroslav Procházka / 
Volba pro město

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) sobě

V  minulých týdnech 
se do pozornosti ve-
řejnosti i  médií ko-
nečně dostala pro-
blematika nízkých 
mezd v  naší zemi. 
I  přes několikapro-
centní růst průměr-
né mzdy, jenž je sig-
nálem prosperující 
ekonomiky, na  tom 
zaměstnanci stá-

le nejsou co do  odměny za  odvedenou práci 
ve srovnání se západní Evropou dobře.

Velkým tématem se v této souvislosti stal ná-
vrh sociální demokracie na  znovuzavedení pro-
gresivního zdanění příjmů fyzických osob, které 
v současné době funguje v jedenadvaceti zemích 
Evropské unie. Diskuze o  tom, kdo v  naší zemi 
představuje takzvanou střední třídu a kde by měl 
být pomyslný zlom mezi pásmy daně z  příjmů, 
ukázala, jak to doopravdy je s  oceněním práce 
v naší zemi. Skutečnost, že by navrhované opat-
ření přineslo daňovou úlevu pro 90 % zaměstnan-
ců v naší zemi a pouze jedna pětina by odvedla 
v hlavním městě ze svých mezd více peněz než 
dnes, je alarmujícím svědectvím o  tom, že ani 
v Praze není tak blaze, jak se nám pravice snaží 
namluvit.

Jako zastupitelé za  sociální demokracii jed-
noznačně vítáme plán na  zavedení daňové pro-
grese. Chceme oproti původnímu návrhu stanovit 
hranici pásem výše, v principu jej však vnímáme 
jako jeden z  kroků, které umožní prostřednic-
tvím daňové úlevy alespoň částečně kompenzo-
vat nízké mzdy drtivé většiny české společnosti. 
Společně s plynulým zvyšováním minimální mzdy 
a vytvářením tlaku na zaměstnavatele chceme co 
nejdříve srovnat krok se západní Evropou v oblas-
ti spravedlivé odměny za práci.

Nebojme se levice – vždyť hájí práva drtivé vět-
šiny zaměstnanců. A to i v Praze. 

Nebojme se 
levice!

Radek Hlaváček / ČSSD

V minulém čísle Radničních novin byla 
uveřejněna pozvánka na  diskuzi k  ar-
chitektonickému návrhu Domu sociál-
ních služeb, který městská část plánuje 
vybudovat na Jarově v ulici K Lučinám. 
V době, kdy píšu tyto řádky, je disku-
ze před námi. Neznám tak reakce oby-
vatel na prezentaci vybraného návrhu. 
Jistě i  já sám budu mít k celému pro-
jektu výhrady, ale o  tom třeba někdy 
příště.

O problematiku chátrajícího objektu 
bývalých jeslí v ulici K Lučinám se vzhledem ke svému bydlišti dlou-
hodobě zajímám. V loňském roce jsem se tak společně se zástup-
ci blízkých SVJ sešel u zástupce starostky, pana Holečka, který si 
vyslechl naše názory. Při této schůzce vyšel od obyvatel především 
požadavek na zohlednění velikosti plánovaného objektu, řešení do-
pravní situace a zachování blízké zeleně. Do jaké míry se tyto po-
žadavky podařily splnit vítěznému návrhu, to již teď po prezentaci 
můžete posoudit sami.

Osobně však vítám krok, kdy občané mohli projevit svoje přání 
před zpracováním architektonických návrhů. Dále pak veřejnou pre-
zentaci a pozvánku na ni zveřejněnou nejenom v Radničních novi-
nách či internetu, ale i distribuovanou do poštovních schránek do-
tčených obyvatel. A rovněž i zapojení opozice do celého projektu, 
konkrétně paní Chmelové (ŽnS).

Tento styl komunální politiky kvituji a chválím. A ačkoliv na této 
stránce většinou čtete jen kritiku a osobní invektivy, dovolím si udě-
lat výjimku a veřejně za tento způsob komunikace politickému „riva-
lovi“ panu Holečkovi poděkovat. 

Poděkování – Dům sociálních 
služeb

Tomáš Štampach / Svobodní
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Prahy 3 znovu pořádá bezplatné kurzy češtiny pro cizince 

Městská část Praha 3 otevírá od 
dubna 2017 bezplatné kurzy češti-
ny pro cizince ze třetích zemí dlou-
hodobě pobývající v ČR. Jednotli-
vé lekce budou tematicky zaměřeny 
na běžné životní situace, například 
na jednání na úřadech, pracovní 

pohovor a také na seznámení se 
s legislativním rámcem různých ob-
lastí života (podnikatelská činnost, 
pobyt cizince na území ČR apod.). 
Kurzy budou probíhat v úrovních 
pro začátečníky a pokročilé po 
dobu 12 týdnů. Kapacita kurzů je 
omezená na patnáct osob. Od dub-
na 2017 bude pro cizince se slovan-
ským mateřským jazykem otevřen 
také kurz psaní v českém jazyce na 
úrovni znalosti češtiny B1. Tento 

kurz je vhodný pro cizince, kteří již 
hovoří česky, nicméně jim stále dělá 
problémy napsat delší text. Kapaci-
ta tohoto kurzu je osm osob.

Zájemci se mohou informovat na 
telefonním čísle 222 116 460 nebo 
na adrese viktord@praha3.cz. Vý-
uka bude zajištěna lektory Centra 
pro integraci cizinců v rámci pro-
jektu Praha 3 – Integrace cizinců 
2017 spolufi nancovaného Minister-
stvem vnitra ČR. 

Deratizace začne na jaře 
Hlavní město Praha začne na jaře 
zajišťovat cyklickou deratizaci v ob-
jektech a na plochách, které vlastní 
a přímo spravuje, a dále v přilehlých 
prostorách a v kanalizační síti. Derati-
zace bude probíhat podle uvedeného 
harmonogramu. Kontaktní osobou 
pro Prahu 3 je Alexandra Jermanová, 
Koněvova 2417/159, Praha 3, 130 00, 
a.jermanova@seznam.cz.
• 3. 4.–28. 4. 2017: Konečná MHD 
Jarov, sídliště Jarov, sídliště Chmel-
nice, Koněvova po Ohradu a okolí, 

parky Ohrada, Pražačka, Jana Že-
livského, okolí nákladového ná-
draží Žižkov, Basilejské náměstí, 
Olšanská, Olšanské náměstí, Na Pa-
rukářce, U Zásobní zahrady, Jeseni-
ova, Ostromečská
• 2. 5.–31. 5. 2017: Žižkovo náměs-
tí, Kubelíkova, Mahlerovy sady, 
Fibichova, Ondříčkova, Baranova, 
Radhošťská, Vinohradská, Korun-
ní, Slezská, Soběslavská, Hollarovo 
náměstí, Kouřimská, náměstí Jiřího 
z Lobkovic, okolí zdi Olšanských 

hřbitovů, Flora, náměstí Jiřího 
z Poděbrad, Slavíkova, Lucembur-
ská, Škroupovo náměstí, lokali-
ty hlášené OŽP Ohrada, Koněvo-
va, Kostnické náměstí, Tachovské 
náměstí, Jeseniova, Ostroměřská, 
Hollarovo náměstí
• 1. 6.–30. 6. 2017: Táboritská, Sei-
fertova, Sladkovského náměstí, 
náměstí W. Churchilla, Husinec-
ká, Řehořova, Kostnické náměstí, 
U Památníku, Husova, Koněvova, 
Tachovské náměstí, Komenského 
náměstí, náměstí Barikád, Roháčo-
va, Prokopova 

důležité informace

místo datum a čas
Na Vrcholu x V Domově 1. 4. 2017  09:00–13:00
nám. Jiřího z Lobkovic 1. 4. 2017  10:00–14:00
nám. Barikád 4. 4. 2017  13:00–17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 4. 4. 2017  14:00–18:00
Buková x Pod Lipami 5. 4. 2017 13:00–17:00
Jeseniova 143 5. 4. 2017  15:00–19:00
Přemyslovská x Orlická 6. 4. 2017  19:00–19:00
Sudoměřská x Křišťanova 8. 4. 2017  09:00–13:00
Křivá 15 8. 4. 2017  10:00–14:00
Přemyslovská x Sudoměřská 11. 4. 2017  13:00–17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 11. 4. 2017  14:00–18:00
V Zahrádkách x Květinková 12. 4. 2017  13:00–17:00
Ambrožova x Malešická 12. 4. 2017  15:00–19:00
Koněvova x V Jezerách 13. 4. 2017  15:00–19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 15. 4. 2017  09:00–13:00
Tachovské náměstí 15. 4. 2017  10:00–14:00
Na Vrcholu x V Domově 18. 4. 2017  13:00–17:00
nám. Jiřího z Lobkovic 18. 4. 2017  14:00–18:00
nám. Barikád 19. 4. 2017  13:00–17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 19. 4. 2017  15:00–19:00
Buková x Pod Lipami 20. 4. 2017  15:00–19:00
Jeseniova 143 22. 4. 2017  09:00–13:00
Přemyslovská x Orlická 22. 4. 2017  10:00–14:00
Sudoměřská x Křišťanova 25. 4. 2017  13:00–17:00
Křivá 15 25. 4. 2017  14:00–18:00
Přemyslovská x Sudoměřská 26. 4. 2017 13:00–17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 26. 4. 2017  15:00–19:00
V Zahrádkách x Květinková 27. 4. 2017  15:00–19:00
Ambrožova x Malešická 29. 4. 2017  09:00–13:00
Koněvova x V Jezerách 29. 4. 2017 10:00–14:00 

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Kontejnery na velkoobjemový bio odpad

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. 

Stále máte šanci získat kompostér zdarma
Městská část Praha 3 v rámci 40. vý-
zvy Ministerstva životního prostředí ČR 
podala prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR žádost o po-
skytnutí podpory v  rámci Operační-
ho programu Životní prostředí 2014–
2020. Projekt nese název Městská 
část Praha 3 kompostuje. V případně 

udělení podpory tomuto projektu bude 
ve druhém a třetím čtvrtletí probíhat 
výběrové řízení na dodavatele kom-
postérů. Občané, kteří se do projektu 
přihlásili, by měli kompostéry obdržet 
na podzim tohoto roku. Další zájemci 
o účast v programu mohou zasílat vy-
plněné přihlášky až do 30. dubna 2017 

na podatelnu Městské části Praha 3, 
a to buď elektronicky na mail poda-
telna@praha3.cz, nebo poštou na ad-
resu MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 
700/9, 130 85 Praha 3. Veškeré pod-
mínky, které musí žadatel splnit, jsou 
uvedeny v přihlášce. 

-red-

PŘIHLÁŠKA
k účasti na projektu Městská část Praha 3 kompostuje  

Identifi kace účastníka 

jméno a příjmení/název právnické osoby

datum narození/IČ právnické osoby

trvalé bydliště/sídlo právnické osoby

Identifi kace objektu 

adresa, číslo popisné, číslo orientační

parcelní číslo pozemku

katastrální území

pozemek o výměře

Kontaktní údaje osoby oprávněné za účastníka jednat 

jméno a příjmení 

adresa 

telefon

e-mail

datová schránka (je-li zřízena)

žádám o kompostér (vyberte objem a počet kusů) 650 litrů/……. ks 1 050 litrů/…… ks

Prohlášení:        
1. Vyplněním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním údajů v rámci projektu Městská část Praha 3 kompostuje 
2.  Beru na vědomí, že zasláním přihlášky nevzniká účastníkovi právní nárok na přidělení kompostéru. Bližší podmínky realiza-

ce projektu a práva a povinnosti účastníků a městské části budou upraveny v samostatné smlouvě, která bude uzavírána 
s účastníky zařazenými do projektu.        

3.  Prohlašuji, že jsem oprávněn nebo pověřen k uzavírání smluv v souvislosti s realizací projektu Městská část Praha 3 kom-
postuje.        

4. Prohlašuji, že objekt, pro který žádám přidělení kompostéru, se nachází na katastrálním území Prahy 3.   
5.  Prohlašuji, že na místě objektu, pro který žádám přidělení kompostéru, mám k dispozici pozemek ve svém vlastnictví 

nebo pronájmu, na který bude možno kompostér postavit tak, aby měl kontakt se zemí. 
6. Prohlašuji, že se o provoz a stav kompostéru budu po dobu realizace projektu, tj. po dobu 5 let, řádně starat.  
7.  Prohlašuji, že v případě zájmu Ministerstva životního prostředí ČR nebo MČ Praha 3 umožním provedení kontroly přidě-

leného kompostéru.  
8. Prohlašuji, že souhlasím s bezplatným přidělením kompostéru po uplynutí 5 let projektu do mého vlastnictví.  

V ………………………. dne ………………………..  ……………………………………..
 podpis





místo uložení datum a čas 

d
ub

en

Šrobárova x Květná 8. 4. 2017    09:00–12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 8. 4. 2017    13:00–16:00
Jilmová x Na Vápence 9. 4. 2017    09:00–12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 9. 4. 2017    13:00–16:00

kv
ět

en

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 20. 5. 2017  09:00–12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 20. 5. 2017  13:00–16:00
Jeseniova 143 21. 5. 2017  09:00–12:00
Jilmová - Na Vápence 21. 5. 2017  13:00–16:00

če
rv

en

Šrobárova x Květná 17. 6. 2017  09:00–12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 17. 6. 2017  13:00–16:00
Jilmová x Na Vápence 18. 6. 2017  09:00–12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 18. 6. 2017  13:00–16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 24. 6. 2017  09:00–12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 24. 6. 2017  13:00–16:00
Jeseniova 143 25. 6. 2016  09:00–12:00

místo uložení datum a čas 

zá
ří

Šrobárova x Květná 16. 9. 2017  09:00–12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 16. 9. 2017  13:00–16:00
Jilmová x Na Vápence 17. 9. 2017  09:00–12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 17. 9. 2017  13:00–16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 23. 9. 2017  09:00–12:00

ří
je

n

Pod Vrcholem x Na Balkáně 21. 10. 2017  09:00–12:00
Jeseniova 143 21. 10. 2017  13:00–16:00
Jilmová - Na Vápence 22. 10. 2017  09:00–12:00
Šrobárova x Květná 22. 10. 2017  13:00–16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 28. 10. 2017  09:00–12:00

lis
to

p
ad

Jilmová x Na Vápence 18. 11. 2017  09:00–12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 18. 11. 2017  13:00–16:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 19. 11. 2017  09:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 19. 11. 2017  13:00–16:00
Jeseniova 143 25. 11. 2017   9:00–12:00
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rozhovor

STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 
VLADISLAVA HUJOVÁ VÁS ZVE NA

KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI 72. VÝROČÍ 
UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

VÁCLAV
HUDEČEK
&
MUSICA 
LUCIS 
PRAGA 

29. 4. 2017 
od 18.00  hodin
N Á R O D N Í 
P A M Á T N Í K 
N A  V Í T K O V Ě
 

www.praha3.cz   /praha3.cz

VSTUP ZDARMA
Z důvodu omezené kapacity si vstupenky, prosím, 
vyzvedněte od 3. 4. 2017 na recepci Informačního centra 
Praha 3, Milešovská 846/1. Děkujeme za pochopení.

koncert_na_vitkove_2017_A1_vybravy.indd   1 29.3.2017   12:15:48

„Mucha si přál, aby pavilon stál v dominantní 
poloze nad Prahou,“ říká Jiří T. Kotalík
Místo pro Slovanskou epopej se v Praze hledá od okamžiku, kdy Alfons Mucha s myšlenkou cyklu 
v roce 1909 přišel. Za tu dobu zazněla jména více než padesáti vytipovaných lokalit. Podle Jiřího 
T. Kotalíka, člena Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu 
Vítkově, je zajištění důstojného umístění díla naší povinností k celému kulturnímu světu. 

