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sloupek
Vážení spoluobčané,
letošní rok je pro naši republiku vý-
znamný, jelikož si připomínáme hned 
několik zásadních výročí v historii na-
šeho státu. U nás na Praze 3 se bude 
konat řada akcí, které budou na tento 
„Rok plný osmiček“ tematicky zamě-
řeny. Připravili jsme totiž vlastní celo-
roční projekt „Po stopách osmiček“, 
který je rozdělen na dvě části. První 
a stěžejní jsou oslavy vzniku Česko-
slovenska, druhou pak významná vý-
ročí roku a Praha 3. Těšit se můžete 
na  exteriérovou výstavu doplněnou 
o rozšířenou realitu pro mobilní tele-
fony, odborné přednášky předních 
historiků nebo slavnostní koncert.

Významná osmičková výročí ale 
samozřejmě nejsou to jediné, co jsme 
v oblasti kultury připravili. Ve spoluprá-
ci s historičkami umění jsme odstarto-
vali další ročník naučných procházek 
Žižkov známý i neznámý. Jedná se již 
o  jubilejní desátý ročník, který bude 
tematicky zaměřen na historické hra-
nice naší městské části a jejich vývoj 
v  čase. Účastníci vycházek navštíví 
například funkcionalistickou mateř-
skou školku od Vladimíra Frýdy, Rie-
grovy sady nebo se ponoří do historie 
industriální zástavby. 

V  únoru navíc již konečně opět 
začaly fungovat naše oblíbené Trhy 
na  Jiřáku. Pokud k  jejich fungování 
máte nějaké připomínky, náměty a ko-
mentáře, komunikujte s organizátory 
přímo přes facebook „Trhy na Jiřáku“ 
nebo přes www.trhyjirak.cz. Na nich 
naleznete i všechny informace o far-
mářích a  prodejní době. Dejte jim 
také vědět, co nebo kdo vám na tr-
zích v roce 2017 chyběl a v roce 2018 
by chybět neměl. I  letošní rok bude 
ve znamení kvalitních potravin, tema-
tických a doprovodných akcí pro děti 
i dospělé. Trhy bude i v  tomto roce 
nadále provozovat městská část Pra-
ha 3 prostřednictvím Správy zbytko-
vého majetku (SZM). Mám radost, že 
můžu říct, že trhy pod vedením měst-
ské části fungují skvěle a patří mezi 
nejoblíbenější v Praze. Za ten rok, co 
je spravujeme, se nám podařilo docílit 
řady zlepšení pro jejich návštěvníky. 
Dostávám ohromnou pozitivní zpět-
nou vazbu, ale i připomínky, které mě 
i náš tým motivují trhy dále zlepšovat 
a přicházet s novými nápady.

Přeji vám všem jen to nejlepší, 

Alexander Bellu (ODS)
zástupce starostky

Husitská ulice se zavírá 
na devět měsíců, čeká ji 
oprava
Dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce Husitské 

ulice začíná 12. března. Ulice bude v úseku od křižovatky 

s Trocnovskou po Tachovské náměstí kompletně uzavřena 

do konce listopadu. Stavba ovlivní zejména dopravu 

v Praze 3.

Komplexní rekonstrukci komunika-
ce, jejímž vlastníkem je hlavní město 
Praha, připravila a má na starosti 
Technická zpráva komunikací, ja-
kožto její správce. Na 650 metrů 
dlouhém úseku se opraví nejen pro-
padající se vozovka, ale upraví se 
i parkovací zálivy, chodníky, ulice 
dostane nový městský mobiliář i ze-
leň. „Z hlediska dopravního významu se 

jedná o část páteřní městské radiály, kte-

rá propojuje centrální část města s vý-

chodním sektorem města a dál s přesa-

hem do Středočeského kraje. Tato ulice je 

důležitá i z hlediska umístění v husté 

městské zástavbě, a proto se na projed-

návání podílel Institut plánování a roz-

voje hl. m. Prahy,“ uvedla tisková 
mluvčí TSK Barbora Lišková. Ná-
vrh stavebních úprav se inspiroval 
také architektonickou studií, kterou 
nechala zpracovat před dvěma lety 
Praha 3. V době uzavírky komunika-
ce dojde k opravám a výměnám veš-
kerých sítí uložených v komunikaci 
v koordinaci s jejich správci. 

Práce mají stavbaři rozděleny 
na tři etapy. První dva měsíce budou 
opravovat úsek mezi křižovatkami 
s Trocnovskou ulicí a Orebitskou 
ulicí. V druhé fázi bude za dva měsí-
ce zrekonstruován navazující úsek 
ke křižovatce Husitské s Jeronýmo-
vou ulicí. Nejdelší dobu zabere 
oprava mezi křižovatkami s Jeroný-
movou a Prokopovou ulicí. Ve třetí 
etapě, která potrvá čtyři měsíce, 

str. 11

„V hudbě musíte 
cítit vzdor,“ 

říká František Černý

Inspirujte se, jak 
zlepšit okolí
Ještě do konce března má veřejnost 

možnost podávat své podněty a ná-

vrhy, jak zlepšit prostředí městské 

části. Praha 3 na návrhy občanů vy-

členila dva miliony korun.

 Více na str. 6

Praha 3 chce platit 
opravy chodníků, 
ale TSK nestíhá
Opravené chodníky jsou podobně 

jako péče o veřejná prostranství ja-

kousi vizitkou městské části. Zatímco 

o své parky a hřiště a zeleň se Praha 3 

může starat a chodníky jí nepatří. Jsou 

majetkem hlavního města Prahy a je-

jich správu má na starosti Technická 

správa komunikací. 

 Více na str. 12

Strom pro Olgu 
Havlovou
V roce 2018 by se Olga Havlová dožila 

85 let. K této příležitosti bude po celé 

České republice vysazeno 85 stromů 

dobré vůle. První z nich bude vysazen 

na Praze 3.

Více na str. 22

Tvorba veřejného 

prostoru

v Praze 3 

od A do Z

str. 17
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Jubilejní 25. Žižkovský masopust nabídl kromě tradičních pochoutek české zabijačky i nepřeberné množství nápaditých masek, které se shromáždily na náměstí Jiřího z Poděbrad 

a potom se za zvuku bubnů vydaly průvodem k radnici, kde jim starostka Vladislava Hujová předala klíč od Žižkova a na zbytek večera tak nad ním převzaly vládu. Foto Radko Šťastný

   Pokračování na str. 2 
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zpravodajství

Trojka pro rodiny
RMČ schválila projektový záměr Troj-
ka pro rodiny, který je zaměřen 
na podporu rodin s dětmi z Prahy 3 
se zvláštním důrazem na  podporu 
sociálně a  materiálně znevýhodně-
ných rodin. Jedná se o výkon rodinné 
politiky, kdy bude podpora realizová-
na v podobě rozmanitých aktivit, akcí 
a výhod. Projekt nabízí ucelený pro-
gram zaměřený na  mimoškolní 
a vzdělávací aktivity, kulturně-spole-
čenské akce, podporu komunitního 
života ve  formě setkávání různých 
typů rodin a podporu zdravého život-
ního stylu a sportovních aktivit. Pro-
jekt, který bude probíhat v  průběhu 
roku 2018, předpokládá 2 500−3 000 
osob z cílové skupiny.

Partnerství s R-mosty
Rada MČ schválila partnerství v rám-
ci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR – rozvoj služeb Komunitního 
centra Husitská organizací R-mosty. 
Cílem projektu je prodloužení podpory 
komunitního centra na Praze 3. Nava-
zuje tak na úspěšný projekt RESTART, 
který realizovala městská část Praha 
3 v roce 2015, a na projekt Komunitní 
centrum Husitská realizovaný v  le-
tech 2017−2018. 

Rada MČ Praha 3
14. 2. 2018

Nový člen komise
Na zasedání Rady MČ bylo schvále-
no odvolání paní Marcely Mojžíšové 
ze Strany svobodných občanů z ko-
mise pro kulturu, památkovou péči, 
turistický ruch a  zahraniční vztahy. 
Na  její místo byl jmenován pan To-
máš Štampach, zastupitel MČ Pra-
ha 3 (rovněž SSO).

Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ
RMČ na svém zasedání schválila vy-
hlášení konkurzního řízení na  funkci 
ředitele ZŠ nám. J. z  Poděbrad 
a konkurzního řízení na funkci ředitele 
MŠ U  Zásobní zahrady. Předpoklá-
daný nástup do funkce u obou řízení 
je 1. srpna 2018. Přihlášky do kon-
kurzů musí být podány nejpozději 
do 29. března 2018.

Centrální archiv MČ
Rada MČ schválila zpracování pro-
jektové dokumentace, která bude re-
alizována na základě požadavku zří-
zení centrálního archivu pro městskou 
část a zázemí pro skladovací prosto-
ry MČ v ulici Chlumova 8. V součas-
né době je objekt nevyužívaný 
a ve špatném technickém stavu.

