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sloupek
Rok ve znamení osmiček

Každý všední den dopoledne mohou děti ze základních a mateřských škol vyzkoušet bruslení pod žižkovskou věží. Zdarma si mohou také zapůjčit brusle. Typickou zimní sportovní
aktivitu si děti užívají díky ﬁnanční podpoře Prahy 3 v rámci projektu Zdravé děti na Trojce. Pro veřejnost je kluziště otevřeno každý všední den od 12 do 21 hodin a o víkendech již
od 9 hodin s pauzami na údržbu ledu. Jednorázový vstup je za 100 korun, k dispozici je rodinná vstupenka a děti do 125 cm mají bruslení zdarma. U kluziště je možnost broušení bruslí
a k dispozici je také občerstvení.

Rozpočet městské části
Praha 3 na rok 2018 byl
schválen
Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání
19. 12. 2017 rozpočet na rok 2018 v objemu příjmů a výdajů
ve výši 1 177 575,3 tis. Kč.

Nové sociální
programy startují
Městská část Praha 3 od nového roku
spouští nové programy cílené na část
populace, která je z mnoha důvodů
sociálně znevýhodněna. Ať už je to
z důvodu materiálního zázemí či speciálních potřeb.
Více na str. 5

Startuje třetí ročník
nápadů
Máte nápady, jak vylepšit veřejná
prostranství v Praze 3? Využijte opět
možnost, jak je zrealizovat díky participaci. Podílejte se na podobě naší
městské části.
Více na str. 8

Vyrovnaný rozpočet
Rozpočet městské části Praha 3
na rok 2018 je zpracován ve vazbě na platné zákony č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze,
a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
Rozpočet Městské části Praha 3 je
sestaven jako vyrovnaný. Vlastní
příjmy kopírují objemy příjmů dosažených v minulých rozpočtových
obdobích s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji naplňování jednotlivých položek.

Výdaje
Detailnější přiblížení rozsahu plánovaných akcí či rozsahu služeb předpokládaných na rozpočtový rok nám
ukazuje, že městská část bude i v roce
2018 věnovat pozornost a prostředky na zajištění tradičních kulturních
akcí městské části Praha 3 jako jsou
Žižkovský masopust, Vinohradské
vinobraní, Žižkovské pivobraní, Husité na Vítkově, koncert v kostele sv.
Prokopa, adventní koncert v kostele
Nejsvětějšího Srdce Páně a dalších
v objemu cca 8 mil. korun.

Kromě kultury vynaloží městská
část nemalé prostředky do oblasti
vzdělávání a školských služeb (cca
70 mil) a dopravy (cca 700 tis.)
Na tělovýchovu a sport připadne cca 23 mil. korun, zdravotnictví
380 tis., bydlení, komunální služby
a uzemní rozvoj cca 17,5 mil. atd.
Investice
Kapitálové výdaje zahrnují největší
položku rozpočtu necelých 600 miliº Pokračování na str. 2

Začíná nový rok. Oproti jiným rokům
má ale tento možná skrytou symboliku. Na konci je totiž osudová osmička,
která měla pro náš národ ve 20. století
osudový význam.
Připomeneme si rok 1918, ve
kterém skončila první světová válka
a na troskách Rakouska-Uherska
vzniklo demokratické Československo. Naděje na budování sebevědomé
republiky padly v roce 1938 Mnichovskou dohodou mocností o postoupení
pohraničních území Československa
Německu. Po skončení druhé světové
války byl národ opět plný naděje, ale
události roku 1948, které komunisté
nazývali „Vítězný únor a vítězství pracujícího lidu“ znamenal reálně přechod
od demokracie k totalitě, která měla
i za následek politické procesy a velkou emigrační vlnu. Pražské jaro 1968
bylo pokusem uvolnit režim, pokusem
nastartovat opět proces demokratické společnosti. Naděje našeho národa byla opět zmařena okupací vojsky
Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Nastala další vlna emigrace z Československa a období tzv.
normalizace, které mělo za následek
rezignaci, až apatii lidí vůči politickému
systému. Praha 3 si může připsat další historickou osmičku, jako předzvěst
roku 1989. V roce 1988 se 10. 12. konala na Škroupově náměstí 1. oﬁciální
demonstrace k výročí lidských práv,
na které veřejně promluvil pan Václav
Havel. Sametová revoluce byla velkou
nadějí a odhodláním v obnovení demokratického systému. Demokracii se
nám podařilo vybudovat, ale naděje
jednotlivců možná nebyly naplněny
tak, jak by si přáli.
Náš malý národ v srdci Evropy musel čelit příkořím a intervencím jiných
mocností, proto si važme toho, že
jsme součástí demokratického společenství EU. Jak je vidět, letopočty,
na jejichž konci stála osmička, se pravidelně zapisovaly do osudu českých
dějin. Je jen otázkou, jaké překvapení
nás čeká v letošním roce. Za sebou
máme parlamentní volby, v lednu proběhnou prezidentské a na podzim volby komunální. Mějme na paměti osudovou minulost, neopakujme chyby.
Važme si demokracie a svobody. Budoucnost je v rukou každého z nás, ne
v rukou jednotlivců.

Psi v ulicích

Vladislava Hujová

V Praze 3 se pohybuje téměř tři tisíce
psů. Ti tu nejen žijí se svými pány, ale
také tu vykonávají potřebu. A právě
způsob, jakým se část pejskařů chová
a zbavuje odpovědnosti za exkrementy venčených zvířat, vytváří opakovaný problém a nepříjemnou atmosféru
ve společnosti, jejíž jsou psi nezastupitelnou součástí.

starostka

Více na str. 12


Rada MČ Praha 3
29. 11. 2017
Bezbariérové byty
RMČ schválila zahájení projekčních prací k projektové dokumentaci na adrese Husinecká 9, kde
by měla být realizována přestavba
bytů i na bezbariérové bydlení. Záměr na rekonstrukci objektu vychází
z dlouhodobě prosazované strategie
využití prázdných objektů v majetku
městské části a na jejím území k bydlení a současně k posílení možnosti
umístění obyvatel se sníženou možností pohybu.
Trojka pro seniory
RMČ byl schválen projekt na rok 2018
„Trojka pro seniory“, který je zaměřen
na volnočasové aktivity a aktivizaci seniorů a rozvoj mezigeneračních
vztahů pro cílovou skupinu 60+. Zvolené aktivity mají zapojit seniory do aktuálního společenského dění. Projekt
má být také preventivním opatřením
před sociálním vyloučením a izolací
seniorů.

Rada MČ Praha 3
11. 12. 2017
Záštita nad akcí
Záštita starostky Vladislavy Hujové
byla schválena RMČ nad Mistrovstvím ČR v trojbandu v karambolovém kulečníku, které se bude konat
20.−22. dubna 2018 a MČR v jednobandu v karambolovém kulečníku,
které se koná 11.−13. května 2018.
Obě akce bude hostit TJ Sokol Žižkov I.
Přerušení provozu MŠ Jarov
Radou MČ bylo schváleno přerušení
provozu mateřské školy na ZŠ a MŠ
Jarov v období pololetních a jarních
prázdnin v termínu 2.−9. února 2018.
Důvodem přerušení je nutnost odhlučnění tříd a výdejny jídla.

Rada MČ Praha 3
19. 12. 2017
Rekonstrukce Roháčova
Na RMČ byla schválena veřejná zakázka na opravu panelových domů
v ulici Roháčova 34, 36, 38, 40, 42
a 44. Měly by být odstraněny konstrukční závady objektů a dojít tak
ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti a k novému architektonickému řešení objektů.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
19. 12. 2017
Noví členové výborů ZMČ
ZMČ na svém jednání vzala na vědomí rezignaci pana Martina Dlouhého
na mandát zastupitele MČ Praha 3
(TOP 09) a dále na členství ve výboru pro územní rozvoj a ve výboru pro výchovu a vzdělávání. Novým
zastupitelem se stal pan Martin Brožek, který na zastupitelstvu do rukou
starostky složil slib. Do pozice člena výboru pro územní rozvoj byl zvolen pan Antonín Svoboda, do pozice
člena výboru pro výchovu a vzdělávání byla zvolena paní Lenka Klopcová a paní Miroslava Tužová.
Kompletní seznam a znění usnesení RMČ
a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahlédnutí na odboru občansko správním, oddělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo
nám. 9 nebo na www.praha3.cz.
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zpravodajství

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2018 byl schválen
onů. Podívejme se na ty hlavní. Jmenovitě vzdělávání a školství 99 mil.
(35 milionů do školky Buková – nová
čtyřtřídní MŠ splňující nejmodernější trendy), bydlení a územní rozvoj
248 milionů (Roháčova 46 a 47 za 90
milionu – zateplení, Štítného – rekonstrukce malometrážních bytů, 5
milionů na přípravu projektové dokumentace korunní cesty na Parukářce
– nejdůležitější investice podle arch.
Pleskota).
Na tělovýchovu, sport a zájmovou
činnost jde 18,5 milionů (Sportovní
a rekreační areál Pražačka se školní
jídelnou – rekonstrukce venkovního
bazénu a zpevnění přilehlých ploch).
Na činnost místní správy, kterou
je třeba ze zákona vykonávat vyjde
na 113 milionů Kč.

Opozice rozpočet kritizuje
Na jednání zastupitelstva zazněla
kritika opozice jak k příjmové, tak
výdajové stránce rozpočtu. Některé
položky výdajů se opozici jeví jako
příliš vysoké, u příjmů z privatizace
bytů zazněly pochybnosti, zda radnice získá peníze včas, aby je mohla investovat. Na dotazy opozice
reagoval zástupce starostky Jan Materna, který rozpočet ke schválení
předkládal.
Dotace
Dotační vztah k rozpočtu hl. m.
Prahy pro rok 2018 je stanoven
ve výši 232 118,0 tis. Kč a dotační
vztah ke státnímu rozpočtu je stanoven ve výši 42 892,0 tis. Kč. Dotační vztahy byly schváleny Zastu-

pitelstvem hl. m. Prahy dne 30. 11.
2017. Výše uvedeným usnesením
byla stanovena dotace ze státního
rozpočtu pro městskou část Praha 3 ve výši 42 892,0 tis. Kč. Tento
objem vychází z vládního návrhu
zákona o státním rozpočtu na rok
2018, který podléhá schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
ČR. V případě změny ﬁnančního
vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018
bude tento návrh rozdělení dotací
aktualizován.
Městské části nemohou schvalovat ve svých příjmech přijetí
státní dotace před schválením zákona o státním rozpočtu na rok
2018. Vzhledem k tomu, že nebyl
ke dni jednání Rady městské části

Praha 3, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3 o rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2018 tento
zákon schválen, je dotační vztah
v bilanci rozpočtu městské části
Praha 3, resp. příjmech městské
části Praha 3 ke státnímu rozpočtu
stanoven ve výši 0 Kč. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy mohou
městské části nahradit budoucí
státní prostředky vlastními zdroji. Po schválení státního rozpočtu
pak nahradí použité vlastní zdroje
státní dotací.
Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo na svém zasedání
19. 12. 2017 rovněž střednědobý rozpočtový výhled na období 2019 až
2023. 
-red-
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Základní škola a mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic
Základní škola a mateřská škola
nám. Jiřího z Lobkovic má jeden
název, ale celkem tři části –
mateřskou školu a dvě pracoviště
základní školy. Školu řídí přes
deset let jediná ředitelka, Naděžda
Hrebíková.
Jak je to přesně s rozmístěním
školy?
Škola nese název Jiřího z Lobkovic a na této adrese také sídlí budova základní školy. Navštěvují ji děti
od první do deváté třídy. Kromě
toho máme také odloučené pracoviště v Perunově ulici, bývalá ZŠ Perunova, se kterou jsme se před devíti
lety sloučili. Ve stejné budově je také
naše mateřská škola.
Kolik do nich chodí dětí?
V mateřské škole máme 150 dětí v šesti třídách, které jsou tzv. heterogenní,
to znamená, že jsou děti věkově smíšené. Základní školu v Perunově ulici navštěvuje celkem 120 dětí prvního
stupně, je tam jedna třída v každém
ročníku od 1. do 5. třídy. Kromě toho
je tam ještě přípravná třída.
Jak funguje tato přípravka?
Naše škola byla první v Praze 3, která přípravnou třídu zřídila. Již několikátým rokem patří pod základní školu a je mezistupněm mezi mateřskou
a základní školou. Je určená pro děti
s odkladem školní docházky a myslím
si, že se nám tak dobře daří usnadnit
některým dětem přechod ze školky
do školy. V začátcích přípravku navštěvovaly i děti odjinud, ale teď už ji
spolehlivě naplní děti ze spádového
obvodu. Myslím si, že by každá větší
škola mohla mít svoji přípravnou třídu. Pro děti, které mají odklad opodstatněně, je to velká pomoc.

ní jsme opustili a zaměřili se na to,
abychom poskytovali dobré vzdělání všem. Naše škola má děti se speciálními potřebami, ale umíme se
věnovat a dobře připravovat i děti šikovné a nadané. Máme hodně cizinců, kteří potřebují speciﬁcký přístup
a často individuální studijní plán,
i s nimi si umíme poradit. Ve škole
máme i kroužek češtiny pro cizince,
aby se lépe a rychleji orientovali.

Kolik žáků máte na nám. J. z Lobkovic?
Od první do deváté třídy asi 380
žáků. Děti z „Perunky“ pokračují
běžně v 6. třídě na nám. J. z Lobkovic, někteří odcházejí na jiné školy.

Je tento koncept úspěšný?
Před lety jsme zaznamenávali větší odliv žáků na víceletá gymnázia,
proto jsme se soustředili na to, jak
zachovat úroveň vzdělávání přesto,
že špičky odcházejí. S tímto fenoménem jsme se úspěšně vyrovnali.
Dokázali jsme přesvědčit žáky i rodiče, že u nás se naučí stejně jako
jinde a období do 9. třídy mohou
využít k rozhodování, zda opravdu jít na gymnázium nebo zvolit jinou střední školu. Z devítky pak odcházejí dobře připraveni na střední
školy a umísťují se tam, kam chtějí.
Úspěšnost našich žáků u přijímacích řízení je téměř 100 %.

Má škola nějaké zaměření?
Naše škola bývala zaměřená na matematiku a přírodovědné předměty,
měli jsme specializované třídy. Tento koncept jednosměrného vzdělá-

Jak se věnujete talentovaným dětem?
Navazujeme na původní specializaci tím, že se naše děti účastní různých soutěží v logickém myšlení,

fyzikálních, matematických i ostatních předmětových olympiádách,
celopražských i celorepublikových
soutěží jednotlivců i družstev. Žáci
si mohou vybírat zaměření formou
volitelných předmětů na druhém
stupni, kde je na výběr matematika, informatika, humanitní, sportovní nebo přírodovědné zaměření.
Ve spolupráci s jazykovou školou
u nás mají děti možnost připravit se
na certiﬁkované zkoušky z angličtiny, které jsou u některých až na středoškolské úrovni. Při výuce využíváme projekty a snažíme se zapojovat
i do projektů mezinárodních.

Perunova vzniklo nové dětské hřiště,
dva dětské koutky, prolézačky.
Co byste ráda ještě vyzdvihla z činnosti školy?
Nadstandardní je činnost školní družiny. Máme celoměsíční programy,
pořádáme akce na podporu charitativních společností, děti běhají pro
Klokánek, seznamují se s činností
i jiných nadací, aby poznaly, jak žijí
lidé s handicapem… Máme fantastický sportovní areál, který využíváme
nejen pro výuku. Pořádají se tu různé
celorepublikové turnaje, na jejichž
organizaci se škola často podílí. 
Katka Maršálová

Jak se škola a školka změnila
za dobu vašeho působení?
Ve škole působím od roku 1997 jako
učitelka matematiky, fyziky a informatiky. Před deseti lety jsem ucítila
potřebu dělat k tomu ještě něco navíc, podílet se na chodu školy, realizovat nápady, a stala se ředitelkou.
Škola se změnila také po materiální stránce – klecové šatny se změnily na šatní skříňky, ve sportovním
areálu máme novou halu, obnovily
se povrchy na sportovištích, vznikl relaxační koutek pro školní družinu, třídy se neustále modernizují,
mají interaktivní tabule a projektory.
Ve třídách je využití počítače a další techniky už samozřejmostí. V MŠ

Základní škola a mateřská škola
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
pracoviště
nám. Jiřího z Lobkovic
1.–9. ročník ZŠ
www.lobkovicovo.cz
Tel. 267 310 706
pracoviště
Perunova
0.–5. ročník ZŠ
www.perunka.cz
Tel. 267 310 296
pracoviště
mateřská škola Perunova
http://materinka.perunka.cz/
Tel. 608 481 060
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Stojíme na prahu roku 2018. Jaký bude?
Pro občany můžeme říci supervolební, pro politiky hektický. Hned v lednu nás čekají prezidentské
volby, na podzim pak volby komunální a senátní.
Druhá přímá volba prezidenta
republiky
První kolo proběhne ve dnech 12.
a 13. ledna, případné druhé potom
26. a 27. ledna. Podrobnosti k volbě
čtenář nalezne na str. 15 tohoto listu. V historicky druhé přímé volbě
prezidenta si v závěru volební kampaně stojí přední dva favorité Miloš
Zeman (číslo 7) a Jiří Drahoš (číslo 9) vcelku vyrovnaně s preferencemi převyšujícími 40 %. Není tedy
úplně vyloučeno, že jméno prezidenta budeme znát již po prvním
kole voleb.
Podzimní volby do zastupitelstva
městské části a Senátu
Na podzim, někdy v polovině října,
nás čekají volby do zastupitelstva
městské části. Tyto volby se budou
nepochybně těšit větší pozornosti
občanů než jiné, neboť jejich výsledek přímo ovlivní život celé městské
části na další čtyři roky.
Městská část Praha 3 je součástí
senátního volebního obvodu č. 26,
kde v roce 2018 proběhnou řádné
volby stejně, jako v dalších 26 obvodech v republice. Budou nepochybně časově spojeny s volbami
do zastupitelstva.
Významná výročí
Během „osmičkového“ roku si připomeneme hned několik významných
výročí, žel, až na to první z nich připomíná chmurné okamžiky našich
dějin.
1918 – vznik samostatného Československa

1938 – Mnichovská dohoda a její
katastrofální následky
1948 – nástup komunistické diktatury
1968 – okupace republiky armádami Varšavské smlouvy jako imperialistická reakce Sovětského svazu
na obrodný proces
1988 – díky návštěvě francouzského prezidenta Françoise Mitterranda, který se mimo jiné sešel s předními českými disidenty, se 10. prosince
na Škroupově náměstí u příležitosti Dne lidských práv konalo první
povolené veřejné shromáždění, které poprvé od nástupu normalizace
mohla uspořádat nezávislá hnutí.
Promluvil zde i Václav Havel.
A s jakými očekáváními vstupují
do roku 2018 představitelé
politické reprezentace na radnici?
Zeptali jsme se.
Martin Dlouhý, TOP 09
Rok 2018 je posledním rokem tohoto volebního období. Bude třeba tedy finišovat se splněním slibů. Rok 2018 bude ve znamení
investic, a to především na dolním
Žižkově. Čeká nás rekonstrukce
ulice Husitské, náměstí Barikád,
Kostnického náměstí a Komenského náměstí. Na rekonstrukce a zateplení se mohou těšit obyvatelé
dalších panelových domů ve vlastnictví Prahy 3. Začne se též oprava
bývalé základní školy na Havlíčkově náměstí a bude zprovozněna
nová mateřská škola Na Třebešíně
a začne stavba školky v Bukové.

Zájem o dotace roste
Žadatelé o dotace podali 400
projektů za více než 52 milionů
korun. Rozdělit 16,5 milionu korun
z obecního rozpočtu nebude
snadné.
Zájem o dotace přidělované městskou částí v roce 2018 je vyšší než
loni. Na konci listopadu, kdy byl
ukončen příjem žádostí o dotace,
jich Praha 3 eviduje 400, zatímco
pro rok 2017 jich přijala 352. Největší nárůst eviduje úřad v oblasti tělovýchovy a sportu, kde počet žádostí
vzrostl ze 77 na 108, další pak v oblasti volného času.
Oblast dotační žádosti
životní prostředí

-red-

požadované dotace

800 000

1 693 115

volnočasové aktivity

3 500 000

8 770 935

tělovýchova a sport

3 600 000

15 866 506

sociální a zdravotnictví

4 200 000

11 708 583

kultura

3 500 000

13 332 420

900 000

660 000

16 500 000

52 031 559

památková péče
souhrnně

Alexander Bellu, ODS
Konec roku je letos bohužel přesycen politikou. Rád bych proto tyto
řádky místo politiky věnoval něčemu běžnějšímu a možná i důležitějšímu.
Chtěl bych Vám popřát šťastné prožití Vánoc a mnoho úspěchů
v novém roce. Vánoce jsou svátky,
které máme trávit se svou rodinou
a blízkými. Nenechme si je pokazit
tlakem prodejců a médií na materiální stránku. Udělejme jeden druhému radost a vzpomeňme si na potřebné. Přál bych si, aby se nám
všem na Praze 3 dobře žilo a společně se nám dařilo Prahu 3 měnit
v adresu budoucnosti. Doufám, že
se nám bude dařit dále zvelebovat
naši městskou část a dále posouvat
její rozvoj.
Radek Hlaváček, ČSSD
I v roce 2018 bude sociální demokracie v Praze 3 prosazovat rozumnou
a sociálně citlivou politiku a realizovat tolik potřebné investice, a to zejména do oprav panelových domů.
Díky námi prosazenému navýšení prostředků určených na sociální
péči hodláme i nadále rozšiřovat pečovatelské služby a oblíbené aktivity
projektů Trojka pro seniory a Trojka pro rodiny. V příštím roce nás čekají volby do obecního zastupitel-

stva. Věřím, že voliči ocení poctivou
a zodpovědnou práci našich zástupců na radnici zaměřenou především
na aktivní, spokojený a důstojný
život všech obyvatel naší městské
části.
Mojmír Mikuláš, Svobodní
V příštím roce nás čeká politický boj
o Prahu a městské části. Před čtyřmi
roky nám vstupenka na Magistrát
unikla o kousek, teď již chceme své
zástupce v pražském zastupitelstvu
mít. Každý Pražan vidí, že Magistrát čtyři roky přešlapuje na místě,
nic nevytváří, naopak brzdí rozvoj.
Změna je žádoucí.
Pro mě osobně je zásadní úspěch
na Praze 3, kde chceme své pozice
dvou zastupitelů nejen obhájit, ale
vylepšit. Rádi bychom se z opoziční role přesunuli do role spolurozhodovací. Občanům jsme dokázali,
že stojíme na jejich straně a oni nám
mohou dát příležitost k většímu prosazování našich myšlenek.
Pavel Ambrož, KSČM
Nepodpoříme rozpočet, který by
umožňoval projídat úspory vzniklé z prodeje majetku městské části,
a ten zastavit. Chceme rozpočtový
výhled do dalšího desetiletí, jež zabezpečí provoz, údržbu a opravy
majetku městské části a jejích organizací, které nadále zajistí služby
pro obyvatele. Zastavit odchod našich dlouholetých obyvatel z důvodu vysokého nájemného. Pokračovat v rekonstrukcích infrastruktury
a nemovitostí, rozvíjet městskou část

Změna režimu zón se blíží

Praha 3 uděluje dotace také v oblasti sociální, kulturní, životního
prostředí a památkové péče. Pro rok
2017 rozdělila 14,5 milionu korun
mezi 237 projektů. V roce 2018 Praha 3 plánuje rozdělit mezi příjemce
dotací z rozpočtu městské části 16,5
milionu korun. Všechny žádosti projdou nejdříve formální kontrolou,
poté budou schvalovány dvoustupňově nejprve posouzením příslušných komisích a následně dotačním
výborem. Na závěr budou předloženy ke schválení zastupitelstvu na plánovaném březnovém jednání. 

přidělená částka
z rozpočtu

Příští rok bude tedy ve znamení
stavebního ruchu. Tak si přejme,
ať vše úspěšně dopadne, i když to
znamená určitá omezení během
stavby.

Pozn. Aktuální údaje jsou po uzavření elektronického dotačního systému
k 30. 11.

