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sloupek
Vážení spoluobčané,

městská část šetří díky systému 
chytrých energetických aukcí již delší 
dobu. Jestli chcete ušetřit i vy, mám 
pro vás výbornou zprávu. Podařilo se 
nám zajistit bezplatného energetic-
kého poradce pro veřejnost. Jedno-
duše řečeno, zastavte se v Seiferto-
vě 51 se svými fakturami za energie 
a on vám na míru sestaví plán, jak 
ušetřit peníze. Podporu na  tento 
projekt čerpáme z Programu Efekt – 
Státního programu na  podporu 
úspor energie a využití obnovitelných 
zdrojů energie. Jedná se o skvělou 
příležitost zjistit, jak zbytečně neplatit 
více, než je nutné. Podrobnější infor-
mace o tomto programu naleznete 
na straně 6.

K radosti nás všech je jaro koneč-
ně v plném proudu. Počasí se snad 
umoudřilo a  přeje pobytu venku. 
S  tím samozřejmě počítáme i  my, 
a proto jsme pro vás připravili na nad-
cházející měsíce mnoho zajímavých 
kulturních akcí. Jsem přesvědčen, 
že si každý najde tu svoji, protože je 
opravdu z čeho vybírat. Tento měsíc 
bych Vás moc rád pozval na již tra-
diční festival Asie blízká a vzdálená, 
který pořádáme ve spolupráci s ne-
ziskovými organizacemi Info-Dráček, 
Lestari a Svaz Vietnamců. Těšit se 
můžete na širokou nabídku tradič-
ní asijské gastronomie, workshopy 
a prezentace neziskových organiza-
cí zaměřené na spolupráci s Vietna-
mem a Indonésií. Pro malé návštěv-
níky bude připraven dětský koutek 
a  zajímavé hry. Účast vám mohu 
z vlastní zkušenosti doporučit.

Závěrem mi dovolte vzpomenout 
na každoroční pietní akt v ZŠ Pra-
žačka. Na hrůzy války nesmíme za-
pomínat a je třeba si připomenout, 
že i Praha 3 měla během Pražského 
povstání mnoho hrdinů, kteří položili 
život za naši svobodu.

Přeji vám všem krásné jarní dny 
ve  společnosti vašich nejbližších 
a doufám, že se na nějaké z akcí, 
které pro vás pořádáme, osobně 
potkáme.

Alexander Bellu 
zástupce starostky

Žižkov je městem 
už 136 let
Praha 3 oslaví 136. výročí povýšení Žižkova na město. 
Program oslav začne 15. května koncertem Jaroslava 
Svěceného a Jitky Navrátilové v kostele sv. Prokopa 
a prohlídkou žižkovské radnice. 18. května pokračují 
oslavy fotbalovým turnajem. 

P řed 136 lety, 15. května 1881, 
povýšil císař František Jo-
sef I. Žižkov na město. Od té 
doby ušla naše městská část 

dlouhou cestu od periferní čtvrti až 
ke své nynější podobě, kdy je pro svůj 
genius loci lokalitou vyhledávanou pro 
kvalitní rezidenční bydlení, kulturní 
zážitky i podnikání. Oslavy této udá-
losti se staly milým obyčejem, kdy si 
připomínáme nejen vznik hrdého měs-
ta, ale též je to příležitost k setkávání 
se a navazování nových sousedských 
vztahů. Právě to dělá Žižkov Žižko-
vem,“ připomíná starostka Prahy 3 
Vladislava Hujová. 

Každoročně vyhledávanou sou-

částí oslav jsou prohlídky radnice 
na Havlíčkově náměstí, tentokrát 
připravené na 15. května 2017 v 15.00 
a 16.30. Návštěva pro veřejnost jinak 
nepřístupných prostor je bezplatná, 
vzhledem k omezení každého z ter-
mínů na 30 osob je však nutné zajis-
tit si vstupenky. Zájemci si je mohou 
vyzvednout v informačním centru 
v Milešovské ulici od 1. května. 

Tradiční koncert se letos uskuteč-
ní 15. května 2017 od 20.00 hodin 
v kostele sv. Prokopa na Sladkov-
ského náměstí. Vystoupí houslový 
virtuos Jaroslav Svěcený a cemba-
listka Jitka Navrátilová. O koncert 
je každoročně velký zájem, který 

převyšuje kapacitu míst k sedění, je 
možno však využít i místa k stání. 

18. května se můžete těšit na fot-
balový turnaj o putovní pohár 
Františka Josefa I., v němž změ-
ří svoje síly žáci mateřských škol 
a základních škol prvních a dru-
hých ročníků. Nejmladší fotbalové 
naděje budou mezi sebou soupe-
řit již potřetí na stadionu Vikto-
ria Žižkov, a to od 9 do 16 hodin. 
Přestože vyhrát nemůže každý, ni-
kdo z účastníků nebude ochuzen 
o symbolickou medaili nebo slad-
kou odměnu, kterou obdrží z ru-
kou paní starostky. 

Jan Dvořák

ŽIŽKOVSKÉ 

PIVOBRANÍ 

UŽ 2. A 3. ČERVNA 

NA PARUKÁŘCE

str. 24

str. 11

„ZUŠ jsou určitý 
český fenomén,“ 

říká D. Mareček 

Dům sociálních 
služeb na Jarově má 
konkrétní podobu
Komise pro sociální politiku a zdravot-
nictví Rady městské části Praha 3 vy-
brala vítězný projekt Domu sociálních 
služeb na Jarově. Zástupci radnice pak 
s  plány nového komplexu seznámi-
li veřejnost. Své náměty či připomínky 
k projektu mohou lidé vyjádřit také for-
mou ankety.

Více na str. 8   

Novinky na Pražačce
Žižkovské pálení čarodějnic odstarto-
valo sportovní i kulturní sezónu na Pra-
žačce. 28. května pak bude areál patřit 
dětem, kdy Praha 3 připravila tradiční 
Dětský den. S  teplým počasím se ve-
řejnosti opět otevře venkovní bazén. 
Od dubna pokračuje pravidelný kulturní 
program v  kempu, který je stejně jako 
v minulosti pro návštěvníky zdarma.

Více na str. 4

Znovu se můžete 
zapojit do debaty 
o Parukářce
Parukářka patří k  nejvýznamnějším 
a  současně nejnavštěvovanějším plo-
chám veřejné zeleně na území Prahy 3. 
Dne 9. května 2017 budete mít znovu 
možnost vyjádřit se k  její budoucnos-
ti během veřejné debaty pořádané MČ 
Praha 3, která se uskuteční v  hotelu 
Olšanka.

Více na str. 4

Festival Asie 
vzdálená a blízká se 
koná 25. května na 

náměstí Jiřího 
z Poděbrad 

str. 24
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„ZUŠ jsou určitý 
český fenomén,“ 

říká D. Mareček 

Foto Radko Šťastný
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Ukončení smlouvy o zajištění Job 
Clubu 
Radou MČ bylo schváleno uzavření 
Dohody o ukončení příkazní smlouvy 
o  zajištění provozu Job Clubu mezi 
MČ Praha 3 a  R-mosty, z. s., a  to 
vzhledem ke skutečnosti, že příkazní 
smlouva byla uzavřena po dobu, než 
bude zahájen projekt s názvem „Ko-
munitní centrum Husitská“ fi nanco-
vaný z Operačního programu Praha 
– pól růstu ČR, jehož realizace byla 
zahájena k 1. 2. 2017. Městská část 
Praha 3 partnerem tohoto projektu.

Záštita starostky
RMČ schválila záštitu starostky 
městské části Praha 3 nad 2. roč-
níkem Mezinárodního dne yorkshir-
ských teriérů, který se bude konat 
dne 14. května 2017 na Vrchu svaté-
ho Kříže a nad projektem ZUŠ Open, 
který proběhne dne 30. května 2017 
po celé ČR jako den oslav  umělec-
kého vzdělávání.

Zápis do knihy cti
Do Knihy cti Prahy 3 přibude nové jmé-
no. Svým usnesením schválila RMČ 
zápis Olgy Fierzové – in memoriam. 
Důvodem k zápisu do Knihy cti, kte-
rý vzešel z podnětu  veřejnosti, je pře-
devším sociální a humanistická činnost 
O. Fierzové spojená s Prahou 3.

Nový ředitel ZŠ Pražačka
Na svém jednání schválila RMČ jme-
nování Mgr. Pavla Dobeše do  funk-
ce ředitele příspěvkové organiza-
ce Základní škola Pražačka, Praha 3 
s účinností ode dne 1. srpna 2017. 
Důvodem je skutečnost, že před-
chozí ředitel Mgr. Bohumil Samek se 
ke dni 31. 7. 2017 této funkce vzdal.

Volný pohyb psů
Protože byla pozdržena přípra-
va obecně závazné vyhlášky hl. 
m. Praha, která má stanovit pravi-
dla regulace pohybu psů na  veřej-
ných prostranstvích, schválila RMČ 
svým usnesením aktualizovaný se-
znam lokalit s povolením výjimky ze 
zákazu uvedeného v  § 3 odst. 1 g) 
a odst. 2 d) vyhlášky hlavního města 
Prahy o ochraně veřejné zeleně. Se-
znam lokalit naleznete v příštím vydá-
ní Radničních novin.

Úprava tarifů ve smíšených 
zónách
RMČ schválila úpravu tarifu parko-
vacích automatů ve  smíšených (fi -
alových) zónách v  zóně placeného 
stání na území MČ Praha 3 v oblas-
ti Jarova o sobotách, nedělích a stát-
ních svátcích v čase od 0.00 hod. do 
24. 00 hod. na tarif 5 Kč/hod., max. 
20 Kč/24 hod. Opatření je pouze do-
časné do  doby přechodu původní 
části zóny placeného stání pod nový 
systém a nastavení jednotných pra-
videl zóny placeného stání pro celou 
Prahu 3, tedy do 31. 1. 2018.

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

PŘEDSTAVUJEME ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 

Oddělení krizového řízení a informační služba
Do  rozmanité agendy oddělení spadá jak správa recepcí  tří budov 
úřadu, tak zajištění připravenosti městské části na mimořádné situace. 
„K mimořádným událostem dochází nejen v řádné pracovní době, ale 
většinou ve  večerních hodinách, v  noci, o  víkendech,“ říká vedoucí 
oddělení Milan Jančálek.

Kolik zaměstnanců má vaše oddě-
lení? Co je vaším úkolem?
Oddělení krizového řízení a infor-
mační služba má pět zaměstnanců. 
Informační služba zajišťuje pro-
voz v budovách úřadu na třech re-
cepcích. Pracovnice podávají kli-
entům prvotní informace, proto 
musejí dobře znát kompetentní oso-
by. Spektrum dotazů je velice široké 
a nejsou jenom o našem úřadě. Ná-
vštěvníci pokračují i na jiné institu-
ce a potřebné informace od nás do-
stávají. V oblasti krizového řízení 
zajišťuji připravenost na mimořád-
né události, provádění záchranných 
a likvidačních prací a ochranu oby-
vatelstva. Krizové zákony městské 
části mimo jiné ukládají mít vypra-
covaný krizový plán, funkční bez-
pečnostní radu, připravený krizový 
štáb a další pracovní skupiny aktivo-
vané dle charakteru případné mimo-
řádné události.

Jaký je rozdíl mezi bezpečnostní 
radou a krizovým štábem?
Bezpečnostní rada je poradním or-
gánem starostky v oblasti krizové 
připravenosti, jehož členy jsou rov-
něž zástupci složek integrovaného 
záchranného systému. Rada se schá-
zí dle potřeby. Na nedávném jedná-
ní například schválila aktualizovaný 

krizový plán. Tato rozsáhlá „kuchař-
ka“ vyjmenovává možná rizika a ná-
vody, jak je řešit. Jednali jsme o nou-
zovém zásobování vodou v případě 
dlouhodobého výpadku vody. Pře-
vážná část naší městské části bude 
při výpadku elektřiny okamžitě bez 
vody, přestože mezi ulicemi Hradec-
ká, Jičínská a Čáslavská mají Praž-
ské vodovody a kanalizace velké ná-
drže na pitnou vodu. Z rozhodnutí 
bezpečnostní rady bude problém 
částečně eliminován zprovozněním 
studen s dostatečnými přítoky užit-
kové vody v ulicích V Domově, V Je-
zerách, V Zahrádkách a na Tachov-
ském náměstí. 

Krizový štáb je naproti tomu vý-
konným orgánem starostky pro ře-
šení krizových situací a aktivuje se 
v případě mimořádné události.

Jaká je přesná úloha starostky 
v oblasti krizového řízení? 
Postavení starostky v krizovém říze-
ní je zcela zásadní. Jen namátkově: 
organizuje přípravu na krizové situ-
ace a podílí se na jejich řešení, kon-
troluje přípravná opatření, zřizuje 
a řídí bezpečnostní radu a krizový 
štáb, za krizového stavu koordinuje 
záchranné a likvidační práce, koor-
dinuje nouzové ubytování, zásobo-
vání vodou a potravinami. 

Zastihli jsme vás při odchodu z rad-
nice. Spěchal jste na místo mimo-
řádné události?
V tu dobu byl klid. K mimořád-
ným událostem však dochází nejen 
v řádné pracovní době, ale většinou 
ve večerních hodinách, v noci, o ví-
kendech. Na pražském magistrátu je 
operační středisko krizového štábu 
hlavního města Prahy s nepřetrži-
tou službou. Zde jsou shromažďová-
ny informace od jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného systé-
mu. O potížích na Praze 3 jsme vyro-
zuměni z operačního střediska SMS 
zprávou, a pokud je potřeba mé pří-
tomnosti, odjíždím na místo událos-

ti, třeba k požáru, výbuchu plynu 
a podobně. Po rozhovoru s velite-
lem zásahu podávám podrobnější 
informaci starostce, která v případě 
závažné události přijíždí na místo 
řešit krizovou situaci. A vyskytují se 
i další „drobnější“ záležitosti naru-
šující běžný život městské části, kdy 
se pracovník operačního střediska 
z neznalosti kompetencí jednotli-
vých úředníků obrací na mne s žá-
dostí o součinnost. 

Které další úkony řešíte?
Ve spolupráci s bezpečnostními 
složkami plním úkoly vyplývající 
z pravidelných jednání bezpečnost-
ních grémií starostky. Na grémiu se 
hledají řešení problémů obyvatel 
městské části v bezpečnostní ob-
lasti, a to v součinnosti se zástup-
ci Policie České republiky, Městské 
policie a vedoucími odborů úřadu 
městské části. V dubnu jsme se za-
bývali například neutěšenou situa-
cí objektu v Jeseniově 38. Jedná se 
o zdevastovanou budovu obýva-
nou osobami bez přístřeší a narko-
many. Stavební odbor následně vy-
zval majitele k zabezpečení budovy. 
Rovněž jsme zde přistavili velkoob-
jemové kontejnery na odpad a byla 
provedena deratizace.  

Miroslav Štochl

Oddělení krizového řízení 
a informační služba
Lipanská 14
tel.: 222 116 201
e-mail: milanj@praha3.cz

Rada MČ Praha 3
28. 3. 2017

Rada MČ Praha 3
5. 4. 2017

Rada MČ Praha 3
19. 4. 2017

Jom ha-šoa 2017 
Ve 13 městech a obcích České republiky se v pondělí 24. dubna 2017 konal 
12. ročník připomínkové akce Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – 
JOM HA-ŠOA. Vedle již tradičních měst, jakými jsou Praha, Brno, Olomouc, 
Liberec, Sušice, Kolín, Kutná Hora, Plzeň, Havlíčkův Brod a Blatná, 
se letos ke čtení připojilo i Ústí nad Labem, Kosova Hora a Klatovy. 
Celorepublikovou záštitu nad akcí převzal ministr kultury Daniel Herman. 

Jádrem akce je maraton čtení 
jmen jednotlivých žen, mužů 
a dětí, kteří byli kvůli svému 
přisouzenému židovskému 

nebo romskému původu pronásle-
dováni, perzekvováni a zavražděni 
během druhé světové války. Cílem 
akce je přizvat všechny k aktivnímu 
uctění památky obětí holocaustu. 
Akce se koná na veřejných prostran-
stvích jako centrech současného 
společenského života. K připomínce 
obětí holocaustu jsou zváni všichni 

obyvatelé České republiky i její ná-
vštěvníci bez rozdílu jazyka, nábo-
ženství a kulturního zázemí.

Starostka MČ Praha 3 Vladislava 
Hujová se dne 24. dubna 2017 spolu 

s dalšími významnými osobnostmi 
veřejného života účastnila na nám. 
Jiřího z Poděbrad 12. ročníku veřej-
ného čtení jmen obětí holocaustu.

Veřejné připomínky obětí se 
tradičně zúčastňují pamětníci ho-
locaustu, významné osobnosti ve-
řejného a kulturního života, před-
stavitelé židovských i romských 
organizací, organizací zabývajících 
se osvětou a vzděláváním v oblasti 
lidských práv.

Shromáždění na nám. Jiřího 
z Poděbrad uvedla koordinátorka 
akce Tereza Štěpková a poté za-
hájil veřejné čtení velvyslanec Stá-
tu Izrael v ČR J. E. Daniel Meron 
s manželkou. V dlouhé řadě těch, 
kteří pokračovali, nechyběli ani 
další osobnosti, jako např. minis-
tr kultury Daniel Herman, sená-
tor Libor Michálek, z Trojky byli 
přítomni David Gregor, Ivan Hole-
ček a Matěj Stropnický. Potěšující 

byla i skutečnost, že se zde nesešli 
jen pamětníci, ale aktivně se do ve-
řejného čtení zapojilo mnoho stu-
dentů a mladých lidí.

Společně symbolicky vraceli 
obětem bezpráví, přečtením jejich 
jmen, do naší společné paměti ve-
řejnou vzpomínku a demonstrovali 
tak, že jim památka obětí holocaus-
tu není lhostejná.

V této souvislosti si připomeňme 
i slova izraelského velvyslance v ČR 
Daniela Merona: „Antisemitismus 
není nový. Objevuje se v různých podo-
bách. V posledním roce jsme viděli dra-
matický nárůst počtu antisemitských 
útoků v Evropě a severní Americe. Byl 
to nejhorší rok od nacistické éry.“ 

Součástí akce byla i možnost na-
hlédnout do pamětních knih obětí 
holocaustu a dalších tematických 
publikací, které připravil Institut 
Terezínské iniciativy. 

Jan Dvořák

Velvyslanec Státu Izrael Jeho Excelence 

Daniel Meron s manželkou

Foto Radko Šťastný

Foto Radko Šťastný

Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky 
„Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy 
si prostřednictvím vzpomínkových obřadů 
připomínáme památku obětí holocaustu. 
Pro tento pietní den byl stanoven termín, 
kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském 
ghettu v roce 1943 a podle pohyblivého 
židovského kalendáře připadá na 27. den 
měsíce nisanu. V Izraeli je tento den stát-
ním svátkem.



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2017

zpravodajství

Praha 3 si připomene 72. výročí 
Pražského povstání 
Odbojové aktivity se odehrávaly 
na celém území Prahy a ani naše 
městská část nebyla výjimkou. 
Na  tyto historické události 
zavzpomínáme znovu tradičním 
pietním aktem v  ZŠ Pražačka. 
„Hrůzy války nesmí být nikdy 
zapomenuty,“ apeluje zástupce 
starostky Prahy 3 Alexander Bellu.

Po vypuknutí otevřeného odboje pro-
ti okupantům dne 5. května 1945 se 
povstalcům na mnoha místech Prahy 
podařilo odzbrojit či alespoň dočasně 
izolovat některé německé jednotky. 
Na Žižkově se silným bodem odpo-
ru stala kasárna příslušníků jednot-
ky V. Sturmbann der SA – Standarte 
Feldherrnhalle pod velením Adolfa 
Horsta Zimmermanna, která byla 
od roku 1943 dislokována v objektu 
školy Na Pražačce (tehdy Praha XI, 
dnes městská část Praha 3). Již 5. květ-
na 1945 zavlekli nacisté do kasáren 
na osm desítek rukojmí, z nichž někte-
rá – chycená se zbraněmi v rukou, ale 
i bez nich – mučili na dvoře a poslé-
ze zastřelili. Uvnitř kasáren docházelo 
k tragédiím, neboť mladí nacisté bez 
ohledu na celkovou situaci třetí říše 
i nadále mučili a popravovali rukojmí 
včetně zajatých policistů. Dne 7. květ-
na 1945 v ranních hodinách zastřelili 
dokonce štábního strážmistra Václa-
va Bečváře, který do kasáren vstoupil 
s bílou vlajkou jako vyjednávač. Cel-
kový počet zavražděných dosáhl 
podle svědků asi čtyř desítek osob. 

Oběti posledních okamžiků války 
z této pražské čtvrti připomíná řada 
pamětních desek na žižkovských do-
mech a také na dnešním Gymnáziu 

Na Pražačce. Dnes již asi nikdo ne-
zjistí, kolik lidí zemřelo během květ-
nových bojů v Praze a jejím okolí cel-
kem. Všechny padlé se ani nepodařilo 
identifi kovat. Historikové odhadu-
jí, že si Pražské povstání vyžádalo až 
4 000 obětí v Praze a dvojnásobný 
počet mimo hlavní město. O život teh-
dy přišlo přes 1 500 českých vlastenců 
(včetně žen a dětí), asi 1 000 Němců, 
692 vojáků Rudé armády a na 300 vla-
sovců, kteří přešli v posledních dnech 
na stranu českých povstalců a zaútoči-
li na německé jednotky. 

Jan Novotný 

Uzbecká delegace čerpala zkušenosti 
na Trojce 
Ve  čtvrtek 6. dubna 2017 uvíta-
la starostka Prahy 3 Vladislava 
 Hujová uzbeckou delegaci v čele 
s  Orzimuradem Gaybullaevem. 
Tato studijní návštěva se usku-
tečnila v rámci Projektu technické 
asistence, který zaštiťuje Minister-
stvo fi nancí ČR. 

„Tento program běží již od roku 2007 
a od té doby již Českou republiku na-
vštívili delegace z Arménie, Barmy, 
� ajska, Kazachstánu, Iráku či Mon-
golska. Ministerstvo fi nancí ve spolu-
práci s obchodními rady, kteří pracu-
jí na našich zastupitelských úřadech 
v cizině, připravuje tyto studijní poby-
ty a jejich program,“ řekla Miroslava 
Klírová z odboru mezinárodních 
vztahů Ministerstva fi nancí ČR, 
která delegaci na Trojku doprováze-
la. Za třetí městskou část se jedná-
ní zúčastnili vedle starostky Vladi-
slavy Hujové její zástupkyně Lucie 
Vítkovská, zástupci Jan Materna 
a David Gregor a radní Jaroslava 
Suková.

Starostka Hujová na úvod sezná-
mila členy delegace s historií zdejší 
městské části a poté představila její 
současnou podobu a fungování po-
čínaje školstvím, sociální politikou, 
demografi ckým složením obyvatel 
nebo územním rozvojem. Nemalou 
měrou se poté věnovala rozpočtu 
a fi nancování jednotlivých kapi-
tol. Živá diskuze se rozpoutala ko-
lem sociální problematiky. Uzbecká 
delegace se zajímala o to, jak Pra-
ha 3 pracuje se sociálně slabými či 
postiženými. Zástupci radnice tuto 

problematiku obšírně popsali. Sta-
rostka Vladislava Hujová při té pří-
ležitosti vyzdvihla práci s postiže-
nými dětmi: „Naše městská část věnuje 
ročně kolem 10 milionů korun na denní 
stacionář pro postižené děti, čímž znač-
ně přispívá k ulehčení jejich nelehké ži-
votní situace.“

Dvouhodinová debata, která 
zahrnovala i mnohá další témata, 
byla oběma stranami hodnocena 
velmi pozitivně a zástupci dvanác-

tičlenné uzbecké delegace si dle 
vlastních slov odnesli mnoho zají-
mavých podnětů pro práci ve své 
zemi. Na závěr jednání provedla 
starostka Vladislava Hujová účast-
níky budovou radnice a ukázala 
její nejzajímavější části, pohovoři-
la o historii stavby i její umělecké 
výzdobě. Společné foto akci zavr-
šilo. 

Jan Dvořák

Kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně zněla 
mše za společný život všech národností
V sobotu 8. dubna 2017 oslavili Romové na celém světě svůj mezinárodní den. Při té příležitosti 
proběhla v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně mše Za společný život všech národností v ČR, 
kterou celebroval arcibiskup Dominik Duka a na kterou přijala pozvání i starostka 
MČ Praha 3 Vladislava Hujová.   