Veřejná zakázka na rekonstrukci 
oken
Na jednání Rady MČ bylo schváleno 
zadání veřejné nadlimitní zakázky 
v  otevřeném řízení, na  rekonstrukci 
oken ve  dvorní fasádě objektu ZŠ 
nám. Jiřího z  Poděbrad. Jde o  na-
hrazení zchátralých oken za dřevěná 
špaletová okna s  izolačním dvoj-
sklem a kováním. Výměnou oken do-
jde ke  zlepšení tepelně izolačních 
vlastností objektu. Předpokládaná 
hodnota uvedené zakázky činí 18 mil. 
Kč bez DPH.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 

a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahléd-

nutí na odboru občansko-správním, od-

dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 

nám. 9 nebo na www.praha3.cz.

PŘEDSTAVUJEME PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 

Základní škola a mateřská škola Jarov  
Základní školu Jarov vede ředitel 
Stanislav Šebl již 28 let. Ze školy, 
která mohla být v minulosti zruše-
na nebo sloučena kvůli absenci 
druhého stupně, vytvořil školu ro-
dinného typu s  přátelským pro-
středím. Z pomyslného nedostatku 
vznikla přednost.   

V čem vidíte výhody menší školy?
Heslem naší školy je:  Malá škola pro 
všechny. V deseti třídách máme asi 
260 dětí, škola má 13 pedagogů a vý-
hodou je, že děti dobře znají a po ce-
lou dobu jim mohou dát to nejhod-
notnější, co v nich je. Ve škole panuje 
přátelská atmosféra, otevřeně komu-
nikujeme mezi sebou i s rodiči. Další 
výhodou je, že se děti z nižších roční-
ků nedostávají do kontaktu napří-
klad s puberťáky a nedochází k nega-
tivnímu způsobu ovlivňování jejich 
chování. To nejpodstatnější ale je, že 
se můžeme soustředit na propojování 
prostředí mezi školou a školkou, kte-
rá zde vznikla před čtyřmi lety, ale 
i školou a školní družinou. To je naše 
priorita.

Jak to funguje? 
S dětmi v předškolním věku vytváří-
me vazby a pomocí startovacích ma-
teriálů se je snažíme co nejlépe při-
pravit na roli školáků. Přechod ze 
školky do školy je velmi důležitý, 
máme už ve školce interaktivní tabu-
le, spoustu didaktické techniky a po-
můcek, které rozvíjejí jemnou moto-
riku, zapojují myšlení atd. V rámci 
předškolní přípravy se zaměřujeme 

také na řečové dovednosti, učíme 
budoucí žáky komunikovat a spolu-
pracovat. O to jednodušší je pak ori-
entace prvňáčků ve škole. Klademe 
důraz i na to, aby se děti ve škole 
uměly chovat, starat se o své věci, 
tvoříme jim normy vystupování. 

Co škola dětem na  prvním stupni 
nabízí? 
Kromě výuky angličtiny od 1. třídy 
je to výjimečný program EATS – 
nadstavbové výuky angličtiny s ro-
dilým mluvčím v malých skupin-
kách po 10 dětech. Výuku vedou 
rodilí mluvčí za podpory česky mlu-
vících asistentů, během jednoho od-
poledne se v programu vystřídá až 
80 dětí. Zařazením prvků etické vý-
chovy a řadou preventivních progra-
mů se u dětí snažíme o vytvoření 

správných návyků a vzájemného 
chování. Škola je zapojena do pro-
jektu Zdravé děti na Trojce, takže 
sledujeme pitný režim, stav ovzduší 
ve třídách, jídelníčky, vhodnost po-
bytů venku atd. V nově vybudované 
sauně organizujeme saunování pro 
naše děti i z okolních škol, pořádá-
me výlety, školy v přírodě, poznáva-
cí zájezdy do ciziny – v nejbližší 
době pojedeme s dětmi do Švédska. 

Jak je škola propojena s družinou? 
Máme množství kroužků a mimo-
školních vzdělávacích aktivit, o kte-
ré se starají naši pedagogové, ale 
také využíváme propojení s dalšími 
subjekty – například s uměleckou 
školou ze Štítného nebo s DDM Uli-
ta, které vedou v našich prostorách 
různé vzdělávací, hudební, výtvar-

né, sportovní a další kroužky. Pro ro-
diče je výhodné, že nemusejí děti 
na mimoškolní aktivity nikam převá-
žet a po skončení kroužku se vrací 
do školní družiny. 

Škola má velmi moderní areál, to je 
asi také velká výhoda. 
MČ Praha 3 do něj nainvestovala 
v posledních pěti letech 150 milionů 
korun, které jsou vidět na každém 
kroku. Na stavbu školky navázala re-
konstrukce školní družiny, pak došlo 
na rekonstrukci školní jídelny a ku-
chyně, naposledy se postavila sauna. 
Máme špičkově vybavené odborné 
učebny. Uzavřený a bezpečný areál 
má tři hřiště s umělým povrchem.

Není škoda, že děti musejí školu 
po 5. třídě opustit? 
Snažíme se, aby všechny byly úspěš-
né. Od 4. a 5. třídy je připravujeme 
na odchod tak, aby si mohly vybírat. 
Využíváme specializací kantorů a po-
dobně jako jinde na 2. stupni má jed-
na třída více kantorů. Žáci tak mají 
možnost poznat různé styly, metody 
a formy výuky. Velké procento žáků 
odchází na víceletá gymnázia nebo 
směřují na jazykově zaměřenou školu 
Lupáčova, na sportovní školu Jeseni-
ova, na Jiřího z Poděbrad nebo 
na Lobkovicovo nám. do matematic-
kých tříd. Spádovou školou je pak 
podle nové vyhlášky magistrátu ZŠ 
Pražačka. 

Text a foto Katka Maršálová

ZŠ a MŠ Jarov
V Zahrádkách 48/1966, Praha 3
tel.: 284 860 650
e-mail: zsjarov@zsjarov.cz
www.zsjarov.cz

Rada MČ Praha 3
31. 1. 2018

bude opravována i křižovatka Husit-
ské ulice s Trocnovskou.

Celková uzavírka se dotkne hlav-
ně obyvatel a živnostníků z Husit-
ské a ovlivní individuální i městskou 
hromadnou dopravu. Přestože se 
jedná o akci, kterou zajišťuje TSK, 
snaží se také Praha 3 poskytnout 
svým občanům informace prostřed-
nictvím informačních letáků, a ape-
luje na TSK, aby se informace k li-
dem dostávaly včas. „Účastníme se 

všech koordinačních schůzek a požadu-

jeme, aby se občané měli s předstihem 

možnost seznámit s tím, co se bude dít,“ 

říká zástupkyně starostky zodpo-
vědná za dopravu Lucie Vítkovská 
(ODS). 

V době uzavírky každé etapy Hu-
sitské bude umožněn pouze bezpeč-
ný provoz chodcům a zajištěny 
 budou též vstupy do objektů. Záso-
bování obchodů budou zajišťovat 
zásobovací místa před prostorem 
staveniště a mimořádně po dohodě 
se stavbou. Hlavní obsluhu MHD 
by během uzavírky měla zajistit pře-
devším tramvaj. Doplňkově bude 
území obsluhovat autobusová linka 
207 po objízdné trase Seifertova – 
Prokopova a dojde i k dalším úpra-
vám linek vedených touto lokalitou. 
Informace o změnách lidé naleznou 
na stávajících i na dočasně zřízených 
zastávkách, a také na webu doprav-
ního podniku www.dpp.cz. 

Tranzitní automobilová doprava 
bude včas svedena z okruhu po ob-
jízdné trase přes Karlín. Pro místní 

dopravu objízdná trasa značena ne-
bude, ale v reakci na zvýšenou do-
pravní zátěž ve využívaných trasách 
dojde k úpravám intervalů světelné 
signalizace na křižovatkách v okolí 
uzavírky (Ohrada, Olšanské náměs-
tí, U nákladového nádraží, Bulhar). 
„Pokud by se schylovalo k nějakému do-

pravnímu kolapsu na našich místních 

komunikacích, máme připravena dočas-

ná opatření, která můžeme zavést, na-

příklad úpravy jednosměrek a podobně,“ 

uvedla zástupkyně starostky Vítkov-
ská. 

Výsledkem náročné devítiměsíční 
opravy, za níž hlavní město Praha 
zaplatí téměř 70 milionů korun, 
bude zcela nová podoba a uspořá-

dání Husitské ulice. Poloha chodní-
kových obrubníků se posune, aby 
mohly vzniknout parkovací zálivy, 
chodníky budou tvořeny z kamenné 
mozaiky. Konstrukce opravované 
vozovky je navržena pro velké do-
pravní zatížení s asfaltovým krytem 
se zvýšenou tuhostí. Parkovací záli-
vy tvořené malou žulovou dlažbou 
budou ve shodné výšce s vozovkou, 
velkou žulovou dlažbou budou 
upraveny zálivy autobusových zastá-
vek. Bezpečnější budou přechody 
pro chodce díky dělícím ostrůvkům 
s přisvětlením. 