Kde mají úvahy o  vzniku Muchova 
pavilonu svůj původ?
Dne 19. listopadu 1909 oslovil Mucha 
městskou radu s nabídkou vytvoření 
dvaceti obrazů Slovanské epopeje, 
které hodlal věnovat Praze. V témže 
roce představil i první skicu pavilo-
nu. V různých etapách historie pak 
toto téma řešilo s různou intenzitou 
buď samo město, nebo Alfons Mu-
cha, případně jeho dědicové. Během 
více než sta let tak zazněla jména více 
než padesáti vytipovaných lokalit. 

Kdy poprvé vstoupil do hry Vítkov?
První návrh je z roku 1916, umístění 
na Vítkově pak ale získalo na aktuál-
nosti hlavně v okamžiku dokončení 
cyklu v roce 1925. Tehdy toto místo 
Magistrátní stavební úřad doporučil 
Radě hlavního města Prahy. Souhlasil 
s ním sám autor a údajně ho favorizo-
val i prezident Masaryk. Vítkov jako 
místo fi nálního umístění Slovanské 
epopeje je pak opakovaně zmiňován 
při Muchových úvahách o vzniku Slo-
vanského domu, Chrámu Slovanstva 
či Paláce svobody koncem dvacátých 
a v polovině třicátých let. 

Čím lokalita Muchovi imponovala?
Mucha měl od samého počátku zcela 

jasnou představu nejenom o podobě 
pavilonu, ale i o jeho umístění. Přál 
si, aby stál v dominantní poloze nad 
Prahou s monumentálním výhledem. 
Přestože prvotně počítal s umístě-
ním na Petříně v ose Vítězné ulice či 
na Letné, v roce 1925 souhlasil s Vítko-
vem. S touto lokalitou vyjádřila sou-
hlas i Muchova vnučka Jarmila Mucha 
Plocková.

Lze zmapovat všechny studie, kte-
ré se v tomto směru zaměřily právě 
na Vítkov? 
Vítkov se objevuje třeba ve studii za-
dané jako diplomová práce na Akade-
mii výtvarných umění v Praze v roce 
1996, v roce 2007 na Fakultě architek-
tury Technické univerzity Liberec a ze-
jména při studentské soutěži pořádané 
společností Central Group a Útvarem 
rozvoje města (dnešní Institut pláno-
vání a rozvoje) v roce 2010, kdy prá-
vě umístění pavilonu na Vítkov získalo 
první cenu. V červnu téhož roku vytvo-
řil architekt Mikoláš Vavřín s kolekti-
vem na základě objednávky Útvaru 
rozvoje města Ověřovací studii pavi-
lonu pro Slovanskou epopej na vrchu 
Vítkov. Tato instituce tehdy žižkovský 
vrch jednoznačně doporučila. V roce 
2012 mělo dojít k položení základního 

kamene, přičemž mezi čtyřmi uvažo-
vanými místy byl i Vítkov. A stejně tak 
byl jako jedna ze sedmi možných loka-
lit zahrnut letos do úvah Institutu plá-
nování a rozvoje.

Můžete shrnout důvody pro umístění 
Slovanské epopeje na Vítkově? 
Je to klidné, esteticky silné místo 
s mimořádnou polohou a atraktiv-
ními panoramatickými výhledy, kte-
ré se po odklonu železniční dopravy 
otevírá lidem a hledá nové rekreač-
ně-kulturní využití. Nesmíme zapo-
mínat na to, že umístění Slovanské 
epopeje může nasměrovat pozornost 
zahraničních návštěvníků na další za-
jímavé pražské čtvrti, nejen na cent-
rum. Podmínkou je vyřešení otázky 
zastavitelnosti pozemků a lepší do-
pravní dostupnost. Právě propojení 
existujících a budoucích památko-
vých objektů, jako jsou Železniční 
muzeum Národního technického 
muzea, Plečnikův kostel na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad, Olšanské hřbi-
tovy, Starý židovský hřbitov nebo 
objekty na Vítkově, s jedinečnými 
urbanistickými kvalitami Žižkova 
a Karlína může představovat velký 
rozvojový potenciál. 

Existují ale i obavy, že by budova na-
rušila přírodní ráz vrchu.
Studie z roku 2010 přesvědčivě do-
ložila, že uvažovaná novostavba ne-
musí nutně znamenat devastující zá-
sah do panoramatu hřebenu vrchu 
ani do jeho přírodního potenciálu. 
Text doslova konstatuje, že „pavilon 
je promítnut do horní části karlínského 
úbočí vrchu Vítkov a je osazen tak, že stře-
cha objektu je cca o 4 metry níže než úro-
veň vrcholové aleje, takže nepředstavuje 
žádnou změnu v charakteristickém tva-
ru kopce a jeho panoramatickém obrysu. 
Pavilon je umístěn ve vrstevnici souběž-
né s vrcholovou alejí a objekt se střešní te-
rasou se stane přirozenou částí horního 
okruhu v parku.“ Místo zvolené tou-
to studií ale nemusí být defi nitivní. 
Lokalita skýtá i jiné a možná lepší 
možnosti, např. na předpolí Vítkova 
směrem k Florenci, na dnes nevyužité 
části u Ohrady či ve formě jednodu-
ché přístavby k objektu památníku. 

Jak vnímáte rozhodnutí magistrá-
tu vypsat architektonickou soutěž 
na podobu pavilonu na Těšnově?
Udivuje mě, že s výjimkou účelových 
studií, studentských soutěží a akade-
mických zadání architektonických 
škol nebyl až dosud problém umístění 
Slovanské epopeje nikdy řešen veřej-
nou architektonickou soutěží. Pokud 
má taková soutěž proběhnout – a lze 
jen vítat, že o tom vedení města koneč-
ně rozhodlo –, nemůže být vypsána 

pouze na Těšnov. Je nutno připome-
nout, že tato parcela je fakticky bloko-
vána dlouhodobým závazkem využití 
pro novou budovu Muzea hlavního 
města Prahy. 

Jak tedy určit, které místo je vhodné?
Optimálním řešením je urbanistická či 
ideová vyhledávací soutěž, která by se 
měla soustředit nejenom na vlastní bu-
dovu pavilonu, ale především odpově-
dět na otázku, jakým způsobem dnes 
vůbec Slovanskou epopej veřejnos-
ti prezentovat a jaké místo je pro ni 
vhodné. Zadání by mělo zároveň spl-
nit další obecné požadavky, konkrét-
ně důstojnost, lokaci mimo turisticky 
přetížené historické jádro, dobrou do-
pravní dostupnost a pozemek v majet-
ku hlavního města. Soutěž by proto 
měla být omezena na několik vhod-
ných lokalit, na kterých se v poslední 
době shodli odborníci, tedy na Let-
nou, Vítkov, Vyšehrad, Holešovické 
výstaviště a Těšnov. Každá má samo-
zřejmě svoje přednosti i nedostatky 
a bez posouzení koncepce pavilonu 

lze jen velmi těžko rozhodovat pře-
dem, kde má budova stát. 

Měl by podle vás Vítkov šanci?
Soutěžit v konkurenci výše zmiňova-
ných lokalit se mi jeví jako objektiv-
ní a spravedlivé. Soutěž by v zása-
dě neměla hledat defi nitivní podobu 
budovy, ale ideu prezentace Mucho-
va mimořádného uměleckého výtvo-
ru v dnešní Praze. Je samozřejmé, že 
nad jednotlivými projekty i výsledky 
soutěže by měla být vedena otevřená 
a kvalifi kovaná diskuze, která by kon-
senzuálně došla k nejlepšímu řešení. 
To by poté mělo být bez průtahu dále 
rozvíjeno a realizováno. Právě blížící 
se sté výročí vzniku samostatné Čes-
koslovenské republiky je příležitostí 
naplnit slib, který Praha dala Alfon-
si Muchovi, a na základě společného 
postupu všech zainteresovaných zajis-
tit pro toto dílo trvalé a důstojné umís-
tění. Jsme tím povinováni nejenom 
tomuto městu a této zemi, ale celému 
kulturnímu světu. 

Miroslav Štochl

Jiří Tomáš Kotalík (nar. 1951) 
vystudoval v letech 1969–1974 dějiny 
umění na Univerzitě Jana Evangelisty 
Purkyně v Brně (dnešní Masarykově 
univerzitě) a na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, kde 
později získal doktorát z fi lozofi e. 
Od roku 1984 působí na Akademii 
výtvarných umění v Praze (od roku 
1990 jako docent), kde zastával po tři 
funkční období úřad rektora. V letech 
2003–2005 byl prvním generálním 
ředitelem Národního památkového 
ústavu. Napsal řadu odborných 
článků a monografi í zaměřených 
zejména na problematiku dějin 
novověké architektury, památkové 
péče a vztahu starého a nového 
výtvarného umění. Je autorem 

a moderátorem televizního 
seriálu Deset století architektury. 
Je například členem vědecké 
rady Národního památkového 
ústavu, rady ministra kultury pro 
vědu a vývoj, Spolku výtvarných 
umělců Mánes nebo správní rady 
Nadačního fondu na podporu 
realizace pavilonu Alfonse Muchy 
na vrchu Vítkově pro Slovanskou 
epopej, kde působí spolu se 
starostkou Prahy 3 Vladislavou 
Hujovou, spisovatelem Ondřejem 
Neffem, starostkou České obce 
sokolské Hanou Moučkovou, 
předsedou Československé obce 
legionářské Pavlem Budinským 
a rektorkou Vysoké školy ekonomické 
v Praze Hanou Machkovou.
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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 
 duben 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.
 1. so 16:00 Divadlo KAKÁ: Děti 

moře
 1. 4.–28. 4. Výstava Kronik mateř-

ských škol Prahy 3
 3. po 16:00 Fresh Senior: Akade-

mie s Rudolfem Zemkem
 4. út 15:00–16:30 a 16:30–18:00 

Velikonoční výtvarná dílna 
se Sofi í

 5. st 17:00 Okénko do historie – 
Území dnešního Žižkova 
ve středověku

 6. čt 10:00–11:00 Kočárem do 
Vozovny

 7. pá 15:00–16:30 a 16:30–18:00 
Velikonoční výtvarná dílna 
se Sofi í

 8. so 16:00 Loutky bez hranic: 
Bojím se v lese

10. po 16:00 Fresh Senior: Veliko-
noce vinšujeme aneb od 
masopustu k Velikonocům

11. út 17:00 Loutky bez hranic: 
Výlet na Říp

12. st 16:00 Divadlo Jedeme 
k vám: Tradice Čepice 
Truhlice

18. út 17:00 Pruhované panenky: 
Bačkůrky a stará botič-
kárna

19. st 10:30 Remedium – LouDko-
vé divadélko: „Princezna 
na hrášku“

19. st 18:00 Literární večer: Trocha 
romantiky aneb Manon 
Lescaut a Cyrano de Ber-
gerac míří do Vozovny

20. čt 10:00–11:00 Kočárem do 
Vozovny

22. so 16:00 Divadlo T601: Tajem-
ství jabloně

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

25. út 17:00 Dřevěné divadlo: Honza 
a drak

26. st 17:00 Středeční hudební reci-
tál: Luboš Pospíšil

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

29. so 16:00 Pruhované panenky: 
Květinový salon švadlenky 
Madlenky

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. so 19:00 Až opadá listí z dubu | 
Divadlo AQUALUNG

 2. ne 19:00 Záskok | Divadlo Járy 
Cimrmana

 3. po 19:00 Dobrý proti severáku | 
3D company

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

 5. st 19:00 Frida K. | 3D company
 6. čt 19:00 Cesta kolem světa za 60 

dní | Divadlo AQUALUNG
 7. pá 19:00 Čechov vs. Tolstoj aneb 

Manželská zkouška | 3D 
company

 8. so 19:00 Smích zakázán | 3D 
company

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

10. po 19:00 Ženitba | Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

11. út 19:00 Švestka| Divadlo Járy 
Cimrmana

12. st 19:00 Afrika | Divadlo Járy 
Cimrmana

13. čt 19:00 Posel z Liptákova | 
Divadlo Járy Cimrmana

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

19. st 19:00 Lijavec | Divadlo Járy 
Cimrmana

20. čt 19:00 České nebe | Divadlo 
Járy Cimrmana

21. pá 19:00 Vynález zkázy - new 
generation | Divadlo AQUA-
LUNG

22. so 19:00 Pokusme se společně 
| DDM Jižní Město

23. ne 19:00 Akt | Divadlo Járy 
Cimrmana

24. po 19:00 Blaník pro galerii | 
Divadlo Járy Cimrmana

25. út 19:00 Dobytí severního pólu | 
Divadlo Járy Cimrmana

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

27. čt 19:00 Blaník | Divadlo Járy 
Cimrmana

28. pá 19:00 Noc tribádek| 3D 
company

29. so 19:00 Ideální pár | TEĎ! 
Divadlo

30. ne 16:00 a 19:00 Dlouhý, Široký 
a Krátkozraký | Divadlo Járy 
Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

KONCERTY
 1. so 15.00 Věra Binarová – viola, 

Karel Dohnal – klarinet, 
Hana Forsterová – klavír 

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

 1. so 19:30 KORBEN DALLAS + 
HOUPACÍ KONĚ

 2. ne 19:30 BIGYUKI /USA
 9. ne 19:30 TEMPLES
10. po 19:30 MASTER MUSICIANS 

OF JAJOUKA LED BY 
BACHIR ATTAR /MAROKO

12. st 19:30 JAMBINAI /Jižní Korea
18. út 20:00 SPITFIRE COMPANY - 

VYPRAVĚČ
19. st 19:30 MANU DELAGO/AT +  

SOPHIE HUTCHINGS /AUS
20. čt 19:00 MICHAL PAVLÍČEK - 

ČOMBEBAND
23. ne 20:00 SPITFIRE COMPANY - 

ANTIWORDS
24. po 20:00 SQUADRA SUA  

MONSTERA DELICIOSA
25. út 19:30 WHITE RABBIT RED 

RABBIT
27. čt 19:30 REBEKKA KARIJORD 

/NO + BARBORA 
MOCHOWA /CZ

28. pá 19:30 MILOOPA /PL
29. so 20:00 FEKETE SERETLEK 

A DAMÚZA  KAR
30. ne 18:00 MEZINÁRODNÍ DEN 

JAZZU S ČRO

DIVADLO PRO TANEC

 2. ne 20:00 YOU ARE HERE
 3. po 20:00 KOREKCE
 4. út 20:00 DIFFERENT?
 6. čt 20:00 Paradiso
 7. pá 20:00 Flow
 8. so 20:00 L / One of the Seven
 9. ne 20:00 Odtržení
10. po 20:00 Constellations I. 