Historicky první Světový 
romský kongres, který 
se konal v Orpingtonu 
poblíž Londýna v roce 

1971, položil základy mezinárodní 
spolupráce Romů a romské hnutí 
tak dostalo mezinárodní a politic-
ko-společenský rozměr. Romové si 
tímto způsobem každoročně připo-
mínají společný původ, jazyk, kultu-
ru, společné sjednocení a spolupráci 
a především „romipen“ („romství“). 
Součástí tradiční akce byla letos 
i mše, kterou v kostele Nejsvětěj-
šího Srdce Páně sloužil arcibiskup 
Dominik Duka. „Důvody, proč jsem 
se s radostí rozhodl, abych sloužil tuto 
poutní bohoslužbu pro občany romské 
národnosti, jsou dva. Ten první je, že 
jde o významnou událost v naší zemi – 
uvítat toto shromáždění; a protože jsem 

předseda České biskupské konference 
a historicky vzato nástupcem svatého 
Vojtěcha v zemi, kde právě tento světec 
bojoval o rovnoprávnost. Ano, hovoří-
me o lidských právech, hovoříme o lid-
ské rovnosti, ale dokážeme lidi rozdělo-
vat a kastovat. Druhým důvodem je, 
že církev se snaží o podporu romského 
etnika celosvětově. Blahořečení první-
ho Roma Zeffi  rina Giméneze Mally pro-
běhlo již roku 1997 za papeže Jana Pav-
la II. Zeffi  rino zaplatil životem v době 
občanské války ve třicátých letech 20. 
století ve Španělsku. A nyní papež Fran-
tišek v neděli prohlásil za blahoslavenou 
třiadvacetiletou ženu romského původu 
Emilii Fernández Rodríguez. Čili tyto 
důležité momenty mě zavazují k tomu, 
abych se předsedal slavnostní bohoslužbě 
na Mezinárodní den Romů. Spolu s ob-
čany romské národnosti jsme členy jedné 

křesťanské rodiny a společnými svědky 
víry,“ řekl mimo jiné arcibiskup Do-
minik Duka k motivaci přijmout ce-
lebrování této bohoslužby.

„Nikdy v minulosti jsme neměli pří-
ležitost zúčastnit se mše svaté, kterou by 
celebroval arcibiskup pražský a primas 
český, kardinál Dominik Duka,“ dodal 
organizátor akce Marcel Ščuka z Ce-
lostátní asociace sociálně zodpověd-
ných spolků a podnikatelů v ČR.

Slavnostní bohoslužbu dopl-
nil hudební program s křesťanský-
mi písněmi a romským gospelem. 
Vystoupili zde romští umělci Bar-
toloměj Girga, Milan Kroka, Eri-
ka Fečová, Lenička Fečová, Pavlína 
Matiová, Marta Balážová, Pavlína 
Danková, Michal Bažo, Tibor Žida 
a dětský soubor. 

Jan Dvořák

PROGRAM PIETNÍHO AKTU 
Zahájení proběhne již tradičně 
5.  května na nádvoří Základní ško-
ly Pražačka, a to v 11 hodin. Cere-
moniál bude trvat zhruba 30 minut 
a se svým projevem vystoupí také 
zástupce starostky Alexander Bellu. 
Poté bude následovat kladení věnců. 
Celý pietní akt bude zakončen stát-
ní hymnou. Pro účastníky aktu bude 
také připravena panelová výstava vě-
novaná barikádám na Praze 3 s od-
borným historickým výkladem.
Výročí Pražského povstání a konce 
druhé světové války bude rovněž při-
pomenuto v  rámci květnového pro-
gramu v KC Vozovna.

Mši za společný život všech národností sloužil kardinál Duka Foto Radko Šťastný

Připomínka tragických událostí konce války

Zástupci radnice Prahy 3 a uzbecká delegace při závěrečném focení před obrazem bitvy na 

Vítkově. Foto Radko Šťastný
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Znovu se můžete zapojit 
do debaty o Parukářce
Parukářka, známá také jako 
Vrch svatého Kříže, patří 
k  nejvýznamnějším a  současně 
nejnavštěvovanějším plochám 
veřejné zeleně na  území Prahy  3 
a  je využívána nejrůznějšími 
skupinami obyvatel k rozmanitým 
aktivitám. Dne 9. května 2017 
budete mít znovu možnost vyjádřit 
se k  její budoucnosti během 
veřejné debaty, která se uskuteční 
v hotelu Olšanka.

Dalšímu rozvoji Parukářky a její-
mu optimálnímu využití se věnuje 
urbanistická studie Vrch sv. Kříže – 
problémy daného území a možnosti 
řešení, kterou zpracovává tým archi-
tekta Josefa Pleskota. „Studie poskyt-
ne komplexní analýzu, která bude ob-
sahovat zhodnocení současného stavu 
daného území, rozbor jeho návazností 
na širší okolí včetně vymezení jeho hra-
nic, řešení stávajícího nevyhovujícího 
stavu vstupů do parku, stanovení li mitů 
na využití tohoto území a koncepč-
ní řešení aktuálních potřeb,“ upřes-
ňuje zástupce starostky Prahy 3 
Jan Materna.

Dne 2. února 2017 proběhla v ho-
telu Olšanka veřejná debata s tý-
mem zpracovatelů, při níž se obča-
né měli možnost seznámit s daným 
záměrem v rozpracovanosti a vyjá-

dřit své názory a nápady týkající se 
řešeného území. Tomu také napo-
mohla dotazníková akce, která pro-
bíhala do konce února. Na anketu 
odpovídali převážně lidé, kterým 
na Parukářce velmi záleží. Většina se 
shoduje na tom, že toto území nevní-
mají jako klasický park, cení si jeho 
zvláštního charakteru, členitosti, 
množství různých zákoutí, možnos-
ti volného pohybu a multifunkčního 
využívání. Oceňují rovněž skuteč-
nost, že danou lokalitu hojně navště-
vují školy a školky. Většině respon-
dentů vadí zástavba v těsném okolí, 
jako spornou vidí možnost venčení 
psů a pořádání kulturních a spole-
čenských akcí. Přes návrhy na různá 
doplňující zařízení se stále opaku-
je doporučení nezaplnit Parukářku 
množstvím dalších aktivit a zacho-
vat její stávající charakter.

V návaznosti na první debatu 
a výstupy z ní proběhne 9. května 
od 17 hodin v sále hotelu Olšanka 
druhé veřejné jednání. Zváni jsou 
všichni, kdo mají zájem o budouc-
nost tohoto unikátního území, ať 
se již zúčastnili debaty předchozí, 
nebo se s prezentací zpracovávané 
studie seznámí poprvé. Urbanistic-
ká studie má být defi nitivně dopra-
cována do konce června 2017. 
 -red- 

Sezona na Pražačce 
bude nabitá akcemi, 
chystá se řada vylepšení
Žižkovské pálení čarodějnic odstartovalo sportovní 
i kulturní sezonu na Pražačce. 28. května pak bude 
areál patřit dětem, kdy Praha 3 připravila tradiční 
Dětský den. S teplým počasím se veřejnosti opět otevře 
venkovní bazén. Od dubna pokračuje pravidelný 
kulturní program v kempu, který je stejně jako 
v minulosti pro návštěvníky zdarma. 

V půlce května bude spuštěn 
nový rezervační a informač-
ní systém, ze kterého se ná-
vštěvníci dozvědí, jaká je ak-

tuální obsazenost jednotlivých areálů, 
například bazénu nebo hřišť, a budou 
mít možnost se rovnou přepnout na sys-
tém rezervací,“ přibližuje chysta-
né novinky ředitel areálu Pražačky 
Václav Bartásek. Věří, že chystaný 
elektronický systém bude význam-
ným vylepšením pro návštěvníky 
i provozovatele. 

S novou sezonou došlo také 
k úpravě cen na některých sporto-
vištích. „Pro letošní sezonu připravu-
jeme větší množství výběru. Budeme 
zvýhodňovat pravidelné návštěvníky 
nebo chceme nabízet levnější sportoviš-
tě v dopoledních hodinách,“ vysvět-
luje Bartásek. Na koupališti, které 
se otevře v druhé polovině květ-
na, si tak návštěvníci budou mít 
možnost vybrat nejen z hodinové-
ho a celodenního vstupného, v na-
bídce bude i rodinné vstupné nebo 
zvýhodněné vstupné např. pro 
seniory a držitele průkazu ZTP. 
Beze změny naopak zůstává pro-

voz na dětském dopravním hřišti. 
Veřejnost se může těšit i na dal-
ší vylepšení. Vloni došlo k výmě-
ně umělého povrchu fotbalového 
hřiště a nyní probíhá rekonstrukce 
bistra a přilehlé zahrady směrem 
k cyklostezce.

Řada provozů má od letoška nové 
nájemce, od kterých si provozovatel 
slibuje jejich profesionalizaci. Týká 
se to například zrekonstruovaných 
prostor tělocvičny a posilovny. 
Nový nájemce posilovny připravu-
je nabídku kruhových tréninků, cvi-
čení pro nejmenší nebo pro seniory, 
nebo kurzů sebeobrany. Podobně 
je tomu i v případě všech gastro-
provozů a kempu. „Od pronájmu si 
slibujeme především zlepšení služeb ná-
vštěvníkům. V neposlední řadě jsou pro 
areál nájmy mnohem výhodnější,“ uve-
dl Bartásek. Kemp se návštěvníkům 
otevřel na konci dubna a otevírací 
doba je od 11 do 22 hodin, koncer-
ty pro veřejnost začínají pravidelně 
v 18:30 a jejich program lze sledovat 
na www.praguecentralcamp.cz. No-
vého provozovatele má od letoška 
i kavárna v Rajské zahradě. 

V červnu bude Pražačka hos-
tit sedmý ročník Student cupu 
SŽDC, který žákům 8. a 9. tříd 
pražských zábavnou formou před-
stavuje drážní profese a motivuje je 
při výběru technických středoškol-
ských studijních oborů. O týden 
později se zde bude konat klání 
o Pohár starosty Hartiga. Poprvé 
se na místních hřištích kromě fot-
balové hanspaulské ligy představí 
také streetballová liga. Prázdni-
novým tahákem bude na stadionu 
Viktorky, který je nově součástí 
sportovního areálu, fi nálový zápas 
mistrovství ČR v americkém fotba-
lu Czech Bowl XXIV. 

Akce pro veřejnost připravuje 
společně s provozovatelem kavár-
ny i v parku Rajská zahrada. Dále 
plánuje vylepšení Teenage parku 
Habrová. „Je třeba jej dokončit tak, 
aby v něm bylo možné provozovat spor-
ty, kvůli kterým byl postaven. Pro vo-
lejbal nebo nohejbal teď chybí kůly pro 
připevnění sítě,“ říká Bartásek. 

Aktuality a program v areálu sle-
dujte na www.prazacka.cz.  

Katka Maršálová

Foto Katka Maršálová
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Do plánování veřejných prostor na Olšance 
se zapojili místní obyvatelé
Jak se veřejnost vyjádřila k sou-
časnému stavu lokality Olšanka, 
jaké problémy, ale i silné stránky 
tu vidí místní obyvatelé a co oče-
kávají od  budoucí proměny, se 
dozvíte z podrobné Zprávy z par-
ticipace.

Lokalita Olšanka – část ulic Táborit-
ská, Ondříčkova a Olšanské náměstí 
– plní významnou dopravní funkci 
a zároveň je místem, kde se kumu-

lují služby místního i městského vý-
znamu. Žije intenzivním pěším po-
hybem jak místních rezidentů, tak 
i lidí, kteří sem přicházejí za služba-
mi, prací nebo zde přestupují mezi 
linkami městské dopravy. Intenzi-
ta všech druhů dopravy a současné 
dopravní řešení jsou však zdrojem 
častých konfl iktů a kolizí. Proto se 
také připravuje obnova veřejných 
prostor v této lokalitě s cílem zvý-
šit bezpečnost a kvalitu veřejných 

prostor pro jejich uživatele. Městská 
část Praha 3 pověřila zpracováním 
první fáze projektové dokumentace 
společnost Sinpps s.r.o. 

Ve snaze refl ektovat touto veřej-
nou investicí co nejpřesněji potře-
by veřejnosti zjišťovali projektanti 
a Praha 3 ve spolupráci s nezávislý-
mi odbornicemi potřeby a podněty 
místní veřejnosti prostřednictvím 
procesu tzv. participačního plánová-
ní. V prosinci 2016 a v únoru 2017 se 
proto uskutečnilo dotazníkové šet-
ření, polostrukturované rozhovory 
a veřejné plánovací setkání formou 
plánovací procházky a diskuze nad 
mapou.

Jak se veřejnost vyjádřila k sou-
časnému stavu lokality, jaké pro-
blémy, ale i silné stránky v lokalitě 
kolem Olšanky vnímají místní oby-
vatelé a co očekávají od budoucí 
proměny, se dozvíte z podrobné 
Zprávy z participace. Zpráva ob-
sahuje také doporučení pro pro-
jektanty i samosprávu, vyplývající 
ze získaných podnětů. Projektanti 
společnosti Sinpps je dále zapracu-
jí do Studie proveditelnosti, a tak 
se promítnou i do budoucí promě-
ny veřejných prostor. Zpráva z par-
ticipace je ke stažení na adrese 1url.
cz/stkyB. 
 -red- Veřejné debatě předcházela procházka v okolí Olšanky Foto Radko Šťastný

Ortofotomapa městské zahrady s vyznačením jednotlivých zón

Městská zahrada 
Pod Kapličkou
Nový projekt pro veřejný prostor roz-
dělený do tří částí podle funkcí.
1. zahrada pro hru: dětské hřiště 
s novými herními prvky
2. zahrada pro setkávání a  odpo-
činek: zázemí pro vlastní pěstování 
ovoce, zeleniny a  květin, možnost 
kompostování. Místo pro pořádání 
workshopů.
3. zahrada pro odpočinek: otevřený 
prostor s  možností volného venče-
ní psů.
Projekt se uchází o  grantovou 
podporu Nadace Proměny Karla 
Komárka.

Praha 3 plánuje městskou zahradu 
v ulici Pod Kapličkou
Vytvořit městskou zahradu, která nabídne místo pro 
setkávání, hru, odpočinek, ale i pro pěstování ovoce 
a zeleniny – tak by si Praha 3 představovala vylepšení 
současného parku při ulici Pod Kapličkou. Vše záleží 
na tom, zda bude úspěšná s žádostí o grant 
v Nadaci Karla Komárka.  

Záměrem předloženého pro-
jektu je smysluplně propo-
jit stávající pozemky veřejné 
zeleně a zároveň jim dát tři 

různé funkce. Zahradou určenou pro 
hru by se mělo stát současné oblíbené 
dětské hřiště, na kterém by mělo do-
jít pouze k drobným úpravám. Her-
ní zahrada by pak navázala na střed-
ní část parku určenou pro setkávání 
a pěstování. Jde o území se zbytky 
zahrádek, které bylo v minulosti 
v zanedbaném stavu a po kultivaci 
v minulých letech stále čeká na své 
využití. „Návrh navazuje na téma bý-
valé zahrádkářské kolonie a místu čás-
tečně navrací původní využití. Zahrada 
by měla mít zázemí pro vlastní pěstování 
ovoce, zeleniny i květin a dále by měla na-
bídnout možnost kompostování,“ vysvět-
luje záměr Jana Bosáková, vedoucí 
oddělení správy zeleně a komunikací 
odboru ochrany životního prostředí 
Úřadu městské části Praha 3. V rám-

ci edukace by mohla sloužit pro po-
znávání a ukázání možností pěstová-
ní a kompostování ve městě. Proto se 
počítá i s pořádáním workshopů, vý-

chovnými programy pro školy, výsta-
vami apod.

Stávající parčík na rohu ulic Pod 
Kapličkou a Izraelská by s malými 
úpravami i nadále sloužil jako klid-
né místo pro odpočinek a místo, 
kde mohou volně pobíhat čtyřnozí 
mazlíčci. 

Praha 3 v rámci grantové výzvy 
požádala na realizaci projektu o na-
dační příspěvek 21 600 000 korun. 
Vyhodnocení žádostí proběhne 
na podzim letošního roku. „Studii 
zahrady od Zdeňka Sendlera jsme objed-
nali už v roce 2013. Tehdy jsem narážel 
na odpor koaličních partnerů TOP09 
i ČSSD. Je škoda, že vedení radnice 
i nadále stavbu zahrady podmiňuje zís-
káním dotace. Takto výjimečný projekt 
je třeba podpořit i bez ní z rozpočtu měst-
ské části,“ míní předseda klubu opo-
zičních zastupitelů Žižkov (nejen) 
sobě Ondřej Rut. 

Katka Maršálová

STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
VLADISLAVA HUJOVÁ
VÁS ZVE NA VEŘEJNOU DEBATU

Přijďte diskutovat, Váš názor nás zajímá.

Studii představí: za IPR Praha MgA. Marek Kopeć a Ing. arch. Michaela Kloudová a zástupci zpracovatele 
studie Edit! Architects, s. r. o., Ing. arch. Juraj Calaj, Ing. arch. Ivan Boroš a Ing. arch. Vítězslav Danda.
Za MČ Praha 3 se zúčastní: starostka Ing. Vladislava Hujová, zástupkyně starostky Mgr. Lucie Vítkovská 
a vedoucí odboru územního rozvoje Ing. arch. Zdeněk Fikar.

www.praha3.cz   /praha3.cz

v zasedací místnosti 
Zastupitelstva městské části 
Praha 3, Havlíčkovo nám. 9

ve čtvrtek 

18. května 2017 
od 17.00 hod. 

KONCEPČNÍ STUDIE INSTITUTU PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HL. M. PRAHY 

SEIFERTOVA – TÁBORITSKÁ
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zpravodajství

Chytrý úředník vám zdarma poradí, jak 
ušetřit za energie
Energetické poradenství EKIS je bezplatná služba pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění 
energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. „Poskytujeme našim občanům jedinečnou 
možnost nechat si sestavit analýzu energetických úspor na míru a tak významně ušetřit,“ říká 
zástupce starostky Alexander Bellu.  

Úspora energií je dnes be-
zesporu velké téma a je 
také nedílnou součás-
tí naplňování koncepce 

Smart City, v jehož čele naše městská 
část v rámci Prahy stojí. Zajímalo by 
vás, jak ušetřit měsíčně významnou 
částku za energie, a nevíte, s kým se 
poradit nebo na koho se obrátit? Tak 
právě pro vás je projekt energetické-
ho poradenství, na kterém se podí-

líme, to pravé. Odborné konzultace 
poskytují Energetická konzultační 
a informační střediska – EKIS. Po-
radenství zde vykonávají kvalifi ko-
vaní a řádně proškolení energetičtí 
poradci. „Považuji zřízení tohoto po-
radního místa za velký úspěch a obrov-
skou příležitost pro naše občany,“ upřes-
ňuje Alexander Bellu. Naší městské 
části se totiž podařilo díky dotacím 
zajistit bezplatné poradenství v ob-

lasti energetických úspor pro veřej-
nost. Podporu čerpáme z Programu 
Efekt – Státního programu na pod-
poru úspor energie a využití obnovi-
telných zdrojů energie. 

Služba je velmi jednoduchá a do-
stupná opravdu pro všechny. Pora-
denství vykonává kvalifi kovaný od-
borník a je vám k dispozici každé 
pondělí a středu od 13 do 17 hodin 
v budově úřadu v Seifertově. Není 

třeba se ani jakkoliv objednávat, 
stačí prostě dorazit s podklady. „Na 
konzultaci si můžete jednoduše přinést 
faktury, na základě kterých zpracuje 
poradce na míru analýzu toho, kde bys-
te mohli ušetřit,“ dodává Alexander 
Bellu. Využijte této jedinečné mož-
nosti a zjistěte zdarma, jak ušetřit 
energii a tím i významné fi nanční 
prostředky. 
 Jan Novotný

Vizualizace panelových domů v Sabinově ulici po stavebních úpravách

Zástupci historických sídel na slavnostním setkání ve Španělském sálu Pražského hradu

www.openhousepraha.cz

Kdy a kde vám 
poradíme?

Adresa: Úřad městské části Praha 3, 
Seifertova 51 (1. p., č. 122)
pondělí a středa od 13 do 17 hodin
Kontakt: tel.: 222 116 368, e-mail 
poradny: ekis.praha3@praha3.cz

Opravy panelových domů 
v Jeseniově a Ostromečské 
fi nišují
Revitalizace panelových domů 
i přes dřívější mírné zpoždění vinou 
klimatických podmínek probíhají 
podle harmonogramu. Stavební 
práce na  domech v  Bukové ulici 
byly úspěšně dokončeny, v Jese-
niově a Ostromečské ulici je ter-
mín dokončení naplánován na ko-
nec května. V červnu by mělo dojít 
ke kolaudaci.

V Bukové 16, 18, 20, 22 a 24 jsou 
již hotovy opravy fasád, zateplení 
střech, výměna oken, zámková dlaž-
ba před domy a kompletní úprava 
jejich okolí. Městská část Praha 3 
proto přikročila k privatizaci bytů. 
„Opravy domů před samotnou privati-
zací přinesou obyvatelům zvýšení kom-
fortu a zkrášlení veřejného prostoru,“ 
uvedl zástupce starostky pro inves-
tice Ivan Holeček 

Zateplení střech, fasád, zaskle-
ní lodžií a úprava parterů probíha-
jí v Jeseniově 15, 17, 19, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 37, 39 a 41. Stavební práce 
jsou v plném proudu i v Ostromeč-
ské 3 a 5. Do konce května by mělo 
být vše hotovo s tím, že ještě v červ-
nu budou probíhat úpravy oko-

lí a předzahrádek včetně terénních 
a sadových úprav. „Jsem rád, že prá-
ce postupují úspěšně podle stanoveného 
harmonogramu. Kolaudaci s největší 
pravděpodobností stihneme během červ-
na,“ upřesňuje plány zástupce sta-
rostky Prahy 3 Jan Materna. 

Započala také rekonstrukce pa-
nelových domů v Českobratrské 7, 
9 a 11, Sabinově 8 a 10 a Rokycano-
vě 18. Nad střechami bylo postave-
no krycí lešení, které odstartovalo 
opravy střech a střešních ateliérů. 
Následovat bude zateplení fasád, 
oprava lodžií a zábradlí. Okna byla 
vyměněna již v první etapě. Dokon-
čení prací se předpokládá v průbě-
hu září. 

-daf-

Festival Open House Praha znovu zpřístupní zajímavé 
budovy
Během víkendu 13.–14. května 2017 
se v  rámci festivalu Open House 
Praha v  metropoli otevře veřej-
nosti 43 architektonicky zajíma-
vých a běžně nepřístupných budov 
a prostorů. Zdarma si tak můžete 
prohlédnout stavby historické, 
moderní i současné architektury. 
Festival se koná již potřetí. 

Na území Prahy 3 budou v rámci fes-
tivalu otevřené tři objekty. Můžete 
nahlédnout do prostor Nákladového 
nádraží Žižkov a nasát jeho industri-
ální atmosféru nebo navštívit Ústřed-
ní telekomunikační budovu, která 
nabízí i netradiční výhled na Prahu. 
Novinkou letošního ročníku je zre-
konstruovaný Evangelický hřbitov 
ve Strašnicích, kde kromě zpřístup-

něné kaple a možnosti vnímání cit-
livého zásahu do hřbitovní architek-
tury najdete patnáct náhrobků, které 
jsou zapsané jako kulturní památka.

Seznam všech budov zpřístupně-
ných v rámci festivalu Open Hou-
se Praha 2017 najdete na webových 
stránkách. 

-red-

Praha 3 je aktivním členem sdružení Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Na Praze 3 se nachází mnoho zná-
mých, ale i  méně známých kul-
turních památek. Dlouhodobě se 
o ně staráme a jsme hrdými členy 
Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska.

Zástupci naší městské části se 
18. dubna zúčastnili slavnostního 
setkání u příležitosti Mezinárodní-
ho dne památek a sídel a udělení 
Ceny za nejlepší přípravu a realiza-
ci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón, které pořádá kaž-
doročně Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska ve spolu-
práci s Kanceláří prezidenta repub-
liky v prostorách Španělského sálu 
Pražského hradu. Sdružení přede-

vším popularizuje, zveřejňuje a pro-
paguje význam, souvislosti a pro-
blémy kulturního dědictví, pořádá 
veřejnosti přístupné výstavy, odbor-
né semináře, konference, řeší právní 
normy týkající se památek a v nepo-
slední řadě také spolupracuje s or-
ganizacemi a institucemi, které pů-
sobí v České republice i v zahraničí. 
Kromě zcela odborných témat, jako 
třeba barva a detail v architektuře 
nebo zeleň v historických sídlech, se 
v posledních letech jeho zájem sou-
střeďoval na propojení okruhů pa-
mátkové ochrany a ekonomického 
rozvoje jak historických měst, tak 
i celé země, dotýkal se problemati-
ky cestovního ruchu a oblastí nové 
výstavby v historické zástavbě měst. 
Jde tedy o oblast, kde na jedné stra-

ně může městská část získat cenné 
zkušenosti, na druhé straně zvidi-
telnit již dosažené úspěchy. „Jsme 
hrdými členy tohoto početného prestiž-
ního klubu,“ říká zástupce starost-
ky Prahy 3 Alexander Bellu a dopl-
ňuje: „K počátku letošního roku čítalo 
sdružení 213 členů, z toho 202 řádných 
a 11 přidružených. Městská část Praha 3 
se stala řádným členem již v roce 2011 
a aktivně se zapojila do práce pražské 
sekce i do obnovy a prezentace městské 
památkové zóny.“ 

Činnost sdružení se soustřeďuje 
také na uchování, ochranu a trva-
lou využitelnost našeho kulturního 
dědictví. „Mezi nejvýznamnější činnos-
ti patří aktivní účast v péči o památ-
ky prostřednictvím Programu regene-
race městských památkových rezervací 
a městských památkových zón,“ upřes-
ňuje vedoucí odboru kultury Úřadu 
městské části Praha 3 Eva Hájková, 
pod který tato agenda spadá.