„Rekonstrukce Husitské ulice se při-

pravuje již od roku 2011. Požadovala 

jsem, aby při její realizaci byl zachován 

jeden jízdní pruh v provozu, ale bohužel 

to není z technického hlediska možné 

a vozovka bude zcela uzavřena. Jsem 

však ráda, že kromě Prahy 3 také hlavní 

město začalo investovat do v minulosti 

opomíjené oblasti dolního Žižkova. Vě-

řím, že během několika let se stane velmi 

atraktivním a pěkným místem pro bydle-

ní i podnikání,“ uvedla starostka Vla-
dislava Hujová (TOP 09). 

Na rekonstrukci Husitské plánuje 
hlavní město v následujících letech 
navázat stejně komplexní opravou 
Koněvovy ulice od Prokopova ná-
městí po křižovatku s ulicí Jana Želiv-
ského. Praha 3 v lokalitě dolního Žiž-
kova v letošním roce dokončí opravu 
tří náměstí – Komenského, Kostnic-
kého a nám. Barikád. Náměstí budou 
sloužit hlavně jako relaxační plochy 
a místa pro setkávání. 

Katka Maršálová

Rekonstrukce Husitské 
březen–květen 1. etapa: Trocnovská 
(mimo křižovatku) – Orebitská (vč. 
křižovatky) 
květen–červenec 2. etapa: Orebitská 
(za křižovatkou) – Jeronýmova (vč. 
křižovatky)
červenec–listopad 3. etapa: Jeroný-
mova – za křižovatku s ul. Prokopova 
(polovina úseku Prokopova – Chlu-
mova) včetně křižovatky Trocnovská 
– Husitská 
Informace ke stavbě průběžně nalez-
nete na www.tsk-praha.cz
informace o dopravních změnách na 
www.dpp.cz

Husitská ulice se zavírá na devět měsíců, čeká ji oprava

Vizualizace TSK.
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Úkoly městské policie po zavedení 
elektronického systému kontroly parkování  
Zóny placeného stání v Praze 3 přešly od února na elektronický systém pod správou TSK. 

Kontrolu vozů zaparkovaných v zónách provádí TSK  pomocí kamer na speciálních vozidlech, 

které budou porovnávat značky registrovaných a zaparkovaných aut. Papírové parkovací karty 

jsou minulostí, nahradilo je elektronické parkovací oprávnění.  

O kontrolu se podělí
Čtyři kamery jsou pro čtení regis-
tračních značek ze všech směrů 
s možností přisvícení infračerveným 
světlem. Další dvě kamery zajišťují 
fotodokumentaci, která doloží po-
dezření na přestupek a stav doprav-
ního značení. Auta budou jezdit ne-
přetržitě v době provozu zón. Ulicí 
projedou opakovaně, zhruba v inter-
valu 15 minut. Časový odstup má 
parkujícím umožnit zaplacení, pří-
padně vyložení nákupu nebo cestu-
jícího. 

Zajímalo nás, jak se s novým sys-
témem kontroly pomocí mobilního 
monitoringu změní činnost strážní-
ků městské policie. Navštívili 
jsme Dušana Machoně, ředitele Ob-
vodního ředitelství městské policie 
Praha 3, který nám k problematice 
mimo jiné řekl: „Primárně je od února 

kontrola parkování v zónách na společ-

nosti Eltodo, ale naši strážníci mají rov-

něž k dispozici přenosné přístroje na kon-

trolu a systém je on-line propojen 

s databází parkovacích oprávnění.“ Po-
zornost strážníků městské policie 
bude zaměřena hlavně na kontrolu 
stání vozidel mimo vyznačené zóny 
zejména na chodnících a v místech, 
kde tvoří překážku provozu na ko-
munikaci.

Pejskaři a veřejný pořádek
Tím, že společnost Eltodo převezme 
značnou část kontroly správného 
parkování na sebe, uvolní ruce měst-

ské policii, která tak bude moci za-
měřit svoji činnost spíše na oblast 
veřejného pořádku.

Sem patří například v poslední 
době i na Trojce hojně diskutovaný 
problém psích exkrementů. Podle 
Dušana Machoně leží náprava přede-
vším na odpovědnosti majitelů psů. 
Strážníci městské policie nemohou 

být všudypřítomní, aby mohli neod-
povědné majitele sankcionovat. 
Když už se tak stane, pokutu v maxi-
mální výši zpravidla „hříšník“ nedo-
stane, muži zákona se snaží působit 
spíše preventivně a výchovně. Ovšem 
i plná výše sankcí u nás je naprosto 
nesrovnatelná s obdobnou pokutou 
v ostatních evropských metropo-

lích. V loňském roce strážníci řešili 
kolem stovky neukázněných, což tvo-
ří jen zlomek problému. „Tam, kde se 

naši strážníci objeví, chovají se majitelé 

v naprosté většině případů zodpovědně 

a po svých miláčcích exkrementy uklíze-

jí,“ říká Dušan Machoň.
S blížícím se jarem se okrskáři 

městské policie budou do parků 
a míst s tzv. pobytovými loukami vy-
dávat mnohem častěji, aby problé-
mům tohoto typu pokud možno 
předcházeli. Dušan Machoň k tomu 
ale s trochou smutku v hlase podotý-
ká: „My zavíráme děti do oplocených 

hřišť a psi volně běhají po trávnících. 

Mělo by to být spíš obráceně. A na ulici 

patří pes  jednoznačně na vodítko!“

Ochrana bezpečnosti a majetku
Prioritou městské policie i nadále 
zůstává ochrana bezpečnosti osob 
a jejich majetku. Vyšetřování krádeží 
ve vozidlech patří pod agendu státní 
policie, která tyto případy městská 
policii předává. Hlídková činnost 
strážníků je zaměřena na lokality se 
zvýšeným nápadem majetkové pou-
liční kriminality. Zvýšená pozornost 
se soustředí též k  lokalitám, kde se 
zdržují osoby bez přístřeší a osoby 
zneužívající návykové látky. 

V problematice graffi  ti se městské 
policie soustřeďuje hlavně na pre-
venci a pomocníkem je jí i městský 
kamerový systém. „V případě dopade-

ní pachatele předáváme tyto osoby Poli-

cii ČR s podezřením z trestného činu. Ne-

zřídka jsou to v naší městské části i cizí 

státní příslušníci, což zřejmě souvisí 

s množstvím hostelů v této lokalitě,“ do-
plňuje Dušan Machoň.

Kuřáci a rušení klidu
Rovněž jsme se Dušana Machoně 
zeptali, jaké jsou zkušenosti a pří-
padné stížnosti s rušením nočního 
klidu v souvislosti s roční platností 
zákazu kouření v restauracích. „Počet 

přestupků rušení nočního klidu se mezi-

ročně nijak nezvýšil,“ řekl. 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

zpravodajství

Metra D se na Žižkově 
nevzdáme

Příprava velkých dopravních sta-

veb, jako je vnitřní a vnější dopravní 

okruh Prahy nebo metro, je velmi 

náročný dlouhodobý proces, který 

by měl probíhat kontinuálně. 

Stávající vedení Prahy nechalo tzv. 

odborně ověřit, že metro D na Žižkov 

vést nemá a trvale je možné zajistit 

obsluhu celého území tramvaje-

mi. Zároveň však není možné vrátit 

tramvaj do Husitské a Koněvovy uli-

ce. Na druhou stranu pražské vedení 

rozhodlo o stavbě metra D do Písni-

ce. Co na tom, že Praha nemá zaji-

štěny pozemky, na kterých by měly 

být výstupy z metra.

Dvacet let jsou v územním plá-

nu prověřeny a vyznačeny územní 

rezervy na budoucí stanice metra 

na Prokopově náměstí, náklado-

vém nádraží, na Jarově vedle kolejí 

VŠE a dále na Harfě. Přesto se již 

neobjevují v návrhu metropolitního 

plánu. 

Jsem pevně rozhodnuta, že 

si naději na  metro vzít nedáme. 

Přestože zastupitelstvo městské 

části prosazuje metro D, tak zva-

žuji, že u  příležitosti podzimních 

komunálních voleb uspořádáme 

referendum nebo petiční akci, aby 

byly územní rezervy i v novém met-

ropolitním plánu a naděje na metro 

na Žižkově zůstala zachována.

www.facebook.com/vladislava.hujova

Sloupek starostky
Vladislavy Hujové

Objemný odpad na ulici nepatří
Období jara se pro mnohé stává 
motivací k  tomu, udělat si ve vě-
cech pořádek. Lidé se více než kdy 
jindy zbavují věcí, které se jim 
doma nahromadily a už jim nejsou 
k užitku. Nepotřebné věci patří do 
sběrných dvorů nebo velkoobje-
mových kontejnerů. Ne ke stano-
vištím s  tříděným odpadem ani 
k popelnicím na směsný odpad. 