Before I Say Yes
11. út 20:00 Das Fremde / 

ALIENIdentität
12. st 20:00 Floor of Fire - Battle of 

Styles
13. čt 20:00 Švihla
18. út 20:00 REPLAY
19. st 20:00 REPLAY
22. so 20:00 Pražský improvizační 

orchestr
27. čt 20:00 Den a Noc a Noc 

a Den

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

 6. 4. Čerti ve stodole, experimen-
tál

13. 4. Screwballs, rock‘n‘roll, od 
19.30 h.

20. 4. Úřad práce + Ploy, crossover 
– grange

27. 4. Iritující pýchora, ska-alter-
native

 2. ne 17.00 Smíšený komorní sbor 
Pražští pěvci a sólisté

 4. út 19.30 Mojše band
 6. čt 19.30 Sanity guitar duo
10. po 19.30 Markéta Janoušková 

– housle, Stanislav Gallin – 
klavír

11. út 19.30 Soubor dobových 
nástrojů Chairé Příbram

12. st 19.30 Cellem k jaru aneb 
uděláme si Škaredou stře-
du hezkou!

13. čt 19.00 Phaerentz
18. út 19.30 Pavel Voráček – klavír
19. st 19.30 Pražské kytarové 

kvarteto
22. so 15.00 Alena Koudelková – 

klavírní recitál
24. po 19.30 Kinsky trio Prague
24. st 19.00 I Put A Record On
29. so 19.30 Nové klavírní kvintety

VÝSTAVY
14. 4.–11. 5. 2017 Jan Boháč – Ná-

kaza – sochařská instalace

DOPROVODNÝ PROGRAM
13. čt 19.00 vernisáž výstavy
26. st 18.00 komentovaná prohlídka

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

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

ke stažení aplikace s aktuálním 
programem KINOKLUB.

 1. so 20:00 T2 Trainspotting
 2. ne 20:30 Masaryk
 3. 4.–5.4. Flim - Festival tibet-

ských fi lmů a fi lmů o Tibetu
 6. čt 19:45 Večer tříkrálový | NT 

Live
11. út 20:30 Liška a Révai: Moto 

cestou necestou
12. st 20:30 Hell Party: velkolepá, 

krvavá, jediná
18. 4.–21. 4. Jack Nicholson v Aeru
20. čt 19:45 Rosencrantz a Guil-

denstern jsou mrtvi | NT 
Live

22. so 18:45 MET: Evžen Oněgin | 
P. I. Čajkovskij

Projekce pro seniory – každé 
úterý od 10.00, každý čtvrtek od 
13.30
 4. 4. Mžitky
 6. 4. La La Land
11. 4. Masaryk
13. 4. Bába z ledu
18. 4. Putování tučňáků: Volání 
oceánu
20. 4. Úkryt v zoo
25. 4. Zkouška dospělosti
27. 4. Klient

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

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

plakát.indd   1 13.03.17   15:55
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Čombeband

„Tatrmanů je stále dost,“ tvrdí Michal 
Pavlíček
Nestor českého bigbítu Michal Pavlíček oslavil šedesátku, do důchodu se ale rozhodně nechystá. 
Za sebou má monstrózní koncert s Pražským výběrem, se Stromboli nebo s Monikou Načevou 
plánuje další turné, nevynechá ani vystupování s BSP. S kapelou Čombeband se představí 
20. dubna v Paláci Akropolis. 

Nestačím se divit, jak nabitý je váš 
koncertní program. Skoro by se 
dalo tvrdit, že jste workoholik.
To jsem určitě býval, ale v posled-
ní době se snažím občas i zabrzdit 
a užívat si trochu klídku. Mám ma-
lého synka, tak se mu snažím víc 
věnovat. 

V Čombebandu jste v kruhu o ge-
neraci mladších muzikantů. Hledali 
jste dlouho společnou chemii nebo 
jiskra přeskočila ihned?
Já myslím, že vzájemná jiskra pře-
skočila hned. A čím déle spolu hra-
jeme, tím víc to zraje. I když jsem 
o pár generací starší, cítím se s Mi-
lošem, Matěm a Michalem být 
na stejné lodi. Prostě si rozumíme 
a při hraní na pódiu, kdy se v tran-
su propojí naše pocity a my se od-
vážeme, neexistuje žádný věk. Jako 
kdyby se zastavil čas a tepal jen ryt-
mus hudby.

Jaký rozdíl je ve vystupování s tri-
em a se Stromboli nebo Pražským 
výběrem, kdy není nouze o  větší 
pódiovou show?
S triem je to víc o mém sólovém ky-
tarovém projevu, o feelingu. Píšu 
si kytarové instrumentálky na tělo, 
a to v různých polohách a odstí-
nech. Střídání nálad je pro mě inspi-
rativní. Zároveň dávám prostor klu-
kům a jsem rád, že naše komunikace 
skvěle funguje a že nás koncerty stá-
le nabíjejí. 

Jak vnímáte nedávný comeback 
Stromboli a Pražského výběru?
Já myslím, že se to povedlo. Kape-
la Stromboli se vrátila po dvaceti le-
tech na scénu a rovnou do O2 arény. 
Byl to silně emotivní koncert. S Vý-
běrem to byl návrat po pěti letech 
po posledním tažení po sportovních 
halách a vyprodaná O2 nám uděla-
la radost. Udělali jsme takovou větší 
bombastickou show s mnoha hosty 
a symfonickým orchestrem.

Nemrzelo vás, že loňský prosincový 
koncert Pražského výběru nehod-
notila kritika zcela jednoznačně?
Někdo tu bombastičnost a „estrádu“ 
nepřijal pozitivně, někdo byl úplně 
nadšený. Ortodoxní fanoušci Praž-
ského výběru chtěli možná slyšet 
víc tu naši klasiku jen v pěti. Nikdy 
jsme ale koncert s orchestrem nemě-
li, a tak se nám tahle varianta prostě 
zalíbila. Myslím, že ta fúze s orches-
trem dopadla výborně.

Pro spoustu fanoušků Pražského 
výběru vyvstala otázka: Co bude 
dál? Nové album?
Nové album je pořád aktuální. 
Máme už asi patnáct věcí a budeme 
psát další do doby, dokud si nebude-
me jisti, že to je prostě dobrý. Každý 
jsme hudebně i názorově trochu jin-
de a je čím dál tím těžší najít ve vě-
cech průsečík a souznění. Až vznikne 
CD, bude určitě i turné. Do té doby 
budeme hrát opravdu jen výjimečně.

Na  předešlých albech jste nešet-
řili politickou kritikou. Bude nová 
deska Pražského výběru podobně 
motivovaná?
Texty jsme zatím vůbec neřešili, ale 
určitě tam budou nějaké naše po-
stoje a reakce k událostem okolo. 
Tartmanů je stále dost.

Poslední skladbou napsanou spo-
lečně s Michalem Kocábem je Pán 
výtahů z roku 1988. Našli jste po le-
tech konečně cestu, jak kompono-
vat dohromady nebo skládáte kaž-
dý sám?
To bylo kdysi dávno před třiceti 
lety. Tehdy nám společné skládání, 
jaké jsme praktikovali třeba u Stra-
ky nebo u druhé desky Výběru, šlo, 
to už je ale dávná minulost. Jsme 
vyprofi lovaní skladatelé a vzájemné 

zasahování do skladeb druhého už 
asi těžko půjde. Právě to skloubení 
rukopisu na novém CD bude oříšek, 
aby to nedopadlo, jako když pejsek 
s kočičkou pekli dort. 

Když skládáte, zabýváte se kon-
krétními situacemi nebo je pro vás 
skládání čistě emocionální proces?
Skládání je něco, co tryská z vašeho 
podvědomí. Samozřejmě může být 
inspirováno nějakou konkrétní situ-
ací, aktuálním pocitem nebo jedno-
duše termínem, kdy musíte hudbu 
dodat stůj co stůj. (smích) Může-
te složit krásný love song, když jste 
zamilovaný. Ale také můžete složit 
krásný love song, když zamilovaný 
nejste.

Lze srovnávat komponování hudby 
v 80. letech a nyní?
Princip je stejný a myslím, že to tak 
bude navěky. A také se nezměni-

lo nic na tom, že se vám buď poda-
ří složit silnou věc, která osloví lidi, 
nebo ne.

Jste autorem hudby k  britské-
mu  seriálu Červený bedrník. Jak 
se k  takové práci dostane český 
skladatel?
Oslovila mě produkce, která zpro-
středkovávala natáčení britského 
štábu v Čechách. Poslal jsem jim hu-
dební ukázky a producentovi a re-
žisérovi se líbily, tak mi dali důvě-
ru. Složil jsem hudbu k pěti dílům 
seriálu. 

Co vás čeká v roce 2017?
Deska Pražského výběru, ve výhle-
du jsou koncerty Stromboli a s Mo-
nikou Načevou. Zároveň pracuji 
na svém sólovém albu a na hudbě 
k televiznímu seriálu. Rýsují se 
i BSP. 

Martin Hošna

Michal Pavlíček (nar. 1956) je 
hudební skladatel, kytarista, 
textař a producent. Absolvent 
Filmové fakulty AMU na sebe 
upozornil už během 70. let 
jako člen skupin Expanze 
nebo Bohemia. Z následného 
setkání s Michalem Kocábem 
před závěrem dekády vznikla 
legenda českého bigbítu 
Pražský výběr, kde se Pavlíček 
ve větší míře začal prosazovat 
jako skladatel a aranžér. Desky 
Straka v hrsti a Výběr vydané 
v 80. letech se staly milníky 
československého rocku, 
v nichž se pod precizním 
hudebním doprovodem 
odrážely nálady a pnutí 
neofi ciální kultury. Souběžné 

s Pražským výběrem začal 
působit v kapele Stromboli 
s Bárou Basikovou. Následovaly 
projekty BSP, Big Heads, 
v posledních letech pak 
Čombeband anebo Supergroup. 
Pavlíček spolupracoval 
s významnými hudebníky 
i z jiných žánrových oblastí, 
jako jsou Richard Müller, Jiří 
Stivín, Miroslav Vitouš, Zuzana 
Michnová, Monika Načeva 
a Jana Koubková. Napsal 
hudbu ke třiadvaceti divadelním 
představením, několika 
baletům, televizním inscenacím, 
seriálům i celovečerním fi lmům. 
Komponuje také muzikály. Je 
držitelem zlatých i platinových 
desek a dvou cen Anděl. 

     Skloubení 
rukopisu na nové 
desce Výběru 
bude oříšek, aby 
to nedopadlo, 
jako když pejsek 
s kočičkou pekli 
dort

”
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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 19. dubna 2017 
  od 18 hodin

Ukázky ze slavných romantických děl Edmonda Rostanda 
a Vítězslava Nezvala

Účinkují: Veronika Žilková a Jiří Klem – legendární Cyrano z Bergeraku
za doprovodu studentů Mezinárodní konzervatoře Praha.

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

Trocha romantiky aneb Manon Lescaut 
a Cyrano de Bergerac míří do Vozovny
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pozvánky/inzerce

Galerie Toyen ukáže prvopocity Dimitrije Kadrnožky

Dubnová výstava v galerii sídlící v infocentru Prahy 3 představí tvorbu 
malíře, grafi ka, autora fi lmových plakátů a profesora výtvarného umě-
ní Dimitrije Kadrnožky. Jeho díla jsou převážně nefi gurativní a vyús-
ťují do lapidárních stylizačních zkratek vyjadřujících malířovo krédo 
prvopocitů s výraznou barevností inspirovanou dlouholetým pobytem 
na Kubě. „Představím obrazy, které vznikly teprve nedávno. Opět se bude jed-

nat o impresi a expresi prvopocitů toho, jak vnímám svět,“ prozradil autor, který v letech 
1967–1975 dokonce vybudoval a řídil havanskou Escuela Superior Nacionál del Arte – 
obdobu české výtvarné akademie.

Dimitrij Kadrnožka se narodil 29. října 1923 v Kroměříži. Pražskou Uměleckoprů-
myslovou školu absolvoval v letech 1945–1950 u Antonína Strnadela. Vystudoval také 
obor scénografi e na Akademii múzických umění (1951–1954). Před působením na Kubě 
se věnoval volné tvorbě, ve které po návratu do vlasti pokračuje. Jeho kresby a obrazy 
dosáhly uznání doma i v zahraničí a jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách. Po-
zornost si zaslouží také jeho tvorba fi lmových plakátů, kterých má na kontě více než tři 
stovky. Mnohé byly vyznamenány prestižními cenami. Navrhoval jevištní výpravy, vý-
tvarně spolupracoval na dvaceti celovečerních fi lmech režisérů Steklého, Blumenfelda, 
Strnada, Kleina a dalších.  