Od roku 1994 je sdružením udělo-
vána Cena za nejlepší přípravu a rea-
lizaci Programu regenerace spojená 
s právem používat titul Historické 
město roku. „Nemůžeme sice konkurovat 
městům s kompaktně uceleným historic-
kým jádrem, přesto ale máme velké úspě-
chy v péči o památky, konkrétně v oblasti 
originálního urbanismu, souborech čin-
žovních domů a péči o veřejná prostran-
ství,“ říká Alexander Bellu. 

Jan Novotný 
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Do fi nále participativního rozpočtu 
postupuje devět projektů
Svoje návrhy do druhého ročníku participativního rozpočtu podávali obyvatelé Prahy 3 do 
15. března. Dne 20. dubna 2017 se konalo v KC Vozovna setkání s jejich autory. Probíraly se 
podrobnosti projektů a diskutovalo se nad variantami jejich proveditelnosti. Autoři měli možnost 
přesvědčit návštěvníky o kvalitě svých návrhů. Zároveň se zde otevřela možnost projekty vyladit 
podle podnětů občanů.  

Vojtěch Černý z pořáda-
jící agentury Agora za-
hájil setkání, uvítal pří-
tomné v zaplněném sále 

Vozovny a ujal se moderování dis-
kuze. Pro návštěvníky bylo připra-
veno malé pohoštění, atmosféra 
byla dělná. Před tím, než se chopili 
slova autoři, koordinátorka partici-
pativního rozpočtu za MČ Praha 3 
Kristýna Adamíčková poděkovala 
navrhovatelům a podotkla: „Pro to, 
aby návrhy měly naději uspět v hlaso-
vání, je třeba provést drobné korekce 
a projekty doladit.“  

V druhé polovině setkání se proto 
probíraly podrobnosti návrhů, bra-
ly se v potaz podněty občanů a dis-
kutovalo se o možných překážkách 
při realizaci. Celkem se jich sešlo 
čtrnáct, např. návrh na vybudová-
ní multimediální učebny pro výuku 
angličtiny v ZŠ a MŠ na nám. Jiřího 

z Lobkovic, vybudování pouličních 
záhonků, návrh na rekonstrukci so-
ciálního zařízení v chráněné kera-
mické dílně, také návrh na výsadbu 
stromořadí v Táboritské ulici, dále 
na zřízení nového přechodu pro 
chodce v ulici Soběslavská a další, 
kterými se obyvatelé snaží zvelebit 
naši městskou část. Po zhodnoce-
ní realizovatelnosti jednotlivých 
návrhů jich nakonec postoupilo 
devět. Konečné hlasování je v plá-
nu v průběhu června. „Na realizaci 
projektů jsme stejně jako loni vyčlenili 
z rozpočtu radnice dva miliony korun. 
Náklady na jeden projekt by přitom 
neměly přesáhnout 300 tisíc korun,“ 
upřesňuje zástupce starostky Prahy 
3 Jan Materna. 

Jan Dvořák

zpravodajství

www.participativni-rozpocet.cz/
praha3/podane-navrhy/

BOX4BIKE
Cílem projektu „BOX4BIKE“ je umístění 
úschovných boxů na  kola na  turistických 
trasách a cyklotrasách Prahy 3, pro zajištění 
ochrany proti krádežím kol a dalších hmot-
ných věcí, které jsou užívány cyklisty a  tu-
risty. Box nemusí využívat pouze cyklisté, 
mohou jej využít také ostatní občané, kteří 
zde mohou ponechat veškeré hmotné věci. 
Navrhovatel: Štefan Ličartovský, lokalita: 
Parukářka, Rajská zahrada, Židovské pece.

Dovybavení dětského hřiště 
na jižním svahu parku Parukářka
Jiří Kopecký chce přidat na hřiště mobilní to-
aletu, pítko a další herní prvky. V tomto návr-
hu jde o nainstalování mobilní toalety, zřízení 
pítka a o další prvky ke sportovně relaxač-
nímu vyžití dětí ve věku 8–11 let – houpací 
síť, houpačky. 
Navrhovatel: Jiří Kopecký, lokalita: dětské 
hřiště na jižním svahu parku Parukářka.

Dovybavení dětského hřiště 
Horní Stromka
Tomáš Šmerda, jeden z autorů úspěšného 
projektu z loňského ročníku Participativního 
rozpočtu, navrhuje dovybavení upraveného 
hřiště Horní Stromka (další lavičky), dokon-
čit záměr hřiště jako veřejného prostoru pro 
klidná setkávání rodin z okolí a zlepšení sou-
sedské sounáležitosti. Další přínos je v ob-
nově zeleně na hřišti. Navrhovatel: Tomáš 
Šmerda, lokalita: V Horní Stromce.

Zlepšení bezpečnostní situace 
u ZŠ Jeseniova
Návrh se snaží zlepšit situaci u ZŠ Jesenio-
va pomocí dopravního značení a zpomalo-
vacích pruhů. Týká se nebezpečného a ne-
přehledného úseku na rohu tělocvičny, kde 
přímo přes chodník zpoza rohu vyjíždějí auta.  
Navrhovatel: Filip Stome, lokalita: Je-
seniova.

Multimediální učebna pro výuku AJ
Umožní vzdělávání prostřednictvím moderních 
a efektivních metod a technologií. Je navrho-
vaná v prostoru ZŠ a MŠ Praha 3, nám. Jiřího 
z Lobkovic. Rovněž by tak vzniklo centrum pro 
spolupráci na  projektech s  okolními školami 
a  školkami. Pořádat by se mohly například 
společné workshopy a představení v anglickém 
jazyce.  Navrhovatel: Mgr. Ivana Schybalová, 
lokalita: nám. Jiřího z Lobkovic.

Pouliční záhonky
Staří i mladí zahradničí společně. Městská 
část se postará o dovezení zeminy a vysta-
vění dřevěného plůtku. Zbytek zahradničení 
je na těch, kteří si tato místa adoptují.  
Navrhovatel: Marie Anna Haufová, lokalita: 
např.: Sudoměřská, Roháčova, Lucembur-
ská.

Rekonstrukce chráněné 
keramické dílny
Návrh spočívá v rekonstrukci sociálního zázemí 
chráněné dílny A MANO. Zajistil by vyhovující 
sociální zařízení pro osoby se sníženou pohyb-
livostí a možností orientace. Přínosem by byl 
i pro sociální pracovníky a pracovní asistenty, 
kteří zajišťují podporu pro osoby s postižením, 
kteří v dílně pracují.  Navrhovatel: Eva Bab-
ková, lokalita: Roháčova.

Betonový minibazén pro freestylové 
sporty na Vrchu sv. Kříže
Cílem návrhu je vybudovat v parku Parukář-
ka prostor pro freestylové sporty (skateboar-
ding, bmx kola, in-line brusle…). To by mohl 
zajistit Minibowl – menší u-rampa ve tvaru 
bazénové ledviny. Kromě prospěšnosti pro 
fyzické zdraví, skateboarding přináší též 
sociální vyžití pro mladé lidi.  Navrhovatel: 
Kryštof Zika, lokalita: park Parukářka.

Sousedské posezení 
s ping-pongovým stolem
Tento návrh se zabývá vytvořením zákoutí 
s  ping-pongovým stolem vedle dětského 
hřiště „V Jezerách“, které podpoří soused-
ské vztahy místních obyvatel a rozšíří vyu-
žitelnost areálu i pro starší děti a dospělé. 
U posezení by se daly v  létě pořádat třeba 
pikniky.  Navrhovatel: Michal Matějičný, lo-
kalita: roh ulice Pod Lipami.

Návrhy, které 
postupují do 
červnového 
hlasování

Foto Kristýna Dražanová
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Již od roku 
2012 prosazuji, 
aby na pozem-
ku v ulici K Lu-
činám, který 
v územním 
plánu má sta-

noveno funkční využití pro veřej-
nou vybavenost, bylo vybudová-
no zařízení pro seniory. Původní 
záměr výstavby malometrážních 
bytů s pečovatelskou službou 
se na základě diskuze a potřeb 
seniorů posunul ve vybudování 
Domu sociálních služeb. Jsem 
velmi ráda, že tento projekt smě-
řuje k realizaci, protože si naši 
starší spoluobčané zaslouží, aby 
pro ně městská část vytvořila ši-
rokou škálu služeb.

Vladislava Hujová (TOP 09),
starostka

Všeobecně 
je známo, že 
naše popula-
ce velmi rychle 
stárne. Proto 
chceme jako 
městská část 

mít vlastní objekt, který bude 
reagovat na potřeby našich 
seniorů. Chceme, aby sta-
ří lidé měli možnost důstojně 
prožívat svůj život i přes své 
možné zdravotní handicapy. 
Co se týče budovy jako takové, 
je třeba klást důraz na to, aby 
stavba nenarušovala ráz okolí 
– musí zapadnout a splynout 
s okolní zástavbou.  

Lucie Vítkovská (ODS), 
zástupce starostky

Jedním ze 
znaků vyspělé 
společnosti 
je její schop-
nost řádně 
se postarat 
o potřebné, 

o seniory, zdravotně postižené 
a další osoby, které z různých 
důvodů potřebují podat po-
mocnou ruku. Jsem ráda, že 
se již brzy naše městská část 
dočká moderního a repre-
zentativního Domu sociálních 
služeb, který bude splňovat ta 
nejpřísnější kritéria pro vlídnou 
a kvalitní péči o naše nejbližší. 
Výsledný návrh se mi moc líbí.  

Irena Ropková  (ČSSD), 
koaliční zastupitelka

Veřejná deba-
ta za účasti 
asi 50 osob 
ukázala, že se 
občané shodli 
na nutnosti 
zřízení toho-

to centra. Architekti z atelié-
ru FADW vysvětlili svůj návrh 
a občané měli možnost zveřej-
nit svoje připomínky, jako třeba 
velikost, zastínění bytů v okol-
ních domech a hlavně otáz-
ku parkování. Jelikož studie 
neřeší vznik nových stání, bude 
na radnici, aby hledala řeše-
ní parkování, které je již nyní 
na Jarově velmi problematické. 

Alena Hronová (KSČM),
opoziční zastupitelka 

Praha 3 vzhle-
dem k vysoké-
mu počtu se-
niorů ve svém 
obvodě Dům 
sociálních slu-
žeb opravdu 

potřebuje. Celá příprava pro-
jektu probíhá pečlivě ve spo-
lupráci odborníků a politiků. 
Ovlivnění vzhledu a funkčnosti 
veřejného prostoru prostřed-
nictvím vzájemné komunikace 
s veřejností je nezbytné. Jen 
v dobře vedené, kvalitní a do-
statečné vzájemné komunikaci 
můžeme hledat společné řeše-
ní vhodné pro obě strany.  

Martina Chmelová (Ž(n)S), 
opoziční zastupitelka

Architekto-
nický návrh je 
funkčně i este-
ticky poměr-
ně zdařilým 
dílem. Bohužel 
vybraný po-

zemek je pro výstavbu Domu 
sociálních služeb naprosto 
nevhodný. Vzhledem k veli-
kosti pozemku a blízké okolní 
zástavbě je projekt předimen-
zovaný, nemluvě o dopravní 
situaci, která by se po výstavbě 
domu na Chmelnici zhoršila. 
Svobodní tak nesouhlasí s fi -
nančně náročnou výstavbou 
v nevyhovující lokalitě.

Tomáš Štampach (Svobodní), 
opoziční zastupitel

téma

Anketa Dům sociálních služeb na Jarově 

Dům sociálních služeb na Jarově má 
konkrétní podobu
Komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 vybrala vítězný projekt 
Domu sociálních služeb na Jarově. Zástupci radnice pak s plány nového komplexu seznámili veřejnost 
v rámci veřejné debaty. Své náměty či připomínky k projektu mohou lidé vyjádřit také formou ankety 
v Kulturním centru Vozovna, kde je až do konce května k vidění stručná prezentace daného návrhu. 
Anketu lze vyplnit i na webových stránkách městské části v sekci Radniční noviny.  

Soutěžní architektonické ná-
vrhy řešení Domu sociálních 
služeb byly hodnoceny v in-
tervalu 0 až 100 bodů podle 

sedmi kritérií. Například zda jsou 
klientsky vlídné, co přinesou loka-
litě, nakolik objekt a jeho provoz 
ovlivní dopravní situaci či stávají-
cí veřejný prostor. V tomto ohledu 
nejvíce bodů získala studie z ateli-
éru FADW architektů Jana Fouska 
a Daniela Pexy. „Domnívám se, že vý-
hodou našeho projektu je zapojení par-
teru do struktury města. Vytváří pro 
okolí interakci nových služeb a možnost 
setkávání seniorů s okolím. Myslím si 
také, že mezi přednosti našeho projektu 
patří fl exibilita a efektivita objektu pro 
budoucí využití. V neposlední řadě se 
i líbil,“ řekl architekt Fousek.

Nebude chybět ani park
Vítězný projekt zahrnuje přízemí ur-
čené především pro veřejnost a čtyři 
nadzemní patra sloužící klientům. 
V parteru objektu je tedy počítáno 
s prostory pro veřejné služby, jako 
je například kavárna či dětské cent-
rum. Konkrétní využití prostor bude 
výsledkem dalších veřejných debat 
a dotazníkového šetření. „Chceme, aby 
si sami občané rozhodli o tom, co by si 
přáli, aby nový objekt poskytoval. Věřím, 
že obyvatelé Jarova, a nejen oni, vnímají 
důležitost a potřebnost takovéhoto zaříze-
ní na území městské části Praha 3, neboť 
již v tuto chvíli nám existence takového-
to zařízení a jeho kapacita lůžek schá-
zí,“ uvedl zástupce starostky pro in-
vestice Ivan Holeček. Samozřejmostí 

je snaha o citlivé zasazení objektu 
do okolního prostředí. V blízkosti 
budovy vznikne veřejně přístupný 
park určený k relaxaci a setkávání ge-
nerací. Také její střešní část bude vy-
užita jako zahrada. „Zařízení zefektiv-
ní kvalitu poskytovaných služeb sociální 
péče a navýší kapacitu těchto služeb pro 
občany Prahy 3,“ dodal místostarosta 
pro sociální oblast David Gregor.

Radnice nabízí prostor pro diskuzi
Kvůli plánované výstavbě Domu so-
ciálních služeb uspořádali 29. břez-
na 2017 zástupci starostky městské 
části Praha 3 Ivan Holeček a David 
Gregor první veřejnou debatu v sále 
Střední odborné školy stavební a za-
hradnické, kde nejprve společně 
s několika dalšími členy pracovní 
komise ustanovené k dané proble-

matice a architekty představili vítěz-
ný projekt a podrobně s ním všech-
ny přítomné seznámili. V druhé fázi 
pak následovala diskuse s občany. 
V ní zazněly například výhrady pro-
ti samotné výstavbě. „Plně rozumím 
přání zachovat pozemek určený k zá-
stavbě jako volnou zelenou plochu, ale 
Praha 3 má ze zákona povinnost sociál-
ní služby zajišťovat a bez tohoto Domu 

sociálních služeb toho nebude brzy v po-
žadované míře schopna. Žel, jiný poze-
mek ve vlastnictví městské části, který 
by byl k této stavbě využitelný, nemá-
me, nicméně okolní zeleň zůstane vol-
ně přístupná veřejnosti i nadále,“ sdě-
lil během diskuse Holeček. Dle něj 
budou další debaty s občany násle-
dovat. 
 -daf, red-

Vítězný návrh architektonického studia FADW. Vybudování domu je plánováno na Jarově v ulici K Lučinám na místě bývalých jeslí
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fórum

Jsme něco málo za  polovinou volebního obdo-
bí, a tak bych chtěl sumarizovat předešlé období 
ve sportu v naší městské části. Sportovní komise 
v roce 2014 evidovala na Praze 3 celkem 21 spor-
tovních oddílů a ke dnešnímu dni jich máme 33, 
což je asi třicetiprocentní nárůst. Daří se plnit cíle, 
které deklarovaly zvýšit podíl sportujících na  na-
šem území se zaměřením především na mládež, 
seniory a hendikepované, kde se podařilo nastar-
tovat rozvoj těchto sportovních oddílů. 

Dlouhodobým problémem českého školství je 
bezesporu nedostatečné odměňování pedago-
gů, tedy těch, kteří každý den nesou největší díl 
odpovědnosti za rozvoj dnešní mladé generace. 
Jedině taková společnost, která dokáže ade-
kvátně ocenit své učitele, se může úspěšně roz-
víjet a konkurovat nejvyspělejším státům světa. 
Jakožto radní hlavního města pro oblast školství 
jsem si toho plně vědoma a jsem ráda, že mohu 
ve spolupráci s ministryní školství Kateřinou Va-
lachovou usilovat o změnu současného nevyho-
vujícího stavu.

Zřízení Domu sociálních služeb je velmi důle-
žitý krok pro celou Prahu 3. Městská část má 
ze zákona povinnost sociální služby zajišťovat 
a o  to se snaží. Ale věk dožití se prodlužuje – 
stárneme, a tak brzy dojde k tomu, že nebude 
schopna v požadované míře sociálně-zdravotní 
služby plnit. Proto vítáme, že se velmi intenziv-
ně začalo pracovat na projektu, byla ustanove-
na pracovní skupina z  odborníků a  členů Ko-
mise pro sociální politiku a  zdravotnictví. Byla 
svolána veřejná debata s  občany, pracovníky 

Dobrou zprávou pro všechny obyvatele naší měst-
ské části je, že se nám po  dlouhých debatách 
a soudních řízeních podařilo dohodnout ohledně 
narovnání dluhů mezi fotbalovou Viktorií Žižkov 
a radnicí. Tým totiž v minulých letech sice využíval 
stadion, který Praha 3 vlastní, ale neplatil nájem. 
Proti tomu jsme se opakovaně ohradili a bohužel 
jsme se nakonec museli obrátit i  na soud, který 
nám nakonec dal za pravdu. Koncem března le-
tošního roku se nám pak podařilo se s vedením 

Na projektu Domu sociálních služeb K Lučinám 
spolupracují koaliční i  opoziční zástupci již více 
než dva roky. Tento projekt představuje příklad 
dobré praxe, že lze spolupracovat na  smyslu-
plném a  potřebném projektu napříč politickým 
spektrem. Velkou část obyvatel sídliště Chmelni-
ce tvoří senioři, kteří se do této lokality přistěho-
vali v počátku vzniku sídliště, a rodiny s malými 
dětmi, které nahrazují odcházející seniory. Dosta-
tek kvalitních služeb pro seniory i rodiny s dětmi 
musí být prioritou každé obce. Je jasné, že Pra-
ha  3 dům sociálních služeb potřebuje. Je však 

Na  posledním březnovém jednání zastupitel-
stva bylo na programu schválení dotací z Do-
tačního fondu MČ Praha 3. Jako každý rok 
jsme u tohoto tématu byli svědky nekonečných 
dohadů, zejména u  dotací pro oblast kultury. 
Úspěšní žadatelé byli logicky spokojeni a  jed-
nání se neúčastnili. Ti neúspěšní hledali ve vý-
sledcích nějaké domnělé spiknutí a  domáhali 
se pozornosti. V tomto směru nemám pochyb-
nosti, že jednotlivé komise, kde jsou zástupci 
na  Praze 3 všech zvolených politických sub-

Nástrojem pro podporu při zakládání oddílů 
jsou dotační tituly, z nichž bylo celkově v letošním 
roce v oblasti dotačních programů pro tělovýcho-
vu a sport rozděleno 3,2 milionu korun, což je nej-
více fi nancí přidělených v  rámci městských částí 
v Praze. Je také potřeba říci, že se jedná o ne-
nárokové fi nancování sportovců. Komise dále za-
vedla provádění kontroly čerpání v rámci přiděle-
ných dotačních titulů přímo u sportovních oddílů 
formou návštěv a pohovorů, kde mimo jiné roze-
bíráme jejich potřeby. Určitě je správné, že pokud 
se shledá nekorektnost v čerpání fi nancí, v dalším 
roce příslušný oddíl nebude mít přidělenu žádnou 
dotaci. 

Pro rozvoj masového sportu v  rámci investic 
bylo zrekonstruováno víceúčelové hřiště na Pra-
žačce, připravuje se rekonstrukce venkovního ba-
zénu. Na Trojce též zakotvily pravidelné běžecké 
závody pro veřejnost. Práci s mládeží je možné vi-
dět na již 4. ročníku turnaje v malé kopané na hřišti 
Viktorie Žižkov, kde se v termínu 18. května utka-
jí děti mateřských a základních škol za účasti asi 
200 dětí. 

Hlavní město příspěvkem z  vlastního roz-
počtu posiluje platy pedagogických i nepeda-
gogických pracovníků zařazených v obecním 
a krajském školství na celém území metropole 
včetně Prahy 3. V případě učitelů na základních 
a mateřských školách činí tento příspěvek mě-
síčně průměrně 1 100 korun, v případě pedago-
gů, kteří učí na středních či vyšších odborných 
školách a dalších zařízeních zřizovaných hlav-
ním městem, pak 1 200 korun měsíčně. Ten-
to příspěvek přitom považujeme za investici do 
kvalitnějšího vzdělávání pro naše děti a za ale-
spoň částečnou kompenzaci dlouhodobě níz-
kých platů ve školství, které se v  současnosti 
ministerstvo snaží navyšovat rovněž ze státního 
rozpočtu.

V  dalších letech bych ráda tento příspěvek 
dále navyšovala tak, aby platy ve školství odpo-
vídaly náročnosti povolání a jeho společenské-
mu významu. Hlavní město Praha je tradičním 
centrem vzdělanosti a bez adekvátního platové-
ho ocenění našich pedagogů se z dlouhodobé-
ho hlediska zkrátka neobejdeme. 

radnice, odborníky a architekty z ateliéru FADW. 
Zklamala nás účast. Návštěva zhruba 50 obča-
nů nesvědčila o moc velkém zájmu. Určitě bu-
dou následovat další setkání, která budou dola-
ďovat např. parkování, zastínění bytů v okolních 
domech, rozsah nabízených služeb a vybavení 
objektu apod. Věříme, že zájem o  realizaci to-
hoto projektu se časem rozšíří a na další setkání 
přijdou občané s  konkrétními a  pro ně důleži-
tými názory a  návrhy. Stavba je předpokládá-
na na období 2019–2020 a vlastně její realiza-
ce pomůže umístit ty občany, kteří sice nyní 
žijí doma, ale časem nebudou oni, jejich okolí 
a  rodina schopni zajistit jejich sociální potřeby. 
Současná sociální zařízení na Praze 3 jsou také 
početně omezená a přesto, že i  tam je odbor-
ná pomoc, nebudou kapacity stačit a  je třeba 
sociální služby rozšířit, a proto výstavba Domu 
sociálních služeb v Praze 3 je naprosto prioritní 
a potřebná. Měli bychom si všichni uvědomit, že 
vlastně si rozhodujeme o tom, jak a kde někteří 
z nás prožijí část svého života. 

klubu dohodnout, že postupně zaplatí celkový 
dluh ve výši 1,3 milionu korun. Rada městské čás-
ti schválila smlouvu o narovnání v polovině dubna. 
Vnímám to jako velký úspěch a věřím, že od ny-
nějška už bude vztah mezi radnicí a tradičním žiž-
kovským klubem na lepší úrovni. 

Počítá se také s  tím, že dlouhodobě zane-
dbaný fotbalový stánek projde další rekonstrukcí. 
Poté, co jsme v minulých letech investovali přibliž-
ně osm milionů korun do zázemí pro malé i velké 
fotbalisty, by se nyní měli dočkat většího komfortu 
také diváci. V maximalistické variantě by se mohlo 
jednat o rekonstrukci za 80 až 120 milionů korun.