Zóny placeného stání v Praze 3
přecházejí od 1. února 2018 pod
správu TSK hl. města Prahy,
a.s. Ještě v lednu fungují podle
stávajících pravidel.
Parkovací karty vydané pro Prahu 3
se k 1. 2. 2018 transformují na on-line
parkovací oprávnění. Jeho platnost
si všichni mohou ověřit na svých
Osobních stránkách, k nimž dostali
při nákupu poslední parkovací karty
přístupová hesla. Pokud někdo heslo zapomněl, úřad mu kdykoliv vygeneruje nové.
Pro rezidenty se mění především
nastavení kontroly. Pochůzkáře kontrolující platnost papírových karet
v ulicích nahradí vůz s automatickým
systémem, který ověří platné oprávnění. To je evidováno elektronicky
a vázáno na registrační značku. Zóna
placeného stání bude od února sloučena se systémem, jaký platí v oblasti
Jarova. Modré zóny pro pro rezidenty a pro návštěvníky a ﬁalové smíšené zóny (po zaplacení v automatu)
budou aktivní od pondělí do čtvrtka po celý den s výjimkou dvou ranních hodin od 6 do 8 hod. určených
pro zásobování. O víkendech zóny

nebudou zóny aktivní od pátečních
18 hod. až do nedělní půlnoci.
Ukončen byl prodej jednorázových parkovacích karet na úřadu
městské části. Ty nyní zajišťuje pouze Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29. Platnost jednorázových
karet pro Prahu 3 končí 31. 1. 2018.
Kompletní informace na www.parkujvlidu.cz. 

Parkovací oprávnění do ZPS
vyřizuje
Odbor dopravy, oddělení dopravy
v klidu
Perunova 5, Praha 3
tel.: 222 517 345
Úřední hodiny: pondělí a středa
8–18 hod., úterý a čtvrtek 8–15
hod., pátek 8–14 hod.
POZOR: 28. a 29. 12. zavřeno
http://1url.cz/FtXTY

ve prospěch obyvatel Prahy 3. Zavedení metra na Žižkov a rozšíření tras
tramvají a elektrobusů v Praze 3. Vytvořit čisté prostředí plné zeleně pro
život lidí.
Ondřej Rut, Ž(n)S
Volby jsou vždy příležitostí k pozitivní změně, kterou chceme využít,
ne promarnit. Chceme dál a ještě
lépe bránit tomu, aby se kvůli zisku
zastavovala zeleň. Přispět k tomu,
aby rozvoj města nebyl na úkor těch,
co už v něm žijí. Aby bydlení bylo
dostupné i těm, co jsou v nouzi. Aby
každé dítě mělo blízko na hřiště
a do dobré školky a školy. Aby se rodiče nemuseli bát, že ho cestou srazí auto. Aby bylo pohodlné, rychlé
a bezpečné jet do práce MHD nebo
na kole. Aby radnice uměla s lidmi
vést dialog o tom, co je třeba zlepšit
a ne jen propagovat, co se podařilo.
Aby naše město bylo k životu. 

Sloupek starostky
Vladislavy Hujové

Vážené dámy, vážení pánové,
konec starého a začátek nového
roku svádí k bilancování.
Jsem ráda, že se začínají realizovat velké projekty, které nelze
splnit během jednoho funkčního
období. Veřejné investice ve výši
téměř jedné miliardy korun budou během následujících dvou let
směřovat do zanedbaného dolního
Žižkova, který byl dlouhodobě neprávem opomíjen. Omlouvám se,
pokud stavební práce naruší váš
život, ale konečný výsledek bude
určitě stát za to.
Téměř po roce příprav a složitých jednání s památkáři, jakmile
to klimatické podmínky dovolí,
bude naplno spuštěn čtyřletý Antigrafﬁti program pro soukromé
nemovitosti na území Prahy 3.
Nadále přijímáme nové žádosti od
majitelů domů, kteří mají zájem ve
spolupráci s městkou části chránit
svůj majetek před tímto druhem
vandalismu. Věřím, že průběžným odstraňováním grafﬁti dojde
ke zvelebení naší čtvrti, která patří právem k nejvyhledávanějším
pro rezidenční bydlení.
Dovolte, abych vám všem z celého srdce popřála hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém
roce.
RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LEDEN 2018
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Slavnostní vyhlášení výherců
křížovkářské ligy
První ročník křížovkářské ligy pro seniory, při níž si na své přišli všichni příznivci křížovek,
tajenek a luštění, skončil slavnostním vyhlášením výherců v obřadní síni radnice městské části
Praha 3. Do podzimní části soutěže se zapojilo 211 seniorů.

H

lavní cenu, pětidenní pobyt ve Slatinných lázních Toušeň,
získala paní Jiřina, která se zaregistrovala v KC Vozovna.
Poukaz na pobyt, který zahrnuje
plnou penzi, ubytování a šest procedur, si výherkyně může vybrat až
do konce dubna 2018. První cenu,
tašku s dobrotami a upomínkovými předměty, vyhrála Libuše Veselská, která si pro křížovky chodila pravidelně do informačního
centra. Dárkový balíček pak obdržel každý, kdo se zúčastnil celého
kola a odevzdal veškeré formuláře s vyplněnými tajenkami. „Jsem
velmi rád, že se první ročník nadmíru vydařil. Když jsme loni v lednu ligu
odstartovali, nepředpokládali jsme takovou účast, která je pro nás největším
oceněním,“ řekl místostarosta a patron soutěže Ivan Holeček, který
zároveň představil nový projekt
městské části Praha 3 Trojka pro
seniory.

Zástupce starostky Ivan Holeček předal výhercům ceny a upomínkové předměty.

Přítomným zazpívaly děti ze ZŠ Jakutská pod vedením Zuzany Foltové.
2x foto Radko Šťastný

Součástí slavnostního vyvrcholení soutěže byl i kulturní program,
v rámci kterého vystoupily taneční skupina Modern Dance Plamínek pod vedením Lenky Krenkové
a pěvecký sbor ze Základní školy Jakutská vedený Zuzanou Foltovou. Za zajímavost stojí, že nejstar-

ší luštitelkou soutěže z Prahy 3 je
ve věku úctyhodných 102 let paní
Jana Křepelková z KS Roháčova.
Pravidelnými účastníky Křížovkářské ligy jsou také manželé Helena
a Václav Trunečkovi (92 let), kteří se
registrují v KC Vozovna. Tam je také
registrována paní Helena Kupcová,

které je 93 let. Registračních míst
pro veřejnost bylo celkem šest. V informačním centru Prahy 3 se zaregistrovalo celkem 80 účastníků, v KC
Vozovna 40 účastníků a na radnici
třetí městské části pak 4 lidé. „Zbylá tři registrační místa byla pro klienty

domovů a klubu seniorů, z nichž nejaktivnější křížovkáře měl Klub seniorů Roháčova v počtu 70. Věřím tomu, že tato
čísla se budou i nadále zvyšovat,“ dodal
zástupce starostky a druhý patron
soutěže David Gregor. 
-red-

Nové komunitní centrum se otevřelo seniorům, dětem i cizincům
Kurzy, workshopy, hlídání dětí nebo
poradenské služby. To vše a mnoho
dalšího nabízí nové komunitní
centrum, které bylo v závěru
listopadu slavnostně otevřeno
v Koněvově ulici. Za podpory
evropských fondů, neziskových
organizací i pražského magistrátu
tak mají senioři, děti v tíživé
sociální situaci i cizinci možnost
nově navštěvovat místo, které má
sloužit právě jim a jejich potřebám.
Cílem Komunitního centra Žižkov,
jak zní oﬁciální název nově vzniklé instituce, je především sbližování
jednotlivých, často znevýhodněných
skupin obyvatelstva, s cílem zpro-

středkovat jejich vzájemný kontakt
a nabídnout jim pomocnou ruku.
V prostorách centra se tak budou se-

Foto Katka Maršálová
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tkávat senioři, rodiny s dětmi a mládež, ale i příslušníci etnických menšin a imigranti z mnoha zemí světa.
Přímo v komunitním centru působí celkem šest organizací, které
se společně s městskou částí podílejí na jeho každodenním fungování.
Aktivity, které mohou návštěvníci
centra využít, jsou přitom skutečně
různorodé. Pro mladé lidi zde pořádají senioři workshopy, kde se mládež dozví například základy pletení
či pečení cukroví, mladí absolventi
FAMU naopak pro seniory pořádají
ﬁlmové semináře s cílem přiblížit jim
současnou ﬁlmovou tvorbu a trendy
v oblasti audiovizuálního umění.
Od nového roku se mohou zájemci těšit na kurzy zaměřené na bylinkářství nebo kutilství. „Pro nás představuje vytvoření tohoto komunitního
centra veliký krok dopředu, získali jsme
totiž tolik potřebné zázemí. Zaměřujeme
se především na aktivity, kdy senioři učí
mladé lidi to, co celý život dělali a v čem
se vyznají,“ popsala jednu z aktivit
centra Eliška Šilerová ze společnosti
Sdílny generací.
Slavnostního otevření komunitního centra, které funguje na žižkovské adrese Koněvova 65, se v závěru
listopadu vedle zástupce starostky
pro sociální oblast Davida Gregora
zúčastnila i pražská radní pro evropské fondy a zastupitelka naší městské části Irena Ropková. „Je velmi
důležité, aby se po Praze rozvíjela podobná komunitní centra, která prokazatelně předcházejí celé řadě negativních
společenských jevů a sbližují lidi různých
životních příběhů. Náš projekt se podaři-

Otevření se zúčastnili představitelé radnice David Gregor, Irena Ropková a Vladimír Beran.

lo rozjet i díky spoluﬁnancování z evropských fondů. Myslím, že jde jednoznačně
o smysluplně investované peníze, což jistě uznají nejen uživatelé služeb komunitního centra,“ uvedla radní Ropková.
Podle místostarosty Davida Gregora není výběr místa, kde komunitní
centrum funguje, ani zdaleka náhodný. „Toto místo jsme si vybrali, protože zatímco na Jarově a horním Žižkově
již působí organizace, v jejichž zázemí se
mohou lidé scházet, v oblasti dolního Žižkova a ulic Husitská a Koněvova nic takového není. Tato oblast přitom prochází
překotným vývojem a mění se i díky chystané rekonstrukci na moderní městskou
čtvrť, která na jedné straně láká nové rezidenty i z oblastí mimo naší republiku,
na straně druhé tu žije celá řada osob,
které potřebují pomoc,“ vysvětlil výběr

lokality David Gregor. „Do budoucna
přemýšlíme i o dalších místech, kde bychom oživili komunitní život a kde by se
lidé mohli pravidelně setkávat,“ dodává.
Žižkovské komunitní centrum
dále nabízí vzdělávací workshopy
a sportovní aktivity pro mladé, poradenství pro rodiny s dětmi, kurz českého jazyka a poradenství pro cizince. Na projektu se podílí organizace
Beztíže, Husitské centrum, Nová
Trojka, Rodinné a komunitní centrum Paleček, Centrum pro integraci cizinců a již zmíněné Sdílny generací. Projekt za zhruba 6,5 milionu
korun je ﬁnancován z operačního
programu Praha – Pól růstu ČR a ze
zdrojů zapojených organizací. 
-red-
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Nové sociální programy startují
Městská část Praha 3 od nového roku spouští nové programy cílené na část populace, která
je z mnoha důvodů sociálně znevýhodněna. Ať už je to z důvodu materiálního zázemí
či speciálních potřeb.

T

řetí městská část se rozhodla
podporovat cílové skupiny,
jako jsou senioři a rodiny
s dětmi. Podle posledního
sčítání lidu je na Praze 3 třináct tisíc
seniorů. Také počet dětí ve věku od jednoho do čtrnácti let vzrostl za posledních šest let o dvacet procent,“ vysvětlil zástupce starostky Prahy 3 Ivan
Holeček.
U seniorů jsou nové programy
cíleny na ty občany v důchodovém
věku, kteří mají málo vyžití a hrozí
jim sociální vyloučení. „Takoví lidé se
často uzavřou do sebe a dál se nerozvíjejí. Budeme se snažit, aby svůj volný

čas trávili aktivněji a mezi svými vrstevníky,“ uvedl zástupce starostky
pro sociální oblast David Gregor.
Podle něj jde zejména o seniory,
kteří se doposud nijak neangažovali a nejsou ani členy žádného klubu
seniorů.
Rodiny s malými dětmi jsou naproti tomu nuceny řešit mimo jiné
materiální problémy. „Jako městská
část mládneme. Jde o poměrně významnou cílovou skupinu. Jsme přesvědčeni, že je potřeba vytvářet rodinám
s dětmi vyžití a rozvíjet jejich vztah k lokalitě Prahy 3,“ poznamenal Gregor.
S tím souvisí také potřeba rozvoje

komunitního společenského života.
Rodiče mají poměrně málo času na
své děti, někteří se potýkají s nedostatkem ﬁnančních prostředků. Pro
ty je pak prioritou zajištění rodiny
a už jim například nezbývají ﬁnance na koníčky dětí. Některé aktivity fungují již v tuto chvíli prostřednictvím rodinných center. Ideou
projektu je však větší zapojení třetí
městské části, která na základě poptávky vytipuje potřebné možnosti
aktivního trávení volného času. 
-redIlustrační foto Radko Šťastný

Preventivní projekty Prahy 3 vyhrály v soutěži
Praha 3 si odnesla první a druhou
cenu v soutěži za své aktivity v oblasti prevence kriminality v Praze.
Vítězem se stal projekt s názvem
Street Bus – mobilní terénní a sociální služba, druhé místo obsadily
Dětské preventivní výjezdy.
Soutěž vyhlásilo magistrátní oddělení prevence odboru zdravotnic-

tví, sociální péče a prevence u příležitosti 20. výročí nastavení systému
prevence kriminality v Praze, aby
připomnělo problematiku prevence kriminality veřejnosti, ocenilo
úspěšnou preventivní práci na komunitní úrovni a podpořilo výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe.
Cenu za Prahu 3 převzal od radního Libora Hadravy v Rezidenci

primátorky zástupce starostky David Gregor. Soutěže se zúčastnilo
7 městských částí, které nominovaly
celkem 12 projektů.
1. místo StreetBus – mobilní terénní sociální služba
Obytný autobus nabízí základní
vybavení nízkoprahového klubu
a efektivně kombinuje principy práce nízkoprahového klubu a terénní
sociální práce. Je zaměřen na cílovou skupinu neorganizovaných dětí
a mládeže od 10 do 18 let na území Prahy 3. Terénní mobilní služba
nabízí smysluplné trávení volného
času, preventivní aktivity a sociální
poradenství.
2. místo Dětské preventivní výjezdy
Projekt je koncipován jako sedm
na sobě závislých pobytových výjezdů. Cílem je prevence sociálně patologických jevů u dětí, které vyrůstají
v sociálně znevýhodněném prostředí a jsou ve větší míře ohrožené kriminálním jednáním svého okolí.
Výsledkem má být podpora rozvoje zdravého životního stylu, rozvoje identity, podpora změny postojů
k sobě, okolní společnosti a přírodě. Zaměřuje se na děti a mládež 11–
18 let ze sociálně znevýhodněných
a sociálně vyloučených rodin z Prahy 3. 

Ocenění za Prahu 3 převzal zástupce starostky David Gregor

Katka Maršálová

Obchod COMEBACK
Několik desítek metrů od tramvajové zastávky „Lipanská“ v ulici
Rokycanova narazíte na charitativní obchod COMEBACK. Otevřeno má od konce léta.
V obchůdku objevíte široký sortiment zboží z druhé ruky, hračky,
domácí potřeby, knihy, sportovní potřeby a další. Zboží poskytují
dobrovolní dárci a zákazníkům je
nabízeno za velmi příznivé ceny, doslova za pár korun.
„Inspirovali jsme se v zahraničí. V západních zemích jsou charity shopy velmi

rozšířené a zákazníky vyhledávané. Provozují je rozličné neziskové organizace,
které se tak snaží spoluﬁnancovat svůj
provoz,“ říká Vojtěch Janouškovec,
ředitel obecně prospěšné společnosti Progressive, o.p.s., která projekt
zaštiťuje.
V obchodě jsou zaměstnáni bývalí uživatelé návykových látek, kteří pracují pod vedením zkušené obchodní specialistky, v rámci projektu
využívají také konzultace se sociálním pracovníkem.
„Cílem a smyslem našeho krámku je
pomoci k návratu do běžného života li-

dem, kteří byli a jsou sociálně znevýhodněni. Tento návrat, comeback, totiž není úplně snadný,“ říká Vojtěch
Janouškovec.
Výdělek obchodu částečně směřuje na mzdy zaměstnaných osob,
částečně je zisk použit k další práci
s osobami ohroženými závislostmi
v rámci organizace Progressive, o.p.s.
Tato organizace již několik let spolupracuje s městskou částí Praha 3.
Chcete přispět na dobrou věc
a zároveň si udělat radost? V tom
případě jste srdečně vítáni. 
Jan Skopec

Tradiční Mikulášská nadílka v Paláci
Akropolis
V sobotu 2. prosince se v Paláci
Akropolis konala za přítomnosti zástupce starostky David Gregora tradiční Mikulášská nadílka pro děti
ze sociálně znevýhodněných rodin
na Praze 3, kterou každoročně pořádá odbor sociálních věcí třetí městské části. Na diváky čekala řada
vystoupení. Na jevišti zatančila skupina Gipsy Dance, která rozvlnila
sál bujarými rytmy. Zcela jiná atmosféra zavládla při vystoupení „Rap
Boye“, talentovaného patnáctiletého
rapera Patrika Daniela, jež roztančila publikum svou nespoutanou tvorbou. Šprýmy a legrácky byly v režii kouzelníka Grina, který pobavil
poťouchlými taškařicemi. O hudbu
se postaral Tessie Band, který zavedl posluchače do etno-romských

Foto Katka Maršálová

melodií. V závěru Mikuláš s čertem
a andělem rozdali dárky všem, kteří
na besídku zavítali. 
-red-

Vánoční setkání dětí
z pěstounských rodin
V Atriu se ve čtvrtek 14. prosince
2017 poprvé uskutečnilo Vánoční
setkání dětí z pěstounských rodin
z Prahy 3 a Středočeského kraje,
za ﬁnanční podpory a účasti zástupců třetí městské části.
Na akci byly přibližně stovce dětí
a jejich pěstounům předány dárky,
na které by vzhledem k nižším příjmům neměli jejich „náhradní“ rodiče ﬁnanční prostředky. „Vánoční
setkání pro pěstouny se u nás na Praze 3 konalo poprvé a já jsem tomu rád,
že můžeme takto tyto lidi aspoň trochu
ocenit za jejich obětavou práci. Doufám,
že se v předvánočním čase opět sejdeme
i v roce 2018 a stane se z toho tradice,“
uvedl zástupce starostky pro sociální
věci David Gregor. „Děkuji všem, kteří
se starají v rámci pěstounské péče o děti,
a bylo mi ctí se nadílky pro děti zúčastnit. Společně s kolegou Gregorem jsme
si užili spoustu rozzářených dětských očí
a úsměvů,“ dodal místostarosta Ivan
Holeček. Na setkání dětí se podílel
i partner projektu Poradenské cent-

rum pro náhradní rodinu Klubíčko
štěstí, z.s. 
-red-

Foto Pavel Šmída
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Praha 3 získala další ocenění Smart city,
tentokrát za koncepci energetiky
Naše městská část je lídrem na poli zavádění koncepce Smart City, a to nejen v měřítku Prahy,
ale i celé republiky. Dokazuje to i další oceněný projekt Komplexní vize řešení energetického
managementu městské části Praha 3 v soutěži Chytrá
města pro budoucnost. „Mám z toho obrovskou radost, je
to důkaz toho, že to, co děláme, děláme skutečně dobře,
a má to smysl,“ říká k ocenění Alexander Bellu, který má
zavádění koncepce Smart city na Praze 3 v gesci.

V

ize energetiky městské
části, která je v současné
době zpracovávána, zahrnuje inovativní přístupy
k řízení spotřeb energií. Cílem je vybudování jednotného systému, který
na základě sledování dat dokáže optimalizovat spotřeby energií, což má
pozitivní dopad nejen na městskou
kasu, ale i na životní prostředí.
Při mapování současného systému
práce s energiemi městské části bylo
totiž zjištěno, že možnosti, přístupy
a požadavky jednotlivých organizací
k této tématice, jsou diametrálně odlišné. A byť jsou snahy o energetickou
efektivitu a úspory evidentní, výsledky nejsou bohužel vždy zcela jedno-

značné. „Dostupná komplexní a ucelená
řešení této problematiky se na trhu ovšem
nenabízí, a proto jsme se rozhodli vytvořit vlastní platformu řešení,“ komentuje
Alexander Bellu.
Cílem projektu je tedy vytvoření
jednoduché vlastní platformy, která
bude získaná data ukládat do vlastního úložiště tak, aby na jejím základě bylo možné sjednocovat data.
Tímto způsobem bude prováděn
sběr a uchovávání dat, jednak pro
potřeby energetického managementu, ale současně budou tato data,
tak říkajíc „na kliknutí“ využitelná
pro nákup energií přímo na burze.
„Jednoduše řečeno, ušetří městská část
i občané,“ doplňuje Alexander Bellu.

Data budou sbírána pomocí čidel
pracujících s různými technologiemi přenosu. Jiný typ energetických
dat bude vkládán do systému přímo
dotčenými organizacemi pravidelně
tak, aby byl neustále aktuální.
Jedním ze zajímavých prvků této
platformy, bude i její částečná otevřenost pro veřejné využití, a to například přehledového energetického
atlasu nebo pro nezávislé sledování kvality vnitřního prostředí třeba ve školách. Celý projekt je navíc uskutečňován za pomoci dotace
z Ministerstva průmyslu a obchodu
a nezatěžuje tak výrazně rozpočet
Prahy 3. 
-red-

Zástupce starostky Alexander Bellu má z certiﬁkátu radost.

Tři králové přinesou do Atria zvuk
varhan

Putovní výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství
v Galerii pod radnicí

Vánoční pohodu i předvánoční
shon už máme všichni za sebou,
nový rok, který je svým letopočtem
významný a ve kterém oslavíme 100
let od vzniku Československé republiky, započal a v Atriu na Žižkově vás letos očekává opět spousta
skvělých kulturních zážitků a příležitostí pro zábavu pro všechny věkové kategorie. Městská část Praha 3 spolu s organizací Za Trojku
vám všem slovy zástupce starostky
Alexandera Bellu děkuje za přízeň,
přeje úspěšný a klidný rok 2018,
plný příjemných chvil a radosti.

Ota Kraus, osvětimský vězeň
a spoluautor knihy „Továrna
na smrt“ byl i autorem scénáře
první československé expozice
v 16. bloku Osvětimského koncentračního tábora v roce 1950, ale
i scénáře rozšířené expozice otevřené v roce 1970, 25 let po osvobození Osvětimi.

Leden v Atriu započne úžasným novoročním koncertem už na Tři krále. V sobotu 6. 1. 2018 si diváci, kteří
navštíví příjemné prostředí vyhřáté
barokní kaple, odnesou domů zcela
jistě nevšední zážitek.
Klavírista a skladatel, bývalý člen
skupiny Charlie Straight Michal Šupák, držitel tří cen Anděl, hudebník
oceněný titulem Pianista roku 2014,
který si kromě ostatních vystoupení
zahrál v živém vysílání BBC a stal se
např. i vítězem Mezinárodní soutěže
Bedřicha Smetany, se poprvé představí v Atriu na Žižkově. Na poli
vážné hudby působí Michal Šupák
většinou jako sólista, příležitostně
jako orchestrální hráč (FOK, PKF,
SOČR aj.). V programu, který uslyší
návštěvníci Atria (se kterým se představil mj. na Pražském jaru 2017),
zazní autorská tvorba a vlastní úpravy skladeb jazzových velikánů ChicRADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LEDEN 2018

Michal Šupák v Atriu zahraje jazz.

ka Corey, Brada Mehldaua, George Gerschwina a dalších. Ty budou
doplněny o vánoční písně v netradičním pojetí. Zástupce starostky,
Alexander Bellu, který novoroční
koncert v Atriu uvede, upozorňuje:
„Michal Šupák se v některých skladbách
publiku předvede také jako vynikající
varhaník. Zvuk tohoto vznešeného nástroje v kombinaci s pro něj netypickými
žánry bude pro posluchače ojedinělým
a netradičním hudebním zážitkem.“
Jako speciální host večera vystoupí americká zpěvačka Kaia Brown,
první dáma skupiny N.O.H.A., rodačka z Washingtonu D.C., která,
fascinuje publikum svým nezkrotným temperamentem, osobitým frázováním, ale hlavně dokonalým vokálním projevem, ze kterého dýchá
vysoká muzikálnost a opravdovost.
V Atriu zazpívá písně Niny Simone,
Raye Charlese a dalších zvučných
jmen amerického rhythm and blues,
gospelu a soulu.
A takto unikátní akce je jen první vlaštovkou. Podobné události
vás v Atriu budou provázet po celý
rok. 
-red-

Po dalších deseti letech přišel Ota
Kraus s myšlenkou otevřít putovní
výstavu s tematikou Osvětimského
tábora, umístěnou v Československu a snadno dostupnou mládeži
a generacím narozeným po válce.
Vytrvale se snažil získat podporu
této myšlence, jejíž potřebnost stále více narůstala. Získat ﬁnanční
prostředky na její realizaci se však
nepodařilo. Po roce 1989 uvažoval
o výstavě putující po okresních muzeích, kulturních domech, knihovnách, školách i městských úřadech.
Své síly a čas věnoval prosazení této
myšlenky až do konce svého života.
Historická skupina Osvětim při
Sdružení osvobozených politických
vězňů a pozůstalých po něm „převzala štafetu“ a s přispěním svých členů
získala podporu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Klíčovým
pro realizaci se staly granty Česko-německého fondu budoucnosti a Nadačního fondu obětem holocaustu,
přispěla i Federace židovských obcí
a Židovská obec Praha: konečně jsme
mohli začít s realizací. Předseda Historické skupiny Osvětim, Robert Ba-

těk, se ujal organizace přípravy, scénář vytvořený docentem Vojtěchem
Blodigem se stal podkladem pro výtvarné řešení, kterého se ujal akademický architekt Václav Hejna.
Výstavní soubor 28 mobilních panelů má trvale platnou historickou
i výchovnou hodnotu. Seznamuje
se vznikem koncentračních táborů
v Německu bezprostředně po uchopení moci Adolfem Hitlerem. Ukazuje, kdo tábory připravoval, z jaké
zvrácené ideologie vycházel: ideologie postavené na nenávisti, potlačování lidských práv, nemilosrdného
potlačování sebemenšího projevu
nesouhlasu, rasismu, antisemitismu,
xenofobie, což nakonec vedlo k výstavbě vyhlazovacích táborů – továren na smrt. Seznamuje s osudy
vězňů z českých zemí po roce 1939,
jednotlivců i celých etnických skupin, pronásledovaných a vězněných
pro své politické smýšlení, náboženské přesvědčení, barvu pleti či
„rasový“ původ. Používá k tomu fotograﬁe, fotokopie dokumentů, vysvětlující průvodní text.
Jakýmsi epilogem k výstavě je
několik posledních panelů, jejichž
záměrem je varovat před rozmáhajícími se neonacistickými, xenofobními a antisemitskými projevy, které
nacházejí sympatizanty především
mezi mladými lidmi, kteří, z neznalosti a neinformovanosti, jsou
ochotni těmto projevům naslouchat
a ztotožňovat se s jejich primitivní
přímočarou propagandou.