Milešovská 846/1, Praha 3

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

PROGRAM INFORMAČNÍHO CENTRA PRAHA 3 

 duben
V dubnu od 4. 4. do 28. 4. 2017 se můžete těšit na vý-
stavu obrazů akademického malíře Dimitrije Kadrnožky 
v Galerii Toyen. Výstava malíře a gra ka bude k vidění 
do 28. dubna. Vstup ZDARMA

 4. dubna  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. 

 4. dubna od 10 hodin | Vlastivědná procházka * – procházka Olšanské hřbitovy II. sraz před hlavní brá-
nou. V rámci procházky navštívíme i prostory Chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice. Vlastivěd-
nou procházku povede Vlaďka Holzapfelová.

 6. dubna 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 jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

10. dubna  od 17 hodin | Tchaj-Wan – cestovatelská přednáška. Jak se žije na  Tchaj-Wanu? Zážitky z  cest 
po Tchaj-Wanu pohledem studentky Michaely Chotovinské, která zde studovala a žila.

11. dubna 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.

12. dubna od 15 hodin | Velikonoční dílny – workshop malování, keramiky s velikonoční tematikou, nejen pro 
děti. Vstup zdarma. Ve spolupráci s Kavárnou Maluj s.r.o., Kreativním centrem pro dospělé pro 
vás připravilo IC Praha 3.

13. dubna 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 jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

13. dubna od 18 hodin | Filmová projekce – Muž jménem Ove * – Ove je tvrdohlavý a vznětlivý 
bručoun, který pohrdá všemi kolem a dává jim to zřetelně najevo. Bývalý předseda družstva 
vlastníků, kterému nedávno zemřela milovaná žena Sonja, nyní terorizuje sousedství jako sa-
mozvaný strážce pořádku. Zvrat v jeho životní rutině nastává s příchodem jeho nových souse-
dů, mladé pákistánské rodiny, jejíž životní styl se mu zpočátku příčí. Když omylem nabourají 
autem do Oveho poštovní schránky, spustí tím řetězec nečekaných událostí. (AČFK)
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18. dubna  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 infor-
mace ve vztahu k základní orientaci z problematiky živnostenského podnikání, dokladování 
odborných způsobilostí a další. Poradenské centrum je určeno primárně a pouze k poskyto-
vání informací o podnikání, tedy není zde možno učinit ohlášení živností, ohlášení změny či 
podat žádost.

19. dubna od 17 hodin | Vietnam * – cestovatelská přednáška. Na přednášce bude možné se dozvědět základní 
informace o Vietnamu, historii a současnosti migrace Vietnamců do České republiky, život 
vietnamské komunity v Praze, tradice, oslavy a v rámci setkání bude možné ochutnat tradiční 
vietnamské pokrmy.

20. dubna od 10 do 14 hod. | Ombudsman pro seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bez-
platné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních 
situacích.

25. dubna  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 infor-
mace ve vztahu k základní orientaci z problematiky živnostenského podnikání, dokladování 
odborných způsobilostí a další. Poradenské centrum je určeno primárně a pouze k poskyto-
vání informací o podnikání, tedy není zde možno učinit ohlášení živností, ohlášení změny či 
podat žádost.

25. dubna  od 10 hodin | Vlastivědná procházka * – procházka Olšanské hřbitovy II. sraz před hlavní brá-
nou. V rámci procházky navštívíme i prostory Chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice. Vlastivěd-
nou procházku povede Vlaďka Holzapfelová.

27. dubna od 10 do 14 hod. | Ombudsman pro seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bez-
platné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních 
situacích.

27. dubna  od 18 hodin | Filmová projekce – Tohle je náš svět * – Hluboko v lesích mimo civilizaci 
vychovává svérázný a charismatický otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí podle vlast-
ních představ. Jejich život připomíná letní tábor v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Dokud 
nepřijde zpráva, která všechno změní. Začíná překvapivá a zábavná cesta, při které jsou 
zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny zkouškám našeho světa. (Aero lms)

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

letak_IC_04_2017_A5_v01.indd   2 22.3.2017   9:40:13

Foto Pavel Šmída



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | DUBEN 2017

školství

Rodiče vybírali prázdninové 
aktivity pro děti 
Radnice Prahy 3 připravila pro rodiče a děti širokou 
nabídku pobytových a příměstských táborů, výletů, dílen 
a workshopů na letošní léto. Na druhý ročník veletrhu 
Prázdniny na Trojce, který se konal 28. února v Atriu 
Flora, byl vstup zdarma a rodiče zde mohli své děti na 
vybrané aktivity rovnou přihlásit.

Druhý ročník veletrhu prázdnino-
vých příležitostí Prázdniny na Troj-
ce opět představil širokou škálu 
příležitostí, jak smysluplně využít 
prázdninový čas. „Veletrh tohoto typu 
jsme pořádali už podruhé a z nabídky si 
mohl vybrat opravdu každý. Víme, že ro-
diče musí často program pro děti na léto 
plánovat dopředu, stejně jako své dovo-

lené,“ řekla radní Jaroslava Suková, 
mezi jejíž kompetence patří i škol-
ství a volný čas dětí a mládeže.

Pobytové tábory začínají být ná-
kladné, proto rodiče stále častěji vy-
hledávají ty příměstské, kdy se je-
jich děti vracejí na noc domů. Právě 
pro ně připravila radnice tuto akci. 
„Myšlenka veletrhu s nabídkou prázd-

ninových aktivit vzešla ze zvyšujícího se 
zájmu rodičů obdržet co možná nejvíce 
informací o možnostech zajímavého trá-
vení prázdninových dnů,“ prozradila 
radní Suková. „Loňský veletrh potvrdil 
tuto ideu, protože mnoho rodičů si přímo 
na místě vyžádalo přihlášku především 
na příměstské tábory. Zajímali se hlavně 
o aktivity s různým zaměřením, napří-

klad sport, výtvarnou výchovu a kera-
miku nebo tanec,“ upřesnila.

Letošní veletrh se nesl v podob-
ném duchu. Zúčastnilo se ho dvacet 
organizací, převážně z Prahy 3, kte-
ré nabídly letní aktivity pro děti už 
od tří let a jejichž zástupci byli při-
praveni zodpovědět různé otázky. 
Návštěvníci se v hojném počtu shro-

mažďovali u jednotlivých stánků 
a podle zaměření bylo vidět kluky 
hlavně u stánku s nabídkou fotba-
lu a kung-fu, dívky zase třeba u sta-
noviště baletní školy. Zájem byl také 
o fi lmovou školu nebo o indiánský 
tábor a pozornosti návštěvníků neu-
nikly ani aktivity pro celou rodinu. 
 Robert Šimek

ZŠ Pražačka uspořádala Den norské kuchyně
První březnový den ochutnali 
strávníci v  jídelně ZŠ Pražačka 
jiné menu než obvykle. Pod ve-
dením profesionálních kuchařů 
se zde totiž konal Den norské 
kuchyně. Na jídelníčku se objevi-
ly hráškový krém s krutony, hejk 
s  omáčkou, brokolicí a  vařeným 
bramborem. 

Kuchařky ze ZŠ Pražačka se v pro-
sinci loňského roku zúčastnily 
workshopu v pražské Makro akade-
mii, proto se březnová akce kromě 
jiných jídelen konala i zde. V jídel-
ně vyzdobené norskými vlaječkami, 
maketami ryb a žánrovými obrázky 
norské přírody přivítala návštěvníky 
vedoucí školní jídelny Naděžda Ve-
rešová: „Pro naše žáky jsme připravili 
celkem 420 porcí ze surovin zakoupe-
ných od fi rem Makro a Bonno. Nachys-
tali jsme typické norské pokrmy od polév-

ky ze zeleného hrášku, salátu z červené 
řepy s jablky, vlašskými ořechy a zakysa-
nou smetanou až po hlavní chod, který 
tvořil hejk s bylinkovou krustou, omáč-
kou z červených paprik, brokolicí a va-
řeným bramborem. Jako dezert následo-
vala krémová mléčná rýže s mandlemi 
a ovocnou omáčkou.“ 

Připravená norská jídla ochutna-
la také radní pro školství Jaroslava 
Suková: „Polévka, ryba, přílohy i de-
zert byly velmi chutné. Tuto akci pova-
žuji za vhodnou zvláště z hlediska zdra-
vého stravování nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. Byla bych ráda, kdyby se touto 
cestou vydaly i další naše školní jídelny, 
i když v současné době kvalita stravo-
vání našich dětí a žáků je poskytována 
na vysoké úrovni.“ Na Trojce je totiž 
Pražačka jedinou školou, která se té-
to celostátní akce zúčastnila. 

Výkonný ředitel Asociace školních 
jídelen Karel Jahoda, který byl rov-

něž přítomen, ocenil profesionální 
přístup pracovníků zdejší školní jí-
delny a vyjádřil přesvědčení, že k ob-
dobné akci dojde i v Norsku, kde 
tamní žáci dostanou šanci ochutnat 
zajímavá jídla české kuchyně. 

-red-

Jak předcházet neúspěšným 
začátkům ve vzdělávacím procesu
Přípravný ročník je určen pro děti 
s odkladem školní docházky, které 
mají doporučení pedagogicko-psy-
chologické poradny. Je mezistup-
něm mezi předškolním a  školním 
vzděláváním, jejím hlavním smys-
lem je připravit děti na bezproblé-
mový nástup do první třídy. 

Přípravná třída je určena především 
pro děti s odkladem školní docház-
ky. Do třídy může docházet maxi-
málně 15 dětí. Třída je v provozu 
od 8:00 do 12:30. Docházka do pří-
pravné třídy je bezplatná. Třída je 
vhodně vybavena jak didaktickými 
pomůckami potřebnými k výuce, 
tak i hračkami. Prostředí je velmi 
pěkné a nepůsobí na děti stresují-
cím dojmem. Do výchovného proce-
su jsou zařazovány nové alternativní 
programy tak, aby děti nebyly pře-
těžovány – získaly co nejvíce doved-
ností, poznatků a měly radost z dob-
rého výkonu. Velkou výhodou je 
snížený počet dětí v kolektivu (max. 
15 dětí), což umožňuje pracovat s žá-
ky individuálně.

Společně se žáky 1. stupně a dět-
mi z mateřské školy mohou navštěvo-
vat kulturní akce. Výchovná práce je 
rozdělena po dnech do jednotlivých 
okruhů tak, aby se prolínaly nároč-
nější aktivity s méně náročnými – jed-
notlivé okruhy se vzájemně prolínají, 
navazují na sebe a jsou doplňovány 
řečovými a grafomotorickými cviky, 
komunikativními dovednostmi, roz-
vojem jemné motoriky, rozšiřová-
ním představivosti, logického myš-
lení, atd. Děti se mohu také zapsat 
do kroužků podle nabídky školy.

Formy a metody práce vycháze-
jí z vývojových specifi k dětí umís-
těných v této třídě. Vše bude dětem 
předkládáno konkrétně a srozumi-
telně s přiměřeným slovním dopro-
vodem tak, aby byly vhodně mo-
tivovány k aktivní účasti na všech 
činnostech hravou formou. Pokud 
se nechtějí zapojit, budou mít mož-

nost zvolit si jinou činnost, která jim 
vyhovuje.

Přípravná třída je především vhod-
ná pro děti:
•  se sníženou koncentrací pozornosti
• s lehčími vadami řeči
• s grafomotorickými obtížemi
• se zdravotním oslabením
•  se sociálním nebo jazykovým 

znevýhodněním

Navštívili jsme pedagogicko-psy-
chologickou poradnu, abychom 
zjistili jaký je o tuto předškolní for-
mu vzdělávání zájem ze strany rodi-
čů dětí.

„Smysl této vzdělávací aktivity spočívá 
převážně v tom, abychom dětem s odkla-
dem školní docházky umožnili snazší ná-
stup do 1. třídy. Jde o děti s nejrůznějším 
oslabením po odkladu školní docházky. 
O toto předškolní vzdělávání je ze strany 
rodičů velký zájem a my v naší poradně 
tento trend podporujeme. Několikaletá 
zkušenost nás vede k mírnému optimis-
mu, že do našeho školského systému se 
jednoznačně hodí“, říká ředitel Peda-
gogicko-psychologické poradny pro 
Prahu 3 a 9 PhDr. Petr Klíma. 

Jan Dvořák

Na Trojku zavítala pedagogická delegace z Chorvatska
ZŠ Lupáčova, která je stejně jako 
chorvatská škola Osnovna škola 
Spinut ze Splitu součástí evrop-
ského vzdělávacího programu 
Erasmus+, hostila ve třetím břez-
novém týdnu delegaci pedagogů 
z  této školy. Chorvatské učitelky 
přicestovaly do České republiky 
v rámci programu Erasmus+ KA 1 
– Learning Mobility of Individuals, 
aby se blíže seznámily se způso-
bem výuky na 1. stupni základních 
škol. 

Delegaci chorvatských učitelek při-
jala radní pro školství Jaroslava Su-

ková 21. března na radnici. Součástí 
přijetí byla i prohlídka budovy, bě-
hem níž dámy ocenily její zajíma-

vou architekturu, výtvarnou výzdo-
bu a výstavu v Galerii pod radnicí. 
Následně zavítaly na ZŠ Lupáčo-
va, kde jejich zájem vzbudila pře-
devším výuka v cizím jazyce (pro-
gram CLIL). Společně s nimi jsme 
měli možnost sledovat hodinu žáků 
3. B vedenou Ľubicou Karousovou, 
která byla založena na práci s inter-
aktivním plakátem, tzv. GLOGEM. 
Návštěva se zajímala také o práci 
dětí v polytechnickém centru v ZŠ 
J. Seiferta. Získané zkušenosti vyu-
žijí chorvatské pedagožky při práci 
s dětmi. 

Jan Dvořák

Druhý ročník Prázdnin na Trojce potvrdil zájem rodičů o prázdninové aktivity pro děti 

Foto Radko Šťastný

Přípravný ročník se nezapočítává do 
povinné školní docházky a děti se ne-
klasifi kují. V závěru školního roku ob-
drží pochvalný list. Přijetí dítěte do pří-
pravné třídy se řídí § 165 odst. 2 písm. 
b) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 
Sb., školský zákon v  platném znění. 
Nástup po odkladu. Podmínkou přijetí 
dítěte do přípravné třídy je doporučení 
školského poradenského zařízení, kte-
ré k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Školy s  přípravnými třídami na 
území MČ Praha 3:
ZŠ Pražačka
ZŠ a MŠ Chelčického
ZŠ Perunova (ZŠ a MŠ nám. 
J. z Lobkovic)
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
ZŠ Cimburkova

Radní Jaroslava Suková s vedoucí jídelny 

Naděždou Verešovou

Delegace při návštěvě radnice

Foto Radko Šťastný

Odbor školství MČ Praha 3 
přijme ekonoma/ekonomku na plný úvazek

Nástup: 1. srpna 2017 s možností dohody o provedení práce na červen a červenec
Vzdělání: min. SŠ ekonomického směru

Zpracovávaná agenda: rozpočty a účetnictví školských příspěvkových organizací
Informace: Jana Vargová, e-mail: janav@praha3.cz; tel.: 220 111 357
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Zápis do mateřských škol 
pro školní rok 2017/2018
Zápis do mateřských škol zřízených MČ Praha 3 se pro školní rok 
2017/2018 bude konat 2. května a 3. května 2017.