Pro velkoobjemový odpad jsou ob-
čanům v první řadě určeny velkoob-
jemové kontejnery hrazené z roz-
počtu hlavního města a pravidelně 
přistavované svozovou fi rmou 
do jednotlivých ulic podle harmo-
nogramu. Na stanovišti kontejnery 
zůstávají vždy čtyři hodiny. Jejich 
rozmístění najedete každý měsíc 
v Radničních novinách na str. 15 
nebo na webových stránkách měst-
ské části. Velkoobjemové kontejne-
ry nejsou určeny pro podnikatele 
a živnostníky. Veškeré informace 
o nakládání s odpady naleznete 

na webu městské části v sekci život-
ní prostředí. 

Občanům jsou každý všední 
den od 8.30 do 18 hod. a v sobotu 

od 8.30 do 15 hod. k dispozici nej-
bližší sběrné dvory. Sběrný dvůr 
svozové společnosti AVE se v Praze 
3 nachází v Malešické 74, další snad-

no dosažitelný Sběrný dvůr Praž-
ských služeb je v Praze 9 v ulici Pod 
Šancemi. Po předložení občanského 
průkazu s trvalým bydlištěm v Pra-
ze je zde možné zdarma odložit ob-
jemné odpady, stavební odpad do 
1 m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, 
papír, sklo, plasty, nápojové karto-
ny, nebezpečné odpady (barvy, roz-
pouštědla, baterie atd.) a vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení. 
Podnikatelé a mimopražští občané 
musejí za přijetí odpadu zaplatit po-
platek. 

O likvidaci černých skládek v uli-
cích se Praha 3 stará prostřednictvím 
služeb Čisté Trojky, kam lidé mohou 
na webu www.cistatrojka.cz nebo 
v aplikaci Čistá Trojka nepořádek 
hlásit. Neukáznění lidé by si měli 
také uvědomit, že právě nelegální 
odkládání odpadů u kontejnerů se 
považuje za založení černé skládky 
a hrozí tak pokuty až do výše 50 tisíc 
korun. 

 -red-I takhle může vypadat okolí kontejnerů (Biskupcova – Strážní).

Ředitel Obvodního ředitelství městské policie Praha 3 Dušan Machoň.
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Darovali byste nepotřebné potraviny prostřednictvím veřejně sdílené lednice?
První veřejně sdílenou lednici 
na území třetí městské části, kde 
lze odložit nespotřebované jídlo, 
hodlá zřídit Úřad městské části 
Praha 3. Uvítat by ji měli nejen lidé 
v nouzi či sociálně slabí, ale napří-
klad i studenti, kteří si zapomněli 
nakoupit.

„Do lednice mohou občané dávat potra-

viny, které nestihnou sami spotřebovat, 

například před odjezdem na dovole-

nou, nebo v případě, že chtějí pomoci,“ 
vysvětlil zástupce starostky David 
Gregor (ČSSD), který má na starost 
sociální oblast. Ten se nechal inspi-
rovat obdobnými projekty fungující-
mi v jiných městech. „Je vidět, že pro-

jekt funguje a lidé nemají problém takto 

pomáhat jiným,“ poznamenal. „Je to 

taková první vlaštovka, na které chceme 

funkčnost projektu otestovat. Pokud by 

se osvědčil, rádi bychom umístili veřejně 

sdílenou lednici na více míst třetí měst-

ské části. Uvítali bychom proto, kdyby se 

na nás obrátili občané se svými námě-

ty, popřípadě s návrhem, které prostory 

by podle nich byly nejvhodnější,“ sdělil 
zástupce starostky. Idea je podle něj 
taková, že by Praha 3 poskytla fi -
nanční prostředky na nákup lednice 
a o samotné fungování projektu by 
se pak starala nezisková organizace. 
Projekt sdílených lednic podle Gre-
gora však není jen o pomoci sociálně 
slabším občanům. „Určitě pomůže oži-

vit nejen veřejný prostor, ale také soused-

ské vztahy,“ uvedl.
Potraviny přinesené do veřejně 

sdílené lednice nesmí být plesnivé, 
nahnilé či špinavé. Mohou být však 
i po skončení data trvanlivosti, ale ne-
smí být nijak závadné. Veřejné lednice 
jsou jedním ze způsobů, jak bojovat 
s nadměrným plýtváním jídlem, které 
je v současné společnosti běžné. Data 
Organizace pro výživu a zemědělství 
OSN ukazují, že až třetina všeho vy-

produkovaného jídla na světě se vyho-
dí, nebo znehodnotí. Nejvíce se plýtvá 
v domácnostech. Projekt se inspiroval 
takzvaným foodsharingem, tedy sdíle-
ním potravin, který je v kurzu zejmé-
na v Berlíně. Zde fungují desítky po-
dobných veřejných lednic. Trend slaví 
úspěch také v jiných částech Česka. 
Náměty, názory či připomínky mo-
hou občané třetí městské části posílat 
na e-mail stanislavau@praha3.cz. 

-red-

Hořanská zahájila nový rok
V  zájmovém klubu seniorů Hořan-
ská 2 Praha 3 proběhlo 11. ledna 2018 
slavnostní zahájení nového roku, uví-
tací projev přednesl Jaroslav Měrka. 
Přítomni byli zástupci starostky Prahy 
3 David Gregor a Ivan Holeček (ČSSD), 
kteří přivítali všechny přítomné a po-
přáli všem dobrého zdraví a štěstí.

Po slavnostním zahájení přednes-
la herečka ochotnického divadla 
a naše členka Květa Benschová báseň 
od Jana Nerudy Balada rajská. Násle-
dovalo krátké zhodnocení dvouleté 
činnosti klubu. Za tuto dobu se nám 
podařilo obnovit nejen činnost klubu, 
ale i veškeré vybavení a zařízení spo-
lečenské místnosti, a tak opět vytvořit 
příjemné prostředí pro seniory a jejich 
přátele. Děkujeme všem členům, kte-
ří se o to svou dobrovolnou prací při-
činili a klub pravidelně udržují. Rov-
něž děkujeme městské části Praha 3 
za úhrady tepla a elektřiny.

Za dobu našeho krátkého trvá-
ní jsme zorganizovali velké množ-
ství kulturních a společenských akcí. 
Z nich jmenujme například besedy 
s hereckými osobnostmi jako jsou 
Zdeňka Kareninová – sólistka národ-
ního divadla v Brně, Stanislav Zin-
dulka, legendární zpěvačka a hereč-
ka Aťka Janoušková, Dalimil Klapka 
s manželkou, Zdeněk Srstka, Svato-
pluk Beneš. Také u nás vystupovala 
zpěvačka členka Inkognito kvartetu 
Barbara Kupšovská, která v minulosti 
uváděla s Vladimírem Menšíkem po-
řady v České televizi. 

Pořádali jsme besedy s odborníky 
na téma zdravá výživa, význam léči-
vých bylin nebo předcházení někte-
rým nemocem. Navštívili jsme Kutnou 
Horu, Svatou Horu u Příbrami, známý 
betlém v Třebechovicích pod Orebem, 
menhiry v okolí Holašovic v jižních 
Čechách, stavby pyramid u Václava 
Blažejovského, který staví léčivé pyra-

midy k léčení koní ve stájích pana Váni, 
dále nedostavěný chrám v Panenském 
Týnci, kde v klášteře působila Anež-
ka Česká, zámek Lemberk a léčivou 
studánku paní Zdislavy, zámek Bečov 
nad Teplou, Mariánské Lázně. Usku-

tečnili jsme i ozdravné a naučné poby-
ty v termálních lázních ve Velkém Me-
deru na Slovensku spojené s návštěvou 
maďarského města Györ, prohlídkou 
barokních staveb, návštěvou české re-
staurace U Hrabala a projížďkou vý-

letní lodí po Vodním díle Gabčíkovo 
na maďarsko-slovenské hranici.

V roce 2018 plánujeme opakovat 
besedy s léčivou tematikou, týdenní 
pobyt v termálních lázních na Sloven-
sku spojený s masážemi, přednáška-
mi a kulturními akcemi. Dále chceme 
uskutečnit jedno až třídenní pobyty 
v České republice, místa konání a ter-
míny průběžně upřesníme.

Celá naše beseda se nesla ve vel-
mi přátelském a kamarádském duchu. 
Na závěr jsme si v plně obsazené klu-
bovně společně zazpívali za doprovo-
du Mirka Neveselého a Aničky Moráv-
kové na klávesy. Velice dojemné bylo, že 
představitelé městské části Praha 3 Da-
vid Gregor a Ivan Holeček, ač mladí, se 
při odchodu s každým členem osobně 
rozloučili. Patří jim za to vřelé díky.