A tak čtvrt století po vzniku myšlenky Oty Krause byla v roce 2005,
pod záštitou a za účasti předsedy
Senátu Parlamentu České republiky Přemysla Sobotky, zahájena tato
výstava pod názvem „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, a to ve zvlášť
vhodném a příznačném prostoru:
v kamenném klínu liberecké synagogy, vetknutém do novostavby Krajské vědecké knihovny na místě, kde
původně stála liberecká synagoga,
vypálená – jako mnoho jiných –
v Křišťálové noci.
Zde zahájila své putování, a od té
doby nepřetržitě putuje po českých
a moravských městech. V lednu 2018
bude již na své 84. štaci u nás na Žižkově v Galerii pod radnicí. To samozřejmě není jen zásluhou provozovatele výstavy, Historické skupiny
Osvětim, ta může jen oslovovat krajské a městské úřady, knihovny, školy,
muzea, kláštery a synagogy s žádostí, aby se toho ujaly, převzaly záštitu,
poskytly prostory, informovaly veřejnost prostřednictvím regionálních
médií, vyzvaly školy k uspořádání
společných návštěv, zorganizovaly
vernisáž a v neposlední řadě pokud
možno přispěly na krytí provozních
nákladů spojených především s demontáží, stěhováním a opětovnou
montáží na další štaci. Skutečnost,
že výstava dosud nedostala příležitost „zahálet“ ve skladu, je důkazem
toho, že se to daří. 
-red-

zpravodajství

Žižkovské kino Aero chystá na únor
oslavu svých kulatin
Jedno z posledních pražských jednosálových kin, žižkovské
Aero, oslaví na počátku února dvacet let své novodobé
existence. Kino sídlící ve funkcionalistické budově, kterou
můžete najít ve dvorním traktu obytného domu v ulici
Biskupcova, bylo otevřeno už v roce 1933.

J

eho „nová historie“ se však
začala psát 6. února 1998.
Občanské sdružení Pro-Aero a Společnost pro obnovu
a rozvoj kina Aero zde po částečné
rekonstrukci prostor odehrálo první ﬁlm, kterým byl iránský snímek
Chuť třešní. „Přelom tisíciletí byly hodně divoké roky, kdy k nám chodilo i sto
tisíc diváků ročně. S nástupem digitálních technologií, otevřením dalších kin

a masivním vydáváním levných DVD
se toto číslo pochopitelně zmenšilo. V posledních letech se ovšem návštěvnost opět
vyhoupla a rok co rok se tak setkáme
skoro se sedmdesáti tisíci diváky. Jsem
nadšená z toho, že jsme přitom nikdy
neslevili ze své dramaturgie zaměřené
primárně na alternativní tituly, artové
ﬁlmy, přenosy opery nebo divadla, přehlídky významných režisérů a herců či
ﬁlmovou klasiku. A přetlak kulturních

Trhy na Jiřáku začnou znovu v polovině
února, zásadní roli ale bude hrát počasí
Mnoho obyvatel Prahy 3 se již nemůže dočkat, kdy se opět na náměstí
Jiřího z Poděbrad vrátí po zimní přestávce oblíbené farmářské trhy. „Přesné datum zahájení trhů ještě není známo, a to především z důvodu počasí,“
upřesňuje zástupce starostky Alexander Bellu. Počasí je totiž zcela zásadní
pro to, aby mohl být prodej zahájen.
1. polovina února by však měla být
jistotou. Pro aktuální informace, jako
i přesné datum zahájení trhů – jakmile
ho určí organizátoři – je dobré sledovat webové stránky www.trhyjirak.cz
nebo facebookový proﬁl Trhy na Jiřáku. Samotný web pak obsahuje i mnohé další zásadní informace. Dozvíte se
zde podrobnosti o vašich oblíbených
prodejcích, novinky o speciálních tematických akcích nebo tipy a triky,

jak ze surovin z trhu uvařit ty nejlepší lahůdky. Jestli navíc máte nějakého
oblíbeného prodejce a chcete vědět,
kdy na trhu bude, tak právě to najdete na webu také. Organizační tým zde
bude účast prodejců na trhu pravidelně aktualizovat, aby vám nic neuniklo!
Pokud chcete s organizátory rychle a ﬂexibilně komunikovat či chcete
zodpovědět nějaký konkrétní dotaz,
sociální síť Facebook poskytuje skvělou platformu. Organizátoři vám zde
rádi odpoví na všechny vaše dotazy.
A na co je možné se na trzích těšit v nové sezoně? Opět to bude řada
tematických akcí, sezonní nabídka
potravin, dílny pro děti a mnoho dalšího. Provozovat se také bude nadále
infostánek. 
red

akcí v Praze je přitom mnohem větší,
než býval,“ říká dnešní ředitelka Aera
Zuzana Kameníková.
Oslavy dvacetiletého výročí budou probíhat celý první únorový
týden a jsou koncipované tak, aby
byly zároveň poděkováním těm, bez
kterých by kino nemohlo nikdy existovat. Jeho divákům. Na ty čeká,
kromě ﬁlmových projekcí klasických titulů i předpremiéry nových
snímků a bohatý program. Plánuje
se také sousedská projekce, na kterou budou pozvání lidé z nejbližšího okolí, otrlý den populárního
Festivalu otrlého diváka nebo také
tábornické odpoledne. To bude věnováno všem absolventům Aeroškoly, která se věnuje ﬁlmové výchově
pro děti, školy i dospělé. Kromě
toho proběhne také slavnostní večer
se všemi, kteří se na konci devadesátých let rozhodli Aero opět oživit.
Diváci oslav budou moci navštívit
také sérii přednášek PechaKucha
Night nebo komponovaný večer
Diáky zaměřující se na životní zá-

žitky hodně netradičních cestovatelů. Kino Aero zkrátka tvoří dlouhodobě neodmyslitelnou součást
kulturního života v Praze 3.

Informace o kompletním programu oslav najdete na webových stránkách kina www.kinoaero.cz 
-red-

Adventní trhy
na náměstí Jiřího
z Poděbrad
Jako každý rok, i letos, jsme na náměstí Jiřího z Poděbrad mohli
navštívit tradiční Adventní trhy.
Kromě množství stánků na nich
nechyběl ani vánoční stromeček.
„Rád bych vám ještě před tím, než
stromeček rozsvítíme, popřál jménem
naší městské části, aby pro vás blížící se sváteční doba byla časem pohody, klidu a odpočinku,“ řekl přihlížejícím návštěvníkům zástupce
starostky Alexander Bellu, který
tím Adventní trhy zahájil. Během

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Přítomné přivítal zastupce starostky Alexander Bellu.

zahájení byl připraven tematický
komponovaný divadelně hudební
program s názvem Čekání na Andělské světlo, v podání Divadla
v Pytli.
Adventní čas na Praze 3 přinesl
ovšem i další akce. Namátkou vyberme například představení pro
děti Čertovsky popletený Mikuláš nebo křeslo pro hosta se Saskií
Burešovou, které naopak zaujalo
návštěvníky především starší generace. Vrcholem Adventního programu pak byla Česká mše vánoční
v podání orchestru a sboru umělců
působících v Národním divadle. 
-red-
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Startuje třetí ročník nápadů
Máte nápady, jak vylepšit veřejná prostranství v Praze 3? Využijte opět možnost, jak je zrealizovat
díky participaci. Podílejte se na podobě naší městské části.

R

adnice Prahy 3 zahájila
již potřetí projekt participativního rozpočtování.
Sběr nápadů začal v prosinci a bude pokračovat až do konce
března. Lidé mohou přicházet s projekty na vylepšení svého okolí, které
je ve vlastnictví městské části. Návrhy
by se tedy měly týkat převážně veřejné zeleně, parků, mobiliáře v ulicích
a podobně. „Po zkušenostech z předchozích dvou ročníků jsme se rozhodli navýšit
maximální částku pro jeden projekt, a to
na půl milionu korun, abychom dali šanci i nákladnějším projektům,“ říká místostarosta Jan Materna, který má participaci ve své gesci. Celkem jsou letos
na participativní projekty v městské
kase opět vyčleněny dva miliony korun. Z participativního rozpočtu byla
letos naopak vyjmuta možnost umísťovat projekty do škol, školek a dalších příspěvkových organizací městské části, neboť ty mají své rozpočty
na realizaci vlastních projektů.

Realizovaný projekt V Horní Stromce.

O tom, kde vlastní Praha 3 své
pozemky, na kterých lze nápady realizovat, se lze přehledně zorientovat na webu participativni-rozpocet.
cz/praha3/, kde lidé současně naleznou pravidla, jednoduché formuláře
a všechny potřebné informace k podání návrhů. Pokud by to nestačilo, je
jim k dispozici koordinátorka Kristý-

Úprava před ZŠ Jeseniova v rámci participace.

na Adamíčková na tel. 222 116 221, se
kterou lze jednotlivé nápady také konzultovat. Po uplynutí lhůty pro podání návrhů dojde k diskuzi s veřejností
a o projektech, které se budou následně realizovat z rozpočtu městské části,
rozhodne veřejnost hlasováním.
Participativní rozpočet má za sebou úspěšné dva ročníky. V loňském

Babi, podej mi prosím lepidlo…
Výjimečné chvíle plné dojemných
okamžiků zažívají pravidelně každý
měsíc senioři z domova v Habrové
ulici společně s dětmi z mateřské
školy Na Vrcholu.
Jinak tomu nebylo ani v předvánočním čase, kdy si děti společně s babičkami a dědečky z domova vyrobili vánoční řetězy a navodili pravou

vánoční atmosféru. „Pro děti i pro seniory jsou taková setkání velmi obohacující, zároveň napomáhají vzdělávat
a vychovávat malé děti k úctě ke stáří,“ říká radní pro školství Jaroslava
Suková, která děti na setkání také
doprovodila.
Mezigenerační setkávání dětí
se seniory se konalo již poosmé,
a to díky spolupráci, kterou školka

Předvánoční mezigenerační setkání dětí se seniory navštívila radní Jaroslava Suková.

na konci loňského roku navázala
s Domovem seniorů pod záštitou neziskové organizace Mezi námi. Aktivity pro obě generace připravují střídavě buď paní učitelky z mateřské
školy, nebo pečovatelky domova.
Většinou jsou to výtvarné dílny, kde
děti a senioři společně něco vytvářejí, lepí, vystřihují…
„Děti se na každé setkání těší, jsou
bezprostřední, a tak mezi nimi a seniory vznikají velmi přátelské vazby. Rodiče
nám to chválí a oceňují,“ říká ředitelka
školky Jana Vaníčková.
Mateřská škola Na Vrcholu se
sbližování mezi nejmladšími a nejstaršími generacemi věnuje systematicky již druhým rokem. Za svoje aktivity brzy převezme prestižní
ocenění „Mezigeneračně“ udělované organizací Mezi námi, která podporuje setkávání lidí všech generací,
a právě malé děti a seniory vnímá
jako přirozené vzájemné partnery,
kteří si mohou navzájem poskytnout
radost ze života, moudrost a energii. Značka „Mezigeneračně“ oceňuje školku jako součást jedinečného
dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací. 

roce rozhodovalo 1 182 hlasujících
lidí o devíti projektech, u nichž jich
nakonec sedm získalo podporu,
a radnice přistoupila k jejich realizaci. Díky participativnímu rozpočtu
tak vznikly pouliční záhonky, dovybavilo se hřiště na Parukářce mobilními toaletami a v řešení je osazení
pítkem, upravil se veřejný prostor

před ZŠ Jeseniova, došlo k rekonstrukci umývárny v chráněné keramické dílně atd. Úpravy u dětského
hřiště v Horní Stromce jsou plánovány na jaro společně s projektem,
který připravuje Praha 3. 
Katka Maršálová

Charitativní vánoční výstava
přispěla na dobré účely
Již tradičně se konala charitativní
vánoční výstava v ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad. Oproti minulému
roku se 12. ročník rozrostl o celé
jedno patro.
Charitativní bazar se pro veřejnost
konal 7. prosince. Žáci si připravili
bohatou nabídku výrobků. Ke koupi byly adventní věnce, vánoční ozdoby, přání a svícny, keramika, ale
i vánoční cukroví a různé pamlsky.
Výtěžek z výstavy je určen na pomoc
dětské hematologii a onkologii nemocnice v Motole, na adopci dívky
z Ugandy, Jedličkovu ústavu, nadaci
Dobrý Anděl, Dětský domov v Dolních Počernicích nebo pro pražskou
zoo, kde škola adoptovala levharta
obláčkového a pandu červenou.

„Navštívila jsem všechny prodejce
a musím říct, že žáci vyrobili spoustu
nádherných věcí. U každého jsem nakoupila pro seniory z Prahy 3, kteří žijí
v Domě s pečovatelskou službou v Roháčově ulici a Ošetřovatelském domově v Habrové ulici. Věřím, že jim dárky
udělaly radost,“ uvedla starostka Vladislava Hujová, která byla přítomná
i během rozsvícení vánočního stromku v jídelně základní školy.
Charitativní sbírka utržila přes
57 tisíc korun, což je podle ředitele
Miroslava Šoukala daleko více než
v minulých letech. Žákovský parlament bude mít tak možnost rozhodnout o tom, jestli neadoptuje další
zvíře v pražské zoo. 
Text a foto: Martin Hošna

-red-

Vzduch ve třídách kontrolují měřiče
Bolesti hlavy, únavu i nervozitu
mohou u dětí ve školních třídách
způsobit vyšší koncentrace CO2 .
Jaké jsou reálné koncentrace oxidu uhličitého lze nyní monitorovat
díky měřičům, kterými Praha 3
vybavila svoje základní školy. Ty
také umožní sledovat vývoj tohoto
parametru v čase na více místech.
„Školy byly vybaveny senzory, které měří
hodnoty každých 5 minut. Náklady spoRADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LEDEN 2018

jené s jejich pořízením zaplatila Praha 3
všem našim základním školám,“ uvedla
radní pro školství Jaroslava Suková
s tím, že měření je součástí projektu
Zdravé děti na Trojce. Každá škola
má možnost zvolit si způsob a frekvenci měření individuálně. V průběhu roku ale musí být přeměřeno nejméně 50 % místností.
Měření probíhá kontinuálně celý
rok do 31. října 2018, průběžně bude
kontrolováno a po vyhodnocení se

provedou opatření k nápravě. Optimální koncentrace CO2 je podle hygieniků do 1 000 ppm (1 ‰), hodnoty 1 200–1 500 jsou již kritické a dle
stavebního zákona nesmí být překročeny. Zlepšení se pak jednoduše
docílí krátkým a intenzivním větráním. 
-red-

Dárky nakoupené na charitativním bazaru starostka Hujová věnovala seniorům.

zpravodajství

Metropolitní plán k nahlédnutí
Hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m.
Prahy zveřejnilo na konci listopadu návrh Metropolitního plánu. Veřejnost
do něj může nahlížet na webu plan.iprpraha.cz. Projednávání plánu by mělo
začít na jaře 2018.

P

ro nás je Metropolitní plán
dokumentem, v němž je tím
nejkomplexnějším způsobem
vyjádřena vize rozvoje Prahy
na příští desetiletí. Je to rámec pro další
dílčí plány a projekty, kterými se zabývá
IPR, ale i mnoho dalších městských institucí,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel
IPR Praha. „Plán neřeší detail jednotlivých parcel či ulic, jde o koncepci celého
města o téměř 500 km2.“
Pro Prahu 3 návrh metropolitního plánu počítá s plánovanou trasou
městského okruhu v tunelové vari-

antě v oblasti ulice Spojovací. Naopak z něj byla vymazána územní rezerva pro trasu metra D přes Žižkov.
A to přesto, že Praha 3 na zachování této rezervy trvá dlouhodobě, což
vyjádřila i usnesením zastupitelstva
již v roce 2015. Starostka Vladislava Hujová je proto připravena důrazně prosazovat tento požadavek
i nadále.
IPR naopak respektoval požadavek zastupitelstva z června 2017 i názor občanů, vyjádřený peticí, a pozemky dětského hřiště Na Balkáně

stejně jako část sousedního parku
na Krejcárku zůstává v návrhu Metropolitního plánu nadále vedena
jako zeleň.
Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu patří podle Boháče zamezit rozšiřování zástavby o krajiny
na periferii města. Namísto toho
prosazuje, aby se nové budovy stavěly v transformačních územích –
na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží. Praha 3 měla
zásadní požadavky k formě systémové regulace území Nákladového ná-

draží Žižkov. Mimo jiné požadovala
v území ochránit stávající, a vyčlenit nové plochy pro veřejnou vybavenost. Aktuálně představený návrh
ale tento požadavek nevyslyšel.
Návrh plánu nyní prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj (SEA). Na jaře 2018 by měl započít proces veřejného projednání,
čehož mohou využít úřady, odborné
instituce i občané. Délka projednávání bude záviset na množství připomínek, které k návrhu přijdou.
Jejich počet se již předem odhaduje

na několik tisíc. Metropolitní plán
by měl platit nejpozději od roku
2023. 
-red-

Knihu cti obohatilo vzácné jméno: Theodor Pištěk
U příležitosti životního jubilea
přidal ve středu 6. prosince svůj
podpis do Knihy cti Prahy 3 malíř a kostýmní výtvarník Theodor
Pištěk, který v říjnu oslavil své pětaosmdesáté narozeniny.
K slavnostnímu zápisu mu pogratulovala starostka Vladislava Hujová
spolu se svými zástupci Janem Maternou, Lucií Vítkovskou a Davidem
Gregorem.
Na Žižkov a na Radhošťskou ulici, kde bydlel dlouhá léta, nikdy nezapomněl. „Zažil jsem tu nejdramatičtější dny ve svém životě – pětačtyřicátý,
osmačtyřicátý a osmašedesátý rok. Ale
samozřejmě tu bylo nepočítaně radostných chvil s mojí rodinou,“ zavzpomínal
eodor Pištěk.
eodor Pištěk se narodil roku
1932, pochází z umělecké rodiny,
která je neodmyslitelně spjata s Prahou 3.

Pištěk studoval nejprve gymnázium a po čtvrtém ročníku přestoupil
na Vyšší školu uměleckého průmys-

lu v Praze. Roku 1967 spolupracoval
jako kostýmní výtvarník na ﬁlmech
Františka Vláčila Markéta Lazaro-

přínos. Roku 2013 mu byl na MFF
v Karlových Varech předán Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematograﬁi. Je
držitelem Oscara za kostýmy k ﬁlmu
Amadeus (1984) a Césara za ﬁlm Valmont (1989).
V letech 2012–2013 se uskutečnila velká retrospektivní výstava jeho
díla v Národní galerii v Praze. Jeho
obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách
Národní galerie v Praze, v Museu
Kampa, v Alšově jihočeské galerii
v Hluboké nad Vltavou, v Galerii
hlavního města Prahy a v celé řadě
dalších.
V říjnu letošního roku oslavil
eodor Pištěk významné životní
jubileum (85 let), které se stalo výjimečnou příležitostí k ocenění jeho
celoživotní tvorby zápisem do Knihy cti městské části Praha 3. 

Foto Jan Dostál

vá a Údolí včel. Spolu s dalšími výtvarníky připravil výtvarné řešení
výstavy Člověk a jeho svět v československém pavilonu na Expo 1967
v Montrealu. Od roku 1975 se intenzivně věnuje malbě. Bývá řazen
k fotorealistům. Jeho obrazový cyklus obdržel zvláštní uznání poroty
na mezinárodním festivalu malby
v Cagnes-sur-Mer ve Francii v roce
1977.
Byl předsedou výtvarné rady
Pražského hradu a navrhl nové uniformy Hradní stráže. Byl iniciátorem a spolu s Václavem Havlem a Jiřím Kolářem i zakladatelem Ceny
Jindřicha Chalupeckého pro mladé
výtvarníky.
V roce 2000 ho prezident republiky Václav Havel vyznamenal medailí za zásluhy 1. stupně za vynikající
umělecké výsledky. Roku 2004 mu
Česká ﬁlmová akademie udělila cenu
Český lev za dlouholetý umělecký

Autorka Olga Strusková jako
vzpomínku ocitovala výroky, které
na adresu Ludmily Mojžíšové pronesli ti, kteří měli její práci ve velké
úctě: „Paní Mojžíšová uměla číst z našeho těla a nepotřebovala k tomu žádné kni-

hy.“ Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.,
„Cvičení paní Mojžíšové bych povýšila
na každodenní prioritu.“ PaedDr. Lenka Šámalová, „Uměla se na člověka podívat.“ Doc. MUDr. Eva Rychlíková, CSc., „Změnila můj profesní pohled
na pacienty.“ Hana Volejníková, „Obávám se, že její objev zůstal dodnes nedoceněn.“ Jan Dobiáš a mnoho dalších.

Než se rozproudila neformální debata, zazpívala Zora Jandová
skladbu Zdeňka Merty „Strážní andělé“. 

Theodor Pištěk s představiteli radnice při slavnostním zápisu.

Metoda Mojžíšové v informačním centru
Ve středu 29. listopadu byl v informačním centru Prahy 3 malý
svátek. Slavnostně představena
a pokřtěna zde byla kniha Olgy
Struskové a Jarmily Novotné „Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z“.
Knihu veřejnosti představila sama
autorka Olga Strusková za přítomnosti starostky Vladislavy Hujové, dcery Ludmily Mojžíšové Jany
Mojžíšové, Zory Jandové, Jaromíra Hanzlíka a mnoha dalších hostů, především z oblasti rehabilitační medicíny. Velký ohlas měla akce
i mezi laickou veřejností, informační centrum praskalo tak říkajíc
ve švech.
Podtitul publikace „Deset a dva
cviky, které mohou změnit váš život“ ostatně napovídá, proč kniha
budí takový zájem.
Legendární metoda rehabilitační sestry Ludmily Mojžíšové už pomohla tisícům pacientů nejen odstranit chronické bolesti páteře či

zmírnit menstruační problémy, ale
také úspěšně léčit ženskou sterilitu
a přirozeně otěhotnět.
Soustava se skládá z deseti cviků
pro ženy a dvou pro muže a v knize najdete její oﬁciální popis cviků
včetně fotograﬁí, rozšířený o vzpomínky známých osobností a lidí,
jimž paní Mojžíšová pomohla a kteří stále s láskou vzpomínají na její
výjimečnou osobnost.
O hudební doprovod se postaral Jiří Šámal, potom přítomné uvítala starostka Vladislava Hujová
a provedla zápis Ludmily Mojžíšové
do Knihy cti Prahy 3 a předala Janě
Mojžíšové pamětní list a minci. „Nejlepší by bylo, kdyby tu maminka mohla být s námi, ale ona to vidí a je určitě
ráda. Děkuji Praze 3,“ reagovala Jana
Mojžíšová. Herec Jaromír Hanzlík,
kmotr I. vydání, na Ludmilu Mojžíšovou zavzpomínal slovy: „Rád jsem
k ní chodil a slyšel to její tak pojď frajere,
co tě bolí, pr… viď? říkal jsem jí ‚baba‘,
ale byla to sudička,“ dodal s úsměvem.