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní 
vzdělávání povinné. 
Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 3 je celé území městské části. Dítě s místem trvalého po-
bytu v MČ Praha 3 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 3. 
Bližší informace můžete získat v odboru školství u Marcely Polákové, tel.: 222 116 209, nebo na e-mailové adrese 
marcelap@praha3.cz.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.skolypraha3.cz.
Konkrétní informace k zápisům na níže uvedené školy najdete na webových stránkách škol. 

ZŠ a MŠ Chelčického

ředitel PhDr. Pavel Ostap
ZŠ – Praha 3, Chelčického 2614/43; tel.: 222 592 504
e-mail: ostap@email.cz, www.zschelcickeho.cz
MŠ – Praha 3, Žerotínova 1100/36; tel.: 222 592 504
zástupkyně pro MŠ Pavla LADROVÁ
Zaměření: seznámit děti se vším, co je pro jejich život a kaž-
dodenní činnosti důležité, rozvíjet veškeré jejich dovednosti 
a posilovat jejich sebevědomí tak, aby se dobře cítily po stránce 
fyzické, psychické i sociální.

ZŠ a MŠ J. Seiferta

ředitelka Mgr. Marie Suchá
Praha 3, Vlkova 800/31
tel.: 222 716 550
e-mail: sucha@skolaseiferta.cz
www.skolaseiferta.cz
MŠ – Praha 3, Přibyslavská 800/1; tel.: 222 712 764
zástupkyně pro MŠ Mgr. Petra UMEH
Zaměření: komplexní rozvoj dítěte, vychovat zdravě sebevě-
domého jedince bez jakýchkoli předsudků ke všemu odlišné-
mu, aktivovat dítě a motivovat je k rozvoji poznávání.

MŠ Jeseniova 4

ředitelka Ladislava Lébrová
Praha 3, Jeseniova 1680/4, 6
tel.: 222 716 407
e-mail: msjeseniova1@volny.cz
www.materska-skola.cz/
jeseniova
Zaměření: na všestranný 
harmonický rozvoj dítěte 
s důrazem na estetické vnímání 
a rozvoj fyzické a zdravotní 
kondice.

MŠ Libická

ředitelka Mgr. Jaroslava 
Tomášová
Praha 3, Libická 2271/4
tel.: 271 736 681
e-mail: mslibicka@mslibicka.cz
www.mslibicka.cz
Zaměření: na estetickou 
výchovu, na integraci dětí 
z různého jazykového prostředí.

MŠ Jeseniova 204

ředitelka Mgr. Alena Luhanová
Praha 3, Jeseniova 2686/204
tel.: 271 772 056, e-mail: msjeseniova@volny.cz
 www.msjeseniova204.cz
Zaměření: na všestranný rozvoj dítěte, individuální přístup ke 
každému dítěti.

MŠ Jeseniova 98

ředitelka Mgr. Iva Sovová
Praha 3, Jeseniova 2593/98
tel.: 271 772 732, e-mail: reditelka@msjeseniova.cz
 www.msjeseniova98.cz
Zaměření: využití heterogenních tříd jako přirozených 
 dětských společenství.

ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic

ředitelka Mgr. Naděžda Hrebíková
ZŠ – Praha 3, nám. J. z Lobkovic 121/22; 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
zástupkyně pro MŠ Bc. Kateřina JELÍNKOVÁ
Zaměření: v první řadě výchovné působení rodiny a snaha je 
vhodně doplňovat. Děti jsou vedeny k samostatnosti, zdravé-
mu sebevědomí a vzájemnému respektování.

ZŠ a MŠ Jarov

ředitel PaedDr. Stanislav Šebl
ZŠ – Praha 3, V Zahrádkách 1966/48
tel.: 284 860 650
e-mail: zsjarov@volny.cz
www.zsjarov.cz
MŠ – tel.: 284 680 004
zástupkyně pro MŠ Hana HLAVÁČKOVÁ
Zaměření: důraz je kladen na individuální přístup a na vytvá-
ření rodinné atmosféry.

Mateřské školy při základních školách 

Mateřské školy

Den otevřených dveří v budově Žerotínova: 11. dubna 2017 
od 13 do 17 hodin. Den otevřených dveří: 6. března 2017 (pondělí) a 23. břez-

na 2017 (čtvrtek) od 9 do 12 hodin.

Den otevřených dveří: 12. dubna 2017 v 9,00, 10,00 
a 14,00 hodin.

Den otevřených dveří: 5. dubna 2017  9.00–11.00 hodin. 

Den otevřených dveří: 4. dubna 2017 od 9 do 16 hodin, 
prohlídky školy jsou vždy v celou hodinu.

Den otevřených dveří: 11. dubna 2017. Informace o MŠ 
a následná prohlídka MŠ začíná v 16.30 a končí v 17.30 hodin.

Den otevřených dveří škola nepořádá, rodič může přijít kte-
rýkoliv pracovní den, nejlépe před 9. hodinou, nebo mezi 
15. a 17. hodinou.
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MŠ Na Balkáně

ředitelka Jaroslava Kozohorská
Praha 3, Na Balkáně 2590/74
tel.: 284 820 546
e-mail: jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz
www.msnabalkane.com
Zaměření: na zdravý způsob života a citlivý vztah
k životnímu prostředí.

MŠ Pražačka

ředitelka Gabriela Hermannová
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 1700/17
tel.: 222 592 043
e-mail: gabriela.hermanova@msprazacka.cz
www.msprazacka.cz
Zaměření: na ekologickou výchovu se všeobecnými poznatky 
a s přiblížením českých zvyků.

MŠ Vozová

ředitelka Ivana Machálková
Praha 3, Vozová 953/5
tel.: 222 721 259
e-mail: info@vozova5.cz
www.vozova5.cz
Zaměření: na esteticko-citovou tvořivost, děti jsou vedeny 
k samostatnosti a zdravému sebevědomí.

MŠ Sudoměřská

ředitelka Vladimíra Vaněčková
Praha 3, Sudoměřská 1137/54
tel.: 222 728 705
e-mail: skolka@ms-sudomerska.cz
www.ms-sudomerska.cz
Zaměření: na všestranný rozvoj dítěte a jeho individuální 
potřeby se zřetelem připravit děti na vstup do školy.

MŠ Waldorfská

ředitelka Bc. Hana Mandlíková
Praha 3, Koněvova 2497/240a
tel.: 242 449 993
e-mail: mswaldorf.praha3@seznam.cz
www.waldorf.estranky.cz
Zaměření: na rozvoj osobnosti dítěte v její celistvosti. 
Nedovoluje uspěchat přirozený vývoj dítěte a důraz klade na 
prožitek.

MŠ nám. J. z Lobkovic

ředitelka Hana Sekerová
Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 119/23
tel.: 267 310 270
e-mail: mslobkovic@volny.cz
www.mslobkovicovo.cz
Zaměření: vlastní Environmentální program, Logopedický 
projekt, Školní preventivní program v oblasti sociálně 
patologických jevů.

MŠ U Zásobní zahrady

ředitelka Mgr. Eva Minksová
Praha 3, U Zásobní zahrady 2697/6
tel.: 271 774 967
e-mail: mszahrada@volny.cz
www.zasobnizahrada.cz
Zaměření: na všestranný rozvoj dítěte, preferována je práce 
v malých skupinách.

MŠ Na Vrcholu

ředitelka Mgr. Jana Vaníčková
Praha 3, Na Vrcholu 1955/1a
tel.: 284 861 184
e-mail: info@msnavrcholu.cz
www.msnavrcholu.cz
Zaměření: doplňující postavení MŠ vůči rodině s orientací na 
výtvarnou výchovu a anglický jazyk.

MŠ Milíčův dům 

ředitelka Bc. Markéta Hilmarová
Praha 3, Sauerova 1836/2
tel: 222 582 364
e-mail: reditelka@milicuvdum.cz
www.milicuvdum.cz
Zaměření: na tolerantnost, otevřenost, příkladný vztah 
k dětem, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Den otevřených dveří: v pondělí 3. dubna a 10. dubna 2017 
vždy od 13 do 17 hodin. Den otevřených dveří: 6. 4. a 18. 4., a to vždy od 16.30 

do 17.30 hodin.

Den otevřených dveří: 6. dubna 2017 od 9.30 hod. do 11.00 
hod. a od 15.00 do 17.00 hod.

Den otevřených dveří: 11. dubna 2017 od 8 do 11 hodin.
Den otevřených dveří: středa 5. dubna od 9.00 do 11.00 
a od 15.00 do 16.30.
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Trojka pořádala konferenci o bezdomovectví
Radnice Prahy 3 poprvé pořádala kulatý stůl k problematice osob bez přístřeší na území hlavního 
města. Prioritním cílem odborné konference bylo nastavení a zefektivnění spolupráce jednotlivých 
městských částí a terénních neziskových organizací tak, aby problém bezdomovectví negradoval. 

Na odborném fóru, které 
proběhlo pod záštitou 
radního hlavního města 
Prahy pro sociální poli-

tiku Daniela Hodka, zazněly mimo 
jiné návrhy na vybudování nízko-
prahových denních center pro bez-
domovce a zařízení pro nemocné 
osoby bez přístřeší v důchodovém 
věku. „Hlavním záměrem je vytvo-
ření malokapacitních center, kde by 
se sociální pracovníci starali o osoby 
bez přístřeší na území městských čás-
tí, čímž by se omezil pohyb a cestování 
těchto osob za sociálními službami po 
celé Praze,“ uvedl Hodek. Na Pra-
ze 3 nyní funguje nejen noclehárna 
na Vackově, ale také Job klub, kde 
vyškolení sociální pracovníci po-
máhají lidem z ulice najít si znovu 
práci a zlepšit tak svou svízelnou 
životní situaci.

Účastníci konference se shodli na 
tom, že právě větší tolerance veřej-
nosti může přispět k efektivnějšímu 
řešení problematiky bezdomovectví 
v metropoli. „Bezdomovectví není ve-
řejností vnímáno pozitivně. Občané se 
obávají o své bezpečí a nevnímají aspekt 
lidství, jenž se skrývá za každou indivi-
duální životní situací osoby bez přístře-
ší,“ prohlásil zástupce starostky Da-
vid Gregor, který má na Praze 3 na 
starost sociální problematiku. 

Kulatý stůl, který hostila Praha 3, 
byl první akcí k dané problematice 
konající se v hlavním městě. Podle 
reakcí zúčastněných navážou na to-
to setkání v příštích letech další po-
dobné aktivity. „Byl to začátek dalších 
setkání. Pozitivní je, že jsme se všichni 
poznali a sdělili si názory na problema-
tiku bezdomovectví,“ dodal Gregor. 

-daf-

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

O velikonočních prázdninách 13. 4. pro-
bíhají pouze dopolední kurzy (Cvičení pro 
rodiče s dětmi). Na Velký pátek 14. 4. a na 
Velikonoční pondělí 17. 4. je Nová Trojka 
uzavřena. 
Čt 6. 4. –  So 8. 4. Jarní dobročinná burza 
oblečení a potřeb pro děti a luxusního dám-
ského oblečení
Ne 9. 4. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne 
pro ženy - běžecká skupina
Ne 9. 4. 9.00–11.15 Sportovní dopoledne 
pro ženy - NEběžecká skupina
Čt 20. 4. 14.30–16.00 Poruchy chování a 
jak je řešit
Pá 21. 4. 18.00 – So 22. 4. 9.30 Pyžámko-
vý večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my
Pá 28. 4. 16.00 Čarodějnice v Zahradě 
aneb Žižkovský slet
Pá 28. 4. 16.00–20.00 Odlehčovací pátek 
pro pěstounské rodiny
Ne 30. 4. 20.00 Čtyřicátá čtvrtá Procházka 
fi lmem - Richard Müller: Nepoznaný
3. 7.–1. 9. 7.30–17.00 (týdenní turnusy) 
Letní příměstské tábory aneb V Nové Trojce 
v pohybu
Individuální poradenství a  mediace, 
podpůrné skupiny
Čt 6. 4. 9.30–11.30 Rodina v krizi
Ne 9. 4. 10.30–11.30 Výživová poradna pro 
děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou

Út 11. 4. 16.00–17.00 Dvojčata v rodině
St 19. 4. 10.30–11.00 Nemocné dítě v ro-
dině
Čt 20. 4. 16.00–16.30 Jak na poruchy 
učení a chování s etopedkou Mgr. Janou 
Češkovou
Pá 21. 4. 9.30–11.30 Psychomotorický vý-
voj s Mgr. Lenkou Arimiyawu
Po 24. 4. 9.00–10.30 Poradna v oblasti 
osobnostního rozvoje
Pá 28. 4.  9.30–11.30 Laktační poradna s 
Marikou Pithartovou, DiS.

Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena a Leona tel.: 222 589 404
Út 11. 4. 9.30 Setkání dobrovolníků

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

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

8. 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. 
8. so 13.00 – 16.00 Jarní tvoření –  výroba 
jarních věnců a dekorací na stůl s fl oristkou 
Markétou Ryšlavou.
11. út 9.00 – 12.30 Zdravě v Ulitce –  indi-
viduální konzultace s  nutriční terapeutkou 
jak správně skládat jídelníček podle vašich 
potřeb.

19. st 18.00 – 20.00 Kariérní poradenství – 
vzdělávací večer ohledně hledání nové prá-
ce a pracovních pohovorů. 
26. st 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.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI 
3– 7 LET
Červenec– srpen 8.00 – 17.00, Rodinný 
klub Ulitka.  

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

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

4. út 17.00–19.00 Velikonoční drátování  - 
Drátované kraslice a  velikonoční dekorace.
22. so 8.30–18.00 Fotoškola aneb jak na 
to!  - Kurz fotografování pro každého, kdo 
rád fotografuje a má pocit, že svůj fotoapa-
rát nevyužívá na 100%.  
30. so 15.00 –19.00 Pálení čarodějnic v Uli-
tě  - Beltine.