Praha 3 při nedávném rozdělování asi 1,2 miliardy 
korun na investice do městských částí na pražském 
zastupitelstvu uspěla. Ze všech městských částí to-
tiž dostaneme největší podíl těchto investičních pro-
středků, které mají být určeny primárně na  rozvoj 
školství a sportu. Jak velká částka nakonec půjde 
právě na rekonstrukci stadionu Viktorky, se bude te-
prve rozhodovat. Včas vás budeme informovat. 

také jasné, že budoucí výstavba je lokalizována 
právě na  pozemku v  husté zástavbě obytných 
domů a v blízkosti školy. 

Chmelnice je citlivá na  větší stavební zása-
hy od  doby rozsáhlé rekonstrukce bytových 
domů, kterou prováděla MČ Praha 3 v období 
2005–2006. Budoucí výstavba má velký dopad 
na obyvatele lokality z hlediska vzhledu domu, 
počtu pater, vlastní hmotové zástavby, řešení 
dopravní obslužnosti a  zátěže atd. Na  prvním 
březnovém veřejném setkání k  tomuto projek-
tu zazněl veřejný příslib, že diskuze k plánova-
né výstavbě bude pokračovat, připomínky a ná-
měty občanů budou vypořádány a  eventuálně 
zapracovány do projektu a následně opět dis-
kutovány s  veřejností. Zajímejte se, ptejte se, 
diskutujte. Každá otázka a připomínka je dobrá 
a potřebná. Komunikace s veřejností o výstavbě 
domu sociálních služeb je nezbytným předpo-
kladem ke vzniku dobrého a kvalitního projektu, 
přijímaného a oceňovaného i veřejností. 

jektů, rozhodovaly transparentně a s  individu-
ální odpovědností. 

Svobodní však považují za principiálně špat-
ný celý dotační systém, a to na všech úrovních. 
Od evropských dotací až po  ty obecní. Každý 
takový systém rozděluje peníze, které předtím 
musel někomu sebrat. Desítky lidí v  komisích 
nevytvářejí žádné hodnoty, pouze se účastní 
přehazování peněz z  jednoho místa na  druhé. 
Ten systém nejdříve ty peníze vám občanům se-
bral formou vyšších daní, aby je pak milostivě 
dával na projekty, o které vy osobně třeba ne-
máte vůbec zájem. Je to absurdní a škodlivé. 

Pokud Svobodní budou mít tu možnost, tak 
tento systém přerozdělování zruší. Je lepší va-
rianta snížit lidem daně, nechat vám více va-
šich peněz a vy sami budete moci rozhodnout, 
kam své peníze investujete. Třeba Honza by šel 
na rockový koncert do Akropole, Tomáš do kina 
Aero a  Matěj by preferoval umělecké tanečky. 
Politici a komise by k tomu nebyli potřeba. My 
věříme lidem. Vy sami víte nejlépe, co vás zajímá 
a co formou vstupného jste ochotni podpořit. 

Sport na Trojce

Pro učitele na Praze 3 se podařilo zajistit 
vyšší platy

Dům sociálních služeb pro Prahu 3

Praha 3 a vedení Viktorky se dohodli na 
splacení dluhu, stadion čeká rekonstrukce

Dům sociálních služeb – diskuze 
s veřejností nutná!

Zrušíme dotace. Necháme peníze lidem

Miroslav Fabík / TOP 09

Irena Ropková / ČSSD

Alena Hronová / KSČM

Alexander Bellu / ODS

Martina Chmelová / Žižkov (nejen) sobě

Mojmír Mikuláš / Svobodní
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Objemný odpad patří do sběrných dvorů 
Na území městské části Praha 3 je 
rozmístěno celkem 130 stanovišť 
tříděného odpadu. Tato sběrná 
místa obsahují 532 nádob pro 
sběr komodit: papír, plasty, čiré 
a barevné sklo, nápojové kartony 
a  kovy. Vyhláška o  udržování 
čistoty na  ulicích a  jiných 
veřejných prostranství č. 8/2008 
vydaná hlavním městem Praha 
nedovoluje odkládat odpad 
na volná prostranství, to znamená 
mimo nádoby k ukládání odpadu 
určené, přesto je na stanovištích 
odpadů často velký nepořádek. 

Hlavní město Praha zajišťuje pro-
střednictvím svozových společnos-
tí pravidelný úklid všech stanovišť 
tříděných odpadů. Společnost AVE 
CZ odpadové hospodářství, s.r.o., 
která zajišťuje provoz spojený s tří-
děným odpadem na území městské 
části Praha 3, provádí úklid sběr-
ných míst pětkrát až sedmkrát týd-
ně. Vzhledem k nepořádku vzni-
kajícímu na stanovištích tříděného 
odpadu přibývá počet sběrných 
míst, která se uklízí dvakrát denně 

sedm dnů v týdnu. V centrální čás-
ti území Prahy 3 vyšla fi rma AVE 
CZ vstříc požadavku městské části 
a provádí zde úklid v ranních hodi-
nách, aby byla stanoviště uklizena 
nejpozději do devíti hodin dopo-
ledne. Přes veškerou snahu se čas-
to s rozházeným odpadem okolo 
sběrných míst setkáváme. Za tento 
nepořádek z velké části odpovídají 
nezodpovědní občané, kteří si mís-
ta tříděného odpadu často pletou se 
sběrnými dvory.

Na území hlavního města Prahy 
jsou desítky sběrných dvorů a sběr-
ných míst, jejichž umístění je uvede-
no na stránkách www.praha.eu. Pří-
mo na území městské části Praha 3 
v areálu Vackov v ulici Malešická 74 
provozuje společnost AVE CZ sběr-
ný dvůr, kde mohou občané ode-
vzdat odpady, které nepatří do ná-
dob na směsný ani tříděný odpad. 
Jedná se o objemné odpady (náby-
tek, koberce,…), stavební odpady, 
bioodpady, dřevo, textil, nebezpeč-
né odpady, použitá elektrozařízení 
v rámci zpětného odběru (lednice, 
pračky, PC, televize,…). 

Pro občany Prahy 3 jsou také 
v průběhu roku na různých místech 
přistavovány velkoobjemové kontej-
nery na objemné odpady a v jarní 
a podzimní sezóně také na bioodpa-
dy. Harmonogram svozu je uveden 
na stránkách www.praha3.cz.

Podnikatelé a živnostníci často 
z neznalosti odkládají tříděné odpa-
dy do nádob na veřejných stanoviš-
tích tříděných odpadů, která jsou ur-
čena pouze pro občany. Pokud by si 
tyto komerční subjekty zajistily svoz 
odpadu samostatně, jistě by to při-
spělo k větší čistotě na stanovištích 
tříděného odpadu, kde jsou nádo-
by často přeplňovány obaly ze zboží 
místních obchodníků. 

-red-

Seznam sběrných míst separovaného odpadu 

důležité informace

místo datum a čas
Soběslavská x Hollarovo náměstí   2. 5. 2017  13:00–17:00
Tachovské náměstí   2. 5. 2017  14:00–18:00
Na Vrcholu x V Domově   3. 5. 2017  13:00–17:00
nám. Jiřího z Lobkovic   3. 5. 2017  15:00–19:00
nám. Barikád   4. 5. 2017  15:00–19:00
Kostnické náměstí x Blahníkova   6. 5. 2017  09:00–13:00
Buková x Pod Lipami   6. 5. 2017  10:00–14:00
Jeseniova 143   9. 5. 2017  13:00–17:00
Přemyslovská x Orlická   9. 5. 2017  14:00–18:00
Sudoměřská x Křišťanova 10. 5. 2017  13:00–17:00
Křivá 15 10. 5. 2017  15:00–19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 11. 5. 2017  15:00–19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 13. 5. 2017  09:00–13:00
V Zahrádkách x Květinková 13. 5. 2017  10:00–14:00
Ambrožova x Malešická 16. 5. 2017  13:00–17:00
Koněvova x V Jezerách 16. 5. 2017  14:00–18:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 17. 5. 2017  13:00–17:00
Tachovské náměstí 17. 5. 2017  15:00–19:00
Na Vrcholu x V Domově 18. 5. 2017  15:00–19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 20. 5. 2017  09:00–13:00
nám. Barikád 20. 5. 2017 10:00–14:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 23. 5. 2017  13:00–17:00
Buková x Pod Lipami 23. 5. 2017  14:00–18:00
Jeseniova 143 24. 5. 2017 13:00–17:00
Přemyslovská x Orlická 24. 5. 2017  15:00–19:00
Sudoměřská x Křišťanova 25. 5. 2017  15:00–19:00
Křivá 15 27. 5. 2017  09:00–13:00
Přemyslovská x Sudoměřská 27. 5. 2017  10:00–14:00
U Rajské zahrady x Vlkova 30. 5. 2017  13:00–17:00
V Zahrádkách x Květinková 30. 5. 2017  14:00–18:00
Ambrožova x Malešická 31. 5. 2017  13:00–17:00
Koněvova x V Jezerách 31. 5. 2017  15:00–19:00

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Antigraffi ti program 
na území Prahy 3
V  současné době je uzavřeno přes 650 
smluv mezi městskou částí Praha 3 a vlast-
níky objektů, z toho okolo 150 v ochranném 
pásmu památkové rezervace, zbývající v památkové zóně. Administrativní proces 
je poměrně náročný, neboť pro zásahy v památkové zóně i v ochranném pásmu je 
nutné získat závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. 

Žádost adresovaná památkářům, týkající se 150 objektů v ochranném pás-
mu (tj. oblast nad Ohradou), již byla podána a zahájení realizace se předpokládá 
v červenci tohoto roku. Žádost pro objekty v památkové zóně se připravuje po 
etapách. První etapa zahrnuje ulice Husitská, Koněvova, Jeseniova, Seifertova, 
Táboritská, Bořivojova, Kubelíkova, Ondříčkova a Fibichova. Památkáři budou 
posuzovat každý objekt.

Majitelé nemovitostí se mohou nadále průběžně hlásit do programu a ti, kteří 
již přihlášeni jsou, mohou rezervovat čas podpisu smlouvy na webu Prahy 3. In-
formace lze získat i na čísle dispečinku 777 553 574. O dalším postupu Vás bu-
deme informovat v Radničních novinách a prostřednictvím e-mailu. 

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. 

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

Lipanská 14, 130 00, Praha 3

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

Nabídku volných pracovních míst naleznete 
na webu městské části www.praha3.cz

 Vážení čtenáři,
své postřehy a  náměty můžete posílat na  adresu redakce@praha3.cz. 
V případě, že vám nebudou Radniční noviny doručeny do 9. dne v měsíci, 
napište přesnou adresu včetně č. p. na e-mail distribucern@praha3.cz.

číslo ulice-místo č.o. č.p.
03/001 Basilejské náměstí 10 99
03/002 Viklefova 1928/2-Jeseniova 2
03/004 Buková 15 2520
03/005 Jeronýmova 3 750
03/006 Husinecká-Blahníkova-roh 20
03/007 Chelčického-Lupáčova 14 16
03/008 Jeseniova 1506/63-Domažlická 63 1506
03/009 Jeseniova 83 1826
03/010 Štítného 629/23 Milíčova
03/011 nám. Jiřího z Lobkovic 2195/1 1
03/012 Českobratrská 11 276
03/013 Jeseniova 52 1196
03/014 nám.Barikád (proti Roháčova 75)
03/016 Malešická-Ambrožova
03/017 Pod Lipami-Schöffl erova
03/018 V Domově-Šikmá
03/019 Orlická-Přemyslovská-roh  21
03/021 Seifertova-Cimburkova
03/022 Lucemburská 1579/33 -Baranova
03/023 Soběslavská-U vinohr.nem. 2 2
03/024 Bořivojova 761/97-Ježkova 97 761
03/025 Jagellonská 15 1363
03/026 Koněvova 1962/111-u Lidlu 111 1962
03/027 Kubelíkova x Čajkovského 25
03/028 Vlkova - Víta Nejedlého 39
03/029 Za Vackovem-Pod Jarovem
03/030 Jeseniova 2593/98-Ambrožova 98 2593
03/031 Za Žižk.voz.-Na Balkáně
03/032 Koněvova 161 2411
03/033 Koněvova/Hraniční-na rohu 183
03/034 Koněvova 214 1956
03/035 Rokycanova 240/27-Sabinova 27 240
03/036 Habrová 7 2641
03/037 Sudoměřská 1793/47xTáboritská 47 1793
03/038 Olšanské náměstí-za zábradlím
03/039 Prokopovo náměstí 9 175
03/040 Příběnická 1 942
03/041 Pod limpami 31 2562
03/043 Perunova 1 880
03/044 Chelčického 7-Rokycanova 7
03/049 Spojovací 32 2147
03/050 Vlkova-Krásova 443/16 16
03/051 Pod lipami-Osiková
03/052 Ke Kapslovně 16 2387
03/057 Jeseniova proti 1817/81 81 1817
03/058 Koněvova 1743/114-hot.Vítkov 114 1743
03/059 Biskupcova 2390/87-Strážní 87 2390
03/061 Přemyslovská 2 848
03/063 Slezská-Jičínská
03/064 U vodárny 932/12-Slezská 12 932
03/065 Vinohradská-Hollarovo nám.
03/066 Korunní 83 1173
03/067 Slezská-Písecká
03/068 Vinohradská 172 2370
03/069 Seifertova 7 876
03/070 Jičínská-Šrobárova(u vodárny)
03/071 V Domově-Na vrcholu
03/072 Koněvova 1497/108 (Ohrada) 108 1497
03/073 Koněvova 2775/139 139 2775
03/074 Hradecká -Slezská
03/075 Tachovské náměstí
03/076 Na Balkáně-K Vrcholu
03/079 Koněvova 2458/245 245 2458
03/081 Koněvova 197 2363

číslo ulice-místo č.o. č.p.
03/082 Jeseniova-Biskupcova(u věžáku) 210
03/083 Lucemburská 32-Radhošťská 32
03/084 Koněvova/Hájkova 20 20
03/085 Pod Lipami-Plavínová
03/086 Loudova-Koněvova (u zdi vozovny)
03/087 Koněvova 2430/162 -Za Žižk. vozovny
03/088 Koněvova-Strážní
03/089 Koněvova 198 93
03/090 Koněvova 205 2427
03/091 Koněvova 2453/235 235 2453
03/092 Na Parukářce 10 1933
03/095 Slezská 2170/111-Chrudimská 111
03/098 Domažlická 1479/10/Roháčova 93 10 1479
03/099 Koněvova-Pražačka
03/101 K Lučinám-u ZŠ
03/103 Soběslavská 4 2042
03/104 V Domově 41/16- Strážní 16
03/105 nám. Jiřího z Lobkovic 16-u ZŠ 16
03/109 Korunní-Libická 1972/1 1 1972
03/110 Koněvova 342/123 123 342
03/111 Votická-Soběslavská
03/112 Boleslavská-u zdi před MHD
03/115 Baranova-Přemyslovská 1858/37 37
03/118 Krásova 39 547
03/121 Husitská-Jeronýmova 
03/125 Lukášova-Koněvova
03/126 Žerotínova 1489/41-Domažlická
03/128 Spojovací 48 2604
03/129 Luční-V Okruží
03/130 Nad Ohradou 2635/11-na trávník
03/131 Kunešova 8 2648
03/132 Pod Lipami
03/133 Na Vápence 21 1914
03/134 V Domově 2 1308
03/136 V Zahrádkách 50 1952
03/138 Malešická-proti Diskont Penny
03/139 Na Vrcholu-Na Balkáně 
03/140 K Lučinám-Koněvova 3
03/141 Na Jarově 17 1963
03/142 V Zahrádkách-Pod Jarovem 2002/15 15 2002
03/144 Pod Lipami 55 2506
03/145 Velehradská-Vinohradská
03/146 Kališnická 379/10/Domažlická 10 379
03/147 Malešická č.11-Ke Kapslovně 11 1871
03/148 Pitterova-za Olš.2666/7
03/150 Žižkovo nám.
03/151 Jeseniova u ZŠ
03/152 nám. Jiřího z Lobkovic
03/153 Milešovská-Ondříčkova 11
03/154 U Kněžské louky 4 2678
03/155 Siwiecova zadní část budovy odborů
03/156 Žižkovo nám.-Ondříčkova 391/37
03/157 Libická-Vinohradská 114
03/158 Fibichova 15 1427
03/159 Slavíkova-Křížkovského 1 2732
03/160 Lucemburská-Velehradská 16 2136
03/161 Křištanova/Sudoměřská 15 1698
03/162 Lucemburská-Sudoměřská 41 1303
03/163 Květinková 13 2574
03/164 Jeseniova-Hořanská 1511/5 5 1511
03/165 Ondříčkova 26 2395
03/166 Škroupovo náměstí
03/168 Olšanská 2898
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rozhovor

„Řada základních uměleckých škol dělá 
krásné projekty, ale nejsou tolik vidět,“ říká 
ředitel České fi lharmonie David Mareček
Na náměstí Jiřího z Poděbrad a v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně vyvrcholí 30. května projekt 
ZUŠ Open koncerty a jinými uměleckými vystoupeními, které mají za cíl zviditelnit činnost všech 
základních uměleckých škol z celé republiky. O projektu se více rozhovořil ředitel České fi lharmonie 
David Mareček. 

Jak se stalo, že se Česká fi lharmo-
nie zapojila do projektu ZUŠ Open?
Jsem členem Správní rady pořáda-
jícího Nadačního fondu Magdale-
ny Kožené a zároveň spolupatro-
nem celého projektu. Je to tedy spíše 
moje osobní aktivita, ale samotná 
Česká fi lharmonie dělá řadu edu-
kačních programů, takže se vlastně 
do projektu mimoděk zapojuje. Šéf-
dirigent Jiří Bělohlávek diriguje na-
příklad orchestr, v němž hrají žáci 
základních uměleckých škol spolu 
s fi lharmoniky a nacvičí program, 
který pak provedou v Rudolfi nu. 
Česká fi lharmonie jako instituce se 
tedy na projektu nepodílí ofi ciálně, 
ale úzce s ním spolupracuje.

Máte pocit, že je potřeba, aby se 
základní umělecké školy takto zvi-
ditelnily?
ZUŠ jsou určitý český fenomén a je 
potřeba, aby byly vidět. Řada zá-
kladních uměleckých škol dělá krás-
né projekty, mají velkou regionální 
publicitu. Když se ty projekty spo-
jí dohromady, budou vidět po celé 
zemi. O projektu se bude mluvit 
a určitě ho lidé zaznamenají v celo-
státních médiích. Máme i zpětnou 
vazbu, že si ZUŠ vyměnily mezi se-
bou zkušenosti a hodně jim to po-
mohlo. Dozvěděly se například, jak 
získat mediální partnery, jak oslovit 
média, ale i jak více spolupracovat 
s rodiči svých žáků. 

V čem jsou ZUŠ jiné oproti vzdělá-
vacím institucím jinde ve světě?
Když se podíváte do zahraničí, 
kulturní výchova funguje formou 
kroužků. Nemyslím to zle, můžou 
být samozřejmě velmi profesionální. 
Ale nemá to ten punc školy, že dítě 
dostane vysvědčení a dosáhne něja-
kého stupně uměleckého vzdělání. 
Rodič tím má záruku, že je o dítě 
profesionálně postaráno a nemusí 
si shánět žádné jiné reference. Vím 
i o názorech, že by se měly ZUŠ 
zrušit a přetransformovat do krouž-
ků, s čímž nesouhlasím. Proto je 
tu projekt ZUŠ Open, aby ve ve-
řejném prostoru ukázal, jak vypa-
dá jejich činnost a že mají dětem co 
nabídnout. 

Je to další krok České fi lharmonie, 
jak se více přiblížit mladší generaci?
Určitě. Česká fi lharmonie má 
také další projekt s názvem Hud-
ba do škol, který fi nancuje Nadace 
Agrofert a v němž nejde o základní 

umělecké školy, ale o klasické zá-
kladní školy. Náš edukační tým spo-
lupracuje s pedagogickými fakulta-
mi a zjišťuje, jaké potřeby mají žáci. 
Do tří let by měla vzniknout zajíma-
vá učebnice hudební výchovy pro 
základní školy. Abychom učebnici 
podpořili živým obsahem, vybíráme 
teď dodavatele, který do Rudolfi na 
nainstaluje kamery, jež by sníma-
ly koncerty fi lharmonie a edukač-
ní programy, které se prostřednic-
tvím internetu dostanou do škol. To 
už je projekt Ministerstva kultury, 
který osobně podpořil ministr Da-
niel Hermann a měl by být zahá-
jen v roce 2018. Ve spolupráci s uči-
teli hudební výchovy chceme dělat 
pořady pro děti do hodin hudební 
výchovy.

Co si osobně vy od projektu slibu-
jete?
Věřím, že tím vytvoříme u dětí dob-
rý vkus. Pokud je dítě zvyklé pro-
vozovat od malička dobrý sport, 
poslouchat kvalitní hudbu, chodit 
do divadla a na výstavy, bude mít po-
zitivní vklad do života a dobrý vkus, 
se kterým může úspěšně pracovat až 
do dospělosti. Je to jednak naše po-
vinnost jako státní příspěvkové or-
ganizace, jednak to sobecky děláme 
pro klasické hudebníky, abychom si 
vychovali budoucí publikum.

V Praze 3 sídlí na Komenského ná-
městí Gymnázium a Hudební škola 
hl. města Prahy. Do jaké míry spo-
lupracuje s Českou fi lharmonií?
Nemáme na spolupráci žádnou 
smlouvu, ale přirozeně spolupracu-
jeme velmi intenzivně. Řada studen-
tů se dostane do mistrovských kur-
zů, které fi lharmonie pořádá, chodí 
na naše koncerty nebo hrají ve Stu-
dentské fi lharmonii, která vystupu-
je v Rudolfi nu s dirigentem Markem 
Ivanovičem.

Váš profesní vývoj je překvapivý. 
Jak se z  učitele klavíru stane šéf 
České fi lharmonie?
Tak jednoduché a přímočaré to ne-
bylo. (smích) Na ZUŠ jsem učil, 
když jsem studoval na JAMU klavír. 
Poté jsem si souběžně vyzkoušel i ří-
dit malý tým na hudebním gymnáziu 
v oboru klávesové nástroje, paralel-
ně jsem pracoval i na brněnské kon-
zervatoři. Tam jsem měl na starosti 
agendu zahraniční styky, kde jsem 
sbíral první zkušenosti, co obnáší 
udělat koncert. Po sedmi letech jsem 

se přihlásil na dramaturga brněnské 
fi lharmonie, kterého jsem pak dělal 
na půl úvazku. Když zde vyhlašova-
li konkurz na ředitele fi lharmonie, 
zprvu nikoho nevybrali. Když pro-
bíhalo druhé řízení, přemlouvali mě 
lidé z orchestru, abych se do něj při-
hlásil. Vyzkoušel jsem si to a ono to 
vyšlo. Čili k manažerské pozici jsem 
se nedostal na první dobrou.

Stačí dneska orchestrům mít 
na programu osvědčené skladate-
le, anebo se musí snažit nabídnout 
i něco exotičtějšího?
Záleží na tom, jakou dramaturgii or-
chestry dělají. Klasický dramaturg 
sestaví na sezonu seznam skladeb 
a pak hledá umělce, který provede 
předem daný program. Pak je tu dru-
hý přístup, který praktikuje i Čes-
ká fi lharmonie, že nejdřív se vybe-
re umělec a pak se postaví program. 

Dramaturg musí namíchat atraktiv-
ní program jednak pro abonenty, 
kteří navštěvují koncertní sály často 
a chtějí slyšet nové věci, ale i pro ty, 
kteří se rozmýšlejí spontánně. V na-
šem případě musíme brát na zřetel 
i nahrávací aktivity pro Supraphon, 
DECCA Classics a Českou televizi. 
Ozvláštnění, jak vy říkáte, děláme 
tím, že vyhledáváme neokoukané 
skladatele anebo sólisty, kteří v Pra-
ze pravidelně nevystupují. 

Není zcela běžné, že by Česká 
fi lharmonie hrála jazz, fi lmovou 
hudbu nebo crossover.
Není, ale třeba jazz mají muzikan-
ti velice rádi. Mnoho hráčů se mu 
věnuje ve svém volném čase a vy-
hledávají ho i kvůli rozvoji svých 
schopností. Ve čtvrtek 22. června 
pořádáme na Hradčanském náměstí 
koncert pod širým nebem, kde bude 
hostem slavný americký trumpetista 
Wynton Marsalis a jeho jazzband. 
Nastoupí celá fi lharmonie a společ-
ně zahrají Marsalisovu Swingovou 
symfonii. Je to dárek nejen pro po-
sluchače, protože vstup je zdarma, 
ale i pro naše hráče na konec sezo-
ny. Do crossoveru bychom ale ne-
šli. Respektuji třeba Pavla Šporcla, 
jak si vybudoval pověst interpreta, 
který umí skvěle zahrát jak klasiku, 

tak i popové věci. Česká fi lharmo-
nie hraje ale klasickou klasiku a tak-
to se chceme profi lovat i v budouc-
nu. Crossover je svébytná disciplína 
a množství posluchačů klasické hud-
by určitě nerozšíří. 