Dcera Ludmily Mojžíšové Jana při slavnostním zápisu.

Jan Dvořák

Jan Dvořák

Ludmila Mojžíšová se narodila 25. října 1932 v Užhorodě.
Po ukončení studia na střední zdravotní škole pracovala jako sestra
na transfúzní stanici v Pardubicích.
Později začala působit na FTVS
UK v Praze nejprve jako zdravotní
sestra ve výzkumném ústavu tělovýchovy, později jako asistentka
oddělení rehabilitace na katedře
tělovýchovného školství a zdravotní tělesné výchovy. Její celoživotní systematická práce v oblasti
léčebné rehabilitace vyústila ve vyvinutí úspěšné rehabilitační metody
na odstraňování některých druhů
ženské i mužské sterility. Své bohaté zkušenosti a poznatky předávala
jak studujícím rehabilitace, rehabilitačním pracovníkům a lékařům, tak
sportovcům a trenérům.

Foto Radko Šťastný
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Praha 3 vítala nové občánky
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A JUBILEJNÍ SVATBY
přihlášky na jaro 2018 posílejte k rukám Petry
Mrkvičkové, Lipanská 14, 130 00, Praha 3
tel: 222 116 325, e-mail: petram@praha3.cz

Z redakční pošty

Na vítání občánků dne 30. 11. 2017 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zástupkyně starostky Lucie Vítkovská.

Poděkování
Vážený pane Holečku, velmi mile jste mně překvapili zprávou, že jsem vyhrála
v Křížovkářské lize seniorů Prahy 3 druhé místo, kterou mě převzal můj syn,
v mém zastoupení. Musím se Vám přiznat, že za mých 87 let je to první výhra,
kterou jste mě poctili. Upřímně a z celého srdce Vám děkuji, neboť jste mně
udělali velkou radost. Já sama špatně chodím, ale luštění křížovek a podobných rébusů je mojí velkou vášní. Mám velice hodného syna, který se o mě
stará a vlastně všude mě zastupuje a vše vyřizuje. Proto se těším na další pokračování Křížovkářské ligy seniorů, které bych se opět ráda zúčastnila. Pane
místostarosto, ještě jednou mnohokrát děkuji za dárek. A dovolte mi, abych
i já Vám popřála krásné a klidné Vánoce a hodně zdraví a mnoho sil do nového roku a úspěch ve Vaší odpovědné práci.
Srdečně zdraví Vlasta Musílková.

Zemřel malíř Pavel Brázda, čestný občan Prahy 3
Jméno malíře Pavla Brázdy i jeho
ženy Věry Novákové-Brázdové,
dlouholetých občanů Prahy 3,
je v Knize cti zapsáno deset let.
17. prosince tento výjimečný
umělec a jedna z nejvýraznějších
osobností českého výtvarného
umění 20. století ukončil svoji
životní pouť. Bylo mu 91 let.
Pavel Brázda začal malovat ve 40.
letech v Brně, kde založil vlastní výtvarný směr hominismus, tedy umění
o lidech a pro lidi. To také utvářelo
jeho celoživotní přístup k výtvarnému umění. Zajímal ho život města,
které rád přirovnával k živému organismu, a velkoměstský folklor. Ve své
jedinečné a nezaměnitelné tvorbě si
vždy zachovával svobodný a nezávislý přístup bez ohledu na módní trendy či umělecké proudy.

Po komunistickém převratu byl
v roce 1949 z politických důvodů
vyloučen z Akademie výtvarných
umění v Praze. Rodiče Pavla Brázdy

po únoru 1948 emigrovat. Dlouho
se pak živil ilustracemi pro odborné publikace a později dokonce topil v koksové kotelně. Spolu se svou
manželkou Věrou Novákovou vytvořil malou uzavřenou skupinu výtvarníků a následujících 40 let tvořili
v izolaci. Během totality se živil jako
ilustrátor odborných knih, ale i jako

Hoře, ve Vídni a v Paříži. V letošním
roce měl výstavu v Birminghamu
a v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, která stále probíhá.
V posledních dvou desetiletích se zabýval tvorbou obrazů a graﬁk na počítači. Vydal dvě pozoruhodné knihy, monograﬁi v nakladatelství Argo
a glosovaný životopis Obluda čeká,

malíř pokojů nebo topič v kotelně.
Začít vystavovat mohl až ve svobodných poměrech po roce 1989. První
velkou výstavu měl společně s manželkou Věrou v roce 1992 v PKC Ženské domovy v Praze. V roce 2006
připravila k jeho osmdesátinám
rozsáhlou a mimořádně navštěvovanou retrospektivní výstavu pražská Národní galerie. Další velkou
retrospektivní výstavu mu v roce
2008 uspořádalo České centrum Paříž. Vystavoval také v Brně, Kutné

obluda má čas vydaný u příležitosti
velké výstavy v Paříži v knižní edici Respektu. Mezi jeho klíčová díla
patří Pět minut před koncem světa
(1949–53), Nezapomněl jste se oholit? (1949) a díla ze série Závodníci
(1956–58) a cyklu Lidská komedie
(2000–2017). V roce 1991 získal cenu
Revolver Revue a v roce 2008 státní
vyznamenání, které v roce 2013 vrátil pro nesouhlas s postoji prezidenta V. Klause. 

připravili komunisté o majetek, jeho
nevlastního dědečka Josefa Palivce zavřeli na deset let do kriminálu, teta Helena Koželuhová musela

Návštěva z Japonska i Kazachstánu
Základní škola Lupáčova hostila
v prosinci hned dvě zahraniční
návštěvy. V rámci povinné zahraniční stáže školu nejprve navštívila skupina učitelů a studentů pedagogiky z Kazachstánu ze Státní
vysoké školy v Karagandě. Setkání, které se uskutečnilo ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK
v Praze, podpořila i MČ Praha 3.
Hosté se seznámili s historií i koncepcí školy, poté se účastnili samotného vyučování podle svých aprobací (anglický jazyk, tělesná výchova).
Mnoha dotazy se zajímali nejen
o školu samotnou, ale vůbec o školství v ČR.
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Zpestřením výuky pro děti z 3. C
pak byla návštěva 18 studentek
Osaka Seikei Girls School z Japonska, které se věnují předškolní pedagogice a pedagogice pro 1. stupeň
základní školy. Při příležitosti šestidenní návštěvy České republiky projevily zájem nahlédnout do některé
z pražských škol a vyzkoušet si své
pedagogické dovednosti s českými
žáky. Děti se díky návštěvě naučily
několik skládanek origami. Ve třídě
nakonec létaly různé typy papírových vlaštovek, ožívaly papírové
rostliny i zvířata a sami žáci byli překvapeni, co vše je možné z papíru
poskládat. 
-red-

Japonské studentky pedagogiky na návštěvě v ZŠ Lupáčova.

Katka Maršálová



rozhovor

„Když turisti přijedou do Prahy, musí
vidět Karlův most, Pražský hrad
a hospodu U vystřelenýho oka,“ říká
Martin Velíšek
Městská část Praha 3 vydala na rok 2018 nástěnný kalendář, jehož autorem není nikdo jiný než
Martin Velíšek. Ilustrátor, který po svém vdechl nový život Babičce od Boženy Němcové, nebo
se podílel významně na ﬁlmu Fimfárum, je dvorním malířem masopustních plakátů Prahy 3.
O životě na Trojce jsme se bavili nikde jinde nežli v hospodě U vystřelenýho oka, jejíž interiér nese
Velíškův rukopis.
Ilustroval jsi nástěnný kalendář pro
Prahu 3. Co je tématem pro rok
2018?
S žižkovskou radnicí mám nastavenou spolupráci, většinou mi několik
námětů, jimiž bych se mohl zabývat,
dají na výběr. Jsem za to docela rád.
Nicméně některé měsíce zůstávají
jasně dané – to když se koná masopust, vinobraní, nebo husité na Vítkově. Samozřejmě Žižkov je úžasné místo, žila tu plejáda osobností,
má bohatou historii, je stále z čeho
vybírat.
Stalo se ti někdy, že jsi pracoval
na nějaké ilustraci, ale pak jsi zjistil, že podobnou jsi již vytvořil?
Pro městskou část dělám již 20 let,
čili sklouznout k tomu, abych se neopakoval, je těžší. Taky jsem si říkal,
co tam dát nového, co tu ještě nebylo. Naštěstí je ta Trojka tak košatá,
dá se vymýšlet stále něco. Jednou
jsem měl možnost dělat zakázku pro
jinou městskou část, ale vůbec jsem
nevěděl, která témata by měla na 12
ilustracích být. Pro Prahu 3 jsem dělal i týdenní kalendáře, čili přes padesát obrázků. Ne, že by to bylo lehké, byla to fakt šichta, ale přemýšlelo
se o tom lehčeji, protože tu je nějaký
příběh.
Pomáhalo ti i to, že jsi na Trojce
častým rezidentem?
Určitě jo. V Koněvce jsem měl před
lety dokonce i malý ateliérek v sedmém patře, bez topení. Byl to ten
samý barák, kde měl dole ateliér
i Honza Saudek. Všude byla hmatatelná legendární zeď s plesnivými
stěnami. Byla to romantika.
Stýkali jste se? Nezašli jste spolu
třeba do Oka?
To ne. Ale odchytnul si mě na předávání cen Českého lva. Chtěl po mně,
abych mu byl modelem. Já jsem souhlasil, ale nějak se na to zapomnělo.
Nijak se po tom nepídím. Jinak Oko
pro mě je určitě místem, kde můžu
potkat napříč uměleckým spektrem
kohokoliv. Je vtipný, že sem velice
často chodí i turisti.
Kam se podle tebe Oko posunulo za těch několik desetiletí, co

„Pane Velíšku, nechtěl byste nám
ilustrovat Babičku?“ A já na to úplně pod parou: „To víš, že jo!“ Ráno
jsem se probudil a hned jsem si na to
vzpomněl. Babičku? Povinnou četbu pro děti? A já? Už jsem na to
ale kývnul, netušil jsem, co mě čeká
za řeholi. Půl roku jsem nevěděl, co
s ní mám dělat. Studoval jsem předchozí ilustrace Kašpara, dokonce
i Zdeněk Burian ji ilustroval. Byla
to pro mě největší výzva. Ale nejvíc jsem měl radost, že tuhle nudnou povinnou četbu děti začaly pak
samy číst.

funguje? Stalo se snad mezinárodním podnikem?
Skoro i jo. Turisti jsou zvláštní sorta.
Už to mají asi daný v průvodci, že
když přijedou do Prahy, musí vidět
Karlův most, Pražský hrad a hospodu U vystřelenýho oka. Přijde sem
klidně čtyřicet lidí s foťákama, nic
si nedají a zas odejdou. Z takových
máme „velkou radost“. Ale pak jsou
tu i malé skupinky, které si hospodu vyhlídnou a popíjejí tu. Zajímavá
věc je, jak Oko přežilo i zákaz kouření. Měli jsme strach, že hospoda
bude prázdná, ale hospoda je dokonce narvanější, protože sem začali chodit lidi nekuřáci. Přišla nová
sorta lidí a ta doplnila kuřáky, kteří hulí venku na zahrádce. Osobně
jsem spokojený, že se v hospodách
nekouří. To byl takový puch z oblečení, že všechno muselo letět okamžitě do pračky.
Měl jsi i jiné nabídky práce, abys
vylepšil interiér jiných hospod?
Pár nabídek bylo. Ne že bych je
hned odmítal – originál u Oka je jen
jeden. Spíš záleží na podmínkách,
kde je ta hospoda a jakou má historii. Nechce se mi ale rozhazovat zbytečně svůj rukopis, který by si pak
majitelé upravili po svém. Nemám
toho naštěstí zapotřebí.
Jak vzpomínáš na devadesátá léta?
Měl jsem slušně našlápnuto díky
sklářskému ateliéru na UMPRUM,
který měl slušnou prestiž. Moc mě
sklo bavilo, ale posléze jsem zjistil,
že tohle řemeslo obnáší více starostí
nežli radostí. Začal jsem kreslit plakáty pro kapelu Už jsme doma, přišly ilustrace pro nakladatelství Argo,
bavilo mě to.

Kalendář na rok 2018 s ilustracemi Martina Velíška
je k dostání v Informačním
centru Praha 3 v Milešovské 1. V Galerii Toyen na
témž místě probíhá až do
konce ledna 2018 také výstava s Velíškovými obrazy.

Přijali ilustrace Babičky všichni
kladně?
Tak to vůbec. Měl jsem dopisy, že
jsem pohaněl Boženu Němcovou,
ale také věrné zastánce, že tak by to
mělo být, aby byla Babička přístupnější dalším generacím. Pro mě musí
mít dílo odezvu – a klidně i zápornou. Nejhorší je, když jen tak zapadne a řekne se jen: „Jo, je to dobrý.“ 
Text a foto: Martin Hošna

Vše, co není
v zavedenosti
a je to vyhozené
bokem, dostává
svůj šmak.

”

Vzpomeneš si na svoji první kresbu, na níž jsi našel svůj styl?
To si už nevzpomenu ani náhodou.
Myslím, že každý má v sobě něco,
co je pro něj dané a přirozené. Vývojem přichází na to, co mu je nejbližší. Vždycky jsem byl ﬁguralista
a kreslil paňáky. Důležité je období
kolem šestnácti let. Když jsem byl
v osmé třídě, maminka přemýšlela,
kam se synkem. Měla jasno – budu
učitel, jako celá moje rodina. U nás
je to rodové řemeslo. Já chtěl ale dělat výtvarničinu. Můj starší kamarád
končil dřív na základce a přihlásil
se do sklářské školy v Kamenickém
Šenově. Já mu řekl, že za rok půjdu
za ním. Doma jsem si to vydupal

a udělal jsem moc dobře. Bylo to
tam skvělý, krásná krajina, skvělí kamarádi, první láska. Nádhera.
Svůj styl sis pojmenoval parealismus. Jak tomu mám rozumět?
Řekl jsem si, že nebudu čekat, až to
za mě někdo udělá. V celém názvu
to zní: akademický civilistní parealismus. Vychází to z patafyziky.
Předpona pa je něco, co hýbá s realismem. Nakroutí ho. Takový realismus mám i já. Nebo moje ruka
– to je taky taková paruka. Vše, co
není v zavedenosti a je to vyhozené
bokem, dostává svůj šmak. Vychází
z toho jak moje tvorba, tak i muzika
mojí kapely Už jsme doma.
Když jmenuji tvá nejznámější díla:
Oko, ilustrovanou Babičku nebo
Fimfárum. Kterého z nich si ceníš
osobně nejvíc?
Určitě Oka. Je to moje největší dítě,
které vyrostlo na mém nápadu. Tady
se skloubí úplně všechno. Babičku
jsem dostal jako zakázku. Pamatuji
si, že jsem byl v Biskupcový na nějakým mejdanu a měl jsem telefonát.
Byl to nakladatel z Prostoru a on:

Martin Velíšek (nar. 1963) je
malíř a ilustrátor. Vystudoval
střední uměleckoprůmyslovou
školu v Kamenickém
Šenově a Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou
v Praze. Svoji volnou tvorbu
skleněných plastik reprezentoval
na tuzemských a zahraničních
výstavách, úspěch zaznamenal
např. na Světové výstavě Expo
2005 v Japonsku. Je autorem
řady obálek pro nakladatelství
Argo, včetně ilustrací Babičky
od Boženy Němcové, Farmy
zvířat od George Orwella nebo
A uzřela oslice anděla od Nicka
Cavea. Mimo volné tvorby se
zabývá tvorbou obalů knih a CD.
Za svoji spolupráci na ﬁlmech
Fimfárum I. a II. Dostal České
lvy za nejlepší výtvarné řešení
a nejlepší výtvarný počin. Je
autorem jedinečného interiéru
hospody U vystřelenýho oka,
jeho plakáty na Žižkovský
masopust a Vinohradské
vinobraní zvou obyvatele Prahy 3
již přes 20 let.
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téma

Pes v ulicích: přítel člověka nebo problém?
V Praze 3 se pohybuje téměř tři tisíce psů. Ti tu nejen žijí se svými pány, ale také tu vykonávají
potřebu. A právě způsob, jakým se část pejskařů chová a zbavuje odpovědnosti za exkrementy
venčených zvířat, vytváří opakovaný problém a nepříjemnou atmosféru ve společnosti, jejíž jsou
psi nezastupitelnou součástí.

I

přesto, že městská část chovatelům psů vychází maximálně
vstříc a motivuje je k úklidu.
Situace se pravidelně zhorší v zimním období, kdy v ulicích
napadne sníh a někteří pejskaři si
usnadňují život tím, že výkaly z pohodlnosti prostě zahrabou do závěje. O to horší je, když přijde obleva.
Chování hrstky nezodpovědných
vyvolává nenávist k chovatelům psů
obecně i debaty, zda taková zvířata
do města vůbec patří. „Nesmíme ale
opominout důležitou společensko-sociální roli, jakou zastávají v životě osamělých seniorů, pro které mohou být často
jediným společníkem, nebo jim pomohou zprostředkovat kontakt s ostatními lidmi. Nutnost procházek starší lidi
udržuje v kondici a motivuje je vycházet ven. Děti zase přítomnost čtyřnohého
tvora v rodině učí zodpovědnosti k živým
tvorům nebo pravidelnému plnění povinností. Proto je třeba i v ulicích hledat
vzájemný respekt,“ upozorňuje na širší
souvislosti starostka a také pejskařka Vladislava Hujová.
Radnice už v polovině roku apelovala na pejskaře a humornými

dočasnými nástřiky na chodnících
je chtěla motivovat k tomu, aby
po svých psech uklízeli. Vznikla tak
sympatická kampaň s nápisy „Chceme Žižkov ne šiškov?“ nebo „Nezapomněli jste koblížek?“. Chování lidí mění pomalu, což dokazují
i statistiky městské policie. Vloni
bylo strážníky městské policie odhaleno 160 případů znečištění veřejného prostranství psími exkrementy, letos, měsíc před koncem roku,
městská policie odhalila 127 přestupků. Strážníci uložili 47 pokut
v celkové výši 12 500 korun. Strážníci ovšem udělují pokuty spíše
v „symbolické“ výši, neboť pachateli přestupků jsou převážně senioři,
mladiství nebo děti.
Povinností majitelů psů je přihlásit psa na obecním úřadě a platit
za něj poplatky, které činí 1 500 korun ročně za psa chovaného v bytě
a 2 250 korun za druhého a každého dalšího, a 600 korun za psa
v rodinném domě a 900 za každého dalšího. 200 korun ročně platí
například lidé v důchodu. Zaplacení zákonem stanoveného poplatku

I v zahraničí s problémem psích exkrementů bojují. Ukázka výzev se sazbami pokut ve Vídni
a městech Velké Británie.

neznamená to, že za majitele uklidí městská část. Povinnost uklízet
po svém psovi nařizuje majitelům
vyhláška, která určuje i maximální
možnou výši pokuty, a to až 5 tisíc
korun. Nehledě na to, že poplatky
vybrané za psy na úklid zdaleka nestačí. Aktuálně je na úřadu Prahy 3
přihlášeno 2 697 psů, z toho 2 578

Smytelný nástřik chodníků v rámci informační kampaně radnice.

žije v bytech. Na poplatcích Praha 3 letos vybrala 1 milion 628 tisíc
korun. „Od roku 2020 začne platit novela veterinárního zákona, která počítá s postupným povinným očipováním
všech psů,“ dodává zastupitel Zdeněk Zábojník, předseda Výboru pro
územní rozvoj Prahy 3.
Praha 3 se snaží úklid pejskařům
co nejvíce zjednodušit rozmístěním
stojanů se zásobníky na sáčky, kterých je na území městské části celkem 115. K tomu je v ulicích dalších
179 stojanů, které mají jak zásobník,
tak i odpadkový koš na odkládání
plných pytlíků s exkrementy. Sáčky
se do stojanů doplňují pravidelně
v pondělí, středu a pátek, ve čtvrtek
a v úterý se obsah košů vyváží. Nemálo peněz a energie investuje také
do úklidu již znečištěných chodníků. Úklid psích exkrementů se provádí společně s běžným odpadem.
Chodníky se uklízejí každý všední

den a v některých lokalitách Žižkova a Vinohrad i během víkendu.
Úklid v zeleni probíhá dva až třikrát
týdně na zvlášť exponovaných místech. Kromě toho mají občané několik možností, jak nahlásit znečištěný
chodník. Telefonní linku na odbor
životního prostředí 222 116 383 využívají lidé několikrát do týdne.
Stížnost převezme mistr Pražských
služeb, který má na starosti údržbu komunikací, kontaktuje příslušného pracovníka, který znečištěné
místo bezprostředně uklidí. Úklid
je součástí rámcové smlouvy s městskou částí. Další možností je nahlásit problém na webový portál Čistá
Trojka www.cistatrojka.cz, kde se
sbírají podněty k úklidu a jednou
z možností je i označení psího exkrementu na mapě a lze přiložit i fotograﬁi. Osádka vozu Čisté Trojky
po upozornění problém vyřeší. Lidé
na webu cistatrojka.cz mohou sledovat postup, červeně označená hlášení čekají na vyřízení, zelená jsou vyřešena. K venčení psů lze využívat
plochy určené k volnému pobíhání,
které jsou pro tyto účely vyhrazeny.
Městská část je vyznačila na mapkách umístěných na stojanech s odpadkovými koši a přehledně jsou dohledatelné i na webu Prahy 3.
Slalom mezi psími exkrementy
na chodnících ovšem nevyřeší ani represe ani čím dál intenzivnější nekončící úklid. Podstatné je chování některých lidí, kteří nejsou ochotni nést
zodpovědnost za své zvíře i za prostředí, ve kterém se pohybují. A současně jim chybí ohleduplnost k okolí.
To je ovšem problém, který se netýká
jen pejskařů, ale nás všech. 
Katka Maršálová

Anketa Existuje způsob, jak vyřešit problém psích exkrementů na chodnících?
Jako zásadní podmínku
vyřešení problému psích
exkrementů vnímám
zodpovědný
přístup vlastníků psů k úklidu
po jejich psech. I když jsem
si vědom, že většina vlastníků
po svých psech uklízí, existuje
nezanedbatelné množství vlastníků, kteří úklid neřeší. Proto
spatřuji jako zásadní prostředek k dosažení zlepšení osvětu,
a to různou netradiční formou,
protože standardní postupy
příliš nezabírají. A samozřejmě na ty, kteří po svých psech
neuklízí, je třeba zaměřit pozornost i městské policie.

Jako pejskař
moc dobře
vím, že problém není
v samotných
psech, ale
v lidech. Nemůžeme se na naše čtyřnohé
mazlíčky zlobit, ale měli bychom po nich uklízet, protože
ulice nejsou psími toaletami.
Jakmile si tohle, my všichni
pejskaři, uvědomíme, problém
se vyřeší. Do té doby nezbývá nic jiného, než na problém
upozorňovat, důsledně ulice
uklízet, snažit se šířit osvětu
a jít příkladem. Když už jsme
u toho, jestli znáte někoho, kdo
po svém psovi neuklízí, prosím
řekněte mu to. Třeba se chytne
za nos.

Ulice jsou vizitkou našeho
města. My
všichni jsme
odpovědni za
to, že je nebudeme znečišťovat a případné nečistoty po
svých mazlíčcích také uklidíme.
Ačkoliv tvoří znečišťovatelé jen
velmi malou část psích majitelů,
ostudu dělají nám všem. Skutečný milovník zvířat je zodpovědný, má zvíře řádně přihlášeno a nebojí se zvednout po
svém mazlíčkovi bobek. Nechť
je naším společným předsevzetím do nového roku vzájemná
ohleduplnost a pořádek.

Odpovědnost
za psa má
majitel, ten
musí po svém
miláčkovi uklízet. Zároveň
MČ by měla
více úklidové složky směřovat
na tento problém.
Ale ať nezůstanu jen u obecných frází. Zkusil bych experimentovat a v místech sběrných
dvorů MČ zřídit i sběrné místo
psích exkrementů s kompostující jednotkou. Počítám s výkupní cenou za 1 kg, která může
být z části ﬁnancována z místních poplatků za psa.
Sběr by byl i příležitostí k aktivitě pro bezdomovce a nezaměstnané, takže pomoc Praze
i v sociální oblasti.