Nabídka na velikonoční prázdniny:
13.4. čt 8.00–17.00 Velikonoční Ulita  – pří-
městský tábor pro děti. 
13.4–14.4. čt– pá 8.00–16.00 Tábor nane-
čisto  – přespávací tábor v Ulitě.

LETNÍ TÁBORY ŽLOUKOVICE 2017 A PŘÍ-
MĚSTSKÉ TÁBORY V PRAZE
1. 7.–1. 9.2017 Letní tábory pro děti v tábo-
rové 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 kromě 
středy. Nabízíme zábavu (PC, fotbálek, hřiš-
tě), podporu a pomoc (pokud máš nějaké 
problémy nebo něco řešíš) a také pohodu.

Program na únor, který se se nese v duchu 
vítání jara.
3.4. výroba velikonoční výzdoby 
6.4. cvičení s fi tness trenérem
11.4. workshop pletení pomlázky 
13.4. cvičení s fi tness trenérem
14.4. diskuze o významu Velikonoc
20.4. cvičení s fi tness trenérem
24.4. oslava Dne Země 
27.4. tematický fi lm Vall-i
28.4. cvičení s fi tness trenérem
Každý čtvrtek probíhají pravidelné rapové 
workshopy od 17:30 s raperem Riko.

Vstup zdarma, každý může kdykoliv přijít (a 
odejít).

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

2. 4. Pohybové hrátky a jóga pro děti, 
09:00–16:00

4. 4. Podpůrná skupina v počátcích mateř-
ství, 13:15–15:15
5. 4. Úvodní seminář k Montessori kurzům, 
od 18:30
8. 4. Celodenní seminář pro pěstouny, 
9:30–16:30
9. 4. Výtvarná dílna pro děti, 10:00–15:00
12. 4. „Nechci spát, nebudu jíst, já se budu 
pořád houpat...“, 19:00–21:30
19. 4. Chytře na reality aneb Prodej/koupě 
nemovitosti vlastními silami, 18:30–21:300

Více informací o programu najdete na www.
rcpalecek.cz
Registrace do seminářů a besed na kurzy-
prodeti@rcpalecek.cz

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)

3.4.–7.4. Ukliďme Česko
10.4.–14.4. Velikonoční dílny
17.4.–21.4. Co je pro mě příroda
18.4. fi lm Pozemšťané
24.4.–28.4. Konec světa? 
26.4. Třicetjedna let od výbuchu Černobylu

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

Městská část zpřístupnila toalety držitelům WC karet
Úřad městské části Praha 3 se zapo-
jil do projektu zaměřeného na oso-
by trpící střevními onemocněními, 
jako je zejména Crohnova choroba, 
a  podpořil akceptování WC karet. 
Zároveň vytipoval pět toalet, které 
mohou v otevíracích hodinách drži-
telé karet bezplatně použít.  

WC karta pomáhá s rychlejším pří-
stupem na veřejné i neveřejné toale-
ty v případě akutní zdravotní kom-
plikace. Obsahuje totiž dvojjazyčné 
česko-anglické vysvětlení toho, že 

držitel je neinfekční pacient se spe-
cifi ckými zdravotními problémy. 
„Ani ve velkých městech, jako je Pra-
ha, nelze vždy rychle a důstojně vyře-
šit základní lidské potřeby. Skutečnost 
nedostatečného počtu čistých nebo 
vůbec veřejně přístupných toalet si 
většina lidí uvědomí až v případě, 
kdy je nutně potřebuje,“ uvedl zá-
stupce starostky David Gregor, 
který projekt organizace Paci-
enti IBD, z. s., podpořil.

Na území Prahy 3 mohou 
pacienti se střevními problémy 

použít toalety na Úřadu městské čás-
ti na Havlíčkově náměstí 9, v Seifer-
tově 51 a Olšanské 7, v Informačním 
centru v Milešovské 1 a v Kultur-
ním centru Vozovna v ulici Za Žiž-
kovskou vozovnou 2687. Tyto toa-
lety byly zařazeny také na speciální 
online mapu, která umožňuje všem 
uživatelům internetu nalézt nejbliž-
ší dostupné WC na základě jejich 
geografi cké polohy.  Na webových 
stránkách wckompas.cz lze stáhnout 
také aplikaci pro chytré telefony. 

-daf-

Účastníci konference o bezdomovectví se setkali na žižkovské radnici Foto Radko Šťastný
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11. 4. út od 16.30 hod. hraje Divadelní 
spolek Proměna v divadle Kampa autor-
skou hru „…pozvi mne dál“
Pokračují zápisy do jarních pohybových, 
jazykových a počítačových kurzů.
5. 4.–8. 4. pořádáme poznávací pobyt 
v  Českém Krumlově s  výletem na hrad 
Rožmberk a klášter Vyšší Brod
3. 4.–22. 5. (po) 13.00–14.30 hod. kurz 
Komunikace na internetu
11. 4. út 10.30–11.30 Cvičení na židlích
24. 4. po 14.30–15.30 Sociální služby pro 
seniory, v Klubu důchodců – Olšanská 7
Skupina KONTAKT, příležitost k  popoví-
dání a seznámení bude 20. 4. a 4. 5. od 
10.30 hod., účast zdarma, nové zájemce 
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
Začátky besed a přednášek vždy v 16.30 
hod. v KPZ, Blahoslavova 2, Praha 3.
11.4. Adopce významných pražských hro-
bů
beseda s O. Dvořáčkovou ze Správy Praž-
ských hřbitovů o významných hrobech 
a jejich adopci.
25.4. Seriál Žižkovák ve světě – Arménie 
a Gruzie
Vyprávění a promítání fotografi í z cest Jar-
mily Hlavničkové.

HUSŮV INSTITUT TEOLOGICKÝCH 
STUDIÍ 
Srdečně zve všechny milovníky klasické 
hudby na operní večer, který se uskuteční 
ve středu 12. dubna 2017 od 18 hodin. 
Prostřednictvím velkoplošné DVD projek-
ce v aule výukových prostor HITS, Rohá-
čova 66, Praha 3 zazní unikátní záznam 
Bizetovy Carmen, jak byl v roce 1980 
uveden na scéně Národní opery v Paří-
ži. Hlavní protagonisté, v čele s Plácidem 
Domingem v roli Dona Josého, garantují 
hluboce podnětný duchovní a kulturní zá-
žitek. Za realizační tým se na vás těší Mgr. 
Karel Bican, Renata a Vojtěch Velíškovi. 
Vstupné zdarma.

POHYBOVĚ-HLASOVÉ DÍLNY PRO 
SENIORY
Divadlo Ponec opět pořádá pohybově- 
hlasové workshopy pro seniory. Účastníci 
se zde mohou naučit, jak odbourat stres 
nebo si nalézt nové přátele. Připojit se 
může každý bez ohledu na své dosavadní 
dovednosti a zkušenosti. Lekce se konají 
každou středu od 13.00 do 14.30 v Di-
vadle Ponec v Husitské ulici. Workshopy 
jsou pro seniory zdarma. Informace a zá-
vazné rezervace: eva.pospisilova@tanec-
praha.eu, 777 224 126 nebo na pokladně 
divadla.

AKTIVITY PRO SENIORY
Přednášky
24. 5. 2017 – Sovy – pohled do Záchran-
né stanice
Přednáška proběhne od  15.00 hodin 
v  Informačním centru Praha 3, Milešov-
ská 846/1

Taneční odpoledne 
18. 4. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin, ho-
tel Olšanka
Na akci vystoupí děti s výrazovým tancem 
pod vedením Lenky Krenkové
30. 5. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin, ho-
tel Olšanka

Vycházky 
11. 4. 2017 od 14.00 – Zákoutí Starého 
Města I (setkání je před kostelem sv. Ja-
kuba, Malá Štupartská, Praha 1)
31. 5. 2017 od 14.00 – Zahrady Pražské-
ho hradu (setkání je na stanici tramvaje 
č. 22 Letohrádek Královny Anny)

Vlajka pro Tibet znovu zavlála na radnici
Radnice Prahy 3 vyvěsila v pátek 
10. března již po dvaadvacáté tibet-
skou vlajku. Přidala se tak k více 
než 750 radnicím v republice, které 
akci Vlajka pro Tibet podporují.

Věžní hodiny odbily 15. hodinu a zá-
stupkyně starostky Lucie Vítkovská 
společně se zástupcem starostky 

Janem Maternou vyvěsili z radnič-
ního okna tibetskou vlajku. Zahájili 
tím cyklus kulturních akcí k uctění 
památky obětí čínské agrese z roku 
1959, kdy při krvavém potlačení po-
vstání Tibeťanů zahynulo na 80 000 
lidí. Účastníci vzpomínkového shro-
máždění se poté odebrali do Gale-
rie pod radnicí, kde na ně již čeka-
la sypaná tibetská mandala a kde 
vyslechli krátké vysvětlení jejího 
významu od Ladislava Broma. Ná-
sledoval obřad rozmetání manda-
ly, kterého se postupně aktivně zú-
častnila většina přítomných. Písek 
z mandaly poté účastníci shromáž-
dění rozsypali na zahradě radnice 
do všech světových stran.

Mezi další vzpomínkové akce pa-
třily hudebně-literární večer Odváž-
né ženy Tibetu v KC Vozovna a ver-
nisáž výstavy fotografi í Jak se žije 
ženám v Tibetu spojená s přednáš-
kou Průvodce životem Tibeťanky.  

-red-

Křížovkářskou ligu hraje 
už 135 seniorů
Přípravné předkolo křížovkářské soutěže skončilo. Každý, kdo odevzdal všech 
deset správně vyplněných tajenek, dostane dárkový balíček. Vítězové budou 
vyhlášeni začátkem dubna ve všech registračních místech. Soutěže určené 
občanům starších šedesáti let se už 
zúčastnilo 135 hráčů.  

„Účast v předkole předčila naše očekává-
ní. Věřím, že se v dalších fázích soutěže zá-
kladna luštitelů ještě rozroste,“ prohlásil 
zástupce starostky a patron Křížov-
kářské ligy Ivan Holeček. „Pro ceny si 
lidé mohou přijít osobně do Informačního 
centra Praha 3. Všechny účastníky před-
kola budeme informovat SMS zprávou,“ 
dodal místostarosta David Gregor, 
který je druhým patronem soutěže. 

Výhodou akce je, že se zájem-
ci mohou přihlásit kdykoliv v je-
jím průběhu. Křížovkářská liga je 
určena všem zájemcům nad šedesát 

let s trvalým bydlištěm na Praze 3. 
Podmínkou účasti je registrace, kte-
rá spočívá ve vyplnění jednoduché-
ho formuláře. Následně dostanou 
hráči kartičku, se kterou si chodí 
každý týden pro novou křížovku. 

Registračních míst je celkem pět. 
Například Informační centrum Pra-
ha 3, Milešovská 846/1, je jim k dis-
pozici vždy ve čtvrtek od 9 do 16 
hodin. Dále se mohou registrovat 
v Klubu Remedium v Táboritské 22, 
a to vždy ve čtvrtek od 10.30 do 14 
hodin. Další registrační místa jsou 

v klubech seniorů působících v rám-
ci pečovatelské služby. Křížovkářská 
liga nabízí seniorům nejen zábavu 

a rozptýlení, ale především pravidel-
né trénování paměti. 

-daf-

Slovo z církví
Postní doba
Velikonoční slavnosti předchází post-
ní doba, kdy se křesťané na tuto slav-
nost připravují snahou prožívat post-
ní dny hlouběji a soustředěněji ve 
vztahu k duchovním hodnotám, kte-
ré nás mají navést na zvýšení kvality 
našeho života. Postní doba začíná Po-
peleční středou a končí v sobotu před 
Velikonocemi (letos od 1. března do 
15. dubna); neděle se do ní nezapo-
čítávají. Jejím základním motivem je 
čtyřicetidenní půst Ježíše Krista před 
počátkem veřejného působení.

Mnoho lidí si pod slovem půst 
představí drastické hladovění a sa-
moúčelný náboženský fanatismus. 
Ale půst není nic samoúčelného; jeho 
podstata spočívá v tom, že alespoň na 
čas se zřekneme věcí, které nejsou sa-
my v sobě špatné, ale můžeme je po-
strádat. Tím se také učíme rozlišovat 
věci podstatné od těch, bez kterých se 
alespoň na čas můžeme obejít.

V minulosti 
se pojem vzta-
hoval převážně 
na zákaz poží-
vání masitých 
pokrmů, dneš-
ní postní praxe katolické církve je 
poněkud jiná: důraz je kladen na ten 
odříkavý prvek, tedy že si odřeknu 
něco, co mně bude dost citelně chy-
bět, nebo naopak, že udělám něco, 
co není mojí striktní povinností, ale 
co prospěje někomu druhému. Nevy-
žaduje se však nic, co by ohrožovalo 
lidské zdraví nebo snižovalo osobní 
životní úroveň pod únosnou mez.

Každý půst je dočasný – a v tom 
je i jeho přínos pro lidskou psychiku: 
když si něco dobrovolně odřeknu, 
tím větší radost – po skončení doby 
odříkání – z toho budu zase mít. 

Antonín Ježek, 

římskokatolická farnost Praha-Žižkov

Ladislav Brom, Jan Materna a Lucie Vítkov-

ská při obřadu rozmetání mandaly

Foto Radko Šťastný

Z redakční pošty
Vážená paní starostko, 

rádi bychom vám touto cestou poděkovali 
za spolupráci s MČ Praha 3 v posledních letech. 
Vnímáme to jako obrovský posun a zároveň pří-
ležitost i pro nás, jak v naší práci lépe pokračo-
vat, jak se dál posouvat, kam práci směrovat 
a  rozšiřovat. Pokud bych měl být konkrétnější, 
tak jde hlavně o zavedení katalogu neziskových 
organizací na  Praze 3, organizaci akcí Veletrh 
volného času na Trojce či Prázdniny na Trojce 
a  také v současné době připravovanou spolu-
práci v rámci projektu MAP. Mimoto také pod-
poru naší činnosti v rámci dotačních programů. 
Celá tato spolupráce nám pomáhá zlepšovat 
jméno naší skupiny pracující s dětmi a mláde-
ží a rozvíjet činnost pro větší skupinu mládeže.. 