Srdečně zveme všechny přátele 
a zájemce bez rozdílu věku na návště-
vu našeho klubu, který je otevřen kaž-
dé pondělí a čtvrtek od 14 hodin do 
18 hodin. 

Hana Hodačová

zpravodajství

Rekonstrukce a privatizace na webu radnice
Nejen pro přehlednost, ale především pro informovanost občanů o probíhajících rekonstrukcích 
bytového fondu v majetku Prahy 3 nechal Úřad městské části aktualizovat na svých webových 
stránkách rubriku Rekonstrukce a privatizace. V ní lze nalézt především informace o průběhu 
revitalizací panelových domů. 

Opravy panelových domů pro-

bíhají od roku 2016 za plné-

ho provozu, což způsobuje do-

časné nepohodlí nájemcům 

bytových jednotek v rekonstruovaných do-

mech. Záměrem radničního webu je pře-

devším občany aktuálně informovat o sta-

vu projektu či průběhu stavebních prací 

na konkrétním objektu,“ uvedl zástupce 
starostky pro investice Ivan Holeček 
(ČSSD). Jedná se tak o další komuni-
kační kanál s občany. Doposud radni-
ce informovala prostřednictvím dopi-
sů nájemníkům a Radničních novin.

Samotným opravám předcházejí 
náročné projekční práce a inženýrská 
činnost směřující k vydání stavebních 
povolení. Stavební práce zahrnují ze-
jména opravu a zateplení fasád, opra-
vu lodžií včetně výměny zábradlí, 
výměnu oken ve společných a neby-
tových prostorách, opravu a zateplení 
střech, změnu konstrukce a zateplení 
interiérů v nadstřešní části. Dále zbu-
dování nových vstupních prosklených 
stěn a úpravu zádveří objektů a také 
úpravu předzahrádek a parterů.

U panelového domu Roháčo-
va 34, 36, 38, 40, 42 a 44 bylo nové 

výběrové řízení zahájeno začátkem 
ledna. Za předpokladu vhodných 
klimatických podmínek započnou 
stavební práce v březnu 2018. Do-
končení je předpokládáno začátkem 
roku 2019. U Ondříčkovy 31, 33, 35 
a 37 fi nišuje projektová a inženýr-
ská příprava stavby. Aktuálně se 
čeká na vydání územního souhlasu 
k úpravám vnitrobloku a následné 
dopracování dokumentace k prove-
dení stavby. Předpoklad výběrového 
řízení na zhotovitele stavby je dru-
hé čtvrtletí letošního roku. V rámci 
panelových domů Roháčova 46, 48 
a Ostromečská 7 a 9 je výběrové říze-
ní na zhotovitele naplánováno v po-
lovině roku 2018. Pro domy v Bla-
hoslavově 5, 4, 6, 8, 10 a Roháčově 
30 by mohlo být zahájeno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby v dru-
hé polovině roku 2018 a následně je 
pak možné spustit rekonstrukci. Vše 
je odvislé od získání stavebního po-
volení. Revitalizací projde i panelo-
vý dům Kubelíkova 60, 62, 64 a 66.

Důvodem navržených oprav je 
snaha majitele domů o odstranění 
konstrukčních závad objektů. Opra-

vami dojde ke zhodnocení celkové-
ho technického stavu, prodloužení 
živostnosti i statické bezpečnosti. Ne-

zanedbatelným pozitivem je i nové ar-
chitektonické řešení objektů postave-
ných v osmdesátých a devadesátých 

letech minulého století. Více informa-
cí lze nalézt na 1url.cz/Pt9bs 

-red- 

Jednání klubu navštívili zástupci starostky David Gregor a Ivan Holeček. Foto Jaroslav Měrka
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Pražské školství zažívá období nebývalého 
rozvoje
Hlavnímu městu se daří navyšovat již tak vysokou kvalitu vzdělávacího systému v metropoli jako 
základní veřejné služby, jež by měla být všeobecně dostupná, rozšiřovat kapacity, modernizovat 
vybavení škol a bojovat proti patologickým jevům. 

V posledních letech se po-
dařilo dramaticky navý-
šit prostředky, které ply-
nou z rozpočtu hlavního 

města Prahy do oblasti školství. In-
vestice umožňují opravovat budo-
vy, modernizovat jejich vybavení 
a v neposlední řadě rovněž pomá-
hat pedagogickým i nepedagogic-
kým pracovníkům na úrovni obec-
ního i krajského školství. „Hlavní 

město dlouhodobě investuje nejen do sta-

vebních a rekonstrukčních činností, ale 

i do lidského kapitálu. Díky trojnásobné-

mu navýšení příspěvku hlavního města 

na posilování platů na úrovni předškol-

ní péče i základního školství na celkem 

300 milionů korun se snažíme suplo-

vat doposavad neadekvátní odměňová-

ní učitelů a dalších zaměstnanců škol 

ze státního rozpočtu,“ vysvětluje rad-
ní hlavního města pro oblast škol-
ství Irena Ropková (ČSSD). Dal-
ších 300 milionů putuje z městského 
rozpočtu na posílení platů v oblasti 
krajského školství, což se nejčastěji 
týká středních škol. Učitelé střed-

ních škol mají rovněž možnost zís-
kat pronájem bytu za příznivých fi -
nančních podmínek. 

Díky posílení rozpočtu se hlavní-
mu městu daří rekonstruovat školy 
a provádět nutné opravy a údržbu 
školských budov. „Jen v letošním roce 

činí schválené investiční výdaje do re-

konstrukcí škol více než tři čtvrtě miliar-

dy korun,“ vysvětluje radní Ropková. 
Prioritou hlavního města přitom zů-
stává rovněž rozšiřování kapacit ma-
teřských a základních škol, které je 
fi nancováno z městského rozpočtu 
i evropských fondů. Od roku 2014 
se v hlavním městě podařilo zpro-

voznit bezmála čtyři tisíce nových 
míst v základních školách a více než 
1,5 tisíce nových míst v mateřských 
školách.

Za pomoci evropských fondů 
vzniká v Praze celá řada zajímavých 
inovačních projektů, a to například 
takzvaná Centra interaktivní výuky, 
jež mají za cíl v praxi na jednotli-
vých typech škol testovat implemen-
taci nejmodernějších technologií při 
výuce. Daří se rovněž podporovat 
modernizaci učeben za využití nej-
modernějších technologií, což po-
máhá například v případě jazykové 
výuky. Hlavní město v rámci projek-
tu vybuduje do září 2018 na celkem 
patnácti školách moderní učebny 
určené k výuce, ke sdílení znalostí 
a zkušeností mezi pedagogy a k sou-
stavnému hledání způsobů, jakými 
zapojit nejmodernější technologie 
do výuky. Na jednotlivých školách 
nebudou chybět 3D tiskárny, digitál-
ní tabule, webkamery a další techno-
logie, které přispějí ke zkvalitňování 
výuky.

Dalším novým projektem je na-
příklad projekt takzvaných poly-
technických hnízd pro základní 
školy, které využívají zázemí střed-
ních škol k realizaci výuky směřující 
k posílení manuálních kompetencí 
žáků a osvojení základů práce s ma-
teriály a nástroji včetně pokročilé 
práce v oblasti robotiky a mechatro-
niky. Zároveň dochází k dalšímu roz-
voji sítě Akademie umění a kultury 
pro seniory hlavního města Prahy, 
která funguje již na šestnácti základ-
ních uměleckých školách, a systému 
vzdělávání seniorů.

Na začátku letošního roku na-
víc obdrželo hlavní město výsledky 
hloubkového průzkumu „Bezpeč-
ná pražská škola“, jež byl zaměřen 
na vnímání klimatu na středních 
školách ze strany bezmála čtyřiceti 
tisíc žáků a téměř čtyř tisíc pedago-
gů. Výsledek ukázal, že žáci vnímají 
atmosféru na školách i v třídních ko-
lektivech jako dobrou, u pedagogů 
byl výsledek ještě o něco lepší. 

-red-

zpravodajství

Cesta za řemeslem pro celou rodinu i prarodiče s vnoučaty
Ve spolupráci s  pražskou hospo-
dářskou komorou realizuje hlavní 
město pod záštitou radní pro škol-
ství a evropské fondy Ireny Ropkové 
(ČSSD) od podzimu loňského roku 
zajímavý projekt pro rodiny s dětmi 
i prarodiče s vnoučaty pod názvem 
„Cesta za řemeslem“. Ten otevírá 
pražské střední školy o víkendech 
a odpoledních tvořivým výletům. 

Nevíte, kam o víkendu vyrazit s dět-
mi nebo třeba vnoučaty, aby to stá-
lo za to a všichni se dobře bavili a tře-
ba i něco přiučili? Řešení nabízí nový 
projekt „Cesta za řemeslem“, který 
ve spolupráci s Hospodářskou komo-
rou hlavního města Prahy realizuje 
pražský magistrát a jím zřizované od-
borné školy včetně těch, které se na-
cházejí v blízkosti naší městské části. 