Jan Materna (TOP 09),
zástupce starostky

Alexander Bellu (ODS),
zástupce starostky

Zdeněk Zábojník (ČSSD),
koaliční zastupitel

Mojmír Mikuláš (Svobodní),
opoziční zastupitel
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Nepotřebuji
psa – pomocníka z pracovních, zájmových nebo ze
zdravotních
důvodů …, žiji
sám, ale necítím se opuštěný,
snažím se o dobré vztahy s lidmi. Nikdy bych nechtěl mít psa
jako hračku pro zábavu, který
by na mne čekal většinu dne
opuštěný v uzavřeném bytě,
protože to považuji za týrání
zvířete. Miluji přírodu. Navštěvuji ji každý volný den. Jak jste
na tom Vy?
Za více než čtvrtstoletí jsem
neviděl policistu v akci při jakémkoliv znečišťování veřejného prostoru v Praze, ačkoliv to
vykazují ve své statistice.
Pavel Ambrož (KSČM),
opoziční zastupitel

Ano, ale nejedná se o jedno a rychlé řešení. Problém
psích exkrementů lze řešit
jedině souborem dlouhodobých a krátkodobých opatření, preventivních
nebo reagujících na nastalou
situaci. Ať už hovoříme o vzdělávání k spoluzodpovědnosti
k prostředí kolem nás již na ZŠ,
komunikaci s pejskaři nebo
pravidelnějšímu a intenzivnějšímu úklidu ulic a chodníků.
Existují i originální smart řešení,
třeba v Cambridge instalovali malou bioplynovou stanici,
která z psích exkrementů napájí
pouliční lampu.

Lukáš Haupt (Ž(n)S),
opoziční zastupitel



fórum
Miroslav Fabík / TOP 09

Sport a dotace na trojce

Pro letošní rok se opět budeme snažit zvýšit
počet mladých lidí, seniorů, ale i hendikepovaných občanů, aby začali sportovat. Je důležité,
aby se jednalo o pravidelné sportování. Alarmující jsou statistiky především u mládeže – v této
kategorii sportuje zhruba 20 % dívek, chlapců
25 % a z toho kolem věku 11 let má každý pátý
chlapec nadváhu. U dospělých se jedná obecně
o více než 50 % populace, která má zdravotní
problémy z různých důvodů, plynoucích především z nedostatku pohybu.

Pro zlepšení podmínek sportovat v jakémkoliv odvětví jsou nástrojem dotační tituly, kde pro
letošní rok je alokováno 3,6 mil. korun, tj. o 400
tisíc Kč více než v předchozím roce. V listopadu loňského roku měly sportovní oddíly možnost
jako každý rok podat žádosti o dotace, kterých
bylo podáno přes 100 v částce přibližně 15 mil,
Kč, což je nejvíce ze všech druhů činností u dotačních titulů. V rámci Prahy jde opět o nejvyšší
ﬁnanční částku mezi městskými částmi. Finance jsou určeny pro provoz a nájmy sportovních
zařízení, sportování široké veřejnosti, významné sportovní akce a zmíněnou mládež, seniory
a hendikepované spoluobčany. Nejvíce žádostí
bylo podáno na podporu mládeže (zhruba 40),
což mne samotného velmi potěšilo.
Harmonogram dotačních žádostí pro oblast sportu – zpracování bude probíhat během
ledna a února letošního roku, v březnu projde
procesem schvalování na Radě a Zastupitelstvu. Z uvedeného termínování vyplývá, že první
smlouvy na dotační příspěvky mohou být podepsány začátkem dubna. 

Irena Ropková / ČSSD

Krátce o rozpočtu hlavního města

V listopadu schválilo pražské zastupitelstvo
městský rozpočet na příští rok, který přináší celou řadu novinek. Jakožto radní hlavního města
pro oblast školství a sociální demokratka považuji za nejvýznamnější změny v oblasti vzdělávání a rovněž v oblasti sociální péče.
Dlouhodobě usiluji o to, aby učitelé v hlavním městě, kteří jako jediní ze všech krajů České republiky dostávají měsíčně v průměru méně,
než činí průměrná mzda v daném kraji, nezanevřeli kvůli dlouhodobě nízkému odměňováni na
svoji obětavou a nesmírně důležitou práci. Proto jsem prosadila, aby se od příštího roku troj-

násobně navýšil příspěvek hlavního města na
posílení platů učitelů v základních a mateřských
školách na celkem 300 milionů korun. Ve stejné
výši již město přispívá na platy na úrovni středního a vyššího odborného školství.
V oblasti sociální péče je situace v mnoha
ohledech podobná. Pro příští rok proto počítáme s vyčleněním 121 milionů korun na mimořádné odměny pracovníkům v sociální oblasti za
jejich obětavou a důležitou práci a dalších prostředků na podporu rozvoje sociálních služeb
v celé metropoli.
Rozpočet na příští rok rovněž otevírá možnost rozvoje městského bytového fondu, na což
je vyčleněno více jak 2,3 miliardy korun, a celou
řadu dalších možností pro investice městských
částí, na které je vyčleněno půl miliardy korun.
Vedle toho bude hlavní město v příštím roce ﬁnančně podporovat městské části v pozici žadatelů o evropské dotace a podpoří rovněž zavádění participativních rozpočtů. 

Pavel Ambrož / KSČM

Životní prostředí pro lidi

Zvykli jste si, že o životním prostředí se mluví jen
jako o zeleni?
A co čistota versus hluk, prach a smog?
Radnice si oprávněně stěžuje na hluk na Želivského třídě, a přitom radní jsou schopni povolit
a dokonce zaštítit hlučné akce v přírodním areálu Vrchu sv. Kříže. Radní chce zavést chytré
(smart) parkování, ale ještě není vyřešeno dokonalé vyčištění ulic. Kolik dalších zim odpovědné překvapí sněhem, blátem a náledím? Smogu
by nás mohla zbavit elektromobilita. Ale staví-

me pro ni infrastrukturu – garáže s nabíječkami? Parkovací místa na vozovkách by se mohla
omezit ve prospěch cyklotras a právě pro tu potřebnou zeleň.
A co bydlení, o tom se tisícům pražských
bezdomovců může jen snít a desetitisíce bydlících se bojí, že o ně přijde, protože mají problém
zaplatit nájemné. Skutečně všichni máme dostupné všechny potřebné služby k životu – a ty
nejdůležitější (zdravotnictví, vzdělávání) zdarma? Vše pro šťastné děti, ale kolik dětí si dovolí vychovávat rodiče, natož máma samoživitelka, aby se nepropadli mezi chudé? Statistiky
vše zprůměrují, ale stačí méně občanů s velmi
vysokými příjmy, aby se zastřel skutečný počet pracujících za značně podprůměrné mzdy.
Placené kulturní zážitky jsou pro mnohé zbytnou záležitostí, zůstávají doma u televizních obrazovek. Například to se průzkumem prokázalo jako častý jev u seniorů. Je nabídka akcí pro
tuto čtvrtmilionovou věkovou skupinu dostupná
a dostatečná? 

Alexander Bellu / ODS

Zavádění chytrých technologií nese své ovoce

Naše městská část se snaží být lídrem v oblasti
zavádění chytrých technologií do každodenního
života. Naším cílem je využít moderních nástrojů
k ﬁnančním úsporám i ulehčení denních činností
občana. Jen namátkou několik příkladů.
Prostřednictvím schopnosti hlídat a regulovat spotřebu energie v budovách, které vlastní
naše městská část, se podařilo ušetřit již stovky
tisíc korun. Testujeme také chytrou aplikaci, která pomůže řidičům najít volná parkovací místa,
a celkově by se tak výhledově na Praze 3 mohlo
efektivně využít volných míst. Rovněž vůbec prv-

ní plně elektrická autobusová linka v Praze bude
od příštího roku v naší městské části. Propojí Žižkov a Vinohrady a nebude přitom zatěžovat životní prostředí.
A nyní konkrétní výsledek, který bych chtěl
vyzdvihnout. Právě za naši vizi řešení energetického managementu na Praze 3 jsme získali certiﬁkát v 1. národní soutěži Chytrá města
pro budoucnost 2017. Mám z toho velkou radost. A to i proto, že nezůstáváme jen u vize,
ale díky chytrým řešením se nám postupně daří
snižovat energetickou náročnost budov městské části. Šetříme tak peníze, které díky tomu
můžeme investovat tam, kde jsou aktuálně nejvíce potřeba.
Naše městská část by ráda byla inspirací i pro ostatní, protože k této věci přistupujeme systémově. Zmíněné ocenění mně osobně
udělalo velkou radost, protože to byla odměna
celému našemu malému týmu, se kterým postupně naplňujeme naši strategii a vizi. Je vidět,
že takové věci se i v Praze dají dělat efektivně
a úspěšně. 

Tomáš Mikeska / Žižkov (nejen) sobě

Radnice by se měla prezentovat svými činy,
ne platit za letáky v tramvajích

MČ Praha 3 má rozpočet na rok 2018 přes miliardu korun, mimo jiné jsou v něm i záhadné
položky, např. “Propagace MČ Praha 3 ve výši
2 870 000,- Kč“. Tak vysoká částka mne zarazila a napadlo mne, že by to mohly být peníze
na propagaci radních. Na můj dotaz na Finančním výboru na co jsou peníze plánovány, jsem
obdržel tuto odpověď:
„Výroba a tisk letáků, pronájem výlepových
ploch, reklama v tramvajích a dopravních prostředcích, on-line reklama, propagace na sociálních sítích, propagace v médiích, TV Praha,

propagace a označení budov MČ Praha 3, reklamní předměty, veřejné debaty a materiál
k nim, multifunkční plochy – obrazovky, bigboardy, bannery.“
Odpověď mne zaskočila. Ten seznam silně připomíná výčet položek do volebního rozpočtu politických stran. V roce 2018 jsou troje volby - do zastupitelstva MČ a hl. města Prahy a do Senátu.
Možná se vedení radnice inspirovalo u Miloše Zemana, na vlastní volby nedají nic, ale budou vidět
za veřejné peníze. Na prezentaci MČ Praha 3 je
v rozpočtu na rok 2018 určena částka 5 mil. korun na Radniční noviny, asi tato prezentace radním nestačí a rozhodli rozhazovat ve velkém.
Stinnou stránku nafouknuté prezentace
MČ Praha 3 ve výši 2,9 mil. je také to, že je
hrazena z běžných výdajů, které městské části v posledních letech každoročně v rozpočtu
chybí, a proto část peněz doplňuje do běžných
výdajů z prodeje obecních bytů. Může se tedy
stát, že plakát rozesmáté starostky v tramvaji
bude hrazen z peněz, které jste zaplatili za byt
od Prahy 3. 

Tomáš Štampach / Svobodní

Komunální volby 2018

Rok se s rokem sešel a opět zde máme čas bilancování úspěchů či neúspěchů z let minulých,
ale zároveň čas předsevzetí do období blízké
i vzdálené budoucnosti. Každému bych přál,
aby se mu jeho tajná přání splnila, proto mi dovolte vám na tomto místě popřát hodně zdraví,
štěstí, úspěchů a rodinné pohody v roce 2018.
Je zcela zřejmé, že na srdcích nám leží
i osud našeho domova, tj. Žižkova, Jarova a Vinohrad. O tom, jakým směrem se vývoj „trojky“
bude vyvíjet, rozhodneme v podzimních komu-

nálních volbách. Zkuste se tak v průběhu roku
podívat kolem sebe a zamyslet, kdo na radnici naslouchá vašim požadavkům a aktivně se
účastní zdejšího politického života. Nelze očekávat, že ti, kteří do dnešních dnů neprojevili
o občany a problematiku MČ Praha 3 ani nejmenší zájem, tak po volbách, ve kterých budou
skryti pod silnou politickou značkou či líbivým
patriotistickým názvem, změní svůj postoj a budou pracovat ve prospěch městské části.
S komunálními volbami bezprostředně souvisí i volební kampaň. Pevně věřím, že bude
probíhat čestně a férově, že nebudeme svědky
nelegálních výlepů a ničení poutačů politických
konkurentů. Vzpomeňme, jak před posledními volbami byl celý Žižkov zaplaven symbolem
„mužného“ knírku. Po nedávném „coming-outu“
pana Stropnického nechci domýšlet, jakým černým výlepem by tak naše čtvrť mohla být „obohacena“ letos… 
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pozvánky/inzerce

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.

 Koupím ván. Ozdoby, řetězy, péřový stromek, lucerničky aj. Tel.: 603 410 736.

 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a oprava
rozvodů plynu, vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz,
tel.: 603 937 032.

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

 Malířské a lakýr. práce+úklid, levně kvalitně, p. Sus. Tel.: 603 505 927.
 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální pomocník pro opravy, montáže, údržbu
a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.
 VYKLÍZENÍ – ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoli. Rozumná cena – stěhování. Volejte tel.: 773 484 056.

 Koupím lidový kroj. Tel.: 603 410 736.

 Stropní sušák prádla – prádlo se snadno
vytáhne ke stropu a nepřekáží. Montáž –
tel.: 602 273 584.

Jak podpořit podnikání
Iniciativa Lepší Trojka zahájila sérii workshopů v Praze 3. První byl připraven na téma
„Jak podpořit podnikání“ a kromě starostky Hujové se jej účastnila řada podnikatelů
z Prahy 3.

 Účetnictví, daňové poradenství, zpracuji
kompletně vaše účetnictví včetně mezd,
DPH i kontrolního hlášení. Tel.: 723 780 468,
www.vasdanovyporadce.cz

Z diskuse vyplynulo, že podnikatelé nemají
přesný přehled o činnosti živnostenského úřadu a uvítali by, kdyby se informace z této oblasti objevovaly v Radničních novinách.

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

Odbor živnostenský
vykonává působnost obecního živnostenského
úřadu, ve smyslu zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a to zejména v oblasti
podnikání upraveného zákonem č.455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (dále jen živnostenský zákon).
Oddělení kontrolní zabezpečuje zejména
oblast dozoru nad dodržováním povinností
uložených podnikateli živnostenským záko-

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

Žižkovský masopust letos již 10. února
Oblíbené žižkovské masopustní veselí letos
slaví čtvrt století. Třídenní oslavy propuknou
již na začátku února, a to vzhledem k datu
Velikonoc, od kterých se tento pohyblivý
svátek odvíjí. Těšit se můžeme na tradiční
průvod masek, zabijačkové hody, na koncerty a představení pro děti i dospělé.

nem a předpisy souvisejícími, oddělení správní a živnostenského rejstříku pak zabezpečuje především proces zpracování a zápisu
do živnostenského rejstříku ohlašovaných živností volných, řemeslných či vázaných, stejně tak ve věcech řízení o udělení živností
koncesovaných.
Koncem loňského roku se podařilo zprovoznit poradenské centrum odboru živnostenského, a to pro dostupnější podávání informací k podnikání. Poradenské centrum je
možné navštívit v prostorách Informačního
centra v ulici Milešovské, kde je pravidelně
každé úterý (vyjma svátků) v době od 09:00
do 12:00 přítomen jeden pracovník odboru
živnostenského.
V tomto prvním příspěvku si dovolujeme
připomenout výši správních poplatků spojených s různými úkony v rámci ohlašování živností, žádostí o koncese, či jejich změn. 
red

Položka 24
Zákon č.631/2004 Sb., o správních poplatcích (stav ke 2. 1. 2018)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
Další ohlášení živnosti
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
Přijetí další žádosti o koncesi
Změna rozhodnutí o udělení koncese
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost
za každou i započatou stránku
i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli
j) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

Sobota 10. února
14:00–17:00 ŽIŽKOVSKÁ ZÁBAVA na Náměstí
Jiřího z Poděbrad
(trhy, zabijačka, divadélko, dílničky, hudba, zpěv)
15:30 – 17:00 PÍSKOMIL SE VRACÍ koncert

Kč 1 000
Kč
500
Kč 1 000
Kč
500
Kč
500
Kč
500
Kč
100
Kč
Kč
Kč

20
5
50

Předmětem poplatku není

Neděle 11. února
12:00–17:00 ZABÍJAČKOVÉ HODY U VYSTŘELENÝHO OKA
14:00 Vážně nevážně komentovaná procházka
Prahou s Mici, start od Vystřeleného oka
17:00 Hotel Olšanka koncert Jitky Zelenkové
15:00 Kino Aero: ﬁlm pro děti Lichožrouti,
od 18:00 Po strništi bos
Sobota 10. února 2018
14:00–17:00 ŽIŽKOVSKÁ ZÁBAVA na Náměstí Jiřího z Poděbrad
(trhy, zabijačka, divadélko, dílničky, hudba, zpěv)
15:30–17:00

PÍSKOMIL SE VRACÍ

koncert

Neděle 11. února 2018
12:00–17:00 ZABiJAČKOVÉ HODY U VYSTŘELENÝHO OKA
14:00 Vážně nevážně komentovaná procházka Prahou s Mici,
start od Vystřelenýho oka

17:00 koncert Jitky Zelenkové – Hotel Olšanka
15:00 film pro děti „Lichožrouti“ – Kino Aero
18:00 film pro dospělé „Po strništi bos“ – Kino Aero

Úterý 13. února 2018
MASOPUSTNÍ PRŮVOD

17:00–19:00
16:00–17:00 Náměstí Jiřího z Poděbrad – řazení průvodu
17:00 pochod průvodu k Žižkovské radnici, rozdávání jitrnic
18:30 Zakončení průvodu v parku u Viktorky Žižkov – ohňostroj
Vstup na všechny akce je zdarma. Změna programu vyhrazena.

/praha3.cz

Vstup na všechny akce je zdarma. 

PARTNEŘI:

POŘADATEL:

www.praha3.cz

Úterý 13. února
17:00–19:00 MASOPUSTNÍ PRŮVOD z náměstí Jiřího z Poděbrad
17:00 pochod průvodu k Žižkovské radnici,
rozdávání jitrnic
18.30 Zakončení průvodu v parku u Viktorky
Žižkov ohňostroj

1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do
živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního
podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení
koncese.
4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi,
poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž,
pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen,
správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní
úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo
veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž
obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

0 ċ 6 7 6 . È  ý È 6 7  3 5 $ + $   6 ,  9 È 6  ' 2 9 2 / 8 - (  3 2 = 9$7  1 $
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důležité informace
Kontejnery na velkoobjemový odpad

V lednu nás čeká volba prezidenta republiky

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv
pro živnostníky a ﬁrmy! Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistí ﬁrma AVE CZ odpadové 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. 

Volba prezidenta republiky se
bude konat v pátek a v sobotu 12.
a 13. ledna 2018. V pátek lze hlasovat od 14 do 22 hodin, v sobotu
pak od 8 do 14 hodin.

místo
Přemyslovská x Orlická
Sudoměřská x Křišťanova
Křivá 15
Přemyslovská x Sudoměřská
U Rajské zahrady x Vlkova
V Zahrádkách x Květinková
Ambrožova x Malešická
Koněvova x V Jezerách
Soběslavská x Hollarovo náměstí
Tachovské náměstí
Na Vrcholu x V Domově
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Barikád
Kostnické náměstí x Blahníkova
Buková x Pod Lipami
Jeseniova 143
Přemyslovská x Orlická
Sudoměřská x Křišťanova
Křivá 15
Přemyslovská x Sudoměřská
U Rajské zahrady x Vlkova
V Zahrádkách x Květinková
Ambrožova x Malešická

datum a čas
9. 1. 2018 13:00–17:00
9. 1. 2018 14:00–18:00
10. 1. 2018 13:00–17:00
10. 1. 2018 15:00–19:00
11. 1. 2018 15:00–19:00
13. 1. 2018 09:00–13:00
13.1 . 2018 10:00–14:00
16. 1. 2018 13:00–17:00
16. 1. 2018 14:00–18:00
17. 1. 2018 13:00–17:00
17. 1. 2018 15:00–19:00
18. 1. 2018 15:00–19:00
20. 1. 2018 09:00–13:00
20. 1. 2018 10:00–14:00
23. 1. 2018 13:00–17:00
23. 1. 2018 14:00–18:00
24. 1. 2018 13:00–17:00
24. 1. 2018 15:00–19:00
25. 1. 2018 15:00–19:00
27. 1. 2018 09:00–13:00
27. 1. 2018 10:00–14:00
30. 1. 2018 13:00–17:00
30. 1. 2018 14:00–18:00

Kam s vánočními stromky
Žádáme občany, aby nepotřebné
vánoční stromky ukládali před svůj
dům, vždy v den, kdy se vyváží nádoby na směsný odpad na místo, kam
se popelnice vynáší. Pomůžete tak
k zachování hezkého prostředí v naší
městské části.
Upozornění: vánoční stromky nepatří ke stání nádob na tříděný
odpad.
Speciální sběrná místa na vánoční
stromky jsou:

Škroupovo náměstí – u vstupu
do parku z ulice Ševčíkova
Kostnické náměstí – prostor vedle
schodů Husinecká – Orebitská,
u trafostanice
Slezská – Jičínská – výklenek ve zdi
domu Slezská 99-101
Žižkovo náměstí – v horní části náměstí Radhošťská – Žižkovo náměstí a v dolní části náměstí Ondříčkova
– Žižkovo náměstí (na trávníku u podzemního kontejneru na separovaný
odpad). 

Město je připraveno, ve spolupráci se svozovou
společností Pražské služby, a.s. a AVE CZ
odpadové hospodářství, s.r.o., na vánoční
a novoroční svoz komunálního odpadu
Konsorcium Pražské odpady 20162025, které tvoří Pražské služby,
a.s. a svozová ﬁrma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., zajistí
svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole během
vánočních a novoročních svátků.
Program svozu je vytvořen tak, aby
se v maximální možné míře předešlo přeplňování sběrných nádob
a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2017
budou standardně zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného
odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Z důvodu větší
zátěže na stanovištích tříděného odpadu budou svozy tříděného odpadu realizovány v posíleném režimu.
Na některých územích budou probíhat mimořádné svozy papíru a skla.

Jedná se zejména o kritické oblasti
(např. velká sídliště).
Svoz směsného odpadu bude zajištěn následovně:
21.–31. 12. 2017 normální svoz dle
příslušných svozových programů
1. 1. 2018 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2018 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu bude zajištěn následovně:
21.–31. 12. 2017 normální svoz dle
příslušných svozových programů
1. 1. 2018 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2018 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den) 

V případě, že žádný z kandidátů
nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, proběhne
druhé kolo, a to o dva týdny později – 26. a 27. ledna 2018.
Adresu volební místnosti a číslo
volebního okrsku naleznou voliči
na obálce s hlasovacími lístky, která
jim bude doručena do poštovních
schránek nejpozději tři dny před
volbami, tedy do 9. ledna.
Pokud lidé hlasovací lístky nedostanou, mohou si je vyzvednout přímo ve volební místnosti.
Voličský průkaz
Pokud se nebudete v době voleb nacházet v místě svého trvalého bydliště, lze požádat o voličský
průkaz, který vám umožní hlasovat v kterékoli volební místnosti.
Udělat to můžete od 28. prosince 2017. Vyzvednout si ho můžete
osobně, vydán bude i osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání průkazu, anebo jej úřad
voliči zašle na jím uvedenou adresu do vlastních rukou. V případě,
že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé
kolo volby, budou mu vydány voličské průkazy pro obě kola volby
prezidenta.