Martin Prejza, vedoucí pionýrské skupiny Kalich

V pátek 17. března oslavil na  radnici spolu se 
starostkou Vladislavou Hujovou kulaté životní 
jubileum čestný občan Prahy 3 pan Eduard Ma-
rek. Radniční noviny přejí jubilantovi do dalších 
let mnoho štěstí a spokojenosti.

Foto Martin Hošna

Poplatky spojené 
s Airbnb

Upozorňujeme všechny, kteří krátko-
době ubytovávají rekreanty přes apli-
kaci Airbnb, že dle zákona č. 565/1990 
Sb. O  místních poplatcích, ve  znění 
pozdějších předpisů, a  obecně závaz-
né vyhlášky č. 27/2003 Sb. hl. m. Pra-
hy o místním poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt, ve  znění pozdějších 
předpisů, jsou povinni tento poplatek 
od rekreantů vybírat a následně odvádět 
naší MČ.

Správa tohoto poplatku se řídí zá-
konem č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré potřebné informace podá 
Jitka Oščipovská, tel.: 222 116 333, 
e-mail jitkao@praha3.cz.
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pozvánky/inzerce

V rámci výstavy bude 
probíhat veterinární poradna, 
prodej chovatelských potřeb, 
značkového krmiva a můžete  
se těšit na občerstvení.

www.kockypodbrdsko.cz  

www.veterinafenix.cz

Výstava se koná v sobotu a neděli

22. a 23. dubna
od 11 do 17 hodin
Výstava bude probíhat v nových prostorách

Veterinární kliniky Fénix
Velehradská 19, Praha 3
Přijďte si prohlédnout naše kočičky  
a třeba si i některou odnést domů

Vstupné dobrovolné

UMÍSŤOVACÍ
VÝSTAVA KOČEK

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 loutkové divadlo, hračky do r. 1980, 
i poškoz. 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 pro své děti dva byty 
v Praze a okolí - menší 1-2+1 a větší 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  retro předměty včetně nábytku, výkup 
možný i  o  víkendu, přijedeme kamkoliv. 
Volejte tel.: 608 884 148.

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

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

 Rekreační komise SDČR, z.s., hledá nové 
dobrovolné členky do svého středu. Jedná 
se o dvě odpoledne do týdne. Zájemkyně se 
přihlásí u S. Pospíšilové na tel. 721 439 763.

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

 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 
havarované. Tel.: 602 889 740.

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

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

 Koupím byt na P3 nebo P2 (Žižkov, Vino-
hrady) do OV, ne panel, na stavu nezáleží. 
Výměra min. 60  m2. Nejsem real. makléř, 
pro os. potřebu. SMS na tel.: 731 642 777

 Stropní sušák prádla – prádlo se snadno 
vytáhne ke stropu a nepřekáží. Montáž – tel.: 
602 735 584. 

 Rekreační komise SDČR, z.s. hledá nové 
dobrovolné členky do  svého středu. Jed-
ná se dvě odpoledne do  týdne. Zájemkyně 
o tuto práci se přihlásí u předsedkyně komi-
se, pí. Pospíšilové na tel:  721 439 763, která 
podá podrobné vysvětlení.

 Zájmový klub seniorů Hořanská 2, Praha 3 
nabízí k  pronájmu plně zařízenou klubovnu 
v blízkosti MHD pro 50 míst u stolů, s mož-
ností občerstvení, WC, pro 2 až 3 dny v týd-
nu, vhodné pro různou zájmovou a spolkovou 
činnost, např. šachistům, zahrádkářům apod. 
Možnost dohody v pondělí nebo čtvrtek od 14 
do 16 hodin v místnosti klubu nebo na telefo-
nech 737 191 594 nebo 702 834 312.

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

Buči z.s. a jeho předseda Bc. Štěpán Kavur Vás srdečně zvou na 4. ročník benefičního koncertu
k Mezinárodnímu dni Romů konaného pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy

a radní hl. m. Prahy paní Mgr. Ing. Ireny Ropkové

PŘIJĎTE 8.4.2017

na benefiční koncert

do klubu Nová Chmelnice

Koněvova 219, od 18. hodin 

Partneři akce: BUČI z.s. • Autoškola Kačmar • Gustav Käser Training International® •

Harley Davidson Prague Czech Republic

Účinkují: BENGAS (zvláštní host), folklorní soubor Buči z.s. Marcinovci, dětský

taneční soubor Cikne čaja,  Jagory,  Jile Star,  UGC,  Andrea Holá, Gendalos,

Kavuretti Band a další hosté / Hosté / Vstupné 100

Kč / Výtěžek bude věnován na vzdělávání sociálně

potřebných / Během koncertu budou oceněny

významné osoby za práci pro romské komunity 

v Praze v uplynulém roce.

Gustav Käser

Training 
International®

Plaka?t BUC?I 2017:3  15.3.2017  23:36  Stránka 1
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Praha 3 vítala nové občánky

Architektonické procházky ukazují méně 
známou tvář Žižkova 
Odbor kultury Prahy 3 vám i letos přináší oblíbený cyklus procházek po Žižkově. „Mám velkou 
radost, že i tento rok nabízíme všem zájemcům možnost poznat Žižkov ze zcela nové perspektivy 
a dozvědět se spoustu informací o místních architektonických skvostech,“ říká zástupce starostky 
pro oblast kultury Alexander Bellu. 

Lákalo nás hovořit o domech 
a o urbanistických i památ-
kářských zajímavostech zdejší 
městské části. A to přímo v uli-

cích, nikoli za doprovodu promítaných 
reprodukcí,“ vysvětluje pozadí vzniku 
vycházkového cyklu Kateřina Lopa-
tová, jedna ze dvou lektorek, které 
ho před devíti lety založily a dodnes 
vedou. „Kolegyně Dana se zaměřuje 
na památkovou péči a restaurování, já 
spíše na moderní architekturu. Přede-
vším mám ráda domovní bloky, skrýva-
jící tajemství, a mrzí mě, jak málo se tyto 
chráněné, mnohdy zelené plochy využí-
vají,“ dodává Lopatová.

Jednotlivých setkání se průměr-
ně účastní kolem 40 lidí, například 
na procházku o žižkovských dvor-
cích jich ale dorazilo 120. Tajemství 
úspěchu je v promyšleném progra-
mu. „Obvykle se snažíme, aby měl celý 
ročník určitou koncepci. V loňském roce 

ji například tvořila žižkovská náměstí. 
Pokaždé se také snažíme dostat do někte-
rých běžně nepřístupných interiérů,“ říká 
druhá lektorka Dana Schlaichertová. 

Letošní ročník architektonických 
vycházek se bude věnovat stavbám 
dosud opomenutým, zároveň se ale 
vrátí k památkám již představeným, 
o něž návštěvníci znovu projevili zá-
jem. „Pokaždé dbáme na to, aby byly 
stavby prezentovány v novém kontextu,“ 
upozorňují lektorky. Součástí vychá-
zek opět bude nejen popis objektů 
samých, ale i historického a urba-
nistického vývoje dané lokality. Jed-
notlivá setkání jsou tak určená nejen 
milovníkům místopisu a historie, ale 
i laikům, a to bez rozdílu věku. „Ta-
ké letos je naším cílem udržet trasy vychá-
zek kratší, aby vyhovovaly také zájemcům 
z řad seniorů,“ dodává k organizaci 
cyklu Alexander Bellu.  

Jan Novotný

Program architektonických procházek
21. dubna
Veřejné stavby v okolí Pražačky
Prohlédneme si rozsáhlou školní 
budovu na Pražačce. 
Sraz v 17.00 u vstupu do Gym-
názia Na Pražačce, Nad Ohradou 
2825/23.
19. května
Pod horou Vítkov
Důkladně se seznámíme s archi-
tekturou Vojenského muzea 
Sraz v 17.00 u vstupu do Armádní-
ho muzea Žižkov, U Památníku 2.
9. června
Náměstí Jiřího z Lobkovic
Navštívíme „jedno z  typických 
obytných náměstí“ – Jiřího z Lob-
kovic.
Sraz v  17.00 před vstupem do 

ZŠ, náměstí Jiřího z  Lobkovic 
121/22.
29. června 
Starý židovský hřbitov 
a jeho okolí
Zavítáme na Starý židovský hřbi-
tov.
Sraz výjimečně v 15.00 před vstu-
pem na hřbitov, Fibichova 13/2.
22. září
Olšanské hřbitovy V.
Pátý návrat na Olšanské hřbitovy
Sraz v 17.00 u hlavní vstupní brá-
ny na  Olšanské hřbitovy, Vino-
hradská 153.
6. října
Stopy rondokubismu 
na Žižkově
Všimneme si bývalé Mezinárodní 

telefonní a  telegrafi cké ústředny 
a blízké Švehlovy koleje
Sraz v  17.00 před bývalou tele-
grafní ústřednou, Fibichova 1500/19.
20. října
Hora Vítkov
Navštívíme budovu Památníku 
osvobození se sochou Jana Žižky
Sraz v  17.00 před vstupem do 
Národního památníku na Vítkově, 
U Památníku 1900.
3. listopadu
Konfrontace dvou 
mrakodrapů
Poznáme dva výškové domy 
a dva architektonické přístupy.
Sraz v 17.00 před budovou Ca-
sablanca (bývalý Strojimport), Vi - 
nohradská 2396/184

V březnu přivítal na radnici Prahy 3 nové občánky zástupce starostky David Gregor (na snímcích uprostřed). Akci doprovodily svým vystoupením děti z Mateřské školy J. Seiferta
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Antigraffi  ti versus graffi  ti, o čistou 
Prahu 3 stojí za to bojovat 
Většinou populace je graffi  ti vnímáno jako vandalství a je možné ho postihovat na základě 
trestního zákoníku České republiky, Zákon č. 40/2009 Sb., platnost od 1. 1. 2010 pod § 228 
odst. 2, s ohledem na ustanovení odst. 3 a 4. Podle toho hrozí každému takovému sprejerovi 
trest odnětí svobody do 1 roku, v případě dalších uvedených okolností až na 6 let. Jednou 
z uplatňovaných metod obrany státní správy a samosprávy je postavení nelegálního graffi  ti 
na rovinu běžného destrukčního vandalství. Odstranění graffi  ti na celém území Prahy 3 
ale vyžaduje souhlas památkářů.

Autoři nelegálního graffi  -
ti nerespektují soukromý 
majetek i přesto, že rad-
nice v minulosti vyčleni-

la plochy pro legální tvorbu. „U nás 
na Trojce vnímáme problematiku spre-
jerství velice citlivě a nehodláme nečin-
ně přihlížet devastaci veřejného prosto-
ru, obecního a soukromého majetku.  
Jsme si vědomi, že neumíme stoprocent-
ně ochránit majetek před vandaly a pro-
to jsme připravili Antigraffi  ti program 
na území Prahy 3,“ říká starostka Vla-
dislava Hujová.

Odstranění graffi ti vyžaduje 
souhlas památkářů
Nutnost vyžádání si souhlasu odbo-
ru památkové péče Magistrátu hl. 
m. Prahy představuje největší zdr-
žení v procesu odstraňování graffi  ti. 
Ani po intenzivním jednání se bohu-
žel nepodařilo najít jinou cestu. Pa-
mátkáři trvají na tom, že i pro pouhé 
odstranění graffi  ti z fasády je třeba 
žádat o jejich vyjádření. 

Na všechny nemovitosti ležící 
na území městské části se vztahují 
specifi cké požadavky podle zákona 
o státní památkové péči. Městská 
část bude pro účastníky Antigraffi  ti 
programu na základě zplnomocně-
ní zajišťovat podávání žádostí o zá-
vazná stanoviska.

Z tohoto důvodu bude program 
odstraňování graffi  ti probíhat 
ve dvou odlišných režimech – pro 
nemovitosti v památkové zóně (viz 
mapa) a pro nemovitosti v ochran-
ném pásmu památkové zóny. U ne-
movitostí v ochranném pásmu lze 
očekávat rychlejší postup, neboť 
odbor památkové péče pravdě-
podobně vydá souhrnné závazné 
stanovisko. U nemovitostí v pa-
mátkové zóně bude postup kom-
plikovanější, neboť dle požadavků 
památkářů bude třeba žádat o sta-
novisko zvlášť pro každou z nemo-
vitostí zařazených do Antigraffi  ti 
programu.  

Nemovitosti v ochranném pásmu 
památkové rezervace
Městská část podá v průběhu dubna 
na základě zplnomocnění majitelů 
nemovitostí (majitelé budou vyzvá-
ni k dodání plné moci) souhrnnou 
žádost o závazné stanovisko pa-
mátkářům. Vypořádání této žádos-
ti může trvat až dva měsíce. Čištění 
bude moci probíhat až v momentě, 
kdy městská část bude mít k dispo-
zici od památkářů souhlas. 

Jedná se především o oblast nad 
Ohradou, Jarov a okolí Parukářky.

Nemovitosti v památkové zóně
Městská část bude žádat na zákla-
dě plné moci o povolení k vyčištění 
graffi  ti v postupných krocích. Jako 
první bude zaměřena pozornost 
na ulice: Husitská, Koněvova, Jese-
niova, Seifertova, Táboritská, Bo-
řivojova, Kubelíkova, Ondříčkova 
a Fibichova. V těchto ulicích je zasa-
žení nejvyšší.

Majitelé nemovitostí v těchto uli-
cích, kteří nemají s MČ podepsanou 
smlouvu, se mohou do Antigraffi  -
ti programu zapojit, podepsat pří-

slušnou smlouvu a zplnomocnit MČ 
pro jednání s památkáři. Technolo-
gie vyčištění graffi  ti bude stanovena 
památkáři individuálně pro každý 
zasažený objekt.

„Majitelé nemovitostí v památkové 
zóně mohou požádat o závazné stano-
visko (povolení) k vyčištění graffi  ti odbor 
památkové péče i individuálně. Po ob-
držení povolení mohou přímo objednat 
odstranění prostřednictvím našeho dis-
pečinku“ vysvětluje starostka Vladi-
slava Hujová.