„Dlouhodobě usilujeme o návrat les-

ku a prestiže pražskému odbornému 

a technickému vzdělávání a o posun 

ve společenském vnímání některých na-

bízených oborů. Absolventi některých 

řemeslných oborů si totiž najdou bez 

problému uplatnění se mzdou, která 

často činí více, než vydělá lecjaký práv-

ník,“ vysvětluje radní Ropková. Ce-
lou řadu aktivit, které ve spolupráci 
s dalšími subjekty včetně fi rem a ce-
chů za tímto účelem hlavní město 
realizuje v oblasti vzdělávání, nově 
doplňuje tento ryze volnočasový 
projekt, jehož hlavním cílem je mo-
tivovat nejmladší generaci k zájmu 
o řemesla a samozřejmě také pod-
porovat rodiny s dětmi a mezigene-
rační setkávání. „Veškeré naše aktivity 

v této oblasti vycházejí z totožné fi lozofi e. 

Cílem je vysvětlit veřejnosti, že řemesla 

jsou dnes stále více atraktivní a moderní 

záležitost. Ve většině případů jde během 

studia především o ovládání špičkových 

moderních přístrojů a znalost zcela no-

vých technologií. Tento projekt je skvě-

lým doplňkem našeho společného úsilí,“ 
dodává radní.

Při plánování pohodové víken-
dové řemeslné cesty v rámci toho-
to nového projektu si mohou ná-
vštěvníci vybrat některou z aktivit 
souvisejících s nabízenými obory 

vzdělávání konkrétních pražských 
odborných škol. Nabídka je při-
tom patřičně pestrá, ostatně posuď-
te sami – na výběr je třeba zedník, 
strojník, tesař, truhlář, krejčí, auto-
lakýrník, ale třeba i aranžér, farma-
ceutický chemik, umělecký truhlář, 
čalouník a další. Některé aktivity 
jsou dokonce nabízeny i ve všedních 
dnech. Jednou ze škol, která tyto ak-
tivity nabízí, je například i Střední 
odborná škola Jarov, která se nachá-
zí v bezprostřední blízkosti tramva-
jové zastávky Spojovací.

A co návštěvníky čeká? Cílem je, 
aby děti a samozřejmě i rodiče či 
prarodiče získali v rámci konkrétní-
ho řemesla základní manuální do-
vednosti, poznali společně činnosti, 
které s daným řemeslem souvisejí, 
a setkali se v rámci aktivity se sku-
tečnými odborníky z praxe. „Aktivit 

se dokonce účastní i studenti posledních 

ročníků, kteří si zkoušejí nevšední roli 

empatických učitelů a pomáhají účast-

níkům prožít nezapomenutelné zážitky 

včetně zhotovení výrobku, který si pak 

mohou odnést domů,“ říká předseda 
představenstva pražské hospodářské 
komory Roman Pommer. 

Od letošního roku se projekt rozši-
řuje i na seniory, kteří tak mohou vy-
razit s vnoučaty za řemeslným dob-
rodružstvím. „Vztah a souznění mezi 

generacemi stejně jako společenská odpo-

vědnost státu, krajů i obcí směrem k seni-

orům patří k aktuálním tématům dneš-

ka. Na úrovni hlavního města jsme již 

před třemi lety spustili nesmírně populár-

ní projekt seniorské umělecké akademie 

a podporujeme celou řadu dalších pro-

jektů zaměřených na seniory. Rozšíření 

Cesty za řemeslem i na seniory a společné 

trávení jejich volného času s vnoučaty je 

dalším střípkem do mozaiky naší snahy, 

aby se v hlavním městě žilo dobře i jim,“ 
vysvětluje radní Ropková. Doplňko-
vý projekt nese jméno „Babi a dědo, 
zažijte řemeslo s vnoučaty!“.

Projekt je otevřen až dvěma dě-
tem v doprovodu jedné dospělé oso-
by. Spodní věkový limit pro děti je 
stanoven na šest let.   

Více informací o projektu nalez-
nete na webových stránkách www.
cestazaremeslem.cz. 

-red-

Antifetfest pojedenácté
Hlavní město Praha ve spolupráci 
s  městskými částmi Praha 1–22 
vyhlašují XI. ročník amatérské 
fi lmové soutěže Antifetfest 2018 
aneb Jde to i jinak! Soutěžní sním-
ky budou spolu s přihláškou přijí-
mány do 30. března 2018 na Úřadu 
městské části Praha 3.

Přihlásit lze obrazový snímek s ná-
mětem rizikového chování, např. 
drogová závislost, šikana, rasizmus, 
homofobie, záškoláctví, gambling, 
poruchy příjmu potravy, domácí 
násilí atd. Cílem snímků je upozor-
nit na rizikové chování a motivovat 
k jeho předcházení. Školy, školská 
zařízení nebo nízkoprahové kluby 

mohou do soutěže vyslat maximálně 
tři snímky v každé z kategorií: věko-
vá kategorie žáci II. stupně základ-
ních škol a studenti odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií a věko-
vá kategorie studenti středních škol 
a odborných učilišť. Filmový snímek 
vytváří jednotlivec nebo skupina 
maximálně pěti tvůrců.

Seznam protidrogových koordiná-
torů městských částí stejně jako při-
hlášku a další informace lze nalézt 
v kontaktech na www.praha.eu (v sek-
ci primární prevence), www.antifetfest.
cz a www.prevence-praha.cz. Obál-
ku označte „Antifetfest 2018“. Vý-
běr vítězných snímků městských 
částí proběhne v dubnu 2018. Celo-

pražské fi nále se uskuteční 13. červ-
na 2018 v kině Lucerna. Od května 
2018 bude současně probíhat inter-
netové hlasování o Cenu diváka na 
www.antifetfest.cz. 

-red-

Centra interaktivní výuky budou zahrnovat i specializované jazykové laboratoře. Jednu z tako-

vých moderních učeben vyzkoušela pražská radní Irena Ropková.  Foto MHMP

Hlavní město ve spolupráci s pražskou hos-

podářskou komorou realizuje volnočasový 

projekt Cesta za řemeslem, určený pro rodi-

ny s dětmi i seniory s vnoučaty.

  Foto Shutterstock / HKP
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MŠ Na Vrcholu má ocenění za setkávání se seniory
Děti z mateřské školy Na Vrcholu 
se pravidelně setkávají při společ-
ných aktivitách se seniory, za kte-
rými docházejí do Domova seniorů 
Habrová. Jak dětem, tak seniorům 
schůzky přinášejí mnoho radosti. 
Za své aktivity školka nyní získala 
značku „Mezigeneračně“.

„Školka Na Vrcholu je první školkou 

v Praze 3, která prestižní ocenění získa-

la. Aktivity všech zúčastněných si velmi 

vážím a sama jsem se přesvědčila, kolik 

pozitivní energie oběma stranám přiná-

ší,“ říká radní pro školství Jaroslava 
Suková (TOP 09). Mezigenerační 
setkávání vznikla z iniciativy ředi-
telky školky Jany Vaníčkové, která 
oslovila neziskovou organizaci Mezi 
námi. Tato společnost se věnuje pro-
pojování a sbližování generací, ze-

jména světů dětí a seniorů, a byla 
prvním zprostředkovatelem kontak-
tu mezi školkou a Domovem senio-

rů Habrová. Děti se seniory si k sobě 
našly cestu velmi rychle. „Na každé 

setkání se těší, jsou bezprostřední, a tak 

mezi nimi a seniory vznikají velmi 

přátelské vazby,“ říká ředitelka škol-
ky Jana Vaníčková s tím, že velmi 
pozitivní odezvu mají tato setkává-
ní i mezi rodiči, kteří to podporují. 
Každý měsíc již téměř rok přichází 
skupinka 15 dětí do domova, kde se 
spolu s babičkami a dědečky věnují 
malování, zpívání nebo výtvarným 
pracím. Aktivity pro obě genera-
ce připravují střídavě buď učitelky 
z mateřské školy, nebo pečovatelky 
domova, vše za podpory koordiná-

torky Andulky Bízkové. „Společné 

aktivity pomáhají učit děti úctě a poko-

ře ke stáří, protože řada z nich už vlast-

ní prarodiče třeba nemá. Seniorům do-

dávají setkání energii, jsou zpestřením 

života v domově a zprostředkují jim 

kontakt s mladou generací. Ne vždy je 

u seniorů kontakt s vlastními vnoučaty 

tak častý,“ říká Bízková, která za or-
ganizaci Mezi námi předala dětem 
i vedení školky samolepku a certifi -
kát, které symbolizují dlouhodobé 
aktivity na podporu setkávání gene-
rací. 