Martin Hošna

David Mareček (nar. 1976) je 
klavírista, hudební pedagog, 
manažer a od února 2011 ředitel 
České fi lharmonie. Vystudoval 
brněnskou konzervatoř v oborech 
klavír (1996) a dirigování (1998), 
absolvoval magisterské studium 
na Janáčkově akademii múzických 
umění v oboru klavír (2002) 
a doktorandské studium v oboru 
interpretace a teorie interpretace 
tamtéž (2007). V letech 1998–2006 
se věnoval pedagogické činnosti 
na ZUŠ, uměleckém gymnáziu 
a brněnské konzervatoři jako 
profesor řádného klavíru, kde byl 
v letech 2003–2006 též zástupcem 
ředitele. Od roku 2005 působil 
ve Filharmonii Brno, nejprve jako 
dramaturg, o dva roky později se 
stal jejím ředitelem. V říjnu 2010 
zvítězil v konkurzu na generálního 
ředitele České fi lharmonie, funkce 
se ujal 1. února 2011. 

     Česká 
fi lharmonie 
hraje klasickou 
klasiku a takto se 
chceme profi lovat 
i v budoucnu

”
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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 ho-
din, v  době programu i  déle. V  so-
botu od 13 do 19 hodin. Vstupenky 
si můžete zakoupit nebo rezervovat 
osobně v KC Vozovna i elektronicky 
prostřednictvím www.kcvozovna.cz.

 2. út 17:00 Toymachine: 100 + 1 noc
4. čt 10:00–11:00 Kočárem do 

Vozovny
5. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her, skupina 1: Rodiče či 
senioři s dětmi do 10 let

9. út 17:00 Cirkus Žebřík: Jak se 
budí země

10. st 16:00 Fresh senior: Skupino-
vé bubnování

10. st 18:00 Okénko do historie
11. čt 10:00–11:30 Zpívání s har-

monikou
11. čt 16:00–19:00 Klub desko-

vých her, skupina 2: Hráči 
od 12 let

12. pá 16:00 Remedium: Tančíme 
v kruhu

15. po 16:00 Fresh senior: Z cyklu 
historických zajímavostí – 
Jan Lucemburský

16. út 17:00 Dřevěné divadlo: 
O princi z knížky

17. st 10:30 Remedium – LouD-
kové divadélko: Perníková 
chaloupka

17. st 18:00  Literární večer: Černá 
perla

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

18. čt 16:00–19:00 Klub desko-
vých her, skupina 3: 55+

22. po 16:00 Fresh Senior: Jarní 
koncert Pěveckého sdru-
žení pražských učitelek

23. út 17:00 Ilegumova divadelní 
společnost: Zlatá ryba

24. st 17:00 Křeslo pro hosta: 
Pavel Kříž

29. po 16:00 Fresh senior: Tvůrčí 
dílna s ak. mal. Miladou 
Gabrielovou

30. út 17:00 Loutky bez hranic: 
Jabloňová pohádka

31. st 17:00 Středeční hudební reci-
tály: Mirek Kemel

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.

 2. út 19:00 Válka s mloky | Divadlo 
AQUALUNG

3. st 19:00 Velký Gatsby | Divadlo 
A. Dvořáka Příbram

4. čt 19:00 Ideální pár | TEĎ! Divadlo
5. pá 19:00 Figaro, lazebník sevillský 

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

Manželská zkouška | 3D 
company

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

9. út 19:00 Akt pro HELPPES | 
 Divadlo Járy Cimrmana

10. st 19:00 Akt | Divadlo Járy 
 Cimrmana

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

12. pá 19:00 Frida K. | 3D company
13. so 19:00 Smích zakázán | 3D 

company
14. ne 19:00 Vražda v salónním 

coupé | Divadlo Járy Cimr-
mana

16. út 19:00 Hospoda Na mýtince | 
Divadlo Járy Cimrmana

17. st 19:00 Vyšetřování ztráty 
třídní knihy | Divadlo Járy 
 Cimrmana

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

19. pá 19:00 Švestka| Divadlo Járy 
Cimrmana

21. ne 19:00 Cimrman v říši hudby | 
Divadlo Járy Cimrmana

22. po 19:00 Noc tribádek | 3D 
company

23. út 19:00 Záskok | Divadlo Járy 
Cimrmana

24. st 19:00 Záskok | Divadlo Járy 
Cimrmana

25. čt 19:00 Afrika | Divadlo Járy 
Cimrmana

26. pá 19:00 The Conquest of 
the North Pole | Cimrman 
 English Theatre

27. so 19:00 Muži ve zbrani 
aneb Celá Zeměplocha 
jest  jevištěm! | Divadlo 
 AQUALUNG

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

30. út 19:00 Blaník | Divadlo Járy 
Cimrmana

31. st 19:00 Blaník | Divadlo Járy 
Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

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

 3. st 19:00 PRECEDENS A NĚŽNÁ 
NOC – MARTIN A SAHARA 
„60“

10. st 19:30 THE NECKS /AU
11. čt 19:30 VÖK /IS
15. po 18:00 NÁVRAT MLADÉHO 

PRINCE
18. čt 19:30 LETHERETTE /UK + 

DARK SKY /UK
20. so 20:00 SPITFIRE COMPANY 

& DIVADLO DRAK A 
INSTITUT FIGURATIVNÍHO 
DIVADLA  FRAGMENTY 
MILOSTNÝCH OBRAZŮ

21. ne 20:00 SPITFIRE COMPANY 
& DIVADLO DRAK A 
INSTITUT FIGURATIVNÍHO 
DIVADLA  FRAGMENTY 
MILOSTNÝCH OBRAZŮ

23. út 20:00 COMPAGNIE 
SACÉKRIPA - VU (FR)

24. st 18:00 COMPAGNIE 
SACÉKRIPA - VU (FR)

25. čt 19:30 BUDOÁR STARÉ 
DÁMY - KŘEST CD

26. pá 19:30 AGNES OBEL /DK
30. út 20:00 TANTEHORSE 

- CREEP / DENÍK 
RADIKÁLNÍHO 
INTROVERTA

DIVADLO PRO TANEC

2. út 20:00 La Loba
4. čt 20:00 Animal Exitus
5. pá 20:00 One Step Before the 

Fall
6. so 20:00 Mah Hunt - naposledy 

v PONCI
7. ne 20:00 PULSAR
9. út 20:00 Švihla
11. čt 20:00 L / One of the Seven
12. pá 20:00 DEVOID
13. so 20:00 MYSTERIUM ČASU
14. ne 20:00 Flow
15. po 20:00 YOU ARE HERE
18. čt 20:00 GUIDE
22. po 20:00 Ana&Sara / 

Vypravěčka

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

  4. 5. Nazdárci, blues
11. 5. Harry band, rock-blues
18. 5. Jé Jé Neduha & The rock & 

Jokes Extempore band, 
rocková alternativa

25. 5. Letouni soumraku, 
bluese

KONCERTY
4. čt 19.30 Tomáš Mach – housle, 

Hiroko Matsumoto (Japon-
sko) – klavír

5. pá 19.30 GaRe
10. st 19.30 Sebastian Trio
13. so 13.00 Kateřina Ochmanová
15. po 19.30 Vít Petrášek – violon-

cello, Ivo Kahánek – klavír
18. čt 19.30 Kvarteto Pavla 

 Bořkovce
23. út 19.30 Jarní koncert Malé 

české muziky J. Pospíšila
25. čt 19.00 Ian Mikyska, Marcel 

Barta a Tereza Kerle
27. so 19.00 Ian Mikyska, Anna 

Matvija a Lucie Páchová
31. st 19.30 Gadrew Way

VÝSTAVY
14. 4.–11. 5. 2017 Jan Boháč 

–  Nákaza – sochařská 
instalace

26. 5.–29. 6. Alexey Klyuykov, Vasil 
Artamonov a hosté – Fluidní 
nepřítel – malba

DOPROVODNÝ PROGRAM
25. čt 19.00 vernisáž výstavy
27. so 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. po 20:30 Zahradnictví: Rodinný 
přítel

2. út 20:30 Zkouška dospělosti
3. st 20:30 Zahradnictví: Rodinný 

přítel
11. čt 19:45 Posedlost | NT Live
13. so 18:15 MET: Růžový kavalír | 

Richard Strauss
16. út 20:30 Svatební cesta do 

Nepálu
18. čt 20:30 ROOTS IN EGO
23. út 20:30 Expedice za hranice 

vědomí
25. čt 19:00 FuckUp Nights Prague 

Vol. XVIII

Projekce pro seniory – každé 
úterý od 10.00, každý čtvrtek 
od 13.30
2. 5. Masaryk
9. 5. Naprostí cizinci
11. 5. Přes kosti mrtvých
16. 5. Klient
18. 5. Ministerstvo lásky
23. 5. Poslední rodina
25. 5. I dva jsou rodina
30. 5. Zahradnictví: Rodinný 

přítel

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

Městská část Praha 3
si Vás dovoluje pozvat na výstavu v Galerii pod radnicí

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

Výstavu zahájí zástupce starostky Alexander Bellu

Výstava potrvá od 4. 5. 2017 do 31. 5. 2017

Otevřeno po a st 8 – 18 hod.; út a čt 8 – 16 hod.; pá 8 – 14 hod.

všechno je všechno 
Pavel Rydl
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Instalaci Jana Boháče v Atriu inspiroval 
morový hřbitov
Příspěvková organizace Za Trojku v Atriu na Žižkově představuje výstavu Jana Boháče s názvem 
Nákaza. Umělce inspiroval k tvorbě morový hřbitov z 18. století, na kterém Atrium stojí. Výstava 
trvá do 11. května 2017. 

Vernisáž výstavy Jana Bo-
háče s názvem Nákaza 
se v žižkovském Atriu 
13. dubna těšila velkému 

zájmu odborné i laické veřejnosti. 
Návštěvníci se přišli podívat na za-
hájení mimořádné expozice, která 
byla koncipována cíleně pro jedineč-
ný prostor Atria. Výtvarník tak rea-
goval na vrstvy dějin pod prostorem 
galerie stojící na místě morového 
hřbitova z počátku 18. století. 

Jan Boháč patří mezi nejvýznam-
nější současné české výtvarníky. 
Studoval na VŠUP v Praze, nejdří-
ve v ateliéru Krištofa Kintery, poté 
v ateliéru Dominika Langa a Edith 
Jeřábkové. Má na kontě řadu sa-
mostatných a skupinových výstav 
doma i v zahraničí. Zástupce starost-

ky Prahy 3 Alexander Bellu o něm 
říká: „Jan Boháč patří mezi mé oblíbe-
né umělce, a to od doby, kdy jsem měl 
přibližně přede dvěma lety možnost vi-

dět jeho dílo v Galerii Kostka. To, že 
vystavuje u nás v Atriu a že právě toto 
místo ho inspirovalo k tvorbě, je velmi 
sympatické.“ 

Vernisáž zahájila zástupkyně sta-
rostky Lucie Vítkovská, která vy-
zdvihla právě propojení umělcova 
nápadu s historií jedinečného pro-
storu. Velmi emotivně zhodnotila 
představované dílo také kurátorka 
výstavy Anežka Bartlová: „Konfron-
tace s nákazou v ambivalentní situa-
ci mezi fascinací krásou a strachem ze 
smrti může sloužit jako očkování. V ga-
lerii se můžeme se strachem vyrovnávat 
pomalu, po svém, zvykat si a budovat 
imunitu.“

Zážitek z vernisáže zvukově 
umocnil svou produkcí hudebník, 
promotér a hudební publicista Phae-
rentz (Petr Ferenc), pracující se zvu-
kem prostřednictvím nejrůznějších 
médií. Diváky zaujal svým typickým 
opakováním zvukových smyček růz-

ných délek. Jejich fázový posun pře-
kvapivě formoval akustické a po-
lyrytmické jevy, které byly výrazně 
dotvářeny samotným koncertním 
prostorem kaple Atria. 

Prestiž Jana Boháče prokázala 
i zaplněná výstavní síň při vernisá-
ži. Kromě milovníků umění se zde 
sešli i přední umělečtí odborníci, 
aby na vlastní oči uviděli a zhodno-
tili instalace, které budou po skon-
čení výstavy zničeny. I to je součás-
tí uměleckého záměru Jana Boháče. 
Kdokoli bude chtít toto dílo, jehož 
hodnota nezůstane fyzicky zachová-
na, vidět, má možnost přijít do Atria 
na Žižkově až do 11. května. Výstavní 
síň je otevřena v pracovní dny od 13 
do 18 hodin. 

Jan Novotný

Vozovna přichází s programovými 
novinkami 
Příspěvková organizace Za Trojku 
nabídla v  druhé polovině března 
v KC Vozovna obyvatelům Prahy 3 
– a  jak se ukázalo, i všem Praža-
nům – dvě nové formy zábavy. Ty 
nejmenší a jejich rodiče zaujalo zá-
bavné učení Kočárem do Vozovny, 
o pár let starší ročníky pak uvítaly 
Klub deskových her.  

Ředitel organizace Za Trojku Jiří Sní-
til říká: „Rozhodli jsme se oslovit další vě-
kové skupiny, na které doposud ve Vozovně 
nebyl cílen žádný program. Od zprovozně-
ní KC Vozovna v listopadu 2015 zde skvě-
le funguje hojně navštěvovaný dětský kou-
tek pro ty úplně nejmenší. To nás přivedlo 
k tomu, abychom i pro ně vymysleli krea-
tivní program, a tak vznikl projekt Kočá-
rem do Vozovny. Další novinkou, Klubem 
deskových her, se oproti tomu snažíme zau-
jmout především teenagery.“ 

Vedle zavedených programů, jako 
jsou rozmanité loutkové pohádky pro 
malé diváky, kreativní dílny, kde se učí 
děti vyrábět nejrůznější předměty z pa-
píru či korálků či zdobit kraslice, nebo 

akce pro dospělé a seniory, se nyní Vo-
zovna otevřela i těm úplně nejmenším 
a starším školákům i studentům. Břez-
nová novinka Kočárem do Vozovny je 
určena batolatům od osmnácti měsíců 
do čtyř let, kde se pod vedením zku-
šené lektorky spolu s rodiči učí říkan-
ky, zpívají, tančí, hrají si na zvířátka, 
malují, společně si čtou nebo si hra-
jí a skotačí. Jiří Snítil vysvětluje: „Děti 
se tímto způsobem rozvíjejí a poznávají; 
jejich rodiče se pak díky našemu progra-
mu dokážou orientovat a najít vyváženou 
cestu k učení a sociálním kontaktům svých 
ratolestí.“ Klub Kočárem do Vozovny 
můžete navštívit v KC Vozovna jednou 
za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek od 10 
do 11 hodin dopoledne. 

Klub deskových her, další z novi-
nek, startoval ve Vozovně předposled-
ní březnový čtvrtek. Hned první lek-
ci navštívil během vyhrazeného času 
od 15 do 19 hodin nebývalý počet zá-
jemců nejrůznějšího věku z celé Pra-
hy. Kromě očekávaných teenagerů se 
zde objevily i starší ročníky; ty si ale 
nechtěly zahrát Talisman nebo podob-

né složitější hry, jejich zájem směřoval 
spíše ke scrabble apod. Zástupce sta-
rostky Alexander Bellu je Klubem des-
kových her ve Vozovně potěšen. „Snad 
odjakživa jsem hrál deskové hry, jako ostat-
ně každý kluk. A rád přiznávám, že mě baví 
dodnes. Za tu dobu se ale hodně změnilo 
a vedle klasických her typu šachy, Člověče, 
nezlob se apod. si dnes lze vybírat z mnoha 
nových komplexnějších a taktičtějších des-
kových her, jako jsou např. Osadníci z Ka-
tanu, Carcassonne, Activity, Vládci podze-
mí a stovky dalších,“ říká místostarosta 
Bellu a dodává: „Deskové hry jsou pro 
hráče světem rozptýlení, zdravého soupeře-
ní a tvořivosti. Prostor zde dostává fanta-
zie, zábava, komunikace a kreativita.“

Ve Vozovně se u deskových her 
mohou setkávat pod vedením zkuše-
ných matadorů všichni zájemci bez 
rozdílu věku. Jsou zde k mání běžné, 
ale i méně známé deskové hry, znalci 
mohou ukázat, co umí, ti méně po-
kročilí s dobrým vedením proniknou 
i do nejsložitějších strategií a naučí se 
nejlepší herní fígle. 

 Jan Novotný

Festival integrace Slunce znovu 
láká na divadlo i hudbu 
Třiadvacáté pokračování Festivalu 
integrace Slunce je 15.–19. května 
znovu otevřené všem lidem bez 
rozdílu věku, pohlaví či zdravotního 
stavu, kteří se chtějí zapojit do kul-
turního dění. V průběhu pětidenní-
ho festivalu diváci uvidí vystoupení 
souborů i jednotlivců nejen z Čech, 
ale také ze Slovenska.  

Na návštěvníky festivalu čeká znovu 
přehlídka divadelních her, pohádek, 
tanečních, pěveckých i hudebních vy-
stoupení. Zahájí ho derniéra předsta-
vení Návrat mladého prince, ve které 
se představí mladí lidé s downovým 
syndromem. V roli vypravěče uvidíte 
Jana Potměšila, mladého prince hraje 
Jiří Roskot. Za pozornost stojí i před-
stavení a workshop slovenského ta-
nečníka a choreografa Dalla, který 
maximálně využívá svého specifi ka 
neslyšícího jako daru. 

Festival integrace Slunce si klade 
za cíl včlenit do většinové společnosti 
znevýhodněné spoluobčany tím, že jim 
nabízí možnost prezentace v bezbarié-
rovém prostoru Paláce Akropolis. Koná 

se dvakrát do roka, v květnu a v listopa-
du. Vždy v dopoledních hodinách pa-
tří jeviště převážně amatérským sou-
borům z celé republiky: prostor tak 
dostane celá řada divadelních i hudeb-
ních spolků z ústavů sociální péče, ma-
teřských, základních a středních škol, 
a to i těch speciálních. 

 -miš-

Galerie pod radnicí ukáže fotografi e 
s tajemstvím 
V Galerii pod radnicí bude od 
4. května k vidění výstava fotogra-
fi í s názvem Všechno je všechno. 
Jejím autorem je Pavel Rydl, profe-
sionální fotograf, žijící a pracující 
v Praze 3. Vystaveny budou foto-
grafi e vytvořené v rámci několika 
cyklů během posledních let. Ná-
zev výstavy vyjadřuje obecný po-
stoj autora ke světu a zároveň prin-

cip, který všechny obrazy spojuje: 
Jakýkoliv detail je součástí našeho 
jediného světa, celý svět je vnímán 
jako jeden organismus, podléhající 
jednotným zákonitostem. 

Vystavené fotografi e byly tvoře-
ny jako závěsné obrazy do interié-
ru. „Fotografi e na stěně musí mít jis-
tou dávku tajemství, aby se velmi brzy 
neomrzela. Nechává divákovi velký 

prostor pro pře-
mýšlení, pro-
mítnutí vlast-
ních zkušeností. 
Stejně jako hud-
ba,“ říká Pavel 
Rydl. Výstava potrvá do 31. května 
2017. 

 -miš-

Zažijte své město jinak 
Zorganizujte se svými přáteli a sou-
sedy slavnost podle vašich před-
stav a hlavně ve vaší oblíbené ulici, 
na náměstí nebo v nejbližším parku. 
Letošní dvanácté Zažít město jinak 
vychází na sobotu 16. září.  

Smyslem akce Zažít město jinak 
je alespoň na jeden den ozvláštnit 
veřejný prostor a poznat nejen lidi, 
kteří bydlí ve vašem okolí, ale i ma-
jitele místních podniků a také čin-
nost místních spolků a organizací. 

Na programu se 
nejčastěji objevuje 
hudba, dílny, hry, 
divadla, bazárky, 
autorská čtení, programy pro děti, 
vycházky nebo sportovní aktivity. 
Loni jste mohli jen v Praze najít 66 
oživených lokalit, ke kterým se přida-
lo 21 měst po celé republice. Pokud 
vás organizace slavností láká, napište 
do 31. května na zmj@auto-mat.cz. 

www.zazitmestojinak.cz 

www.festivalslunce.wz.cz 

V popředí Jan Boháč a Lucie Vítkovská při vernisáži výstavy

Pavel Rydl
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pozvánky/inzerce

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

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

PROGRAM INFORMAČNÍHO CENTRA PRAHA 3 

 květen
V květnu od 3. 5. do 30. 5. 2017 se můžete těšit na výstavu plastik a obrazů sklářského 
výtvarníka a akademického malíře Jiřího Šuhájka v Galerii Toyen. Výstava bude k vidě-
ní do 30. května. Vstup ZDARMA. 

26. – 28. 5. – Galerie Toyen se stane součástí projektu GALLERY WEEKEND PRAGUE. 
Pátek 26. 5. 18.00–21.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Šuhájka a fi lmová projekce Medailonu 

Jiřího Šuhájka (sobota 27. 5. 11.00–19.00; neděle 28. 5. 11.00–19.00)

2; 9; 16; 23. 30. 5. 2017  | Poradenské centrum živnostenského odboru Činnost a služby zde posky-
od 9 do 12 hodin    tované 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 odborných způsobilostí a další. Poradenské centrum je určeno primárně 
a pouze k poskytování informací o podnikání, tedy není zde možno učinit ohlášení 
živností, ohlášení změny či podat žádost.

4; 11; 18; 25. 5. 2017  | Ombudsman pro seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti 
od 10 do 14 hod.    bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje 

bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých 
životních situacích.

10. května od 17 hodin | Arménie, Gruzie – cestovatelská přednáška Jarmily Hlavničkové
11. května od 18 hodin | Filmová projekce – Jackie * 
16. května od 10 hodin | Vlastivědná procházka * – Starý Židovský hřbitov + Žižkovská věž. Sraz je před 

bránou Starého židovského hřbitova na Žižkově v Mahlerových sadech.

17. května od 17 hodin | Sakrální stavby Prahy 3 – přednáška Ing. arch. Mgr. Amáty Wenzlové
22. května od 17 hodin | Filipíny – Ráj na Zemi? – cestovatelská přednáška Michaely Chotovinské
23. května od 10 hodin | Žižkovské kočárkování – Olšany – sraz před kostelem sv. Rocha

24. května od 15 hodin | Sovy – přednáška Ing. Beáty Juřičkové
25. května od 18 hodin | Filmová projekce – Šíleně šťastná * 
30. května od 10 hodin | Vlastivědná procházka * – Starý Židovský hřbitov + Žižkovská věž. Sraz je před 

bránou Starého židovského hřbitova na Žižkově v Mahlerových sadech.
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.

plakat_IC_05_2017_A1.indd   1 20.4.2017   7:06:32

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová  
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Jiří Šuhájek
Tajná příčina

Výstava potrvá od 3. do 30. května 2017

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

VSTUP ZDARMA

www.praha3.cz    /praha3.cz

Galerie Toyen ukáže práce Jiřího Šuhájka

Jaký název ponese výstava?
Bude se jmenovat Tajná příčina. Je v tom ukryté jisté tajemství. Každý 
se bude ptát: Jaká příčina? Proč tajné? Že jsou situace, kterým nerozu-
míš nebo nevíš o nich, je podle mě dobře. Sklo je samo o sobě záhadné, obzvlášť když 
není ve formě klasické vázy nebo skleničky.

Je běžné, že kdo maluje, umí pracovat i se sklem?
To je spíš u mě náhoda, že jsem takový Ferda Mravenec, práce všeho druhu (smích). 
Studoval jsem sklo na průmyslovce, na vysoké i na Royal College v Londýně. Sklářské 
technologie mě pak inspirovaly k tomu, že jsem začal malovat. Práce v hutích je velice 
nákladná a jde do tisíců, malování naopak probíhá víc v klidu. 

Co je nejtěžší na výrobě skla?
Spolupracoval jsem s mnoha sklárnami. Jedna věc je design, druhá věc je volné sklo. Tře-
tí věc je sklo do architektury. Vázy se brousí, někde se leptají, malují se a každá sklárna 
se specializuje jen na něco. Čili musíš se umět hlavně zorientovat v celém tom procesu.

Mnoho vašich uměleckých předmětů má podobu anděla nebo ženské fi gury. Čím to?
Jaké jiné tvary by žena měla mít než andělské? Nyní je oblíbené dělat krychle a jiné ge-
ometrické tvary. Mně to ale vůbec nic neříká. Kromě žen je mým oblíbeným motivem 
ještě ptactvo.