Jak žádat o voličský průkaz
Písemně
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče na adresu: Podatelna ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo
nám. 700/9, 130 00 Praha 3. Ověření
provádějí jak úřady, u nichž je ověření podpisu pro účely využití volebního práva osvobozeno od správního poplatku, dále pak Česká pošta
a Hospodářská komora České republiky nebo notáři.
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Písemné podání musí být doručeno
na úřad nejpozději do 5. ledna 16
hodin, v případě konání druhého kola do 19. ledna 16 hodin. (ID
datové schránky ÚMČ Praha 3
- eqkbt8g).
Osobně
• sepsáním žádosti při osobní návštěvě na úřadu městské části Praha 3, Czech POINT;
od 28. prosince 2017 do 10. ledna
2018 do 16:00 pro 1. kolo voleb,

od 28. prosince 2017 do 24. ledna
2018 do 16:00 pro 2. kolo voleb,
voličský průkaz bude voličům vydáván na počkání na Czech POINT
ÚMČ Praha 3, Lipanská 9.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič se může obrátit ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů na ÚMČ
Praha 3, Kristýnu Adamíčkovou,
e-mail: kristynaa@praha3.cz nebo
na tel.: 222 116 221. V žádosti musí
být uvedeno jméno a příjmení voliče, adresa jeho trvalého bydliště
(na kterou se pak dva členové volební komise dostaví s mobilní volební urnou), datum narození a telefonní kontakt. Okrsková volební
komise v první den voleb žadatele
telefonicky kontaktuje a domluví
termín návštěvy.
Ve dnech voleb budou žádosti
o hlasování do přenosné volební urny přijímat okrskové volební komise.
Radko Šťastný


V prezidentské volbě kandidují
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr. PhD.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

věk
61
65
52
57
71
74
73
41
68

Navrhující
strana
Senátoři
Občan
Senátoři
Poslanci
Poslanci
Poslanci
Občan
Senátoři
Občan

Politická
příslušnost
BEZPP
BEZPP
BEZPP
REAL
Rozumní
ODA
SPO
BEZPP
BEZPP

Povinnosti chovatelů psů
Majitelé psů nemají povědomí
o povinnostech týkajících se přihlašování psa. Vyplývá to z terénních šetření Městské policie,
která namátkově provádí kontroly
na území MČ Prahy 3. Proto následující řádky věnujeme této problematice.
Od 1. ledna 2004 je v platnosti vyhláška hl. m. Prahy o místním poplatku
ze psů, podle které je každý chovatel psa chovaného na území hlavního
města Prahy povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem. Zároveň je chovatel povinen se
do 30 dnů od označení psa přihlásit
do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy.
Stane-li se, že zvíře uteče a následně dojde k jeho odchytu, je
Městská policie schopná díky mikročipu mnohem rychleji dohledat
majitele zvířete v příslušné databázi. V terénu se ale často setkáváme
s tím, že pes je sice označen mikročipem, jak stanovuje vyhláška, ale
jeho chovatel není zaregistrovaný
v evidenci chovatelů psů. Mnozí se
totiž domnívají, že samotná aplikace mikročipu je dostatečným úkonem, avšak samotný mikročip není
nositelem informací o majiteli, ale
obsahuje pouze identiﬁkační číslo.
Aby mikročip začal plnit svou plnohodnotnou funkci, je zapotřebí,
aby se chovatel zdarma zaregistroval do evidence chovatelů psů vedenou Magistrátem hl. m. Prahy.
Za nesplnění těchto povinností, na-

víc hrozí chovateli pokuta až do výše 50 000 Kč.
Apelujeme proto na všechny
majitele psů, aby mysleli na dobro svých zvířat a nechali je označit mikročipem, a zvláště aby se
zaregistrovali do evidence chovatelů psů. V případě zatoulání se vašeho psího kamaráda, budete mít

větší šanci na jeho rychlý návrat
domů.
Veškeré informace týkající se evidence psů, naleznete na www.praha3.
cz v sekci „Potřebuji vyřídit“ nebo
vám budou ochotně sděleny na oddělení životního prostředí u Bc. Terezy Maršálkové, tel. 222 116 363. 
red
RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LEDEN 2018



programy

Nová Trojka
Rodinné a kulturní centrum
Jeseniova 19, Praha 3
tel.: 222 589 404,
777 650 759
www.nova-trojka.cz
email: novatrojka@nova-trojka.cz
Pá 5. 1. 18.00 – So 6. 1. 9.30 Pyžámkový
večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti se
postaráme my
Ne 7. 1. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne
pro ženy – běžecká skupina
Ne 7. 1. 9.00–11.15 Sportovní dopoledne
pro ženy – NEběžecká skupina
Čt 11. 1. 16.00–17.30 Závislost u dětí aneb
Je to závislost, nebo ne?
Pá 26. 1. Odlehčovací pátek pro pěstounské
rodiny
Pá 26. 1. 15.00–17.00 Hádky a spory v rodině aneb Jak se dobře pohádat
Po–Pá 5. 2.–9. 2. 7.30–17.00 Jarní příměstský tábor Nové Trojky pro děti od 6 let aneb
Kouzla zimní Prahy
Individuální poradenství a mediace,
podpůrné skupiny
Pá 26 . 1. 9.30–11.30 Laktační poradna
s Marikou Pithartovou, DiS.
Ne 7. 1. 11.00–11.40 Výživová poradna pro
děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou
Út 9. 1. 15.00–16.00 Dvojčata v rodině
Pá 12. 1. 9.30–11.30 Psychomotorický vývoj
s Mgr. Lenkou Arimiyawu
Po 22. 1. 9.00–10.30 Poradna v oblasti
osobnostního rozvoje
Čt 11. 1. 16.00–17.00 Jak na poruchy učení
a chování s etopedkou Mgr. Janou Češkovou
Krizová linka Nové Trojky
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci
či náhlé osobní krizi, můžete vždy od pátku
do neděle včetně kontaktovat naši konzultantku, vyškolenou pracovnici krizové linky
na tel.: 734 258 291.
Internetové poradny
Rodinné a občanské právo, Daně a jak na ně,
Sociálně právní ochrana dětí, Výchova dětí.
Info a rezervace Jolana tel.: 603 416 724 nebo
email: jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz.
Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena 774 644 974
Pá 5. 1. 20.00 Novoroční večírek aneb Juchejte s námi
St 24. 1. 19.00 Večerní dobrovolnické setkání
Kurzovní tipy
Přihlašování do kurzů, náhrady hodin, rezervace na tradiční akce a další aktivity Nové
Trojky na: nova-trojka.webooker.eu. Všechny
kurzy najdete na www.nova-trojka.cz.
Beztíže
nízkoprahový klub
Na Balkáně 2866/17a
tel: 271 774 725
www.beztize.ulita.cz
2. 1. Nevíš kam po základní škole?
8. 1. Bojíš se změny a přechodu na střední?
Máš obavy z nového kolektivu?
11. 1. Znáš pojmy střední škola s maturitou,
učiliště s výučním listem, J obory, E obory?
16. 1 Škola vs. práce.
23. 1. Přijď se připravit na přijímačky!
25. 1. Víš jak by měl vypadat telefonát na poptávku o práci?
29. 1. Dnes si můžeš vyzkoušet, jak vypadá
pohovor do zaměstnání.
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
RK Ulitka se stěhuje – od února na NOVÉ
adrese: Sportovní areál Pražačka, Nad
Ohradou 2667/17, Praha 3.
9. út 18.30–20.30 Kreativní dílna: Košíčky
nebo tužkovníky z pedigu
14. ne 16–18 Výprava za žižkovskými strašidly II.
15. po 10–12 a 13.30–15.30 Otisky do hlíny
23. út 18.30–20.30 Kreativní dílna: Scrabooking
24. 2. so 16–18 Karneval
NOVÉ KROUŽKY od února:
Cvičení s miminky 0,5–1 rok
Rarášci – cvičení samostatných dětí 2,5–4
roky
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Plavání pro děti 3–5 let (bez rodičů)
Plavání pro děti 5–7 let (bez rodičů)
Cvičení pro seniory
Kurzy češtiny pro cizince
Projekt SPORTOVNÍ DRUŽINA – začínáme
12. 2., každé po, st, čt 13–17.30
Více informací o programu na www.rkulitka.cz,
registrace na akce a přednášky: info@rkulitka.cz.
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
12. pá 17–20 Kresba rudkou
13. so 9–17 Rodinná úniková hra „Sami
doma“
19. pá 17–20 Seznámení s temperou
20. so 6.30–18.15 Na hory s Ulitou
23. út 17– 20 Víly a panenky z ovčího rouna
– výtvarně řemeslná dílna
26. pá 17–20 Graﬁcká dílna – suchá jehla
30. út 17–20 Drátovaná stínítka na lampičky
– výtvarně řemeslná dílna
2. 2. pá 8–17 Potvoříme – prázdninový program
2. 2. pá 8–17 Sportovní pololetní prázdniny
5. 2.–9. 2. po–pá 9–17 Poznáváme svět kolem nás – příměstský tábor

RC Paleček
Písecká 17, Praha 3
tel.: 775 103 100
www.rcpalecek.cz
Rodinné a komunitní centrum Paleček:
• registruje do nového kurzového období
LEDEN–BŘEZEN 2018
• nabízí výběr KURZŮ pro rodiče s dětmi
od narození do 7 let věku, volné kurzy je
možné vyzkoušet za cenu jednorázového
vstupu
• provozuje HERNU pro děti a KAVÁRNU
pro dospělé, otevírací doba po–čt 9–18,
pá 13–18
• nabízí prostory k pronájmu – pro dětskou
oslavu narozenin, vzdělávací semináře
apod.
CO VÁS V PALEČKU ČEKÁ V MĚSÍCI LEDNU?
5. 1. Podpůrná skupina v počátcích mateřství, 13:00–15:00
8. 1. Úvodní seminář k Montessori kurzům,
18:30–20:00
12. 1. Podpůrná skupina pro ženy s batolaty, 10:00–12:00
12. 1. Podpůrná skupina Porod jinak,
13:00–15:00
13. 1. Příměstská sobota pro děti v péči
OSPOD
14. 1. Tvořivá dílna s Martinou, 10:00–15:00
14. 1. Nedělní herna, 9:00–15:00
17. 1. Jsem máma a mám své limity,
10:00–11:30
17. 1. Podpůrná skupina v počátcích mateřství, 13:00–15:00
24. 1. Vázání šátku pro začátečníky, 12:30–
15:00
25. 1. Agrese je OK, 16:00–19:30
27. 1. Příměstská sobota pro děti v péči
OSPOD
Paleček dále zdarma nebo za dotovanou
cenu nabízí:
• Psychoterapeutickou poradnu pro dospělé a děti
• Sociálně právní poradnu
• Logopedickou poradnu
• Poradnu empatického rodičovství
• Poradnu pro slaďování profesního a rodinného života
• Svépomocné podpůrné skupiny: Porod
jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batolaty; Jsem máma a mám své limity
Více informací o programu najdete na
www.rcpalecek.cz.
Registrace do seminářů a besed na kurzyprodeti@rcpalecek.cz.
Podrobnější informace získáte na hlavní
straně www.rcpalecek.cz v přehledu akcí,
popř. prosím, využijte kontaktů výše.

NPK Husita
Náměstí Barikád 1
Praha 3, 130 00
Otevírací doba:
Po–Čt 14:00–18:00 hod.
Téma měsíce: Já teď a potom…
2.–4. 1. Nový rok - sběr předsevzetí, bilance
uplynulého roku

4. 1. zakopání předsevzetí
8. 1.–11. 1. Známky a střední školy
22. 1. Bruslení na Gutovce
28. 1. Den ochrany osobních údajů-sdílení
informací na sociálních sítích (Facebook)
29. 1. sociální sítě a ochrana osobních údaj
KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory,
Praha 3, Táboritská 22,
222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz;
www.vstupujte.cz.
Zveme na nové kurzy:
Nakupování na internetu, začátek již 3. 1.
2018
Digitální fotograﬁe, začátek již 8. 1. 2018
Bezpečnost práce na internetu, začátek již
8. 1. 2018
Cvičení pro muže
Anglická konverzace pro mírně pokročilé
Latina
Celý leden probíhá zápis do jarních kurzů pro
seniory, platba převodem či v hotovosti, v případě zájmu můžete na volná místa vstoupit
kdykoliv, informace a rezervace telefonem
nebo osobně v Klubu. Obvyklý začátek kurzů
je v únoru, zápis probíhá do naplnění kapacity.
Skupina KONTAKT, příležitost k popovídání
a seznámení se bude konat 4. a 18. ledna
od 10.30, účast ZDARMA.
V Klubu je otevřeno po–čt 9.00–18.00, pá
do 16.00.

14–15 Tančení pro seniory
15.30–17.30 Cvičení pro maminky s dětmi
(s hlídáním dětí)
15.30–17.30 Kulturní program pro seniory
18–20 Kurz vaření pro mladé
Úterý:
9–12 Předškolní dětský klub
9–11 Psychoterap. služby pro rodiny s dětmi
9–12 Poradenství pro cizince
11–13 Otevřený klub pro cizince a veřejnost
14–18 Odpolední otevřený klub pro mládež
14–18 Výtvarný kroužek
14–18 Edukativní workshopy pro mladé
18–19.30 Otevřený klub pro cizince a veřejnost
Středa:
9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi
13–16 Poradna pro seniory
14–18 Workshop cvičení s vlastním tělem
pro děti a mládež
14.30–16 Workshop nový cirkus pro děti
a mládež
16–17.30 Výtvarný kroužek
16–18 Poradenství pro rodiny s dětmi
Čtvrtek:
9–12 Předškolní dětský klub
9–12 Otevřený klub pro seniory
9–13 Skupinové terapie a poradenství, svépomocné skupiny
14–18 Odpolední otevřený klub pro mládež
16.30–18.30 Nízkoprahový školní klub
18–20 Otevřený klub pro cizince a veřejnost
Pátek:
09.30–11 Kurz češtiny pro cizince s registrací – pokročilí

Všechny aktivity kromě nízkoprahových kurzů
češtiny jsou bezplatné a konají se při účasti
dvou a více účastníků. Projekt je spoluﬁnancován z prostředků Evropské unie, hlavního
města Prahy a městské části Praha 3.
Klub seniorů Hořanská 2
Dne 14. 12. 2017 proběhla v zájmovém klubu Hořanská 2 Praha 3 slavnostní vánoční
besídka. Pan Mgr. Jaroslav Měrka přednesl závěrečné zhodnocení činnosti klubu
za uplynulý rok a promítl videa z činnosti
klubu. Členka klubu Věrka Kadlečková přečetla úryvky ze své knihy o převoznictví, kterému se věnovala celý život. Menší divadelní
hru nacvičily a předvedly Květa Benschová
a Anička Morávková, kterým patří velké
díky. Celým vánočním programem nás doprovázel na klávesy pan Mirek Nesvěcený
a Anička Morávková. V plně obsazeném
a slavnostně vyzdobeném klubu jsme si
s nimi zazpívali vánoční koledy a písničky, které máme rádi. Na besídku nás přišli
pozdravit zástupci starostky David Gregor
a Ivan Holeček, kterým upřímně děkujeme.
Zároveň děkujeme radnici za jejich podporu
provozu našeho klubu.
Zveme všechny členy i nečleny klubu
na slavnostní zahájení nového roku 2018,
které se bude konat ve čtvrtek 11. 1. 2018
od 15 hodin. Budeme v krátkosti diskutovat
o programu na příští rok.
Za členy a vedení Hana Hodačová
Klub je otevřen každé pondělí a čtvrtek
od 14 hod do 18 hod.

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 následujících
časech:
pondělí, úterý a čtvrtek od 8.30–11.30 hod.
pro osobní konzultace (bez objednání), pondělí, úterý a čtvrtek od 12.30–15.30 hod. pro
telefonické dotazy.
Čekárnu otevíráme čtvrt hodiny před začátkem
konzultací.
Na našich stránkách www.dluhovylabyrint.cz
můžete zjišťovat informace z oblasti dluhové
problematiky.
Bližší informace najdete na www.remedium.cz.
HUSŮV INSTITUT TEOLOGICKÝCH
STUDIÍ
Zveme opět všechny příznivce klasické hudby
na lednové setkání, tentokrát v podobě zajímavého vystoupení José Cury v Londýně (2001).
Obsahem budou melodie z Trubadúra, Nabucca, Aidy, Dona Carlose, Síly osudu, Othella
a další. Vstupné je zdarma.
Termín: 15. ledna 2018 v 18 hod.
Místo konání: Husův institut teologických studií,
Roháčova 66, Praha 3
SVAZ DŮCHODCŮ PRAHA 3
Výroční členská schůze se bude konat 1. února
2018 od 14 hodin v prostorách Střední odborné školy stavební a zahradnické, ulice Učňovská 1, Praha 9, konečná tram. č. 1, 9 a 11 v zastávce Spojovací (dříve PSO).
Všechny naše členy srdečně zveme a těšíme
se na setkání s Vámi.
Výroční členská schůze bude zároveň schůzí
volební, kdy se zvolí členové výboru naší Základní organizace na další období 4 let.
Za výbor Svazu důchodců
František Prášek
předseda Základní organizace
KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Klub přátel Žižkova uskuteční v prostorách spolku, Blahoslavova 2, Praha 3, vždy
od 16.30 hod. následující akce:
2. 1. Novoroční kafe – beseda, co starý rok odnesl a nový přináší, moderují Jan Schütz, Petr
Kallista, KPŽ
16. 1. Jak se mění město – o proměnách
budov a prostředí na Praze 3 přednáší Jan
Schütz, KPŽ
30. 1. Žižkovák ve světě – Egypt a Jordánsko,
vyprávění a fotograﬁe z cest J. Hlavničkové

Komunitní centrum Žižkov
Koněvova 65a, Praha 3
Pondělí:
9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi
9.30–11 Kurz češtiny pro cizince s registrací – pokročilí

KCH - KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ
Husitská 114/74 / Praha 3 – Žižkov / www.husitska.eu
bezplatné poradenství / kurzy / programy pro širokou veřejnost / dokumentární ﬁlmy
besedy / výstavy / divadlo / klub pro seniory / deskové hry / bezplatný pronájem

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH SUTERÉN / 2018

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH / 18:00
OSVĚTOVÁ PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLY

9. leden 13:00
18:00
16. leden 13:00
18:00
23. leden 13:00
18:00
30. leden 13:00
18:00

Hiphop-erace /Nový Zéland 2014
Chudoba cti netratí /ČR 2012
Život začíná po stovce /Švédsko 2015
bezplatný vstup
Co se nenosí /Estonsko 2015
Ohrožená semínka /USA 2016
V paprscích slunce /Rusko/ČR/Německo/Severní Korea/Lotyšsko 2015
Máma z basy /ČR 2017
Zázračné dítě internetu: Příběh Aarona Swartze /USA 2014
KLUB DESKOVÝCH HER
VÝTVARNÉ AKTIVITY
BEZPLATNÝ VSTUP

BEZPLATNÝ PRONÁJEM

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Praha - Pól růstu

pozvanka3.ai 1 13.12.2017 10:58:24
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Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464
e-mail: infocentrum@praha3.cz
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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 příslušný měsíc viz inzerát na straně 17

Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz
9. út 17:00 Divadlo Damm: Dášeňka
čili život štěněte
10. st 17:00 Křeslo pro hosta: Alexej
Pyško
11. čt 10:00–11:00 Kočárem do Vozovny
11. čt 17:00–22:00 Klub deskových
her, skupina 2 - akce se koná
v Atriu
13. so 16:00 Divadlo Damm: Cirkus
Kus-Kus
15. po 16:00 Fresh Senior: Tvůrčí
dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou
16. út 17:00 Divadlo Lokvar: Český
Honza
17. st 18:00 Literární večer: Ty nejkrásnější písně z operety a muzikálu
18. čt 16:00–19:00 Klub deskových
her, skupina 1: Děti s doprovodem
22. po 16:00 Fresh Senior: cestopis
23. út 17:00 Divadlo Lokvar: Malá
mořská víla
24. st 10:30 LouDkové divadélko:
Princezna na hrášku
25. čt 10:00–11:00 Kočárem do Vozovny
25. čt 15:00–16:30, 16:30–18:00 Dílna se Soﬁí: Sněhové koule
27. so 16:00 Téměř divadelní společnost: Zlatá husa a Modrý kahanec
29. po 16:00 Fresh senior: Fresh
memory - jogging pro svěží paměť
30. út 17:00 Jiří Polehňa: Neposlušná kůzlátka
31. st 17:00 Středeční hudební recitály: Jamie Marshall & Radek
Hlávka

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3
tel.: 222 721 838, fax: 222 716 866
www.atriumzizkov.cz

programy
speciální host americká zpěvačka
Kaia Brown
8. po 17.00 Fresh Senior: Carmina
Bohemica
11. čt 19.00 Vernisáž vernisáž k
výstavě fotograﬁí Ondřeje Vinše
Kotzmannová - Othová, kurátorka
Lucie Šmardová
18. čt 19.30 Koncert studentů
Mezinárodní konzervatoře Praha - studenti instrumentálního a
pěveckého oddělení ze tříd pedagogů Lenky Kozderkové, Jaroslava
Halíře, Martiny Bauerové, Kateřiny
Váchové, Terezy Novotné, aj.
20. so 16.00–18.00 Kde domov můj
- hudební a výtvarná dílna pro
děti, děti navštíví výstavu fotograﬁí
Ondřeje Vinše, budou společně
tvořit koláže pod vedením Soﬁe
Švejdové
25. čt 19.30 Sebastian Trio - Kateřina
Jansová - ﬂétna, Simona Hečová violoncello, Alice Voborská - klavír
27. so 15.00 Petr Novák - klavírní
recitál
30. út 19.30 Josef Suk Piano Quartet
- klavírní kvartety
VÝSTAVY
11. 1.–1. 3. Ondřej Vinš - výstava
fotograﬁí Kotzmannová – Othová

Štítného 5, Praha 3,
tel.: 222 780 396, www.zdjc.cz
9. út 19:00 Němý Bobeš | Divadlo
Járy Cimrmana
10. st 19:00 České nebe | Divadlo
Járy Cimrmana
11. čt 19:00 Dlouhý, Široký a Krátkozraký | Divadlo Járy Cimrmana
13. so 19:00 Dobrý proti severáku |
3D company
14. ne 19:00 Smích zakázán | 3D
company
15. po 19:00 Zabte ošklivé | Divadlo
AQUALUNG
16. út 19:00 Lijavec | Divadlo Járy
Cimrmana
17. st 19:00 Afrika | Divadlo Járy
Cimrmana
18. čt 19:00 Hospoda Na mýtince |
Divadlo Járy Cimrmana
19. pá 19:00 The Stand In | Cimrman
English Theatre
20. so 19:00 Starý holky | 3D company
21. ne 19:00 Záskok | Divadlo Járy
Cimrmana
22. po 19:00 Číňani | Divadlo A. Dvořáka Příbram
23. út 19:00 Dobytí severního pólu |
Divadlo Járy Cimrmana
24. st 19:00 Dobytí severního pólu |
Divadlo Járy Cimrmana
25. čt 19:00 Vyšetřování ztráty třídní
knihy | Divadlo Járy Cimrmana
26. 19:00 Starý holky | 3D company
27. 19:00 Muži ve zbrani aneb Celá
Zeměplocha jest jevištěm! | Divadlo AQUALUNG
28. ne 19:00 Vražda v salónním
coupé | Divadlo Járy Cimrmana
29. po 19:00 Figaro, lazebník sevillský
| Divadlo AQUALUNG
30. út 19:00 Cimrman v říši hudby |
Divadlo Járy Cimrmana
31. st 19:00 Švestka | Divadlo Járy
Cimrmana

Kubelíkova 27, Praha 3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
17. st 19:30 LES TRIABOLIQUES
19. pá 19:30 VASILŮV RUBÁŠ Zavánoční dárkoncert
22. po 20:00 SPITFIRE COMPANY
- ANTIWORDS + ROBERT
JANČ&SQUADRA SUA–UP
26. pá 18:00 a 20:00 Petr Vaněk:
Úvod do práce s počítačem Rekvaliﬁkační kurz
27. so 20:00 Petr Vaněk: Úvod do
práce s počítačem - Rekvaliﬁkační
kurz

Redakce Radničních novin
děkuje všem čtenářům
za přízeň a přeje do nového roku 2018
hodně zdraví a vše dobré.

Biskupcova 31, Praha 3,
tel.: 271 771 349
Rezervace vstupenek na
www.kinoaero.cz a každý všední
den Po–Pá | 10–17 na čísle
608 33 00 88. Možnost zakoupení
lístků do kina Aero i v pokladně kina
Světozor, Vodičkova 41,
Praha 1, tel. 224 947 566
a v Bio Oko, F. Křížka 15, Praha 7,
tel. 233 382 606 a online na
www.kinoaero.cz
4. 1. 20.30 Legendy v Aeru | Sedmá
pečeť
5. 1. 19.00 That Season
8. 1. 18.30 Filmový kvíz
13. 1. 12.00 Pán prstenů trilogie ﬁlmový maraton
22. 1. 20.45 Ladislav Zibura: Už nikdy
pěšky po Arménii a Gruzii
23.1.–24.1. Haneke v Aeru
27. 1. 18.45 MET: Live in HD | Tosca
30. 1. 20.30 Aero Naslepo
Projekce pro seniory - každé úterý od
10.00 a čtvrtek od 13.30
2. 1. Místo splněných přání
4. 1. Universum Brdečka
9. 1. Odnikud
11. 1. Thelma
16. 1. Cukrář
18. 1. Nádech pro lásku
23. 1. Rock’n Roll
25. 1. Odnikud
30. 1. Borg/McEnroe

0ČVWVNiþiVW3UDKD
VL9iVGRYROXMHSR]YDWQDYêVWDYX
Y*DOHULLSRGUDGQLFt

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou
středu od 10.00.
Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti i
dospělé. www.aeroskola.cz

DIVADLO PRO TANEC

18. čt 20:00 ANIMALINSIDE
21. ne 16:00 Karneval zvířat
22. po 11:00 Karneval zvířat
23. út 20:00 GUIDE
25. čt 20:00 Family Journey
29. po 20:00 One Step Before the
Fall

9êVWDYX]DKiMt
]iVWXSFHVWDURVWN\
$OH[DQGHU%HOOX

6. so 19.30 Novoroční koncert - klavírista a skladatel Michal Šupák a
místa utrpení smrti a hladu_A4.indd 1
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Sportovcem roku z SK Jeseniova jsou
nadějné atletky
Sportovní klub SK ZŠ Jeseniova, který působí při základní škole Jeseniova, vyhlásil tradičně na
konci sezony své nejlepší klubové sportovce roku. Obě kategorie – dorostu i žactva ovládly dívky.