 Text Katka Maršálová

foto Radko Šťastný

Inspirujte se, jak zlepšit okolí
Ještě do konce března má veřejnost možnost podávat své podněty a návrhy, jak zlepšit prostředí 

městské části. Praha 3 na návrhy občanů vyčlenila dva miliony korun.  

Pro každého, kdo má nějaký 
nápad a potřebuje radu, je 
určeno konzultační odpo-
ledne v informačním centru 

na nám. Jiřího z Poděbrad. Koná se 
20. března od 15 do 19 hodin. Zájem-
cům bude k dispozici koordinátorka 
participace Kristýna Adamíčková, 
která je na místě připravena poskyt-
nout potřebné informace. Praha 3 
si připravila pro své občany několik 
návrhů, které mohou sloužit jako in-
spirace a ukázka, jakým způsobem 
se mohou nápady na vylepšení veřej-
ných prostranství ubírat. Současně 
jsou tyto nápady k dispozici obča-
nům. „Ze studie námětů jsme vybrali ně-

kolik zajímavých a realizovatelných. Po-

kud by se s některým z nich lidé ztotožnili, 

mohou si jej osvojit a podat jako návrh pro 

participativní rozpočet,“ uvedl zástupce 
starostky Jan Materna (TOP 09), kte-
rý má participaci na starosti. 

Návrhy na participativní projekty 
Praha 3 přijímá do 31. března, a to buď 
prostřednictvím elektronického for-
muláře, nebo jinak po dohodě s ko-
ordinátorkou. Návrh musí být situo-
ván na pozemcích v majetku Prahy 3 
a jeho předpokládané náklady nesmí 
přesáhnout půl milionu korun, také 
jej podpisem musí podpořit 15 lidí. 

Během dubna projdou návrhy 
posuzováním a bude se prověřovat 
jejich realizovatelnost. Jejich výsta-
va v KC Vozovna 14. 5. od 18 hodin 
odstartuje hlasování veřejnosti, kte-
ré bude probíhat do konce května. 

 Katka Maršálová

Ulice Pod Jarovem/Úprava parteru  

Ředitelka MŠ Na Vrcholu Jana Vaníčková převzala od Anny Bízkové z organizace Mezi námi 

prestižní ocenění Mezigeneračně.

Samolepku si děti hned nalepily na dveře.

Všechny inspirativní návrhy si můžete prohlédnout na www.participativni-rozpocet.cz/Praha 3 nebo na facebooku Participativní rozpočet Praha 3. Ke konzultacím je vám k dispozici koordinátorka 

Kristýna Adamíčková na tel. 222 116 221 nebo emailu kristynaa@praha3.cz.

Ulice Na Jarově/Úprava hřiště   
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Svaz důchodců Prahy 3 změnil název i vedení
V únoru se uskutečnila každoroč-
ní výroční schůze Svazu důchodců 
z  Prahy 3. Z  důvodu chřipkového 
období se v sále Středního odbor-
ného učiliště na Spojovací sešlo 
kolem 150 seniorů. 

Na schůzi se především bilancoval 
loňský rok. Pozvání přijali také sta-
rostka Vladislava Hujová (TOP 09) 
a její zástupce David Gregor 
(ČSSD), a tak měli senioři možnost 
diskutovat i se zástupci radnice. Je-
jich dotazy se týkaly antigraffi  ti pro-
gramu, bezpečnosti v ulicích, no-
vých parkovacích zón nebo zavedení 
metra D na Žižkov. Na místě měli 
také možnost zakroužkovat dotaz-
ník, které aktivity, jež pro ně připra-
vuje radnice, více upřednostňují 
a které méně. 

Výroční schůze schválila jednací 
řád a nové stanovy, podle kterých se 
název Svaz důchodců Prahy 3 mění 
na Senioři ČR, základní organizace 

Praha 3. Sídlo v Olšanské 7 zůstává 
stejné. Dva týdny po výroční schůzi 
se konaly volby do obsazení jednot-
livých funkcí ve vedení organizace. 
Předsedkyní se stala Mgr. Vladimíra 
Kalfusová, dosavadní místopředsed-
kyně a členka základní organizace 
od roku 2009. Ve funkci vystřídala 
Františka Práška, který rezignoval 
na předsednictví, protože se ujal 
práce v ústředních orgánech Svazu 
důchodců. 

Seniorská organizace v Praze 3 pat-
ří k největším a v současné době čítá 
na 360 členů. Nabízí pestrou škálu ak-
tivit – vycházky po Praze, turistické 
výlety, pobytové akce, návštěvy kul-
turních pořadů a mnoho dalšího. 

 Text Katka Maršálová, foto Martin Hošna

S Trojkou do Evropy

Praha 3 plánuje v dosud nebývalém 
rozsahu podpořit jazykovou a od-
bornou přípravu pedagogických 
pracovníků ze svých sedmi základ-
ních a mateřských škol. V rámci akti-
vit Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání (MAP Praha 3) podala 
žádost v rámci programu Erasmus+, 
díky níž by se v následujících dvou 
letech mělo uskutečnit 44 výjezdů 
pedagogických pracovníků do růz-
ných evropských zemí za účelem 
rozvoje skupinové a projektové výu-
ky, jazykových a pedagogických do-
vedností, a to zejména ve využívání 
moderních technologií, a dalších 
moderních trendů.  Školy až dosud 
sice vyjížděly na podobné stáže, ale 
sporadicky a zcela nekoordinovaně, 
šlo spíše o individuální zájem jed-
notlivců, který v samotném důsled-
ku měl pro kvalitu výuky na dané 
škole omezený význam. 

Program předpokládá, že si účast-
níci zdokonalí znalosti cizích jazy-
ků, zvýší povědomí o jiných kultu-
rách a zemích a zapojí se do sítě 

mezinárodních kontaktů. Organiza-
cím, které působí v oblasti vzdělává-
ní, odborné přípravy a mládeže, po-
mohou mobility rozšířit kapacity, 
zvýšit přitažlivost a posílit meziná-
rodní rozměr. Obecně pak mobility 
rozšíří přechod mezi formálním 
a neformálním vzděláváním, odbor-
nou přípravou a trhem práce či pod-
nikáním. „Odbor školství Městské části 

Praha 3 převzal roli koordinátora, pře-

nesl na sebe většinu administrativních 

a ekonomických povinností tak, aby ško-

ly měly opravdu čas na odbornou pří-

pravu svého pracovníka. Projekt je kon-

cipován na dva nadcházející školní 

roky, a pokud bude schválen, měl by být 

podpořen částkou přesahující 2,5 milio-

nů korun,“ uvedla radní pro oblast 
školství Jaroslava Suková (TOP 09). 
Výsledkem všech těchto aktivit by 
mělo být vyšší zapojení učitelů v me-
zinárodních skupinách a rozvoj ško-
ly jako takový. Program Erasmus+ se 
tak stává na Praze 3 významným ná-
strojem evropské integrace. 

 Katka Maršálová

„Zachráněné“ náměstí po 30 letech ožije
Komenského náměstí dostává novou podobu. Děje se tak třicet let poté, co komunistická 
reprezentace rozhodla, že náměstí i místní školní budova ustoupí panelovému sídlišti.  

Ktomu naštěstí nedošlo, 
nicméně dluh v podobě 
investic do veřejného pro-
stranství v oblasti dolního 

Žižkova byl během uplynulých let 
splácen velmi pomalu. „Až letos Ko-

menského náměstí dostane nový kabát, 

jaký si takový prostor v památkové zóně 

zaslouží. A s ním i náměstí Barikád 

a Kostnické náměstí,“ říká starostka 
městské části Praha 3 Vladislava 
 Hujová (TOP 09), jakožto zástupce 
investora revitalizací.  

V rámci kontrolního dne navštívi-
la starostka pokračující stavby spo-
lečně s radním pro životní prostředí 
Janem Maternou (TOP 09), archi-
tektem Miroslavem Cikánem a ředi-
telem Gymnázia a Hudební školy 
hlavního města Prahy Filipem 
Magramem. Pokud nedojde k neo-
čekávaným výkyvům počasí, bude 
Komenského náměstí kompletně 
dokončeno již na konci května. Ná-
městí se tak promění v příjemné mís-
to pro setkávání i relaxaci pro všech-

ny věkové skupiny obyvatel a mohlo 
by též sloužit jako shromažďovací 
nebo koncertní prostor pro akce 
místního gymnázia a hudební školy. 

V běhu je též rekonstrukce náměstí 
Barikád, která bude dokončena 
na konci října. Náměstí dostane no-
vou tvář v podobě opravených cest, 
umístění dětského hřiště, pítka, mobi-
liáře včetně založení květinových zá-
honů. V únoru rada městské části po-
tvrdila zahájení obnovy Kostnického 
náměstí, jehož parková plocha se roz-

šíří a přibude nejen nový mobiliář, ale 
také sezonní venkovní terasa a kavá-
renský stánek pro příjemné posezení. 