-ham-
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školství

Školy soutěží o pohár starosty Hartiga 
Radní pro školství Prahy 3 Jaroslava Suková zahájila 
a přivítala soutěžící žáky i podporující spolužáky. Svým 
projevem účastníky motivovala a dodala: „Věřím, že 
soutěžící jsou dobře připraveni, a pamatujte, není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se.“ Tradiční vědomostní kvíz pro žáky 
I. a II. stupně základních škol zřizovaných městskou částí 
Praha 3 tak mohl začít.

Již třináctým rokem se pro zá-
kladní školy v Praze 3 koná 
soutěž O pohár starosty Har-
tiga. V minulých ročnících 

systém umožňoval zapojování jedno-
ho žáka v několika soutěžích, což se 
stalo předmětem kritiky, proto při-
stoupila radnice Prahy 3 ke změně. 
„Vyslechli jsme názory všech ředitelů 
našich škol, jejich postřehy i náměty 
a rozhodli se zpracovat projektový zá-
měr, jehož realizace zajišťuje účast co 
nejvyššího počtu žáků z každé školy,“ 
komentovala změny v systému soutě-
že radní pro školství Mgr. Jaroslava 
Suková. „Jedna z nových podmínek 

umožňuje účast pouze základních 
škol zřízených Prahou 3. Další se tý-
ká fi nanční odměny. V minulosti byli 
oceněni kromě škol i jedinci, letos po-
prvé účastníci obdrží symbolické od-
měny, hlavní cenu v podobě šeku na 
40 000 Kč pro první místo, 30 000 Kč 
pro druhé místo a 20 000 Kč pro třetí 
místo si odnesou školy,“ dodala. 

Soutěž na počest prvního žižkov-
ského starosty Karla Hartiga se sklá-
dá ze dvou částí. Vědomostní kvíz 
se uskutečnil 24. a 25. dubna v ki-
ně Imax v centru Flora. Soutěžní 
družstva ze všech našich základních 
škol, složená ze zástupců všech roč-

níků včetně zapojení stejného počtu 
chlapců a děvčat, absolvovala něko-
lik kol otázek z učiva podle školních 
vzdělávacích programů. Pro odrea-
gování se byly zařazeny doplňkové 
aktivit zaměřené na týmovou práci.  
Soutěžící byli bouřlivě povzbuzová-
ni svými spolužáky, z nichž někteří 
přišli vybaveni transparenty a trub-
kami a vytvořili tak báječnou atmo-
sféru na podporu družstva své školy. 
V kategorii 1. stupně zvítězila ZŠ J. 
z Poděbrad, v kategorii 2. stupně si 1. 
místo odnesla ZŠ Lupáčova. 

V polovině června se uskuteč-
ní druhá část soutěže zaměřená 

na sport. Družstva budou soutěžit 
v běhu, skoku dalekém a plavání. 
Školy  musí splnit další podmín-
ku, že žádné dítě nesmí soutěžit ve 
dvou disciplínách. Tedy ten, kdo 
prodával své znalosti ve vědomost-
ním kvízu, nemůže sportovat. No-
vým systémem se soutěže zúčastní 

téměř 500 žáků našich základních 
škol.

Sportovní část se uskuteční ve 
Sportovním a rekreačním areálu Pra-
žačka, kde po sečtení bodů za vědo-
mostní kvíz i sport bude vyhlášen cel-
kový vítěz celé soutěže.  

-red-

Tapatan má nové souřadnice
Na Tapatanu se jednoho dne do-
zvěděli o  nádherném pražském 
ostrovu Žižkov. Tapaťané přijeli, 
ostrov Žižkov se jim zalíbil, a tak 
najednou kde se vzal, tu se vzal, 
na  tomto nanejvýš zajímavém 
pražském ostrově se stal (nevyros-
tl, nenarodil se, nebyl vyčarován 
ani postaven, prostě se stal) malý 
Tapatan – ostrov čtení a her.

Podobný ostrov se nikde jinde než 
na Žižkově stát nemohl. Jen ta-
dy jsou a byly ty správné klima-
tické podmínky. Na Tapatanu je 
i naprosto zvláštně ideální počasí. 
Většinou čtivo nebo hravo, sem tam 
i strašidelno.

V úterý 18. dubna 2017 se v Chel-
čického ulici 13 otevřel světu nový Ta-
patan. Byli jsme u toho spolu s věr-
nými ostrovany Petrou Černockou, 

Ivo Šmoldasem či Jiřím Žáčkem, kte-
ří krom jiných hostů přijeli Tapatan 
pozdravit na nové adrese. Všechny 

úvodem přivítal duchovní otec pro-
jektu Pavel Vrána a potom už spustila 
své břeskné melodie skupina Motovi-
dlo. Ze své lásky k Tapatanu se potom 
vyznal ředitel Poštovního muzea Jiří 
Střecha. Ten současně uvedl výstavu 
s poštovní tematikou Jede poštovský 
panáček, která našla na Tapatanu své 
útočiště. Nevelké, ale útulné prostory 
zaplněné hosty se staly svědkem nád-
herného setkání, jehož dominantním 
mottem byl fenomén zvaný kniha. 
V tuto chvíli ale Tapatan patří už za-
se hlavně dětem, které si ostrov čtení 
dávno našly na svých literárních ma-
pách. Znovu nabízí křty a autogra-
miády nových knih, výstavy, besedy 
a tvůrčí dílny s autory, ilustrátory, re-
daktory i grafi ky. Vše je určeno pře-
devším pro žáky základních škol jak 
v rámci vyučování, tak i mimo ně. 

Jan Dvořák

Letní provoz mateřských škol v MČ Praha 3 v období červenec a srpen 2017

ZŠ Lupáčova hostila konferenci 
Nejen za katedrou
Základní škola v  Lupáčově ulici 
společně s městskou částí Praha 3 
uskutečnily 13. dubna 2017 již de-
vátou konferenci Nejen za kated-
rou. Letos poprvé se konala v rám-
ci Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání.  

Účastníky konference přivítal ře-
ditel ZŠ Lupáčova Jiří Kopec-
ký. Po něm se slova ujal manažer 

Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání (MAP) Milan Hausner. 
Připomněl, že projekt se zaměřu-
je na kvalitu vzdělávání dětí jak 
v předškolním věku, tak na zá-
kladních školách a propojuje spo-
lupráci zřizovatelů škol i dalších 
vzdělávacích institucí. Jednotliví 
vyučující pak představili aktivity, 
s nimiž uspěli u žáků i mimo okruh 
klasické výuky. Tento přístup žáky 
nejen motivuje a vzdělává, ale také 
baví, což je někdy, jak se pedagogo-
vé shodli, nelehký úkol. 

Hovořilo se také o tématech, jako 
jsou mezinárodní projekt Erasmus+ 
nebo program výuky v cizím jazyce 
CLIL. Jeden z příspěvků připomněl 
projekt Příběhy našich sousedů, kte-
rý se soustředí na životní příběhy 
pamětníků. Přítomní byli obezná-
meni i s novinkami týkajícími se při-
jímacích řízení na střední školy. 

Kristýna Dražanová

Zápisy do prvních tříd
Proti minulým letům byly letos zápisy 
do prvních tříd základních škol přesu-
nuty ze zimního období na celý duben. 
Základní školy zřízené MČ Prahy 3 ob-
držely od zřizovatele doporučení pro-
vést zápisy v  termínu 4. a  5. dubna 
2017. V  těchto dvou dnech podalo 
přihlášku 616 dětí, což je o 52 méně 
než v loňském roce. Téměř jedna čtvr-
tina zájemců nemá bydliště v Praze 3. 
Ve třech školách muselo kvůli převisu 
přihlášek dojít k losování. Tato situace 
vyplývá i z účelového jednání rodičů ze 
sousedních pražských čtvrtí, kteří své 
dítě úředně přihlásí na adresu ve spá-
dové oblasti dané školy. Na  různých 

úrovních se na  toto téma vedou po-
lemiky a  úvahy, že by ředitelé škol 
měli informovat odbor sociálně-právní 
ochrany dětí. Odlišné bydliště rodičů 
a dítěte totiž vzbuzuje domněnku, že 
výchova v rodině není bez problémů.
Číslo počtu přijatých dětí není v součas-
né době konečné. Rodiče mohou po-
žádat o odklad školní docházky nebo 
o zařazení dítěte do přípravné třídy. De-
fi nitivní počet dětí v prvních třídách na-
šich základních škol bude k  dispozici 
v  září. Jako pozitivní lze hodnotit fakt, 
že pro děti s bydlištěm v Praze 3 má 
radnice dostatečný počet míst. 

-red-

Pavel Vrána a Ivo Šmoldas v novém sídle 

Tapatanu Foto Radko Šťastný 

Konference Nejen za katedrou se konala 

v dubnu Foto Kristýna Dražanová

Foto Radko Šťastný

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.-7.7. 10.-14.7. 17.-21.7. 24.-28.7. 31.7.-4.8. 7.-11.8. 14.-18.8. 21.-25.8. 28.8.-1.9.

MŠ Jeseniova 204
MŠ Jeseniova 4
MŠ Jeseniova 98
MŠ Libická
MŠ Milíčův
MŠ Na Balkáně
MŠ Na Vrcholu 
MŠ nám. J. z Lobkovic
MŠ Pražačka
MŠ Sudoměřská
MŠ U Zásobní zahrady
MŠ Vozová
MŠ Waldorfská
ZŠ a MŠ Chelčického
ZŠ a MŠ J. Seiferta
ZŠ a MŠ Jarov
ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic

 MŠ v provozu   zavřeno   rekonstrukce.  Usnesení rady městské části č. 221 ze dne 19. 4. 2017
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pozvánky/inzerce

OD 10 DO 16 HODIN

DEN PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ 

PRO MALÉ I VELKÉ

Radní pro školství městské části Praha 3 
Jaroslava Suková vás zve na

Partner akce:

SOUTĚŽNÍ ZÓNA ZÁBAVNÍ ZÓNA

UMĚLECKÁ VYSTOUPENÍ

FOTOSTÁNEK MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

VSTUP ZDARMA!

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL 

PRAŽAČKA

28.5. 2
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www.praha3.cz
 /praha3.cz

detsky_den_2017_A1.indd   1 24.4.2017   14:03:49

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

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20
 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.

 Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, šití 
záclon, markýzy, čalounění dveří, shrnova-
cí dveře, renovace oken, silikon. těsnění – 

30%  úspora tepla, malování, Petříček. Tel.: 
606 350 270, 286 884 339, www.zaluzie-ro-
lety-praha8.cz.

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

 Koupím byt na P3 nebo P2 (Žižkov, Vi-
nohrady) do  OV, ne panel, na  stavu ne-
záleží. 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.

 Koupím byt Praha 3 a  okolí. Tel.: 
736 789 954, oku@centrum.cz.

 Dřevěná, plastová, hliníková okna 
a dveře včetně zaměření, dopravy a mon-
táže. Umíme zajistit povolení památkářů 
pro výměnu starých oken. Více na  okna-
creative.cz, tel.: 777 874 899, info@okna-
creative.cz.

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 3  S I  V Á S  D O V O L U J E  P O Z VAT N A

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

	 	 ve	středu	 17.	května	2017	
  od 18 hodin 

Večer romské poezie a dokumentárního filmu 

Účinkují Tereza Kostková a JUDr. Emil Ščuka za hudebního 
doprovodu romské studentské jazzové kapely Kombo 

VSTUP ZDARMA

 Kulturní centrum Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3
 REZERVACE NUTNÁ – vstupenky si můžete rezervovat elektronicky prostřednictvím www.kcvozovna.cz, nebo osobně vyzvednout od 10.00 do 18.00 v KC Vozovna.

Černá perla

REALITNÍ KANCELÁŘ  
PRODÁME/PRONAJMEME 

Váš byt či dům 
  Přemýšlíte o prodeji a chcete znát nejprve 

cenu? My ji ZDARMA a reálně odhadneme, Vy rozhodnete.
 Provize od 1,9 % vč. kompletního servisu. Vše zařídíme.
 Za prodaný byt pomůžeme sehnat a koupit jiný.
 Nabízíme provizi 10 000 Kč za uskutečněné doporučení.
 Pomůžeme Vám, pokud vlastníte byt a máte exekuci.
 Potřebujete poradit? ZAVOLEJTE – jsme tu pro Vás.
tel.: 724 788 945, info@gentlemanreality.cz

gentlemanreality_67x42mm_v2.indd   2 24.4.2017   11:26:42

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

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

E-mail: lbd@lbd-praha3.cz

Lidové bytové družstvo Praha 3
- správa nemovitostí

Svěřte správu svých nemovitostí
profesionálům!

Se správou Vašich nemovitostí máme
 více jak 20 letou zkušenost.

Služby poskytujeme společenstvím
vlastníků jednotek, bytovým

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

neváhejte a kontaktujte nás.

 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.

 !!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-
KU – VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ POZŮSTA-
LOSTÍ ATD. Naložíme, odvezeme cokoliv. 
Stěhování všeho druhu. Tel.: 773 484 056.

 Koupím loutkové divadlo, hračky do r. 1980, 
i poškozené. Tel.: 603 410 736.

 Koupím lustr, lampičku bakelitovou, chrom, 
plech aj. Tel.: 603 410 736.
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Kulinářské dny by zasloužily řád zlaté vařečky
Náměstí Jiřího z  Poděbrad 
hostilo 8. a  9. dubna již třetí 
ročník Kulinářských dnů. V rámci 
dvoudenního programu měli 
návštěvníci možnost ochutnat 
exkluzivní gurmánské speciality 
z  kuchyní předních tuzemských 
i zahraničních šéfkuchařů.

Celý program festivalu byl koncipo-
ván tak, aby si vybral opravdu kaž-
dý. Lidé měli na výběr z čerstvých 
ryb, domácích dezertů, nechyběla 
výborná pasta a na své si přišli také 
fanoušci pikantních asijských jídel. 
Na návštěvníky čekaly pochoutky 
balkánské, francouzské nebo středo-

mořské kuchyně. Nabídka byla roz-
manitá. K dostání byl srílanský špe-
nát, francouzské klobásky, lahůdky 
z husích jater, čerstvé sladkovodní 
i mořské ryby, krevety, humři, raclet-
ty nebo asijské ovoce. Pojízdný food 
truck nabízel grilované hamburge-
ry, burrito, pomalu tažené vepřové 
nebo telecí maso, kubánské sendvi-
če nebo zvěřinové speciality. Degus-
tovat bylo možné i díky sortimentu 
exkluzivních vín. Součástí akce by-
ly také trhy se zeleninou, kořením 
a pečivem. „Věřím tomu, že Kulinářské 
dny ocenili všichni gurmáni, kteří mají 
rádi nejen domácí kuchyni, ale i tu exo-
tickou, kterou připravili ti nejlepší šé� u-
chaři,“ poznamenala k akci starostka 
Vladislava Hujová

K poslechu zahrál Martin Hrubý 
se svou kapelou Bůhví, která nabíd-
la energický pop rock, návštěvníky 
pobavil i DJ a nechyběla ani část vy-
hrazená dětem.

Akce, která pohladila chuťové 
pohárky, se pozvolna stává vyhle-
dávaným kulinářským zážitkem 

nejen pro místní, ale na Jiřák si 
nalezlo cestu i velké množství ci-
zinců. Třetí ročník se Trojce jed-
noznačně povedl a my, milovní-
ci vybraných chutí, se již těšíme 
na ten následující. 

Jan Dvořák 

Na radnici se slavily jubilejní svatby

V dubnu oslavily významná životní jubilea tyto manželské páry: kamennou svatbu, tedy 65 společných let, Oldřich a Hedvika Bodešínští a Irena a Luděk Šafaříkovi; diamantovou svatbu, tedy 60 společných let, Miroslav a Alena Hankeovi 

a Jaroslav a Karolína Krejzovi; smaragdovou svatbu, tedy 55 let bok po boku, Jindřich a Jaroslava Tesařovi, Ladislav a Jana Herbergerovi a Karel a Bohumila Hosnedlovi; zlatou svatbu, tedy 50 let spolu, si připomněli Zdeňka a Josef  Matouškovi 

a Eva a Miroslav Vokurkovi. Všem oslavencům srdečně gratulujeme.

Americký fotbal se vrací 
na Viktorku – dvakrát
Po loňském fi nále České ligy amerického fotbalu se tento 
sport vrací zpět na Viktorku. Jedno odpoledne, jedno 
místo, dva zápasy. Stadion Viktorie Žižkov bude hostit 
Bitters Doubleheader. Dva zápasy elitní Bitters ligy 
svede proti sobě v jednom odpoledni čtveřice týmů.

V neděli 28. května od 13.00 
se střetnou v repríze loň-
ského fi nále pražští rivalo-
vé. Prague Black Panthers 

budou chtít i tentokrát potvrdit 
nadvládu nad Prahou. O dominan-
ci se je budou snažit připravit Pra-
gue Lions. Loňský trpký konec jinak 
skvělé sezóny dává Lvům motivaci 
navíc. Vždyť od sezóny bez jediné 
prohry a prvního titulu po 10 letech 
je dělil jeden chybný výrok rozhod-
čích v poslední akci zápasu. Návrat 
na místo činu tak oživí vzpomínky 
na žižkovské fi nále, o kterém se ještě 
dlouho hovořilo.

Po pražském derby dostanou fa-
noušci další porci amerického fot-
balu. Od 17.00 se na stadionu, ale 
i na televizních obrazovkách před-
staví ambiciózní Příbram Bobcats 
a černý kůň ligy Pardubice Stalli-
ons. O kvalitní podívanou bude 
postaráno, oba týmy mají ty nej-
vyšší cíle.

V parku u stadionu bude pro ná-
vštěvníky připravená zábavná zóna 
s atrakcemi s tematikou americké-
ho fotbalu, soutěže pro děti i do-
spělé a občerstvení. Čeká na vás ta-
ké vystoupení cheerleaders. Diváci 
dostanou tleskadla s infografi kou 

vysvětlující základní principy hry. 
Odborníkem na americký fotbal se 
tak návštěvník stane za jedno odpo-
ledne. „Srdečně vás zvu na letošní svá-
tek všech milovníků nejen amerického 
fotbalu, ale především kvalitního spor-
tu. Zažijte znovu jedinečnou atmosfé-
ru amerického fotbalu v té nejvyšší for-
mě u nás na Žižkově. Už loňský ročník 
potvrdil, že Praha 3 umí ocenit nejen 
špičkové sportovní výkony, ale i dobrou 
zábavu,“ povzbuzuje fanoušky sta-
rostka Prahy 3 Vladislava Hujová, 
která se ujme slavnostního losování 
na úvod utkání. 

-red-

Jste připraveni na dvojitou porci!? 

28. 5. 2017 VIKTORIA ŽIŽKOV 
Dva zápasy amerického fotbalu elitní Bitters ligy! 

JEDNO ODPOLEDNE, JEDNO MÍSTO, DVA ZÁPASY!

www.caaf.cz/doubleheader
Vstupné 100 Kč. V parku atraktivní fanzóna s fotbalovými atrakcemi a občerstvením.

Prague Lions
Prague Black Panthers

13:00

Pardubice Stallions
Příbram Bobcats

17:00
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„Zpěv jako univerzální jazyk neztrácí na 
zájmu,“ říká ředitel GMHŠ Filip Magram
Na Komenského náměstí na pražském Žižkově stojí český unikát – osmileté gymnázium 
s hudebním zaměřením a hudební základní umělecká škola. O místě, kde se soustředí bezmála tisíc 
talentovaných dětí, mnoho skvělých učitelů a spousta krásné, především klasické hudby, jsme si 
povídali s ředitelem Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy Filipem Magramem (FM) 
a sbormistryní sborového studia Zvoneček Jarmilou Novenkovou (JN).

Kolik žáků GHMŠ ročně přijímá 
a kolik sborů je aktuálně ve sboro-
vém studiu? 
FM: Na hudební gymnázium přijí-
máme ročně kolem čtyřiceti nových 
studentů a v hudební škole je každý 
rok ve znamení jiného počtu nováč-
ků, vždy se však blížíme počtu 150 
žáků.
JN: Sborové studio Zvoneček má 
čtyři oddělení podle věku dětí. 
V přípravném sboru Zvonítka jsou 
děti od tří let, v komorním sboru Ab-
bellimento byste naopak našli slečny 
s věkem přes dvacet let. Dohromady 
je to přes 200 dětí.

Jak dlouho už sborové studio Zvo-
neček ve škole působí?
JN: Historie Zvonečku se začala psát 
v roce 1996, kdy jsem přijala nabídku 
vytvořit a vést školní sbor. Z nevel-
kého počtu dětí záhy vyrostla sboro-
vá rodina zpěváků od těch nejmen-
ších, tříletých, až po vysokoškoláky.

Jakých největších úspěchů sbor do-
sáhl? 
JN: Procestovali jsme téměř celou 
Evropu, zpívali jsme v USA, Kana-
dě i Japonsku. Mezi největší úspě-
chy patří absolutní vítězství v sou-
těži Svátky písní Olomouc, medaile 
ze sborové olympiády v Cincinnatti, 
Grand Prix ze soutěže v Grazu a me-
daile z japonské Takarazuky. Naše 
činnost je velice rozsáhlá a neobe-
jde se bez vnější podpory partnerů. 
Máme štěstí, že nás významně pod-
poruje formou grantů právě městská 
část Praha 3.

Kde můžeme Zvoneček slyšet?  
JN: Zvoneček každoročně zpívá 

v Dvořákově síni pražského Rudol-
fi na, v kostele sv. Šimona a Judy 
i na mnoha dalších místech. Pro-
gram vystoupení lze nejsnáze najít 
na webových stránkách. 

Dnešní děti často raději tráví čas 
u počítače. Jak je to s jejich zájmem 
o sborové zpívání a hudbu obecně?
FM: Myslím, že zpěv jako uni-
verzální jazyk neztrácí na zájmu. 

Pokaždé, když navštívím ty úžasné 
velké koncerty Zvonečku nebo se 
začtu do prožitků ze zahraničních 
cest sboru, vidím a vnímám stále 
mnoho nadšených zpěváků. Hudba 
je součástí každého člověka. I z po-
čítače na nás promlouvá hudba. Vě-
řím, že svět bez hudby nikdy nena-
stane. 

A co budoucnost školy? 
FM: Rád bych, aby byla naše ško-
la vnímána jako hudební instituce 
a zároveň i místo se špičkovým zá-
zemím a vysokou kvalitou ve vzdě-
lávání mladých generací. Má vize 
staví na myšlence, aby každý, kdo 
Prahu navštíví a hudba k jeho životu 
neodmyslitelně patří, spojil si tuto 
„uměleckou Mekku střední Evropy“ 
s Prahou 3, se Žižkovem a Gymnázi-
em a Hudební školou hlavního měs-
ta Prahy. 

-miš-

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

Ve dnech 1. 5. a 8. 5. (státní svátky) je Nová 
Trojka uzavřena.

St 3. 5. 10.00–12.00 Pozor, bacil! aneb 
Zdravotní rizika, hrozící dětem nejen v do-
spívání
Pá 12. 5. 18.00 – So 13. 5. 9.30 Pyžámko-
vý večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti 
se postaráme my
Ne 14. 5. 20.00 Čtyřicátá čtvrtá Procházka 
fi lmem – Richard Müller: Nepoznaný
Út 16. 5. od 15.30 Koncert hudebních kur-
zů
Pá 19. 5. 15.00–19.00 Odlehčovací pátek 
pro pěstounské rodiny
Pá 19. 5. 15.00–17.00 Když to nejde dál 
aneb Syndrom vyhoření u pečujícího člena 
rodiny
So 20. 5. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne 
pro ženy – běžecká skupina
So 20. 5. 9.00–11.15 Sportovní dopoledne 
pro ženy – NEběžecká skupina
So 20. 5. Den pro děti z  pěstounských 
a sociálně znevýhodněných rodin
Ne 28. 5. 15.00 Rodinné sportovní klání 
aneb Rajská zahrada žije pohybem
24. 7.–1. 9. 7.30–17.00 (týdenní turnusy) 
Letní příměstské tábory aneb V Nové Trojce 
v pohybu

Individuální poradenství a  mediace, 
podpůrné skupiny
Út 9. 5. 16.00–17.00 Dvojčata v rodině
St. 10. 5. 10.30–11.30 Nemocné dítě v ro-
dině
Pá 12. 5. 9.30–11.30 Psychomotorický vý-
voj s Mgr. Lenkou Arimiyawu
So 13. 5. 10.30–11.30 Výživová poradna 
pro děti i  rodiče s Mgr. Terezou Hofmano-
vou

Čt 18. 5. 16.00–16.30 Jak na  poruchy 
učení a  chování s  etopedkou Mgr.  Janou 
Češkovou
Pá 19. 5. 9.30–11.30 Laktační poradna 
s Marikou Pithartovou, DiS
Po  22. 5. 9.00–10.30 Poradna v  oblasti 
osobnostního rozvoje
Ne 28. 5. 16.30–17.30 Rodina v krizi

Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena a Leona tel.: 222 589 404
Út 9. 5. 9.30 Setkání dobrovolníků 
Pá 26. 5. 15.00 Dobrovolnický posezení 
s háčkováním, korálky

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.
5. 5. pá 17.00 – 20.00 Relu tašky  –  Přijďte 
si vyrobit RELU tašku, dle vlastního gusta, 
sobě na míru.
16. 5. út 9.00 – 12.30 Zdravě v Ulitce  –  indivi-
duální konzultace s  nutriční terapeutkou jak 
správně skládat jídelníček podle vašich potřeb.
17. 5. st 16.00 – 18.00 Pohádkový les  –  
Lesem plným soutěží a  her vás provedou 
pohádkové bytosti z jedné známé pohádky.
26. – 27. 5. pá – so 18.00 – 9.30 Noc v  Ulit-
ce  –  Užijte si večer a děti nechte nám, nudit 
se rozhodně nebudou…
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

5. 5. pá 17.00 – 19.00 Drátování v  lidovém 
stylu  – Drátované věšáčky, obrázky a zápi-
chy do květináčů. 
5. 5. pá 14.30 – 19.00 Toulky Prahou s an-
gličtinou.
8. 5. po 8.00 – 16.20 Výlet na táborovou zá-
kladnu!
12.–14. 5. pá– ne Jarní výprava do Žlouko-
vic.
27. 5. so Ulitafest 2017.
3. 6.  so 14.00 – 18.00 Ulítlej blešák  – Bleší 
trh na zahradě Ulity.