N

ejlepším sportovcem klubu je dorostenka Emma
Maštalířová z Prahy 3.
V sezoně se stala dvojnásobnou mistryní ČR v trojskoku
(v hale i na dráze) a skvělé výkony
potvrdila 10. místem na Mistrovství
světa do 17 let v Nairobi. Emma je
jedinou atletkou SK ZŠ Jeseniova
v TOP 10 ČR ve své disciplíně, drží
si 7. místo v trojskoku. Emma se díky
své úspěšné sezoně pod vedením trenéra Daniela Musila stala i nejlepší
atletkou hl. města Prahy v kategorii
dorostenek. Ocenění převzala v listopadu v Brožíkově síni Staroměstské radnice.
Nejlepším sportovcem v kategorii žactva byla vyhlášena překážkářka
Lucie Krbcová, žačka 9. třídy ZŠ Jeseniova. Patnáctiletá Lucka je vítězkou

Lucie Krbcová

Olympiády dětí a mládeže z Brna ze
štafety na 4x60 m a několikanásobnou ﬁnalistkou MČR. Je talentovanou běžkyní, vyzkoušela víceboj a její
srdeční disciplínou jsou překážky.
Zeptali jsme se Lucie Krbcové
Z kterého letošního úspěchu
máš největší radost? Ze dvou medailí
z MČR, i když jsou za štafety.
Které závody byly letos nejnáročnější? Závody v ohromné zimě
v Jablonci, a také samozřejmě všechny
závody po jakýchkoliv prázdninách.
Kolik času věnuješ tréninku?
Běžně trénuji 2–4 dny v týdnu, také
hlavně podle potřeby kvůli závodům.
Zatím mi studium a sport problém nijak
nedělá.
Jaké máš cíle na nadcházející
rok? Momentálně je můj největší cíl
dostat se na sportovní gymnázium a být
celkově úspěšná.
Nejlepší umístění a výkony: MČR hala
3. místo – 4x300 m, MČR dráha 3. místo
– 4x300 m, Přebor Prahy hala 2. místo –
300 m, Přebor Prahy 1. místo – 4x300 m;
2. místo – 100 m př., 150 m, 4x60 m,
Olympiáda dětí a mládeže: 1. místo –
4x60 m. 60 m – 8.18 s; 150 m – 19.11;
300 m – 42.19 s; 100 m př. – 14.52; 200 m
př. – 30.86

Zeptali jsme se Emmy Maštalířové
Který letošní úspěch byl nejcennější? Největší radost mám určitě z postupu do ﬁnále a následného 10. místa na MS do 17 let v keňském Nairobi,
ale nemohu ani opomenout druhé místo na mezistátním utkání v Maďarsku
a halový a venkovní dorostenecký titul
mistryně ČR v trojskoku.

Emma Maštalířová s trenérem Danielem Musilem.
Emma Maštalířová

Kolik času věnuješ tréninku?
Atletika je pro mě spíš koníček, takže se
akorát snažím chodit pravidelně na tréninky a třikrát za rok jezdíme na soustředění. Momentálně trénuji 5x týdně (vždy
odpoledne). Atletiku zatím nedělám vrcholově, takže si většinou stihnu udělat
všechny věci do školy ještě před tréninkem a nemusím se pak učit do noci.

Jaké máš cíle do další sezony?
Uvidíme, jak to půjde, ale chtěla bych
si v trojskoku vylepšit osobní rekord.
Také bych si přála nějaký dobrý výsledek
na MČR i v mých dalších oblíbených
disciplínách jako je dálka a 100 m.
Jsi z Prahy 3, kde to tu máš nejradši? Nejvíce se mi líbí u památníku na Vítkově, odkud je krásný výhled
na Prahu. Na Vítkov chodíme také běhat,
ale jakmile mám více volného času, jez-

Nejlepší umístění a výkony: MS do 17 let
Nairobi 10. místo, MČR hala 1. místo –
trojskok, MČR dráha 1. místo – trojskok,
MČR do 22 let 3. místo – 4x100m. Oddílový rekord: trojskok – 12.54 m, oddílový
dorostenecký rekord: dálka – 5.71m, 60 m
– 7.81; 100 m – 12.45 s; 200m – 25.49 s.

dím na chalupu do jižních Čech, kde si
vždycky dokážu odpočinout od rušného
města. 
Katka Maršálová

Nové lípy už
rostou

MŠ Jeseniova má titul zdravá
jídelna

Lipové stromořadí v Radhošťské
prošlo obnovou. Začátkem listopadu zde došlo ke kácení devíti kusů
lip, které byly na základě znaleckého posudku ve špatném nebo
zhoršeném zdravotním stavu.

Mateřská škola Jeseniova má oﬁciálně potvrzeno, že se tu děti stravují zdravě. Jako první z Prahy 3 se
jí podařilo získat certiﬁkát Zdravá
školní jídelna. Samolepka zdobí
dveře školky.

Ostatní ponechané stromy byly
ošetřeny
zkušenými
arboristy.
Po pokácených stromech byly odstraněny pařezy, ve výsadbových

„Největší zásluhu na získání certiﬁkátu má vedoucí školní jídelny Jana
Kolingerová. Musela se zamyslet nad
sestavováním jídelníčku, aby splňoval
požadovaná kritéria,“ říká ředitelka
školky Ladislava Lébrová. Projekt
podporovaný ministerstvem zdravotnictví a odborníky na výživu se
snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Škola musí splnit deset předepsaných
bodů. Spotřební koš musí obsahovat vybrané potraviny, např. ovoce, zeleninu, ryby, luštěniny podle
nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, solit se musí
střídmě, minimálně používat dochucovadla. Ale jde i o výchovu
k správným stravovacím návykům.
„Vaříme převážně jídla klasická, která
děti znají z domova. Postupně zařazujeme i doma méně známá jídla a méně
využívané potraviny, např. ovesné vločky, kuskus, bulgur. Preferujeme vaření
v konvektomatu, kde je při smažení
minimální spotřeba oleje,“ popisuje
Jana Kolingerová, která jídelníčky

Stav původních stromů již představoval nebezpečí pro chodce.

jámách následně proběhla zkouška
vsakování a do prázdných rabátek
bylo vysázeno dvanáct lip stříbrných
Tilia tomentosa s obvodem kmínku
18/20 cm. Povrch rabátka je tvořen
mlatovým povrchem z důvodu lepší
údržby, úklidu a estetičnosti.
Na území Prahy 3 probíhá program obnovy stromořadí od podzimu roku 2002 a za tu dobu bylo
pokáceno 276 a nově vysazeno 720
stromů. Údržba stromořadí spadá
do kompetencí TSK a na základě jejího souhlasu investuje městská část

Praha 3 vlastní ﬁnanční prostředky pro zlepšení vzhledu, prostředí
a klimatu v ulicích. V současné době
je zpracována projektová dokumentace na obnovu stromořadí v ulici
Na Vápence, došlo zde k úhynu hlohů v úseku ulic Jeseniova a Biskupcova. Bude zde vysazeno 26 kusů
hlohů s podsadbou keřů. Další ulicí, kde je možné do budoucna založit zcela nové stromořadí je ulici
V Domově. Tuto realizaci musí odsouhlasit vedení městské části. 
-red-

plánuje, vypracovává a podklady
předává ke kontrole metodičce pro
školní jídelny v Praze 3 Aleně Strosserové. Dětem jídla chutnají a postupně si zvykají i na méně známá
jídla a učí se je jíst. „U dětí, které ze
zdravotních důvodů potřebují zvláštní
stravovací systém, jsme v úzké spolupráci s rodiči. Jídelna se snaží rodičům
maximálně vyhovět,“ dodává vedoucí
jídelny.
Podle ředitelky Lébrové jsou
podobné projekty užitečné: „Pro
kuchařky je to podnět k tomu, aby se
přizpůsobovaly novým trendům ve stravování, používaly nové receptury, vymýšlely alternativy způsobu přípravy
určitých potravin, které jsou důležité pro správný vývoj dětí. Důležité je,
aby se děti od nejmenšího věku učily jíst
zdravě.“ 
-redRADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LEDEN 2018
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Akademicky civilistní
parealista Martin Velíšek
v Toyen
Galerie Toyen představuje od 5. prosince současnou
tvorbu malíře a výtvarníka Martina Velíška zaměřenou
na Prahu 3, kterou znázorňuje osobitým autorským stylem.

D

íla malíře a výtvarníka
Martina Velíška pozná
každý na první pohled.
Humor a groteska se tu
střetává s podprahovým sdělením,
nekarikuje závažná témata, ale nabízí nám další interpretaci. V tomto duchu se koná i výstava, kde jsou
k vidění obrazy z kalendáře Prahy 3,
ve kterém autor po svém zobrazil genius loci třetí městské části. „Překvapilo mě, kolik nápadů a námětů dává
Žižkov,“ říká Martin Velíšek.
Na slavnostní vernisáži pokřtila starostka Vladislava Hujová i nástěnný kalendář Prahy 3 na rok 2018
s kresbami Martina Velíška. V zaplněné galerii Toyen podotkla: „Denně prochází rukama nás všech díla dvou žižkovských výtvarníků, Oldřicha Kulhánka, to
jsou bankovky, a ode dneška je to i kalendář Martina Velíška. Ať se vám líbí.“
Pro třetí městskou část pracuje Martin Velíšek ji dvacet let. Loni namaloval kalendář stolní, letos

Titulní list kalendáře.

je nástěnný a tematicky se zaměřuje na významné akce na Trojce v roce 2018. O hudební úvod se postarali studenti žižkovského Gymnázia
a Hudební školy hl. m. Prahy.

Jan Dvořák

Martin Velíšek a starostka Hujová křtí kalendář pro rok 2018.

Slovo z církví
Co tě čeká?
Já nejsem prorok, pouze vím, že
každého z nás i letos čeká něco příjemného i nepříjemného, pohodového i stresujícího. Na začátku ledna, na začátku dalšího kalendářního
roku se nabízejí otázky týkající se
dalšího roku našich životů. Co zbylo z novoročních předsevzetí? Jakého prezidenta budeš volit? Kolik
bude stát máslo a vejce? Můžeme si
klást další otázky, které se nás týkají
přímo, či nepřímo. Někteří si již
žádné nekladou a každý den přináší
něco nového. I tak se vkrádá otázka, co nás čeká? Něco ovlivnit můžeme a něco ne. Potřebujeme se vyrovnat se svojí omezeností, ačkoliv
si ji jen těžko přiznáváme. Můžeme
ji vyřešit odevzdaností Ježíši Kristu
a můžeme ji řešit i mnoha jinými
způsoby. Nejen zvědavost z neznámé budoucnosti, ale i hledání smyslu života, smyslu dalšího kalendářního roku, dalšího volebního,
zdaňovacího, funkčního, či jiného
období nás neustále vedou k otázce
smyslu. Otázce těžké, kterou se snažíme někdy přehlušit, odehnat
a neřešit.
Já ti, vážený čtenáři, nenabízím
lacinou odpověď. Chci tě nasměrovat, abys hledal u Ježíše Krista. Jeho
jméno slýcháme často jako citoslovce a zapomínáme, že je to podstatné
jméno, vlastní jméno, jméno osoby,
která nám má co nabídnout. MůžeRADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LEDEN 2018

Po zahajovacím slovu poděkoval
autor návštěvníkům a vyjádřil přání,
aby se kalendář i výstava líbily.
Dlužno dodat, že zážitek to byl
opravdu nevšední. 

Foto Radko Šťastný

Účastníci slavnostního křtu.

Žižkovské rozhovory s Martinem Severou našly pevné místo
v programu informačního centra
5. prosince byl hostem
komponovaného večera
prof. MUDr. Jan Pirk,
DrSc. čestný občan Prahy 3. Patří mezi nejlepší
experty na onemocnění
srdce a ročně zvládne kolem 220 operací.

Na program je třeba
si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené
kapacity. 

me s Ním komunikovat, hledat
u Něj radu, inspiraci, ale potřebujeme v Něj věřit. On je základem naší
civilizace, hodnot, kterými se oháníme v obavách z uprchlíků, kteří ale
naši zemi většinou míjejí.
Skončím doplněnou první otázkou. Co tě čeká s Ježíšem? Co tě čeká bez Ježíše?
Erik Poloha
kazatel Sboru bratrské jednoty baptistů
v Praze 3

Na dalším setkání 17. ledna od 18
hod. přivítáme žižkovského rodáka Jiřího Krampola. Nositel ocenění Senior roku za celoživotní
mistrovství od nadace Život umělce, populární „Belmondo ze Žižkova“, fanda žižkovské Viktorky,
místní patriot proslavený výraznými hereckými vlohami a smyslem pro humor, to je Jiří Krampol.
Ve devětasedmdesáti letech je stále vitální a zajímá se o věci kolem
nás. Patří mezi uznávané kapacity dabingu a za svůj život ztvárnil
nekonečnou řadu populárních ﬁlmových a seriálových postav.
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Třináct dobrovolníků
převzalo svá ocenění
V letošním roce hledala Praha 3 již posedmé kandidáty
na titul Dobrovolník roku. Vítězové si převzali ocenění
v rámci slavnostního večera, který se konal 12. prosince
v koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově.

P

atronátu nad letošním ročníkem se ujali radní pro
neziskové organizace Jaroslava Suková a zástupce
starostky David Gregor, který má
na starosti sociální oblast.
Dobrovolníky oceňuje žižkovská
radnice pravidelně už od roku 2011.
Soutěže se přitom může zúčastnit
každý, kdo se věnuje dobrovolnické činnosti na území Prahy 3 v neziskové či jiné organizaci, případně
je prospěšný jednotlivci nebo skupině osob.

„Věřím, že udělená ocenění vám budou inspirací pro vaši další bohulibou
práci. Přeji všem vše nejlepší a mnoho
energie v novém roce 2018,“ uvítala Jaroslava Suková v Atriu oceněné a zástupce neziskovek.
Během bohatého kulturního programu, ve kterém jsme mohli mimo
jiné sledovat taneční vystoupení dětí z Nové Trojky, smyčcového kvarteta členů orchestru Národního divadla
Unikvartet nebo vystoupení sopranistky Gabriely Kroupové a tenoristy
Adama Baldy s klavírním doprovodem

prof. Jaroslava Šarouna a violoncellisty Jana Baldy z Gymnázia a Hudební
školy hl. m. Prahy, potom postupně
odevzdala 13 laureátům jejich ceny.
Kulturní program uváděl Roman
Víšek.
Městská část Praha 3 anketou vyjadřuje svůj respekt k práci všech,
kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti druhým spoluobčanům bez nároku na odměnu,
a oceňuje každoročně několik dobrovolníků, jejichž činnost si v předchozím roce zasloužila nejvyšší

Anna Kavurová /Buči z.s./
Anna Kavurová v Buči z.s. dlouhodobě
pracuje v oblasti práce s dětmi a mládeží.
Při dobrovolné činnosti ve spolku využívá
své vlastní životní i profesní praktické zkušenosti jako pedagožka i několikanásobná
matka a připravuje pro děti-členy našeho
spolku vzdělávací i volnočasové programy.
Představuje již po léta významnou pomoc
při přípravě programů doučování pro děti ze sociálně slabých rodin. V neposlední
řadě Anna Kavurová vykonala mnoho při
organizační přípravě, náplni programů i při
samotné realizaci letního tábora pro děti ze
sociálně slabých rodin.

výhodněné lokality. Nyní již druhým rokem
pomáhá s činností dobrovolnického klubu
v Centru pro integraci cizinců. S výbornou
znalostí angličtiny pomáhá při překladech
letáků CIC a s propagací na sociálních sítích. V tomto a minulém roce moderovala
projekce ﬁlmů a následné diskuze – jednalo se o tematiku migrace a kultur: „Sonita“
a „Ženy od vedle“. Má skvělé organizační
schopnosti, je plná energie a nápadů, vše
dělá ve svém volném čase a s radostí.

rytmických hrátkách. Jde o aktivitu docela
fyzicky náročnou. Tato aktivita se dá připodobnit „cvičení“ s malými miminky, kdy
má každé dítko k dispozici svou maminku.
Je tedy pro naše zařízení hodně personálně náročná. Tereza Blechová pracuje jako
obchodní konzultantka, pomáhá zahraničním podnikům při realizaci jejich obchodních záměrů. Jelikož má ráda děti, sama
má tři, přibrala si ještě výuku francouzštiny, nejprve jako volnočasovou aktivitu, časem se rozšířila tak, že již dva roky vyučuje
na základní škole.

Josef Holý /Buči z.s./
Josef Holý je dlouholetým spolupracovníkem spolku. Jak v rámci Buči z.s., tak
i v rámci vlastní Sportovní asociace národnostních menšin, jejíž je předsedou, se
ve své dobrovolné práci neustále a iniciativně snaží umožnit sportovní vyžití všem
dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Svědčí o tom i několik partnerských projektů, které spolek realizoval: v zimě například bezplatné náborové tréninky pro malé zájemce o lední hokej na ZŠ Nikolajka
a v létě pak zorganizování nízkoprahového
turnaje pro amatérská fotbalová družstva
s účastí i mimopražských týmů. Velkou
dobrovolnou pomoc Josef Holý prokázal
i při zorganizování letního tábora pro děti
ze sociálně slabých rodin.
Andrea Semancová /Centrum pro integraci cizinců, o.p.s./
Andrea Semancová vystudovala Vysokou
školu ekonomickou v Praze a od ukončení studií pracuje v neziskové sféře. Zkušenosti s různými kulturami a migrací
probíhaly již v jednom z jejích prvních zaměstnání, v Multikulturním centru Praha,
kde působila jako koordinátorka programů a později se stala výkonnou ředitelkou.
V současné době pracuje ve Fulbrightově
komisi, jejímž zaměřením jsou česko-americké akademické výměny, práce s vysokými i středními školami a koordinace
amerických stipendistů. Ve svém volném
čase se věnuje dobrovolnické činnosti, 8
let doučovala žačku základní školy ze zne-

Ing. Jiřina Svatušková /Farní Charita
Žižkov u kostela sv. Prokopa/
Jiřina Svatušková se zapojila do činnosti
ve Farní Charitě Žižkov v roce 2001. V letech 2009–2012 Farní Charitu vedla v roli ředitelky. Vzhledem k tomu, že se stala
matkou dvou dětí, mnoho ze svých činností
spojila s péčí i o děti jiné. Děti se svými rodiči se každoročně účastní s ﬂétnami, rolničkami a zpěvem v ulicích jako koledníci
Tříkrálové sbírky. Finanční obnos ze sbírky
posloužil na provoz azylového domu v Karlíně, podpoře chudých dětí v Bělorusku, základní školy v Kitule v Ugandě a také pro
akce Farní Charity. Jiřina Svatušková vyhrála v internetové soutěži, která jí ﬁnančně umožnila vylepšit postýlky malých dětí
v dětském domově. Ve spolupráci s uměleckou školou V. Hollara vytvořili a s dalšími
dobrovolníky instalovali do pokojů dětského
domova v Jiřetíně 27 velkých originálních
dětských obrazů. Úspěšná byla i sbírka dioptrických brýlí, pro nemocnici Itybo v Keni.
Na její podnět začaly ženy z Charity Žižkov
plést obvazy ze 100 % bavlny pro malomocné v Indii. Charita jich dodala 200 kusů. V Charitě rovněž proběhla sbírka a dražba starých pohlednic a známek a zisk byl
zaslán do Tanzánie na vrty a stavby studní
pitné vody. Letos se bude opět na Žižkově konat beneﬁční koncert na podporu akce „Strom splněných přání“. Všechny výše uvedené činnosti vykonala bez nároku
na jakoukoliv odměnu.
Ing. Tereza Blechová /Integrační centrum Zahrada v Praze 3/
Tereza Blechová do Integračního centra
Zahrada zašla ze zvědavosti a od té doby
chodí už pravidelně. Stává se pomocnýma
rukama pro dětské klienty při pohybových

Marek Vavrečka /Komunitní centrum
Armády spásy – Tvůrčí dílna U Štědrého srdce/
Marek Vavrečka vede program trénování
paměti v angličtině již čtvrtým rokem. Lidem
v komunitním centru nabídl své schopnosti a dovednosti v době, kdy sám – krátce
před důchodem – přišel o práci. I když to
pro něj bylo jistě náročné životní období, neklesl na mysli a snažil se být prospěšným
a užitečným pro druhé. Program jeho hodin je pestrý, často přichází s novými nápady, přináší i neobvyklé zajímavosti z anglické mluvnice a činí tak vyučování zajímavým.
Procvičuje nejen angličtinu, ale jejím prostřednictvím i paměť. Zvláštní pozornost věnuje lidem handicapovaným – špatně slyšícím i s vážným poškozením zraku. Je velmi
milý a vstřícný ke všem účastníkům kurzu.
Má velký obdiv i dík.
Gábina Vodrážková /Nová Trojka, z.s./
Je milá a emocionální, trochu ztřeštěná, báječně upovídaná, všestranná a kreativní (ani
výtvarka, ani zpěv pro ni nejsou problém)
a všestranná. Miluje svou dceru a má ráda
i neziskovky – v Liberci spolupořádala neziskový veletrh. V Nové Trojce nejprve začala chodit na program a po krátkém váhání
se z ní stala spolehlivá dobrovolnice „kmenového“ typu, bez nichž se Trojka stále neobejde a jejichž práce si všichni nesmírně
váží. Má ráda divadlo (sama hrávala), hudbu, svoji dceru Marušku, se kterou ráda
podniká věci za poznáním.
Eva Břeštovská /Nová Trojka, z.s./
Eva Břeštovská chodí stále s úsměvem,
a i když není v dobrém rozpoložení, tak

Ocenění dobrovolníkům předávala radní Jaroslava Suková.

Foto Radko Šťastný

uznání. Současně s využitím ankety
upozorňuje veřejnost na to, že v případě dobrovolníků se nejedná o jednorázovou činnost, jako je náhodná pomoc někomu blízkému, nýbrž
o činnost soustavnou a relativně
dlouhodobou, vykonávanou na území Prahy 3 nejméně po dobu jednoho roku v neziskové či jiné organizaci. Nejedná se tedy o zaměstnance
organizace, kteří pobírají za svoji
práci mzdu, odměnu nebo plat.

Zástupce starostky David Gregor
k tomu podotýká: „Dobrovolníka roku
podporuji zejména proto, že i takto slavnostně můžeme ocenit lidi, kteří obětavě
pracují v oblasti neziskových organizací.
Dobrovolnickou činnost považuji za velmi záslužnou a hodnou ocenění.“
Ocenění dobrovolníků roku 2017
zakončilo společné fotografování
a raut. 

to nedá na sobě znát. Novou Trojkou proplouvá už několik let díky svým třem dětem. Neuvidíte jí jako službu ve volné herně, tu si nevybírá, protože je to žena činů.
Má ráda program Batolátka, kde může
s dětmi zpívat, hrát na nástroje, vyrábět,
tancovat.
Ve volném čase ráda chodí na výlety, hraje na ﬂétnu ve sboru, dělá výbornou griotku. Každý rok dobrovolně vystupuje v hale
Hlavního nádraží, kde se hraje Česká mše
od Jakuba Jana Ryby.

Eliška Wankeová /Rodinný klub Ulitka
– My Aktivity o.p.s./
Eliška Wankeová je dobrovolnicí od roku
2014, kdy začala do klubu chodit se svým
synem Mikulášem, ke kterému už přibyla
i dnes deseti měsíční dcera Johanka. Vystudovala spec. pedagogiku a i přesto, že
pracovala jako pečovatelka s postiženými
dětmi, zapojila se při MD do dobrovolnictví
v Ulitce. Svým klidným vystupováním, poznatky a přirozenou autoritou u dětí byla,
a je, velkým přínosem, protože člověk by
si měl pořád připomínat, že nejdůležitější
je zdraví dítěte. Eliška Wankeová spolupracuje na všech akcích, mnohokrát zapojila i svého muže, je veselá a nekonﬂiktní
a proto dokáže obstát ve všech situacích
a lidé se vedle ní cítí dobře.