Jak se mohu zapojit do programu?
Pro zapojení do programu je třeba, 
aby majitel nemovitosti (resp. osoba 
oprávněná jednat např. za společen-
ství vlastníků, družstvo apod.) vy-
plnil přihlášku dostupnou na webu 
městské části a tu poslal na adresu 
Městská část Praha 3, Havlíčkovo 
nám. 700/9, 130 85 Praha 3, nebo 
zanechal na podatelně. Na základě 
přihlášky bude připravena smlouva 

a účastník si zvolí čas v on-line re-
zervačním systému radnice k pod-
pisu smlouvy. Na jejím uzavření by 
se v případě nemovité věci ve spo-
luvlastnictví měli spoluvlastníci vět-
šinově dohodnout. U právnických 
osob (např. bytové družstvo, spole-
čenství vlastníků) o uzavření smlou-
vy rozhodne příslušný orgán.

„V takovém měřítku jako naše měst-
ská část se do boje se sprejery zatím nikdo 
nepustil, jsme v tomto ohledu vlajkovou 
lodí. Administrativa celého projektu je 
velmi složitá, vždyť jen správní rozhod-
nutí trvá dva měsíce a proto prosím o tr-
pělivost. Jsem však ráda, že o tuto službu 
projevila zájem už skoro polovina vlast-
níků budov a další se mohou průběžně 
hlásit“, říká závěrem starostka Vladi-
slava Hujová.  

-red-

Dispečink 
tel. 777 553 574

e-mail: antigraffi ti@cistatrojka.cz
Podrobnosti naleznete na 

http://1url.cz/EtlGs 

Hranice městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice (oranžová)

Městská část Praha 3
RNDr. Jan Materna, Ph.D., zástupce starostky

a
Český zahrádkářský svaz

POŘÁDAJÍ AKCI

  9.00–12.00 1.–5. třídy ZŠ
13.00–16.00 školní družiny, veřejnost

27.4.2017
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

CESTA ZAHRADOU
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PARTNER AKCE:

DEN ZEMĚ
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informace

KÚK termín: 26. 4. 2017

komunikace úsek

Hollarovo náměstí

Květná

Soběslavská Votická - Hollarovo náměstí

Šrobárova Soběslavská - U Vinohradského hřbitova

U Vinohradské nemocnice

U Vinohradského hřbitova

Votická Šrobárova - Květná

KÚK termín: 27. 4. 2017

komunikace úsek

Horní Stromky

Hradecká

Chrudimská

Kouřimská

Náměstí Jiřího z Lobkovic

NN 335 Kouřimská - Kouřimská

Písecká

Slezská Jičínská - nám. Jiřího z Lobkovic

Šrobárova Jičínská - Soběslavská

V Horní Stromce

KÚK termín: 28. 4. 2017

komunikace úsek

Čáslavská

Kolínská

Libická

Nitranská Vinohradská - Korunní

Perunova

Řipská Vinohradská - Korunní

Slezská U Vodárny - Jičínská

U Vodárny Vinohradská - Korunní

KÚK termín: 3. 5. 2017

komunikace úsek

Baranova

Křišťanova

Lucemburská Radhošťská - Jičínská

NN 4749 spojka Baranova - Suměřská

Olšanské náměstí parkoviště

Přemyslovská Radhošťská - Jičínská

Radhošťská

Sudoměřská

Žižkovo náměstí

KÚK termín: 2. 5. 2017

komunikace úsek

Bořivojova Ondříčkova - Orlická

Jagellonská

Laubova

Lucemburská Milešovská - Radhošťská

Milešovská

Nám. Jiřího z Poděbrad

Orlická

Přemyslovská nám. Jiřího z Poděbrad - Radhošťská

Slavíkova Ondříčkova - nám. Jiřího z Poděbrad

Velehradská

KÚK termín: 4. 5. 2017

komunikace úsek

Bořivojova U Rajské zahrady - Kubelíkova

Čajkovského Sladkovského náměstí - Kubelíkova

Chvalova

Ježkova

Krásova Kubelíkova - Seifertova

Kubelíkova

Lipanská Táboritská - Bořivojova

Přibyslavská

Siwiecova

Sladkovského náměstí

U Rajské zahrady Vozová - Havelkova

Víta Nejedlého

Vlkova

KÚK termín: 5. 5. 2017

komunikace úsek

Blahníkova

Cimburkova

Dalimilova

Husinecká

Jeronýmova

Kostnické náměstí

Krásova Seifertova - Husinecká

Orebitská

Pod Vítkovem

Komplexní úklid komunikací – jaro 2017
KÚK termín: 5. 5. 2017

komunikace úsek

Příběnická

Řehořova

Štítného Blahníkova - Cimburkova

U Božích bojovníků

KÚK termín: 9. 5. 2017

komunikace úsek

Havlíčkovo náměstí

Chelčického Prokopova - Lipanská

Chlumova Seifertova - Prokopova

Lipanská Chelčického - Havlíčkovo náměstí

Lupáčova

Milíčova

Rokycanova Prokopova - Chelčického

Štítného Cimburkova - Havlíčkovo náměstí

KÚK termín: 10. 5. 2017

komunikace úsek

Blahoslavova

Černínova

Českobratrská

Chlumova Koněvova - Roháčova

Jeseniova spojky Žerotínova - Jeseniova a Žerotínova - NN 
1782

Komenského náměstí Roháčova - Sabinova

Lukášova

Náměstí Barikád

Ostromečská

Prokopovo náměstí

Roháčova Prokopova - Koldínova

Rokycanova Prokopova - Koněvova

Sabinova

Tachovské náměstí

Tovačevského

Žerotínova Blahoslavova - Koldínova

KÚK termín: 11. 5. 2017

komunikace úsek

Basilejské náměstí část

Biskupcova Zelenky-Hajského - Jana Želivského

Domažlická

Hájkova

Kališnická

Ke Kapslovně vč. zálivu

Koldínova

Malešická Basilejské náměstí - Na Parukářce vč. zálivu

Na Parukářce

Pražačka

Roháčova Koldínova - Zelenky-Hajského

U Zásobní zahrady

Zelenky-Hajského

Žerotínova Koldínova - Zelenky-Hajského

KÚK termín: 12. 5. 2017

komunikace úsek

Hraniční Na Balkáně - Koněvova

Kunešova

Na Balkáně Za Žižkovskou vozovnou - Na Vlastním

Na Hlídce Na Balkáně - Koněvova

Na Ohradě

Na Vlastním

Nad Ohradou

Strážní Na Balkáně - Koněvova

Šikmá

V Bezpečí

V Domově Za Žižkovskou vozovnou - Pod Vrcholem

Za Žižkovskou vozovnou Koněvova - Kunešova

KÚK termín: 16. 5. 2017

komunikace úsek

Ambrožova

Basilejské náměstí část (východní strana)

Biskupcova Jana Želivského - Jeseniova

Buchovcova

Jilmová parkoviště proti č. 9-11 se nečistí

Loudova

Malešická Basilejské náměstí - Ambrožova

Na Hlídce Koněvova - Jeseniova

Na Vápence

Na Viktorce

Rečkova

Strážní Koněvova - Jeseniova

U Staré cihelny

Viklefova

Za Žižkovskou vozovnou Koněvova - Jilmová

KÚK termín: 17. 5. 2017

komunikace úsek

K Chmelnici

K Lučinám

K Vrcholu

Křivá I spojka Luční - Luční

Křivá II

Luční

Na Balkáně Na Vlastním - Spojovací

Na Lučinách

Na Vrcholu

Nad Lukami

Pod Vrcholem

U Kněžské louky

V Domově Pod Vrcholem - K Lučinám

V Okruží

KÚK termín: 18. 5. 2017

komunikace úsek

Květinková V Zahrádkách - Na Jarově

Mezi domky Za Vackovem - Na Vackově

Na Chmelnici

Na Mokřině

Na Rovnosti

Na Vackově Pod Jarovem - Malešická

Pod Jarovem

Pod Lipami Na Jarově - Plavínová vč. slepého úseku

Schöffl erova

V Zahrádkách

V Zeleni V Zahrádkách - Na Mokřině

Za Vackovem

KÚK termín: 21. 5. 2017

komunikace úsek

Husitská Koněvova - Trocnovská; pravá strana ve směru 
do centra

Jičínská Olšanské náměstí - Vinohradská

Koněvova Jana Želivského - Husitská; pravá strana ve směru 
do centra

Koněvova parkoviště u ul. Pražačka

Prokopova Husitská - Rokycanova

Seifertova Italská - Táboritská

KÚK termín: 28. 5. 2017

komunikace úsek

Husitská Koněvova - Trocnovská; pravá strana ve směru 
z centra

Jičínská Vinohradská - Korunní

Koněvova Jana Želivského - Husitská; pravá strana ve směru 
z centra

Korunní U Vodárny - Šrobárova; část kom. příslušná MČ 
Praha 3

Vinohradská Jičínská - Jana Želivského; pravá strana ve směru 
z centra

KÚK termín: 15. 5. 2017

komunikace úsek

Blodkova

Bořivojova Ondříčkova - Kubelíkova

Čajkovského Ondříčkova - Kubelíkova

Fibichova

Křížkovského

Ondříčkova Slavíkova - Žižkovo náměstí

Pospíšilova

Slavíkova Ježkova - Ondříčkova

Ševčíkova

Škroupovo náměstí

Zvonařova

KÚK termín: 19. 5. 2017

komunikace úsek

Jeseniova

NN 1782

Pod Parukářkou

V Kapslovně

KÚK termín: 22. 5. 2017

komunikace úsek

Buková

Habrová

Květinková Na Jarově - Pod Lipami

Na Jarově

Osiková Pod Lipami - Habrová

Pod Lipami Na Jarově - Koněvova

V Jezerách
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Farmářské trhy na Jiřáku: Řeznický speciál
Trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad jsou v plném proudu a radnice chystá řadu novinek. „Aktuálně 
se zaměřujeme na co nejlepší kvalitu výrobků a plánujeme další rozvoj,” říká zástupce starostky 
Alexander Bellu. V nové sezoně se tu představí i noví farmáři a my se budeme snažit vás s jejich 
nabídkou seznámit prostřednictvím tohoto seriálu. Začneme třemi producenty masných výrobků. 

Specializací fi rmy Maso domů 
– OCG je čerstvé jehněčí 
maso plemen z českých cho-
vů a farem, mladé telecí maso, 

vepřové maso a mléčná selátka. „Bere-
me je výhradně od českých farmářů. Do-
bytek si navíc přímo na pastvinách sami 
vybíráme a víme tak zcela přesně, jaký je 
původ našeho masa. Dohlížíme rovněž 
na to, čím jsou zvířata krmena,“ říká 
jednatel společnosti Oldřich Straka. 
Jako jedna z mála nabízí také vep-
řové maso plemene mangalica. Má 
větší obsah tuku a díky tomu i ne-
zaměnitelnou chuť. „Než je mangalica 
připravená na porážku, trvá to dva roky. 
Opravdovou specialitou je špek, který je 
naložený čtyři týdny ve speciálním sla-
ném láku,“ vysvětluje Straka.

Další fi rmou, s jejímiž produk-
ty se můžete na Jiřáku setkat, je ro-
dinná Ekofarma Rybník z pomezí 
Šumavy a Českého lesa. Nabízí bio 
hovězí, bio jehněčí i skopové maso 
z vlastního venkovního chovu. Její 
specialitou je kříženec plemen cha-
rollais a suff olk. Zvířata jsou celo-
ročně venku na pastvě a nejsou při-

krmována jadrnými krmivy. Maso 
pak dodává farma na trh vyzrálé, 
díky tomu je křehčí a chuťově výraz-
nější. „Naše hovězí zraje vždy minimál-

ně měsíc, a to kombinovaným zráním, 
kdy je maso dva týdny vyvěšeno v půl-
kách a poté další dva až tři týdny ve va-
kuu. Stejné péče se dostává i masu jeh-

něčímu, skopovému a vepřovému,“ říká 
majitel ekofarmy Jaroslav Uher.

Faremní jatka mají zároveň ma-
lou výrobnu bezlepkových uzenin, 

které pocházejí převážně z její vlast-
ní bio hovězí produkce. „Naše pro-
dukty jsou čistě z masa, bez přídavků 
mouky, sóji a drůbežích separátů. Nejvy-
hledávanější jsou naše klobásy s hlavním 
podílem hovězího masa a čistě hovězí vý-
robky, jako je uzená hovězí šunka v pe-
při a staročeská hovězí dušená šunka,“ 
dodává Jaroslav Uher.

Jatky Tismice se od založení 
v roce 1996 věnují výrobě a prode-
ji čerstvého vepřového a hovězího 
masa a uzenin. Jejich provozovatel 
František Foltýn nakupuje jateční 
zvířata výhradně od českých farmá-
řů, drobných zemědělců a zeměděl-
ských družstev. Firma si zakládá 
na tom, že maso dodává koncovým 
odběratelům zásadně čerstvé. „Na-
kládáme ho vždycky brzo ráno a vezeme 
přímo za našimi zákazníky. Pokud bych 
měl z naší produkce vybrat něco konkrét-
ního, padla by volba na naše špekáčky, 
párky a sekanou. Vyrábíme si je sami bez 
přidání jakýchkoliv separátů a náhra-
žek. Jsou tedy i bezlepkové,“ upozorňu-
je František Foltýn. 

Jan Novotný

Na farmářských trzích najdete i stánek Jatek Tismice

Nejvybranější restaurace z Prahy 3  •  Rozmanité vůně a�chutě kuchyní 
z celého světa  •  Trhy s ovocem, zeleninou, masem, uzeninami, 

pečivem a dalšími produkty  •  Živá kapela  
Dětská zóna  •  Doprovodný program

www.praha3.cz  •  www.facebook.com/praha3

7. a 8. 4. 2017 
od 10.00 do 20.00 hodin

na náměstí Jiřího z Poděbrad

Starostka městské části Praha 3 
Vladislava Hujová vás zve na

KULINARSKE-DNY_A1.indd   1 27.3.2017   11:05:34

Ohlédnutí 
za letošním masopustem

Rádi bychom poděkovali fi rmám, které se letošní-
ho ročníku Žižkovského masopustu zúčastnily v  rám-
ci programu Dobrá značka. Jsou to restaurace Mon 
Ami Žižkov, kadeřnický salón James Blond, Celozrnná 
a bezlepková pekárna Dvorník. Za mimořádnou pod-
poru patří díky také Divadlu pod Palmovkou. 

Úspěch v německé taneční 
soutěži

V březnu proběhla v německém Selbu kvalifi kační sou-
těž Dance World Cup 2017, kde v nejmladší katego-
rii získala 1. místo Emma Haisová z Baletní školy BcA. 
Jána Nemce, čímž ús pěšně reprezentovala baletní ško  -
lu i městskou část Prahy 3, kde zmiňovaná škola sídlí. 
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