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.

Téma měsíce je květen – lásky čas.
1.5. tematický fi lm: Lásky čas
9.5. diskuze na téma: jak vypadá ideální part-
ner/ka?
15.5. tematický fi lm: Pýcha a předsudek
23.5. diskuze na téma: radosti a strasti part-
nerského vztahu

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

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

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

2. 5. Podpůrná skupinka v počátcích ma-
teřství, 13:15–15:15
9. 5. Podpůrná skupina pro ženy s batolaty, 
10:30–12:00 
9. 5. Podpůrná skupina Porod jinak, 13:15–
15:15
10. 5. Chytře na  reality, seminář s M. Liš-
kou, 18:30–21:30
13. 5. Příměstská sobota pro děti v  pěs-
tounské péči a děti v evidenci OSPOD 
16. 5. Podpůrná skupinka v počátcích ma-
teřství, 13:15–15:15
25. 5. Večerní seminář pro pěstouny 
27. 5. Příměstská sobota pro děti v  pěs-
tounské péči a děti v evidenci OSPOD
31. 5. Chytře na  reality, seminář s M. Liš-
kou, 18:30–21:30

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)

2. 5.–5. 5. Téma: Jaká práce mě zajímá? 
9. 5.–12. 5. Týden fér play
10. 5. Druhý zápas Ligy férového fotbalu
15. 5.–19. 5. Téma: Co je pro mě rodina?
14. 5. Svátek matek
15. 5. Mezinárodní den rodiny
22. 5.–26. 5. Bezpečí na internetu
25. 5. Mezinárodní den počítačů

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

V  květnu zahajujeme zápis na  volná místa 
v podzimních kurzech, informace na webu 
a v Klubu REMEDIUM.
Skupina KONTAKT, příležitost k  popovídání 
a seznámení bude 4.5. od 10.30 hod., účast 
zdarma, nové zájemce vítáme. Do Klubu zve-
me zájemce o ruční práce, společenské hry 
a přátelské posezení u kávy.

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3,  272 743 666 
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
 
Občanská poradna REMEDIUM poskytuje 
pravidelně sociální poradenství – bezplatné, 
nezávislé, důvěrné a nestranné – v následu-
jících časech:
pondělí,  úterý a  čtvrtek od  8.30–11.30 
hod. pro osobní konzultace (bez objedná-
ní), pondělí, úterý a čtvrtek od 12.30–15.30 
hod. pro telefonické dotazy.
Čekárnu otevíráme čtvrt hodiny před začát-
kem konzultací.
Na našich stránkách www.dluhovylabyrint.
cz můžete zjišťovat informace z oblasti dlu-
hové problematiky.
Bližší informace najdete na www.remedium.
cz.

HUSŮV INSTITUT TEOLOGICKÝCH 
STUDIÍ 
Srdečně zve všechny milovníky klasické hud-
by na operní večer, který se uskuteční ve stře-
du 10. května 2017 od 18 hodin. Prostřed-
nictvím velkoplošné DVD projekce v  aule 
výukových prostor HITS, Roháčova 66, Pra-
ha 3 zazní publikem i  dnes navýsost prefe-
rovaná partitura nadepsaná titulem Il Barbie-
re di Seviglia (Lazebník sevillský) Gioachina 
Rossiniho v originálním pojetí tzv. buffo opery 

Ředitel GMHŠ Filip Magran

     Věřím, že svět 
bez hudby nikdy 
nenastane

”
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s  odlehčenou dějovou koncepcí. V  exklu-
zívním vokálním provedení dominují Juan 
Diego Flórez, Maria Bayo, Pietro Spagnoli, 
Ruggero Raimondi a dal. Představení, kte-
ré bylo na scéně Teatro Real (Madrid) pre-
zentováno v  roce 2005, diriguje Gianluigi 
Gelmetti. Za  realizační tým se na  vás těší 
Mgr. Karel Bican, Renata a Vojtěch Velíško-
vi. Vstupné zdarma.

Základní organizace Svazu důchodců 
Praha 3
blahopřeje všem jubilantům, kteří se 
v  první polovině roku 2017 dožívají vý-
znamného životního jubilea.

Přátelské posezení, na které obdrží osob-
ní pozvání dopisem, se bude konat dne 
25. května 2017 od 14.00 hod. v  prosto-
rách Klubu důchodců v Praze 3, Olšan-
ská 7 (zelená budova vedla pošty). Bez-
bariérový vchod do Klubu důchodců je ze 
zadní části objektu.
Tram. č. 9, 26

Základní organizace Svazu důchodců
František Prášek
předseda

 

  ALFA HUMAN SERVICE
Na Vrcholu 2595/25
130 00 Praha 3

tel.: 242 441 486 
e-mail.: info@alfabet.cz 
www.alfahs.cz

Prázdninový provoz v miniškolce 
Alfík pro předškolní děti 
Miniškolka Alfík, kterou provozuje ne-
zisková organizace Alfa Human Service, 
z. s., je k dispozici rodičům i během let-
ních prázdninových měsíců. Jedná se 
o dotovanou službu pro občany Prahy 3. 
Alfík je přes prázdniny otevřen v následu-
jících termínech:

10. 7.–14. 7.
17. 7.–21. 7.
21. 8.–25. 8.
28. 8.–1. 9.

Denní obsazenost skupiny je nejvíce 6 dětí 
již od  dvou let, sourozenci jsou cenově 
zvýhodněni. Prázdninová kapacita zatím 
ještě není zcela naplněna, cena za jedno 
dítě na celý týden je 900,- Kč, v případě 
sourozenců se platí za každé dítě 800,- Kč 
týdně. Do prázdninového „Alfíku“ mohou 
rodiče své děti zapsat individuálně.

Kontakt: Mgr. Hana Hrubá, hana.hruba@
alfabet.cz, Miniškolka Alfík, Na Vrcholu 
25/2595, Praha 3, další informace jsou 
na: www.alfahs.cz 

Prošlé léky jsou nebezpečné, 
patří do lékárny
Nevyužité nebo prošlé léky před-
stavují nebezpečný odpad. Při 
jejich likvidaci je potřeba si uvě-
domit, že rozhodně nepatří do po-
pelnice, ale do  lékárny, kde jsou 
shromažďovány ve  speciálních 
kontejnerech a  posléze odborně 
zlikvidovány certifi kovanou fi rmou.

Proč odevzdávat staré léky v lékár-
ně? Neboť nedojde k jejich zneuži-
tí osobami závislými na návykových 
látkách a nedostanou se do rukou dě-
tem. „Důležitá je osvěta. Pomůže předejít 
problému, který nás tíží. Tím je vyhazo-
vání prošlých léků do popelnic, kde k nim 
mají přístup nejen děti, ale také drogově 
závislí. Léky se mohou odevzdat v které-
koliv lékárně, a to zcela bezplatně,“ řekl 
zástupce starostky pro sociální oblast 

David Gregor. „Léčiva významným 
způsobem ovlivňují řadu dějů v našem tě-
le a jsou vždy určená k léčbě konkrétního 
pacienta. Nikdy by se neměla dostat k ně-
komu, kdo je nemá užívat, a to v žádné 
formě. Proto nepatří do kanalizace ani 
do klasického odpadu. Nesprávnou likvi-
dací léčiv můžeme ohrozit zdraví nebo ži-
voty dalších lidí a nejrizikovější skupinou 
jsou naše děti,“ dodala vedoucí Od-
dělení klinické farmacie Nemocnice 
Na Bulovce Jana Gregorová.

Podle lékárníků by lidé měli ale-
spoň jednou za rok překontrolovat 
domácí lékárničky a autolékárny. 
Užití starých léků neohrožuje přímo 
život uživatele, ale jejich požití je 
buď neúčinné, nebo může způsobit 
zdravotní potíže. 

-daf-

Armáda spásy se představila v novém
Nové komunitní centrum slavnostně otevřela Armáda spásy na území Prahy 3 letos v dubnu. 
Poté, co vyklidila prostory v Biskupcově 36, kde sídlila od počátku své obnovené činnosti 
v České republice, se přestěhovala do suterénního prostoru vedlejšího objektu v Biskupcově 38.  

Kapitán Petr Janoušek 
v úterý 11. dubna při-
vítal v zaplněné míst-
nosti všechny účastníky 

slavnostního otevření a poděkoval 
za odvedenou práci. Potom se už 
prostor zaplnil tóny písně Haló, ha-
ló v podání souboru Radostné stá-
ří. Jedna ze zakládajících členek 
obnovené Armády spásy Daniela 
Klementová zavzpomínala na úpl-
né počátky a dodala: „Přeji si, aby 
se našlo srdce tohoto nového prostoru, 
aby zde vládl duch radosti a požehná-
ní.“ Shromáždění pozdravil i vojen-
ský kaplan Miroslav Kloubek, který 

mimo jiné řekl: 
„Přeji všem hodně 
síly a vytrvalosti, 
protože vaše ruce 
dělají pro druhé.“

Mezi jednot-
livými vystoupe-
ními zněly národní písně a vlád-
la povznesená nálada. Na stolcích 
vonělo pohoštění a hosté si mohli 
odnést drobné dárky z komunit-
ní dílny. Za městskou část Praha 3 
vystoupil zástupce starostky Da-
vid Gregor, který podotkl: „Jsem 
velice šťasten, že vás tu máme, přeji 
vám vše dobré, ať vás práce naplňuje 

potěšením a já se těším na další spolu-
práci s vámi.“

Cílem Armády spásy je fyzická, 
sociální, morální a duchovní pod-
pora lidí všech věkových kategorií, 
a to na křesťanských principech. Cí-
lovou skupinou Armády spásy jsou 
všichni ti, kteří se ocitli v obtížné 
životní situaci, ale také ti, kteří hle-
dají jakoukoliv duchovní pomoc 
či oporu. Armáda spásy provozuje 
v České republice sociální zaříze-
ní a komunitní centra, která každý 
den využívá přes tisíc znevýhodně-
ných osob. 

Jan Dvořák

Slovo z církví
Víc než slovo
Mám napsat slovo z církve. Víc než 
slovo z církve bych tuto úvahu po-
jala jako slovo o hodnotách, do kte-
rých jsem vložila svou naději. Jsou 
to hodnoty, o kterých si myslím, že 
nejsou mrtvé. V tyto hodnoty jsem 
uvěřila díky muži z Nazaretu, kte-
rý se nebál je říkat. On je nejen 
říkal, ale i žil, což je pro mě ještě 
více důvodem, abych jim důvěřova-
la. Podle jedněch neskončil slavně 
– umřel jako zločinec. Pro jiné je-
ho smrt je důkazem, že nic nemů-
že zlomit člověka, ani smrt, aby se 
zřekl toho, o čem mluvil a žil. Zval 
do jiné reality, než je člověk scho-
pen sám vlastními prostředky vy-
tvořit. Říkal tomu nebeské nebo 
Boží království. Víra v tuto realitu 
mu dávala sílu k tomu, aby se je-
ho srdce nezaneřádilo nenávistí, 
závistí a zlobou. Nová perspektiva 
i realita tohoto muže byla realitou 
pomoci. Nikoli pomoci na základě 
účelu a prospěchu. Pomoci, která 
se nechala strhnout soucitem. Soli-
darita, která na svých zádech chvíli 
nese toho druhého, než může jít za-
se o kus dál. 

Usedám k počítači a pociťuji roz-
ladění. Jak sdělit vše o tomto muži 

z Nazaretu a nevyprázdnit obsah 
slov. Jak sdělit světu to, že víra na-
děje a láska je silnější než zbraně 
hromadného ničení. Jak vám říct, 
že svět můžeme spolu vytvářet. Jak 
říct, že tu jinou perspektivu, jinou 
realitu můžeme a jsme schopni vy-
tvářet navzdory zprávám o válkách, 
bezpráví, nenávisti, vypočítavosti. 
Ptáte se jak? Vzít vážně slova, která 
říká ten muž z Nazaretu i dnes. 

Eva Šormová,

Ochranovský seniorát při ČCE Praha

Kapitán Petr Janoušek a David Gregor během otevření nového působiště Armády spásy v Bis-

kupcově 38 Foto Radko Šťastný

Program:
Každý den se společně seznámíme s jednou z významných biblických postav.
Navštívíme Adama, Abrahama, Mojžíše, Ježíše a Pavla. 
Také se můžete těšit na spoustu her a dalšch venkovních i vnitřních aktivit.

Součástí ceny je strava (svačina, oběd, svačina) a pitný režim.
Týden zakončíme společně s rodiči pátečním grilováním.

Příměstský tábor pro děti 7–12 let

Putování s biblickými hrdiny 
21. – 25. 8. 2017 • 8.30–16.30

Místo konání: Baptistická církev, Vinohradská 68, Praha 3
Kontakt: sbor@baptistepraha3.cz, 734 790 635 
Cena: 1 200 Kč

PROČ ODEVZDÁVAT 
STARÉ LÉKY V LÉKÁRNĚ?
STOP! NEDOJDE K JEJICH ZNEUŽITÍ 

ZÁVISLÝMI OSOBAMI
Drogově závislí mnohdy hledají v popelnicích vyhozené léky, které mohou 
užít nebo s nimi obchodovat. Pokud je v odpadu najdou, úspěšné místo 
nálezu navštěvují opakovaně.

STOP! NEDOSTANOU SE DO RUKOU 
DĚTEM A NEPOVOLANÝM
Staré léky jsou nebezpečný odpad a podle toho je třeba s nimi zacházet.

STOP! NEZATĚŽUJETE ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Staré léky, obsahují nebezpečné chemické látky, mohou skončit 
na skládce, mohou být spáleny za jiných než předepsaných podmínek 
ve spalovně nebo spláchnuté do WC mohou ohrozit vodní organismy.

POUZE V LÉKÁRNĚ ZAJISTÍ JEJICH 
ODBORNOU A BEZPEČNOU LIKVIDACI.
ODBĚR PROŠLÝCH LÉČIV JE BEZPLATNÝ.

STOP!

STOP!

STOP!

Vydala městská část Praha 3 
v roce 2017 v rámci 
protidrogové prevence
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Taneční odpoledne pro seniory
Městská část Praha 3 pořádala 
18. dubna v kongresovém sále 
hotelu Olšanka tradiční Taneč-
ní odpoledne pro seniory, které 
přišli pozdravit zástupci starost-
ky David Gregor a Ivan Hole-
ček. K  poslechu hrála kapela 
Žižkovanka Petra Soviče. Milým 
překvapením bylo vystoupení 
dětského souboru taneční ško-
ly Plamínek.

TJ Zora pro nevidomé sportovce slaví 40 let
TJ Zora sdružující nevidové a těžce zrakově postižené sportovce oslaví v červnu již 40 let své 
existence. Pro své členy oddíl připravil s grantovou podporou Prahy 3 a pod záštitou starostky 
Vladimíry Hujové sportovní den, na kterém chce i veřejnosti ukázat, jak lidé se zrakovým 
postižením sportují.  

Oddíl má aktuálně 200 čle-
nů, z toho 30 dětí. Počet 
sportů se postupem let roz-
šiřoval, nyní se u nás vě-

nujeme jedenácti sportům,“ říká dlou-
holetý člen a nyní předseda oddílu 
Jaroslav Jelínek. Mezi ně patří na-
příklad showdown, speciálně upra-

vená obdoba stolního tenisu. V této 
disciplíně má TJ Zora dvojnásobné-
ho mistra Evropy a vicemistra světa 

 Luboše Zajíce. Populární je simulo-
vaná zvuková střelba, zrakově po-
stižení hrají dámu, šachy, věnují se 

bowlingu, kuželkám nebo goalbal-
lu, který pravidelně trénují ve dvou 
školách v Praze 3. „Sport pro nevido-
mé není o výkonech, ale jedná se o for-
mu relaxace, pohybu, ale i seberealizace 
a pozvednutí sebevědomí. Navíc musíme 
sportovat tak, abychom se nezranili,“ ří-
ká předseda Jaroslav Jelínek a zve 
veřejnost na oslavy 40. výročí vzni-
ku oddílu, které se uskuteční 24. 6. 
v žižkovské sokolovně a v kuželně 
SK Žižkov v Piterově ulici: „Každý 
bude mít možnost se do soutěže zapojit.“ 
TJ Zora Praha je neziskovou orga-
nizací, která svoji činnost fi nancu-
je převážně ze sponzorských darů. 
Praha 3 jednotu podporuje každo-
ročně formou dotací na sportovní 
turnaje. 

Katka Maršálová

Jarní kolo Křížovkářské ligy právě 
odstartovalo
Do  zkušební části křížovkářské 
ligy pro seniory, která probíhala 
v  prvním čtvrtletí, se zapojilo 
139 účastníků. Největší zájem 
o registraci byl v Informačním centru 
Praha 3, kde se zaregistrovalo 
celkem 70 osob. Jarní kolo soutěže 
odstartovalo právě teď.

Křížovky luštili v prvním kole napří-
klad také klienti Ošetřovatelského 
domova Habrová či Domu s pečova-
telskou službou Roháčova. Nejstarší 
účastnici bylo 102 let. „Účastníci, kte-
ří odevzdali formulář se všemi vyplněný-
mi tajenkami a současně byli z Prahy 3, 
obdrželi dárkové balíčky,“ uvedl zá-
stupce starostky pro sociální oblast 
David Gregor.

Jarní část Křížovkářské ligy na-
vázala 27. dubna. V tomto případě 
dostali účastníci první tři křížovky 
současně. Poté obdrží vždy každý 
týden jednu. Desátá, poslední kří-
žovka bude k dispozici 15. června. 
Do 22. června musejí křížovkáři v re-
gistračním místě odevzdat formulář se 
všemi tajenkami. „Nespornou výhodou 
akce je, že se zájemci mohou přihlásit kdy-
koliv v jejím průběhu. Křížovky si tak mo-
hou vyzvednout i zpětně, mohou tedy dostat 
více křížovek zároveň,“ uvedl zástupce 
starostky Ivan Holeček, další z patro-
nů akce. Registrace je možná ještě tý-
den před ukončením vydávání křížo-
vek, tedy 8. června 2017.

Do Křížovkářské ligy se může při-
hlásit každý zájemce starší 60 let, kte-

rý se zaeviduje v jednom z registrač-
ních míst. Hrací den je čtvrtek, kdy 
probíhá registrace a vydávání křížo-
vek. Křížovku si soutěžící vyzvedává 
pouze v tom místě, kde se zaregistro-
val. Po vyluštění deseti křížovek ode-
vzdá vyplněné tajenky na předepsa-
ném formuláři. Do slosování o ceny 
mohou být zařazeni pouze obyvate-
lé Prahy 3, kteří odevzdají formulář 
se všemi tajenkami. Registrační místa 
jarní části jsou: Informační centrum 
Praha 3, Klub Remedium v Táborit-
ské ulici, Dům s pečovatelskou služ-
bou (klub seniorů) Roháčova, Ošet-
řovatelský domov Habrová, Armáda 
spásy v Biskupcově uici. V jednání 
jsou další dvě lokality. 

-red-

Veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3
Na náměstí Jiřího z Poděbrad se 
8. června 2017 uskuteční už čtvrtý 
ročník Veletrhu sociálních a návaz-
ných služeb pod názvem Veletroj-
ka. Návštěvníci budou mít možnost 
seznámit se s nabídkou a činností 
jednotlivých organizací, vyzkou-
šet si zajímavé zážitkové progra-
my a hry, ochutnat nebo si odnést 
některý z výrobků. Připraven bude 
také doprovodný program s řadou 
hudebních,  tanečních a  divadel-
ních vystoupení.

Přehlídku služeb, na níž se předsta-
ví široké spektrum organizací, po-
řádá ve spolupráci s poskytovateli 
sociálních a návazných služeb třetí 
městská část. Na čtvrtém ročníku ve-
letrhu najdou zájemci opět pestrou 
nabídku organizací, jejichž služby 
mohou lidé ocenit v jakékoli život-

ní etapě. Rodiče s dětmi mohou na-
čerpat inspiraci u stánků rodinných 
center, jako jsou Nová Trojka, Pale-
ček, ve stánku Domu dětí a mláde-
že Ulita nebo v autobuse Uličník or-
ganizace R-Mosty. Svoje stánky zde 
bude mít i řada pacientských orga-
nizací – například společnost Ergo 
Aktiv s jejich polívkovou smrští, kte-
rá pomáhá lidem po mozkové přího-
dě, sdružení pacientek s nádorovým 
onemocněním prsu Mamma Help 

nebo TJ Zora Praha, která předsta-
ví simulovanou zvukovou střelbu 
a hru showdown. 

Možnosti, jak trávit volný čas, 
ale i poradenství v sociální oblasti 
nabídnou seniorům pracovníci or-
ganizací Remedium Praha, Česká 
asociace pečovatelské služby, Pe-
čovatelská služba Praha 3, Ošet-
řovatelský domov Praha 3, Tichý 
svět nebo Život 90 s jejich zážitko-
vým programem pro simulaci stá-
ří. Chybět nebudou ani organizace 
na podporu integrace cizinců nebo 
lidí bez domova a mnoho dalších. 
„Jsem rád, že Veletrojka má na Praze 3 
svou tradici. Velmi podporuji tuto akci, 
která má smysl a je pro občany příno-
sem,“ řekl zástupce starostky David 
Gregor. 

-red-

SVĚCENÝ

NAVRÁTILOVÁ
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Na návštěvě

Procházka do podzemí 
Mimořádný zájem veřejnosti 
vzbudila prohlídka sakrálních 
interiérů kostela na náměstí 
Jiřího z Poděbrad, kterou poslední 
únorový den zorganizovalo v rámci 
pravidelných vlastivědných 
procházek infocentrum Prahy 3. 
Dorazil na ni dvojnásobný počet 
účastníků, než s jakým se počítalo.  

Kromě kostela Nejsvětější-
ho Srdce Páně procház-
ka zavedla účastníky také 
do nedaleké modliteb-

ny Sboru bratrské jednoty baptistů 
na Vinohradech. Neočekávaný zá-
jem vyvolal fakt, že se do podzem-
ních prostor kostela nelze dostat 
úplně běžně, pokud se právě neko-
ná některá z akcí pořádaných místní 
farností. Další příležitostí pak může 

být návštěva výstavy v galerii Josipa 
Plečnika, která se tam nachází. 

V obou sakrálních prostorách 
si zájemci vyslechli výklad o histo-
rii stavby a její umělecké výzdobě. 
V „kryptě“ kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně obohatili své vědomos-
ti o exkurz do historie pohřbívá-
ní. Přitom se tyto prostory kryptou 
nazývají nesprávně. „Krypta je mís-
to v podzemí kostela užívané primár-

ně jako pohřebiště, což zde neplatí. Ani 
sám Plečnik ho nenazýval kryptou, ný-
brž kaplí. To však geniu loci a nevšední 
sakrální atmosféře místa nic neubírá,“ 
upřesnila průvodkyně Vladislava 

Holzapfelová, historička se specia-
lizací na funerální umění. Ve Sbo-
ru bratrské jednoty baptistů zasvě-
cený průvodce z řad tamních členů 
vysvětlil specifi ka spirituality a křtu 

baptistů. Zajímavé bylo také srovná-
ní obou míst z hlediska liturgické-
ho provozu či odlišností katolictví 
a baptismu. 