Stanislava Kolářová /REMEDIUM Praha o.p.s./
Stanislava Kolářová v Remedium Praha
o.p.s. pečuje o prostředí klubu, podílí se
na realizaci skupiny Klub veselých zpěváků a pomáhá s administrativními úkony. Je dobrovolnicí od roku 2011, činnost
bere vážně, do Klubu chodí pravidelně
každý týden. Za těch několik let se stala
členkou týmu, je zodpovědná a v kolektivu oblíbená. Když je potřeba, vyhoví, letos
v říjnu např. změnila svůj pravidelný čas
v Klubu, aby pomohla při změně provozu.
Stanislava Kolářová krásně zpívá, kolegyni je oporou ve vedení skupiny veselých
zpěváků, kolegům je oporou při zpěvu
a pravidelně se skupinou vystupuje. Každý týden věnuje až tři hodiny svého času
dobrovolnické činnosti.
Tereza Horská /Rodinný klub Ulitka –
My Aktivity o.p.s./
Tereza Horská je dobrovolnicí od roku
2015. Začala tradičně jako velká většina
z dobrovolnic – navštěvovala klubové akce. Má neustále nápady, podněty a hlavně nikdy neváhá pomoci, když je třeba. Je
maminkou tří dětí. Tereza Horská pomáhala v klubu až do samého konce těhotenství
a hned s šestitýdenním miminkem se objevila zase, což svědčí o tom, že je to žena
plná elánu a energie. Když je potřeba, klidně i vezme roli v našem „ulitkovém“ divadle
a někdy neváhá zapojit i svého manžela.
Tereza Horská je známá svou zdravou kuchyní a klubové akce zásobuje zdravými,
nápaditými a výbornými výrobky.
Pozitivní energie, smysl pro zodpovědnost, praktické nápady a postřehy, působí
na všechny mile a vstřícně.

Jan Dvořák

Milada Beranová /Svaz důchodců
Praha 3/
Milada Beranová je členkou Svazu důchodců od roku 1994. Od roku 2005
pracuje jako předsedkyně revizní komise,
zúčastňuje se výborových schůzí a nese
odpovědnost za prováděné revize hospodaření a vedení pokladní knihy. Řídí kontrolní komisi, která pracuje v předepsaném
počtu tří členů. Navíc se stará o pohybovou aktivitu členů. Náleží jí také ocenění za organizaci sportovního vyžití členů
v jedné z nejzdravějších disciplín pro pohybový aparát, kterým je právě plavání.
Alena Kocourková /Svaz důchodců
Praha 3/
Alena Kocourková působí ve Svazu důchodců na Praze 3 od roku 2003. Pracuje ve výboru základní organizace ve funkci
člena výboru pro kulturu. Organizuje jednodenní a vícedenní výlety po ČR se zajištěním vstupů do kulturních a historických
objektů, včetně autobusové dopravy. Organizuje pěší vycházky po Praze a okolí
pro zdravotně méně zdatné členy, kteří se
již nemohou zúčastnit pochodů v turistickém oddíle. Velmi záslužná je i její oblast
péče o osamocené seniory, zejm. v období příprav na vánoční svátky organizuje
„Vánoční posezení“. Je osobou, která plánovitě rozvíjí a obohacuje život našich seniorů, zejména těch osaměle žijících.
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Zajděte k Jestřábovi
Byt spisovatele Jaroslava Foglara je od podzimu přístupný jeho fanouškům. Umožnila to
Skautská nadace Jaroslava Foglara, která ho převzala do svého vlastnictví. Autor legendárních
Rychlých šípů žil na Žižkově v Křišťanově ulici od roku 1978.

M

ěstská část dlouhodobě pečuje o odkaz Jaroslava Foglara, který
byl v roce 1992, jako
první občan Prahy 3, zapsán do Knihy cti. Praha 3 řadu let podporuje
skautské hnutí a formou dotací zajišťuje rozvoj těchto aktivit na svém
území. Starostka Vladislava Hujová
je členkou správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara, která aktivně
spravuje majetek a odkaz Jaroslava

Foglara ve prospěch Junáka a skautů. Postavy z legendárních Rychlých
šípů jsou součástí i Žižkovského betlému, který je k vidění do konce ledna v Informačním centru na náměstí
Jiřího z Poděbrad.
Spisovatel Jaroslav Foglar v lednu 1999 zemřel, před tím však vložil
všechen svůj hmotný i nehmotný
majetek do Nadace Jaroslava Foglara. Děti neměl a z příbuzných tehdy
žil jen jeho synovec Petr, který se ne-

(www.skautskanadace.cz). Po rekonstrukci bude byt sloužit jako rezidence k zápůjčce například pro
mimopražské spisovatele. Nadace
v této souvislosti navázala spolupráci s umělci z Meet Factory.
Svůj rozsáhlý archiv předal Foglar ještě za svého života Památníku
národního písemnictví. Skautská
nadace Jaroslava Foglara bude příjmy z autorských práv distribuovat
skautským oddílům v celé republice,
například na opravy a výstavbu
skautských kluboven a na další aktivity, tak jak si to sám spisovatel
za svého života přál. 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Jaroslav Foglar byl pečlivý organizátor.

úspěšně několik let o tento majetek
soudil.
Téměř osmnáct let tedy trvalo,
než se byt znovu podařilo odemknout novému vlastníkovi, jímž je
Skautská nadace Jaroslava Foglara.
Skautská nadace nechce dělat
z Foglarova bytu muzeum. „Přemýšlíme o něčem, co bude živé, protože sdělení Foglarovy literatury také není mu-

„Jestřáb“ žil velmi skromným způsobem života.

Jak je to s úklidem chodníků
a vozovek během zimy?
Za úklid chodníků v zimním období odpovídá jejich majitel. V praxi
to znamená, že se o většinu chodníků v Praze 3 musí postarat hlavní město, prostřednictvím jejich
správce, Technické správy komunikací. Ta se řídí schváleným plánem zimní údržby, a to až do konce března.
Městská část Praha 3 v zimě pečuje
o chodníky, které má ve své správě.
Jde zejména o chodníky uvnitř parků, to je například Vrch sv. Kříže,
Židovské pece, nám. J. z Poděbrad
nebo jsou to přístupové chodníky
k domům na sídlištích Chmelnice
nebo Jarov a chodníky v zeleni před
školami. „Nad rámec svých povinností Praha 3 také odklízí sníh z některých chodníků, které sice jsou v majetku
hlavního města, ale TSK je nezařadilo
do plánované zimní údržby,“ říká místostarosta Jan Materna.
TSK se stará primárně o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním
a kulturním zařízením, ke stanicím
metra, k vlakovým a autobusovým

nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či
cest k objektům státní správy a samosprávy. O tom, zda a jak jsou či
nejsou konkrétní komunikace udržovány se lze přehledně dozvědět
na webu http://1url.cz/wtXsY. Zde
jsou do mapy barevně zaneseny jednotlivé komunikace podle odpovídajícího pořadí údržby.
Komunikace se dělí dle důležitosti do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou
zařazeny do I. pořadí a TSK zde,
ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin
od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I. A pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny
od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí
na řadu až po ošetření nadřazených
komunikací, a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin. 
Katka Maršálová

Podněty k zimní údržbě chodníků vyřizují
Jana Obrusník za TSK, tel.: 257 015 459, e-mail: Jan.Obrusnik@tsk-praha.cz
Marcela Kňourková za Úřad MČ Praha 3, tel. 222 116 370,
e-mail: marcelakn@praha3.cz
Plán zimní údržby TSK na http://1url.cz/wtXsY
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zeální věc, ale něco, co rezonuje se
současným životem,“ uvažuje Tomáš
Šídlo, předseda správní rady. Než
dojde k plánované rekonstrukci,
budou v bytě organizovány zdarma
prohlídky, jedenkrát týdně ve skupinách po pěti lidech podle možností nadace a účastníků, kteří projeví zájem na webových stránkách
Skautské nadace Jaroslava Foglara

Spisovatel a propagátor skautingu
Jaroslav Foglar ovlivnil svými příběhy plnými dobrodružství a přátelství několik generací chlapců a děvčat. Do řad skautského hnutí
vstoupil na počátku 20. let minulého
století a o několik let později se Jestřáb, jak zněla Foglarova přezdívka,
ujal vedení pražského skautského
oddílu Dvojka. Přestože nesměl
dlouho publikovat, počet výtisků
jeho téměř třiceti románů překročil
milion kusů.
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Před 95 lety zemřel
Žižkovský bohém
Jaroslav Hašek
Třetího ledna uplyne 95 let od smrti a 30. dubna 135 let od
narození publicisty, novináře a spisovatele Jaroslava Haška.
Bohém
Jaroslav Hašek byl častým návštěvníkem žižkovských hospod. Právě
po nich také vzniká první, sešitové
vydání Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, na jehož vydání
měl velký podíl tehdejší Haškův hostitel Franta Sauer. Sauer se přistěhoval na Žižkov jako malý chlapec
a zůstal s ním spojený navždy. Výlety
po žižkovských hospodách podnikal
se svým dobrým přítelem Jaroslavem
Haškem. Ten po návratu z Ruska spolu se svojí novou družkou Šurou také
na čas bydlel v Sauerově staromládenecké domácnosti v Jeronýmově ulici.
Jak Sauer později popsal v knize In memoriam Jaroslava Haška,
dojem z jednotlivých pasáží testoval Hašek právě na žižkovských
dělnících, zednících a malířích pokojů. Stejně jako Sauer, také Hašek ve svých textech karikoval uctívání národních symbolů. V jedné ze
svých povídek si udělal legraci také
ze spolku pro zbudování Žižkova
pomníku na Žižkově.
Jak ho viděli jiní
Ve svých výstředních nápadech byl
Hašek nevyzpytatelný. Překvapoval jimi
spontánně, znenadání, kdy bývaly nejméně očekávány. Šel-li člověk s Haškem,
musil býti připraven, že každou chvilku vyvolá konflikt, třeba žertovný, pro vážného
člověka však přinejmenším nepříjemný...
Hašek dovedl své sousedy v hospodách
a vinárnách dopálit na nejvyšší míru (což
není žádné umění), aby obratem ruky je
zase rozesmál a usmířil. U něho se v pravém slova smyslu uplatňovalo často úsloví: Dovede obrátit na dlani jako dobrý forman! Někdy, zvláště v krčmách nižšího
řádu, vyprovokoval náladu, že srážka užuž
visela ve vzduchu, ale stačilo několik jeho
slov, a dlaně sevřené v pěst se rozevřely
k přátelskému objetí.
Z knihy Josefa Lady Kronika mého života
Ctěné nakladatelství A. Sauer a V. Čermák
v Žižkově
Vinohradské listy v posledním svém
čísle psaly o knize, vyšlé Vaším ctěným
nákladem, Osudy dobrého vojáka Švejka
od spisovatele Jaroslava Haška takovým
způsobem, jako by to byla kniha nemožně
hnusná, která je s to u obyvatelstva vzbuditi pohoršení. Proto žádáme o laskavé
zaslání té knihy k posouzení.
Naprosto nečitelný podpis
Ministerstvo kultury a vyučování
Plivli po něm naposled sladkým jedem
vzpomínky na slabosti mrtvého génia. Mlčeli o jeho díle. Chtěli je zadusit, udupat
mladé dráče, odvážně pravdivé, hrozné
svým jasným smíchem, který zesměšňoval ukrutnost a hanbu století, strhávaje z ní
poslední cár lidství: hrůzu a děs.
Z článku Jarmily Haškové, Haškova pravda, Kmen č. 7, 1927
My měli časem Haška hrozně rádi, poněvadž byl opravdu samý vtip. On možná
že nás neměl rád, poněvadž jsme si hráli

Dítě
Jaroslav Hašek byl synem středoškolského suplenta, pozdějšího
bankovního úředníka. K životu rodiny patřily neustálé starosti, nouze a strach o existenci. Otec začal
potají pít, a když bylo Jaroslavovi
třináct, zemřel. Majetkové poměry
rodiny se po jeho smrti ještě více
zhoršily. Jaroslavovo dětství bylo
poznamenáno neustálým stěhováním. Jako dítě byl Jaroslav Hašek spíše zastrašený a ostýchavý.
Ministroval v kostele u sv. Štěpána a znal výborně katechismus.
Po smrti otce však Jaroslav rychle
překonává zábrany školy a výchovy a pod vlivem kamarádů rozvíjí
svůj temperament.
Student
Jaroslav Hašek začal studovat
na gymnáziu, kde byl v primě jeho
třídním učitelem Alois Jirásek, kterého Hašek nenáviděl. Uprostřed protestů proti zrušení rovnoprávnosti českého jazyka ve školách Hašek
na literáty. Jsem o tom přesvědčen. A teď
je ta švanda v tom, že on dělal literaturu
daleko intenzívněji než my všichni, že on
byl vlastně literátem a my se zuřivě bránili
být jenom literáty.
Z dopisu Jiřího Mahena Václavu Mengrovi
Dr. Kunz m.p.
K. k. Polizeidirektion in Prag
Prag, am 5. Oktober 1916.
Pátrací listina
Jaroslav Hašek, narozen 10. dubna 1883 v Praze, příslušný do Mydlovar,
okres Budějovice, spisovatel, ženatý, je
jako zajatec dlící v Rusku spolupracovníkem časopisu Čechoslovan, vycházejícího
v Kyjevě, jenž sleduje vysloveně vlastizrádnou tendenci, nepřátelskou monarchii.
Články, které píše do tohoto časopisu,
obsahuji skutkovou podstatu zločinů vlastizrady a urážky Majestátu. Hašek je zde
veden v evidenci jako anarchista.
Popis: štíhlý, černé vlasy, stejně takový knírek, hnědé obočí, modré oči, klenuté čelo, tupý nos, špičatá brada, mluví
česky, německy, francouzsky, maďarsky
a trochu polsky. Fotografie jmenovaného
připojena.
Překlad pátracího listu na Jaroslava Haška
ROZKAZ 1. STŘ. PLUKU
MISTRA JANA HUSI Z 21. ŘÍJNA 1917
Jaroslav Hašek, střelec 1. stř. pl. M. J.
Husi t. d. u nestrojové roty, vyznamenán
je za zásluhy v bitvě zborovské a tarnopolském ústupu medaili sv. Jiří IV. stupně.
„Po dobu těžkého červencového ústupu vždycky čestně a mužně plnili své povinnosti, velmi často pod ohněm nepřátelských děl a pušek a často se nacházeli
v kritickém postavení vzhledem k předčasnému odchodu sousedních částí. Zejména 12. a 13. července 1917, když byla zničena plukovní kancelář, z vlastní iniciativy
přešli k rotám a bojovali s nimi a nesli společně tíhu ústupu.“

vytlouká okna v německém stavovském divadle a hází kameny na nuselskou policejní stanici. Pro účast
na politické demonstraci byl Hašek ze studií na gymnáziu vyloučen.
Učil se drogistou, nakonec maturoval na Českoslovanské obchodní
akademii v Praze.
Úředník
Po studiích nastupuje Jaroslav Hašek na místo bankovního úředníka
v bance Slavia. Brzy však toto místo
opouští – láká ho bohémský život,
jemuž se zcela oddává. Jako tulák se
vydává pěšky na cestu přes Slovensko, Halič a Uhry.
Anarchista
Jaroslav Hašek se seznámil s českými anarchisty a postupně se dostal
do jejich vedení. V roce 1907 byl
krátce vězněn za svoji anarchistickou činnost.
Jaroslav Hašek začal pracovat
jako novinář, ale začal mít problémy
s alkoholem, které se postupně zvětšovaly. Seznámil se s Jarmilou Mayerovou, se kterou se oženil.
V roce 1907 se potkává s Josefem
Ladou. Od roku 1908 redigoval Jaroslav Hašek Ženský obzor, od 1910
satirický časopis Svět zvířat. Přispíval do Českého slova, Čechoslovanu, Pochodně a Humoristických
listů.
Straník
V roce 1911 založil Jaroslav Hašek
Stranu mírného pokroku v mezích
zákona, politickou mystiﬁkaci karikující volební poměry, a vystupoval
jako její kandidát. V tomto období
byl spolu s F. Langrem, E. A. Longenem, E. E. Kischem a dalšími spoluautorem řady kabaretních vystoupení, kde se stal i hlavním účinkujícím.
Voják
V roce 1915 Jaroslav Hašek dobrovolně narukoval v Českých Budějovicích k 91. pluku a s ním odešel
na haličskou frontu. V září 1915 se
nechal zajmout a roku 1916 vstoupil
do československých legií.
Přes Jugoslávii se Jaroslav Hašek dostal do Ruska, kde v roce 1918
v Moskvě vstoupil do české sociálně demokratické strany. V roce 1918
vstoupil do Rudé armády. Byl ředitelem armádní tiskárny v Ufě, náčelníkem oddělení pro práci s cizinci.
Bohém
V prosinci roku 1920 přijel Jaroslav
Hašek zpět do Prahy, kde se vrátil
ke svému bohémskému způsobu života. Kvůli zhoršujícímu se zdraví,
podlomenému alkoholem, poby-

Neprašův pomník Jaroslava Haška na Prokopově náměstí.

Pomník Jaroslavu Haškovi
Půjdete-li starým Žižkovem, zajděte
na Prokopovo náměstí. Je na něm totiž
umístěn památník slovutného Jaroslava
Haška, který po roce 1920 bydlel hned
vedle v Jeronýmově ulici u Franty Sauera a kde napsal i první část Švejka. A kde
také pil pivo a podnikal své dobrodružné
tahy. Autorem památníku je akademický
sochař Karel Nepraš. Potažmo jeho dcera Karolína, neboť Karel zemřel těsně před
dokončením busty.
Socha svým netradičním pojetím
„muže na koni“ vzbuzuje určitě oprávněné diskuze. Bronzová jezdecká socha je
tak trochu recesí oponující majestátnosti
a monumentalitě opodál se dmoucího Žižky. Socha koně je totiž vprostřed, tam kde
by mělo být tělo, narušena právě Haškovou bustou, spočívající na kamenném

tem v zajateckých táborech a prací
v Rudé armádě, se Jaroslav Hašek
přestěhoval do Lipnice nad Sázavou,
aby dokončil své dílo. Zrekonstruuje zde dům pod lipnickým hradem
a v listopadu 1922 se přestěhuje. Obývá však pouze jedinou dolní místnost
vedle kuchyňky a ta mu slouží jako
ložnice i pracovna. Diktuje asistentu
Klimentu Štěpánkovi své humoresky
i poslední kapitoly Švejka. V té době
je již těžce nemocen.
Poslední týdny Haškova života jsou truchlivé. Jeho tělo jako
by opuchlo, špatně chodí, otékají
mu nohy. Trápí ho žaludek a často i během diktování se mu udělá
nevolno.
Jaroslav Hašek zemřel ve věku nedožitých čtyřiceti let na ochrnutí srd-

Foto Radko Šťastný

soklu. Hřbet koně je tedy výčepním pultem, z kterého vyrůstá busta.
Památník byl odhalen v roce 2005. Vydejte se k němu a dejte si u něj třeba jedno
lahvové. Hašek by to jistě schvaloval.
Údajně o něm Karel Nepraš prohlásil:
„Jak jsem o pomníku přemýšlel a tlačil
mě termín, udělal jsem takovou sedící figuru,
která s Haškem ale neměla co dělat. Nebyl
jsem s ní spokojený. Přinesl jsem to pánům
ze Společnosti pro pomník ukázat a přitom
mě napadlo, že bych udělal Haška na koni.
Jen tak to ze mě vytrysklo a jim se moje
myšlenka zalíbila. Já to vysvětluju tak, že nejdůležitější pomníky bývaly jezdecké, ty byly
v hierarchii pomníků na špičce. Navíc kousek odtud je jezdecký Žižka. Stojící figura by
byla nudná. Chci, aby to bylo netradiční, ale
zároveň to nesmí postrádat vážnost.“

ce. Peripetie provázející Haškův život nekončí ani po jeho smrti. Peníze
na obřad ani rakev nejsou a nenajde se
nikdo, kdo by to byl ochoten zaplatit.
Je tedy nutné Haška pohřbít na dluh.
Další problém je s farářem, který Haška považuje za bezvěrce a trvá na tom,
aby byl pohřben v koutě hřbitova
za márnicí v místě, kam se pohřbívají sebevrahové. Nakonec po dlouhém
vyjednávání farář souhlasí, aby byl
Hašek pohřben k zadní zdi. Teprve
po létech vznikla z popudu Eduarda
Basse společnost, která za přispění dědiců obložila do té doby skrovný hrob
deskami z posázavské žuly. 
Jan Dvořák

Pramen: Virtuální muzeum Jaroslava Haška a Josefa Švejka, Žižkovská
bohéma
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Adventní koncert Václava Hudečka zcela
zaplnil kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Tradiční adventní koncert městské části Praha 3 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Jiřáku si
nenechaly 15. prosince ujít stovky svátečně naladěných Pražanů. Stejně jako v minulých letech tu
zněla skvělá hudba na mistrovské interpretační úrovni.

Z

a doprovodu souboru Musica Lucis Praga vystoupili sólisté Václav Hudeček,
Miroslav Vilímec a Markéta Stivínová, kteří přednesli skladby
J. S. Bacha, A. Vivaldiho, A. Corelliho, L. Janáčka a D. Šostakoviče.
Než se rozezněly tóny špičkových umělců v sakrálních prostorách

šího Srdce Páně vystupuje poprvé
a vyjádřil dík faráři Houkalovi a starostce Hujové za příležitost zahrát si
se svými kolegy v tomto unikátním
prostoru.
Pozadu nezůstávali ani Miroslav Vilímec, koncertní mistr České
ﬁlharmonie, nebo ﬂétnistka Markéta Stivínová, kteří za doprovodu

smyčcového souboru Musica Lucis
Praga uchvátili precizností provedení skladeb starých mistrů.
Dokonale se tak naplnilo krédo
souboru Musica Lucis Praga: „Když
bude hudba fascinovat a těšit nás samotné, pak může zaujmout a potěšit i naše
posluchače…“ 
Jan Dvořák

Starostka Vladislava Hujová, Václav Hudeček a farář Jan Houkal.

Markéta Stivínová

kostela Nejsvětějšího Srdce Páně,
pozdravila přítomné starostka Vladislava Hujová slovy: „Věřím, že se bude
jednat o nádherný hudební zážitek. Přeji
vám klid, krásné Vánoce a hodně zdraví.
Začíná osmičkový rok, v našich novodobých dějinách je to vždy složité datum.
Proto přeji všem šťastnou ruku při volbě
prezidenta republiky“.
Farář Jan Houkal poté poukázal
na důležité poslání adventu: „Přeji

vám, abyste zakusili, když přijde Bůh,
dává víru, naději a lásku.“
Potom už atmosféru napjatého
ticha naplnila hudba, převážně barokní. Všichni tři protagonisté patří
k současné interpretační špičce vážné hudby. Mistr Hudeček dostál své
pověsti a jeho přednes se nesmazatelně vrýval do srdcí všech přítomných. Václav Hudeček se publiku
také přiznal, že v kostele Nejsvětěj-

Miroslav Vilímec, Musica Lucis Praga se sólistou Václavem Hudečkem.

Advent na Jiřáku bez rybí polévky?
To by nebylo ono.
Stalo se již tradicí, že radnice
připravuje pro občany adventní
rybí polévku, letos se podávala
na náměstí Jiřího z Poděbrad
v sobotu 16. prosince před třetí
adventní nedělí.

Rybí polévku uvařily kuchařky školní kuchyně v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad. A daly si s tím práci. Připravily asi 750 porcí, což představuje
nějakých 220 litrů. Finálnímu dochucování krátce před vydáváním

Polévka všem chutnala.

Starostka Vladislava Hujová s Jaroslavou Sukovou při výdeji polévky.

asistovala sama starostka Vladislava
Hujová.
Již několik desítek minut před
11. hodinou se u trojdílného stanu
na náměstí začaly tvořit fronty nedočkavých strávníků. Ve frontě bylo
vidět jak penzisty, tak i mladé lidi
a maminky s kočárky.
Těsně před 11. byla přinesena polévka a krutony a dostavili se představitelé radnice. Oblékli se do bílých rondonů a vše bylo připraveno.
Připravena byla tři výdejní místa.
Centrální pozici zaujala starostka
Vladislava Hujová a radní Jaroslava
Suková (TOP 09), po jejich pravé
ruce se postavili zástupci starostky
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Alexander Bellu s Lucií Vítkovskou
(ODS) a klasicky po levici pak tandem sociálních demokratů, zástup-

ci starostky David Gregor a Ivan
Holeček.
„Jsem ráda, že se z rybí polévky stal
u nás milý obyčej, který zahřeje a potěší
v předvánočním shonu,“ pochvalovala
si starostka Vladislava Hujová.
Přes veliké množství lidí probíhalo vydávání polévky v klidné a přátelské atmosféře. Zástupci radnice se
s každým přátelsky pozdravili, pohovořili s ním a popřáli pěkné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.
Někteří občané si přinesli z domova
krabičky či ešusy, aby mohli odnést
polévku i domů svým blízkým. Kdo
měl zájem, mohl si odnést i letáček
s receptem a zkusit kuchařské umění
doma na Štědrý den. 

Zájemci neváhali vystát dlouhou frontu.
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