Katka Maršálová

Trojka v obraze / Jaro v Rajské zahradě

Kaple v kryptě kostela je využívána především k modlitbám. Foto Radko Šťastný

Foto Radko Šťastný
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Továrny na střelivo Sellier a Bellot
Továrnu na střelné zápalky neboli 
kapslovnu založili francouzští pod-
nikatelé Louis Sellier a Jean Ma-
ria Nicolaus Bellot na  Parukářce 
v roce 1825. Dnes část jejích budov 
slouží jako obytný komplex, v jiné 
části je restaurace. 

Začátkem roku 1825 požádal 
Louis Sellier rakouské úřady o pri-
vilegium na výrobu perkusních zá-
palek, nečekal ale na jeho vydání 
a s výrobou začal ve zrušeném Zbra-
slavském klášteře ihned. Bez odbor-
ného vedení se však práce nedařila. 
Císař František I. tak vydal privile-
gium s podmínkou, že výrobu bude 
řídit odborník. Do té doby směl Sel-
lier vyrábět jen měděné kalíšky k zá-
palkám. Požádal proto o spolupráci 
Mariu Nicolause Bellota, která za-
čala v srpnu 1825. Toto období se 
pokládá za vznik fi rmy. Bellot přijel 
na podzim roku 1825 do Prahy a ujal 
se zakládání dílny v bývalé usedlos-
ti na Parukářce, kterou zakoupil Sel-

lier. V květnu 1826 fi rma Sellier & 
Bellot konečně získala plnohodnot-
nou licenci. 

Ani jeden ze společníků nepláno-
val zůstat v Praze, ale Bellot 12. červ-
na 1827 pojal za manželku Alžbě-
tu Vackovou, a rozhodl se proto 
ve městě usadit. Sňatek mu usnadnil 
získat rakouské občanství, Sellierovi 
byla na rakouské občanství udělena 
výjimka, což pro fi rmu znamenalo 
nejen jednodušší jednání s rakous-
kými úřady, ale i snazší podnikání 
v Praze. 

V únoru 1832 došlo k tragédii, 
kdy neopatrností dělníka došlo k vý-
buchu. Bellota střepiny z roztříště-
ných brýlí připravily o většinu zraku 
a částečně ohluchl. Přesto se nadá-
le podílel na vedení fi rmy a na za-
vádění nových výrobků a moder-
nizaci výroby. Denní výroba v roce 
1835 činila 300 000 kusů zápalek, tj. 
88,5 milionu zápalek za rok. Po vy-
dání zbrojního patentu v roce 1852 
prodej zápalek v Rakousku výrazně 

klesl. Firma začala hledat odbyt jin-
de, exportovala do Spojených stá-
tů, Anglie, Itálie, Švýcarska a do vý-
chodního Středomoří. V roce 1853 se 
začaly vyrábět náboje Flobert a Le-
faucheux. Aby Bellot vyplnil kapa-

citu na výsekových strojích, začala 
fi rma dělat měděné kroužky, které 
sloužily ke zpevňování zapínacích 
otvorů dámských šněrovaček a pán-
ských uniforem. V šedesátých letech 
19. století došlo opět k navyšování 
výroby a následně k rozšíření stroj-
ního vybavení a výstavbě nových to-
várních objektů. 

Roku 1865 odchází Sellier do dů-
chodu, Bellot o dva roky později. 
V roce 1869 vzniká konsorcium pro 
vytvoření akciové společnosti. Jeho 
členy byli Bellotův syn Alfred, zeť 
Karel Bamberger a dalších 13 vý-
znamných pražských podnikatelů 
a právníků a také fi rma Halla. Kon-
cem 19. století změnila společnost 
název na Továrny na střelivo, dří-
ve Sellier a Bellot, který vydržel až 
do konce druhé světové války. V prů-
běhu první světové války vyráběla té-
měř výhradně náboje do armádních 
pušek a pistolí. Po vzniku Českoslo-
venska se pak stala hlavním dodava-
telem střeliva do pistolí užívaných 

československou armádou a policií. 
Aby se tak ale mohlo stát, musela 
být fi rma v českém majetku. Většinu 
akcií proto zakoupila Česká průmys-
lová banka. Ve 20. letech 20. stole-
tí byly vystavěny nové budovy hlav-
ních dílen a kanceláří podle projektu 
Zdeňka Friče. V roce 1930 obdržela 
fi rma požadavek ministerstva obra-
ny na počet nábojů v případě vypuk-
nutí války. V existujících prostorách 
nebylo ale možné toto množství ná-
bojů vyrobit, proto byla v roce 1935 
výroba v areálu na Parukářce ukon-
čena a přestěhována do nového pro-
vozu ve Vlašimi. V uvolněné továr-
ně se montovaly motocykly Ogar 
a Jawa, později zde byla opravna aut 
Mototechna. Dnes část budov slou-
ží jako obytný komplex, v jiné části 
je restaurace. Posledními památka-
mi na továrnu jsou zeď, tovární ko-
mín a obytný dům s nápisem Sellier 
& Bellot v Jeseniově 53 a dva domky 
bývalé vrátnice.  

Radko Šťastný

Kapslovna kolem roku 1900

Ozvěny minulosti

Z amatérské záliby životní poslání 
Profesor Václav Vilém Štech je spjat s uměleckými dějinami Prahy, kterou 
chápal jako osobitý umělecký a architektonický fenomén. Zároveň se zabýval 
uměním od paleolitu a neolitu až do 20. století. V neposlední řadě byl 
popularizátorem dějin naší země v rozhlasových a televizních pořadech.

Narodil se 31. března 1885 
ve Slaném v rodině učite-
le, spisovatele, dramati-
ka a divadelního ředitele 

Václava Štecha. Matka Anička Mr-
zílková zemřela při porodu. Otec se 
v roce 1888 podruhé oženil a v roce 
1894 se rodina přestěhovala na Žiž-
kov, kde otec získal místo učitele 
na žižkovských obecných školách. 
Václav Vilém Štech barvitě vzpomí-
nal na množství klukovských rados-
tí, jež ještě nezastavěný Žižkov ský-
tal – na klouzačky a sněhové bitvy 
v okolí Kubelíkovy ulice a nám. Ji-
řího z Poděbrad nebo chytání čolků 
na Židovských pecích. 

Po gymnáziu studoval na Filo-
zofi cké fakultě Univerzity Karlovy 
dějiny umění a estetiku u Bohumi-

la Matějky a Otakara Hostinského. 
Navštěvoval i přednášky z histo-
rie u Josefa Pekaře a Josefa Šusty, 
krátce studoval také na Humbold-
tově univerzitě v Berlíně a na pa-
řížské Sorbonně. Na podzim 1910 
ukončil studium složením rigoróz-
ní práce Poznámky k problému 
formy ve výtvarném umění. Poté 
přijal místo odborného asisten-
ta ředitele Muzea hlavního města 
Prahy a účastnil se spolkového ži-
vota v právě založené Skupině vý-
tvarných umělců. Po jejím zániku 
se stal členem Spolku výtvarných 
umělců Mánes, byl také členem 
Klubu Za starou Prahu. V roce 
1925 se stal profesorem nauky 
o slohu na Uměleckoprůmyslové 
škole v Praze, od roku 1930 vyučo-

val dějiny umění na pražské Akade-
mii výtvarných umění, kde zůstal 
až do roku 1958. Mimořádným pro-
fesorem zde byl jmenován již roku 
1930, řádným v roce 1945. 

Štechovo dílo ukazuje na jeho mi-
mořádně široké znalosti. Odbornými 
studiemi přispíval do mnoha perio-
dik, podílel se na výstavních katalo-
zích, zabýval se italskou renesancí, 
českým barokem, uměním 19. i 20. 
století. Kromě množství českosloven-
ských kulturních a státních ocenění 
byl nositelem četných zahraničních 
vyznamenání, například švédského 
Řádu polární hvězdy nebo polského 
Zlatého kříže, byl také rytířem fran-
couzské Čestné legie. 

Podstatnou část Štechova díla 
tvoří knihy o Praze. Vystupoval 

v řadě populárně-naučných pořadů 
československého rozhlasu i televi-
ze, v roce 1967 natočil televizní seri-
ál V. V. Štech vypravuje a vzpomíná. 
V části O Žižkově nazývá tuto čtvrť 
prvním skutečně českým předměs-
tím, hovoří o živelnosti rozmachu, 
kdy se po zboření hradeb začalo 
na Žižkově stavět. Zároveň ale vzpo-
míná na ohromnou chudobu a těsný 
prostor, který je vidět na žebříkovi-
tém členění ulic, kde se dům kupil 
na dům a kde se bydlelo v malých 
a špatně zařízených bytech. 

Poslední etapu života prožil 
Štech v Nerudově ulici č. 32 na Malé 
Straně, kde má pamětní desku s bus-
tou od Josefa Malejovského. Zemřel 
24. června 1974.  

Radko Šťastný
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Sudoměřská ulice 
Fotografi e zachycují čas dávno 
minulý a také mnohé stavby, kte-
ré odvál čas. Tentokrát si díky 
archivnímu snímku můžeme při-
pomenout někdejší podobu ulice 
pojmenované podle slavné bitvy 
husitů u Sudoměře.

Fotografi e z archivu KPŽ zobra-
zuje Sudoměřskou ulici od ulice Tá-
boritské přibližně v roce 1970, tedy 
v době, kdy se připravoval prostor 
pro stavbu komplexu panelové-
ho domu. Jaký odstřel se chystá, to 
z cedule stojící uprostřed ulice není 
známo. Na fotografi i je vidět, že 
na levé straně ulice jsou již všech-
ny domy odstraněny. Poslední dům 
č. 50 stojí dodnes. Dům č. 47 na pra-
vé straně čeká na zbourání. Od něj 
směrem dolů k Táboritské byly stav-
by odstraněny – jednalo se o dům 
č. 51, kde měl sídlo Farní úřad kos-
tela sv. Rocha a malá továrnička Sa-
fesia s čp. 15. Na protilehlém rohu 
stával dům č. 58 s oblíbeným hostin-

cem Na Smetance. Mezi jeho krát-
kodobé návštěvníky patřili zejména 
tramvajáci z linky č. 7, která měla 

konečnou stanici u nákladového ná-
draží, ale bývala i cílem návštěvníků 
Olšanských hřbitovů. Hostinským 

zde byl pan Smolík. Jeho manželka 
byla příbuznou pana Josefa Jelínka, 
jehož kapela s názvem Žižkovanka 
vyhrávala k tanci a poslechu v sále 
hotelu Tichý.

Místo pro panelový dům muse-
ly uvolnit i domy na Táboritské uli-
ci, tedy v bloku mezi ulicemi Sudo-
měřskou a Baranovou. Mezi nimi 
byla i první olšanská škola s čp. 16 
na pozdějším Žižkově, postave-
ná v roce 1837. V této jednopatrové 
škole se vyučovalo až do konce 19. 
století. V tomto století byla založe-
na ulice s původním názvem Sudo-
měřická, aby připomínala slavnou 
bitvu husitů u Sudoměře. Poslední 
dům, který byl v ulici postaven, se 
nachází na rohu Křišťanovy a Su-
doměřské a má č. 13. Tato novostav-
ba nahradila dům nevalné pověsti, 
ve kterém se nacházel hostinec paní 
Bártlové s nelichotivým názvem. 
Nový hostinec, který předstihl pů-
vodní provozovnu nejméně o dvě 
třídy, se hanlivého pojmenování 

nezbavil. V tomto domě bydlel za-
kladatel nakladatelství Aventinum 
Otakar Štorch Marien (1887–1974). 

V okolí ulic Křišťanovy a Sudo-
měřské zasluhují pozornost dva 
domy. Jedná se o dům s vchodem 
z Křišťanovy ulice č. 15, který má ele-
gantní puristickou fasádu. Projekto-
val ho architekt Ervín Katona a byl 
postaven v letech 1929–1933. Tento 
muž navrhl v roce 1933 také Milíčův 
dům, který najdeme u bývalého ol-
šanského rybníčku v Sauerově ulici. 
Druhým domem, který se v Sudo-
měřské ulici č. 35 nachází, projekto-
val Adolf Benš, žák architekta Jana 
Kotěry. Postaven byl v roce 1926. 
V této ulici bydlel Vladimír Podivín 
(1878–1938), který si svými písnička-
mi, jako byly třeba Stál zámeček nad 
Bezovkou, Na žižkovské faře nebo 
Kaplička sv. Rocha, vysloužil pře-
zdívku Žižkovský Hašler. 

Jan Schűtz

Klub přátel Žižkova 

Praha 3 včera a dnes

Do třetice za uměním
V předchozích dvou příspěvcích jsme se postupně věnovali uměleckým dílům v ulicích Žižkova 
a Vinohrad. Zastavili jsme se například u zajímavých soch na Vítkově, na televizním vysílači 
v Mahlerových sadech nebo na dvorku radnice. Tím ale výčet zajímavých míst nekončí.  

Také vstupní prostory žiž-
kovské koncertní a výstav-
ní síně Atrium v Čajkov-
ského ulici zdobí sochy. 

Už od roku 1984, kdy byl objekt 
po rekonstrukci předán ke kultur-
ním účelům, tu „stojí“ socha Po-
ezie (také Sedící dívka) od Jarosla-
va Bartoše, žáka profesora Karla 
Pokorného. V roce 2007 pak přibyl 
tzv. Sloup od Zdeny Hozákové, pů-
vodně exponát výstavy této autorky 
ve zdejší výstavní síni. Na křižovat-
ce ulic Pod Lipami a Koněvovy stojí 
na podstavci z leštěné žuly bronzové 
sousoší Matka s dítětem od socha-
ře Bohumila Kozohorského. Jeho 
umístění před Waldorfskou školkou 
jistě odpovídá uměleckému tématu. 

U ZŠ Chmelnice stojí rozměr-
ná žulová plastika Jablko od Jiřího 
Kryštů� a. Na prostranství, kde se 
kříží ulice Jeseniova a Želivského, 
najdeme sochu Ladislava Kovaří-
ka Anna proletářka. Byla odhalena 
roku 1962, po změně režimu bývá 
často terčem různých happeningů. 
Přes dvacet let oživovalo zákoutí 
u stanice metra Flora sousoší Ro-
dina, dílo profesora Vladimíra Na-
vrátila, sochaře Bohumila Teplého 
a architektky Miroslavy Derinkové. 
Bylo odhaleno spolu s otevřením 
stanice v roce 1980. V roce 2000 se 
v souvislosti se stavbou Paláce Flo-
ra odstěhovalo do depozitáře.

Už jsme se zmiňovali, že řada 
soch a plastik zdobí i fasády zdej-
ších budov. Uvedeme si alespoň 
nejvýznamnější. Průčelí budovy 
meziměstské telefonní ústředny 
ve Fibichově ulici zdobí čtyři so-
chy – dva mužské a dva ženské akty 

v životní velikosti symbolizující 
motivy poštovnictví – od Jana Ladi-
slava Kofránka, žáka Josefa Václa-
va Myslbeka, z roku 1926. A asi by-
chom měli v této souvislosti zmínit 
i dvě bysty básníka Jaroslava Seifer-
ta: první je na škole ve Vlkově ulici, 
druhá pak v Bořivojově ulici.

Na Parukářce stojí za povšimnu-
tí dřevěné plastiky – keltská brána 
a různé sedáky, vytvořené studenty 
výtvarné školy na Žižkově náměstí. 
Zdejší „galerie“ je živá, studenti Vyšší 
odborné uměleckoprůmyslové školy 
ji obměňují a rozšiřují. Dalším zdej-
ším artefaktem je kamenná stéla s ve-
lice zvláštním určením. Podle tvůrců 
slouží jako jehla v akupunkturním 
bodě Země, aby léčivou silou působi-
la na život naší planety. Jen pár kroků 
po svahu odtud nás přivede k zahra-

dě Olšanské vily, ve které nás pobaví 
keramická zvířátka od Šárky Radové. 

Oživujícím prvkem mnohdy se 
silným výtvarným nábojem jsou kaš-
ny a fontány. Také ty najdeme v Pra-
ze 3 v poměrně hojném počtu. První 
je hned na Vítkově – dvě velké mísy 
v kruhové nádrži se soustavou vodo-
trysků a plastikami stojí na východ-
ní straně památníku. Jejím autorem 
je akademický sochař Karel Štipl. 
Fontána vznikla v 60. letech minu-
lého století a už dlouho je nefunkč-
ní. Největší kašna s fontánou v Pra-
ze 3 zdobí náměstí Jiřího z Poděbrad 
u vchodů do metra. Mohutná „mísa“ 
je z liberecké žuly. V roce 1980 objekt 
vytvořil sochař Petr Šedivý podle ná-
vrhu architektek Anny Hübschman-
nové a Beryl Filsakové a za spoluprá-
ce kamenické školy v Hořicích. 

I po výstupu ze stanice metra Že-
livského nás přivítá kašna s fontá-
nou z roku 1980. Fontána Kalich je 
dílem akademických sochařů Paška 
a Hejtmana a architektky Břuskové. 
Železný kalich v kamenné míse kaš-
ny je vysoký 320 cm a široký 170 cm. 
Další fontánu – valouny dlážděný 
bazének, na jehož okraji sedí posta-
va ženy – najdeme v parčíku před 
domem čp. 1958/212 v Koněvově 
ulici. Jedná se o dílo Rudolfa Svo-
body s názvem Léto a existuje tu 
od přelomu let 1967/68. V dokona-
lém stavu a funkční je fontána Uli-
ta od Jindry Vikové, Petera Orieš-
ka a Pavla Baňky umístěná v Atriu 
v Čajkovského ulici od roku 1984. 
Také při úpravách náměstí Winsto-
na Churchilla v 90. letech minulého 
století zde byla instalována kašna 
s pítky. 

Pavel Augusta

Náměstí Jiřího z Poděbrad dominuje fontána z dílny Petra Šedivého s názvem Sjednocená Evropa (1980)

Sousoší Rodina, dílo profesora Vladimíra Navrátila, sochaře Bohumila Teplého a architektky 

Miroslavy Derinkové. Původně stála v prostoru dnešního OC Flora (1977)

Podoba Sudoměřské ulice kolem roku 1970
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Festival vám ukáže Asii zblízka 
Festival Asie vzdálená a blízká po-
řádá Praha 3 ve  spolupráci s  ne-
ziskovou organizací Info-Dráček 
pod záštitou místostarosty starost-
ky Alexandra Bellu, Vietnamské 
ambasády a ministra kultury Danie-
la Hermana. „Pokud patříte mezi 

milovníky asijské kultury a kuchyně, 
rozhodně nesmíte 25. května na Ji-
řáku chybět!“ zve Alexander Bellu.

Akce Asie vzdálená a blízká nava-
zuje na první ročník konaný v roce 
2016, kdy se představily Vietnam 

a Indonésie. V roce 2017 rozšíříme 
prezentaci asijských zemí a festival 
představí Vietnam, Indonésii, Jižní 
Koreu, � ajsko, Indii a Japonsko. 
Návštěvníky čeká široká nabídka tra-
diční asijské gastronomie, worksho-
py a stánky neziskových organizací. 
Pro malé návštěvníky bude připraven 
dětský koutek, kde si můžou namalo-
vat vietnamské kloboučky nebo si vy-
robit létajícího dráčka. „Mám velkou 
radost, že festival pořádáme i letos,“ říká 
Alexander Bellu a dodává: „Je to skvě-
lá příležitost nahlédnout do jiné kultury, 
a lidé si jej proto velmi oblíbili!“ 

Akce má za cíl zvýšit zájem majo-
ritní společnosti o asijskou kulturu 
a aktivně zapojit českou společnost 
do vzájemného bližšího poznání. Zá-
roveň podpoří projekt Daruj dřeň, da-
ruješ život, který se realizuje ve spolu-
práci s profesorem Petrem Sedláčkem, 
vedoucím transplantační jednotky FN 
Motol Praha, a Českým národním re-
gistrem dárců v Plzni. „Vedle toho, že vás 
čeká spousta zajímavých zážitků, svojí ná-
vštěvou podpoříte dobrou věc,“ pozname-
nává Alexander Bellu.

Festival je fi nančně podpořen Mi-
nisterstvem kultury České republiky, 
Magistrátem hlavního města Pra-
ha, Městskou částí Praha 3, Viet-
nam Airlines a Tourism Authority 
of � ailand. Organizátorem je také 
spolek Info-Dráček, který spolupra-
cuje s Městskou částí Praha 3 již ně-
kolik let a byl iniciátorem podepsá-
ní memoranda mezi městskou částí 
a vietnamskou ambasádou o kul-
turní a vzdělávací spolupráci v roce 
2015 u příležitosti Roku vietnamské 
kultury. V letošním roce byl oceněn 
vyznamenáním Ministerstva kultu-
ry Vietnamu za aktivní spolupráci 
s vietnamskou komunitou.  

Jan Novotný

Pivobraní pošesté 
Letošní degustace piva proběhne 
v pátek a v sobotu 2. a 3. června a 
představí 40 minipivovarů. Návštěv-
níci se můžou těšit na pestrý do-
provodný program. „Věřím, že si kaž-

dý milovník piva najde svoji oblíbenou 
značku v bohaté nabídce minipivovarů, 
kterou pro vás připravila městská část,“ 
zve na šestý ročník starostka Vladi-
slava Hujová.  
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Pro čerstvou zeleninu na farmářské trhy
Jaro už je tu a to znamená, že nastala nejlepší doba pro nákup čerstvé zeleniny. My to dobře 
víme, a proto se vám snažíme nabídnout pouze ty nejlepší produkty od lokálních českých 
producentů. „Na trzích máme pouze zeleninu s jasným původem od kvalitních a ověřených 
farmářů,“ říká zástupce starostky Alexander Bellu. 

V minulém vydání novin 
jsme vám představili ně-
které z farmářů, kteří 
dodávají čerstvé maso 

a uzeniny. Tentokrát se podíváme 
na prodejce zeleniny. „U zeleniny 
je důležité, aby byla opravdu lokální 
a měla jasný původ,“ připomíná Ale-
xander Bellu. Jednou z takových lo-
kálních českých farem je Zelenina 
Rosendorf. Pochází z Polabské níži-
ny kousek od Všetat, oblasti prosla-
vené cibulí Všetana, kde se zelinaři-
nou dříve zabývala většina vesnic. 
Majitelé jsou již čtvrtou generací, 
která zeleninu pěstuje a svou úro-
du prodává na pražských trzích. „Už 
jako malý kluk jsem jezdíval s dědou 

a babičkou brzo ráno na Žižkov, kde byl 
proslavený trh na Prokopském náměstí,“ 
upřesňuje Josef Rosendorf. On a po-
mocníci dělají všechno ručně a snaží 
se, aby cesta zeleniny z pole do ná-
kupní tašky zákazníka byla co nej-
kratší. Pěstují jak běžné plodiny, tak 
i novinky (fenykl, barevná mrkev, 
zelí pak choi a různé druhy bylinek 
a salátů), dokonce i zapomenuté 
druhy zeleniny, jako jsou kadeřávek, 
mangold nebo topinambury. 

Dalším z prodejců je Zelenina 
Kostkovi. „Každý kousek naší zeleni-
ny pěstujeme sami od semínka až po vý-
sledný produkt na prodejním pultě. 
To znamená, že každá jedna rostlinka 
projde našima rukama minimálně pět-

krát. Na rozdíl od supermarketů přes-
ně víme, co prodáváme,“ říká Karolí-
na Morkesová z tohoto zelinářství. 
K farmaření pojí rodinu dlouhá tra-
dice, trvající celé tři generace. Další 
kvalitní produkty vozí na trh napří-
klad Zelenina Semice, Zelenina No-
votný, Zelenina Ovčáry, Zelenina 
Černý, Zelenina Kalibánovi a jiní. 
Na každém trhu je přitom výběr ze-
leniny minimálně od tří farmářů. 
Rozmanitost je tedy zaručena. „Sám 
bydlím nedaleko odsud a na trzích pra-
videlně nakupuji. Musím potvrdit, že 
zelenina na našich trzích má opravdu 
vysokou kvalitu,“ uzavírá Alexander 
Bellu. 

Jan NovotnýFarmářských trhů na Jiřáku se pravidelně účastní také Zelenina Rosendorf

PARK PARUKÁŘKA
2. a 3. června 2017

VSTUP ZDARMA

SOBOTA
12.00�–�21.00 hod.
15.30 NANOSFÉRA

 18.00 NO DISTANCE   PARADISE
20.00  EDDIE STOILOW

PÁTEK
12.00�–�21.00 hod.

16.00 LOUDKY

18.00 I LOVE YOU 

HONEY BUNNY

20.00 TRAVIS 
O´NEILL 

AND HIS CARDINAL 
SINS

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

DOPROVODNÝ PROGRAM OD 14.00–19.00 HOD.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PIVOVAR, PÍSKOVIŠTĚ, KUCHYŇKA, 

PROLÉZAČKY, MALOVANÍ NA OBLIČEJ, SKÁKACÍ HRAD, STOLNÍ FOTBÁLKY

DEGUSTACE PIV 40 MINIPIVOVARŮ
WWW.PRAHA3.CZ
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