Pro zájemce z řad odborné veřej-
nosti pořádá městská část 22. března 
konferenci ve spolupráci se Společnos-
tí pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 

kde budou přítomni autoři revitalizace 
všech náměstí. Z důvodu omezené 
kapacity Atria je nutné se na konfe-
renci přihlásit na www.szkt.cz a za-
platit registrační poplatek. Více 
o akci v pozvánce na str. 17. 

 Katka MaršálováÚpravy Komenského náměstí jsou v plném proudu. Foto Katka Maršálová

Starostka Vladislava Hujová a zástupce starostky Jan Materna na kontrolním dnu.

Foto redakce
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zpravodajství

Ivo Kahánek pokřtil nové piano 
virtuosním stylem
Ve středu 14. února zažilo Atrium na Žižkově nevšední a velkolepou událost. Slavnostní křest 

nového piana Steinway and Sons. 

Sál, zaplněný milovníky vážné 
hudby, se poprvé veřejně ro-
zezněl tóny zahajovacího 
koncertu nové klavírní řady 

z nového klavírního cyklu pro tento 

nástroj s názvem Klavírní A3UM 
ročník 1.2018. Pro slavnostní před-
stavení nového mistrovského nástro-
je značky Steinway and Sons, vybral 
jeho protagonista, pianista Ivo Ka-
hánek, program, který ukázal klavír 
ve třech zcela odlišných polohách: 
v barokně virtuózní stylizaci sonát 
Domenica Scarlattiho, v tísnivé 
a mystické atmosféře poloviny 
20. století preludií Miloslava Kabe-
láče a konečně v romantickém roz-
machu scherz Fryderyka Chopina.

Přítomné přivítala zástupkyně sta-
rostky Lucie Vítkovská (ODS) a pro-
střednictvím videa i zástupce starost-
ky Alexander Bellu (ODS) a popřáli 

jim bohatý kulturní zážitek. Ředitel 
organizace Za Trojku Jiří Snítil poté 
poděkoval městské části za pořízení 
tohoto mistrovského nástroje a rov-
něž vyjádřil vděčnost mistru Kahán-

kovi, který Praze 3 s výběrem a náku-
pem pomáhal.

Potom již následoval slavnostní 
křest nástroje značky Steinway and 
Sons, model C symbolickým přípit-
kem a kapka sektu dopadla na i klíč 
od piana.

Po doznění slavnostních projevů 
zněla kaplí Atria už pouze hudba 
v mistrovském podání jednoho z na-
šich nejlepších klavírních virtuosů, 
mistra Ivo Kahánka. Zážitek to byl 
opravdu nevšední a neopakovatelný 
a nový klavírní cyklus nebude mít 
v Atriu o nadšené posluchače jistě 
nouzi. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Pianista Ivo Kahánek a první tóny nového nástroje. Slavnostního křtu se ujali (zleva) Iva Vojtková, Jiří Snítil, Ivo Kahánek a Lucie Vítkovská.

Atrium se zaplnilo do posledního místečka.

Kde se hudba dotkne těla? „Koncert pro NI“ v Atriu na Žižkově
V  březnu přichází dramaturgie 
Atria na Žižkově opět s novinkou. 
Na světovou premiéru, kdy hudba 
v rovnocenném partnerství prostu-
puje tancem v propojení se světel-
ným designem, přijďte ve  středu 
21. 3. od 19.00 hod. Projekt má ná-
zev Koncert pro NI. Třemi hlavními 
tvůrci a interprety večera jsou Mi-
chal Záhora, choreograf a taneč-
ník, Petr Šporcl, violoncellista 
a Jan Komárek, světelný designer 
a režisér. 

Projekt Koncert pro NI je vlastně só-
lovým koncertem pro violoncello, kte-
rý je koncipován jako duet mezi zvu-
kem a obrazem; mezi interpretem 
a tanečníkem. Hudba je tu pevným 
bodem v prostoru, inspirací a pocito-
vým průvodcem při setkání vynikající-
ho interpreta Petra Šporcla s renomo-
vaným choreografem a tanečníkem 
Michalem Záhorou, v režii tvůrce po-

hybových a tanečních projektů Jana 
Komárka. 

Zástupce starostky Alexandera 
Bellu (ODS) současná programová 
skladba Atria na Žižkově těší. 
„Z Atria se za poslední rok stalo skutečně 

výjimečné kulturní centrum. Minimál-

ně jednou měsíčně navíc přináší divá-

kům něco exkluzivního, nového, neob-

vyklého. V březnu se dá těmito superlativy 

bezpochyby označit premiéra projektu 

s názvem Koncert pro NI,“ říká Alexan-
der Bellu a dodává: „Jsem přesvědčen, 

že prostředí barokní kaple umocní celý 

koncept a těším se, až uvidím, jakým 

způsobem jej režisér do projektu začlenil. 

Jsem si jist, že to bude stát za to. Žádný 

z milovníků skutečného umění by neměl 

chybět.“

Hudba zvolená pro tento projekt 
je nebývale emočně plná. Klíčem 
ke vstupu do prostoru imaginace je 
Bachovo Preludium C dur, kterým 
se přes lyrickou Sonátu pro vioncel-

lo György Ligetiho otevírá vhled 
do enigmatického světa tónů dvou 
současných skladatelů, Ondřeje 
Štochla (Tetralog) a Petra Hejného 
(Metal sonáta).

Všichni tři hlavní protagonisté 
jsou ve svém oboru celosvětově 
uznávanými osobnostmi. 

Michal Záhora, který je autorem 
námětu projektu, se zde realizuje 
jako choreograf i tanečník. Absolvo-
val Konzervatoř Duncan centre, 

poté byl v angažmá norského národ-
ního souboru Carte Blanche, kde se 
podílel na mnoha představeních. 
Působil v souboru Roberta Zappaly 
v Itálii a ve Scottish Dance � eatre. 
Spolupracoval s dalšími významný-
mi zahraničními choreografy. Jeho 
tanec spolu s choreografi í byl na-
zván rezonancí, jasně se odlišující 
od prostého tancování.

Jeden z nejlepších současných vi-
oloncellistů, Petr Šporcl, kterého di-
váci v projektu uslyší, je mimořádný 
hudebník. Vystudoval konzervatoř 
a AMU a už během studií dostal 
(spolu s několika málo vyvolenými 
talenty z celého světa) stipendium 
v USA. Stal se studentem S.M.U. 
v Dallasu v USA, kde byl žákem Ch. 
Adkinse. Studium v USA úspěšně 
dokončil a obdržel „ARTIST CER-
TIFICATE IN CELLO“. Pět let pů-
sobil jako koncertní mistr Pražské 
komorní fi lharmonie. Je laureátem 

několika mezinárodních soutěží 
(např. Corpus Christi – USA, 
Beethovenův Hradec, Pražské jaro, 
Cremona – Itálie). 

Režisér projektu, Jan Komárek, 
který je také světelným a zvukovým 
designerem a v neposlední řadě i fo-
tografem, studoval obor propagační 
grafi ka na UMPRUM. Ve svém obo-
ru pracoval i v emigraci ve Francii 
a v Kanadě, kde založil autorské vý-
tvarně pohybové divadlo SOUND 
IMAGE THEATRE. Za svou práci 
ve světě získal mnoho prestižních 
cen, např. Dora Mavor Moore 
za nejlepší režii, světelný design 
a hudbu. Po svém návratu do Prahy 
vytvořil mnoho autorských projektů 
a v r. 2009 mu byla udělena cena 
Osobnost roku Festivalem next 
wave. O rok později obdržel prestiž-
ní cenu mezinárodní poroty za svě-
telný design. 

-red-

Violoncellista Petr Šporcl.
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Cyklus architektonických procházek 
se opět vrací do ulic Prahy 3 
Již po desáté máme možnost se za doprovodu historiček umění Kateřiny Lopatové a Dany Schlai-

chertové projít v rámci projektu ŽIŽKOV ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ po památkách naší městské části.

Odbor kultury městské 
části Prahy 3 již tradičně 
přináší oblíbený cyklus 
procházek po Žižkově, 

jehož první ročník se poprvé ode-
hrál před deseti lety. Od té doby je 
organizován pravidelně a těší se vel-
ké oblibě občanů, a to nejen z Pra-
hy 3. Pro vysoký zájem čtenářů vám 
opět přinášíme kompletní program 
v tištěné podobě. Letošní ročník se 
tematicky zaměří na hranice městské 
části a také nejbližší okolí za nimi. 
Cyklus se samozřejmě dotkne také 
významných osmičkových výročí, 
která si letos připomínáme a o kte-
rých jsme psali v minulém vydání. 
Těšit se jako každý rok můžete 
na odborný výklad historiček umě-
ní, Dany Schlaichertové a Kateřiny 
Lopatové, které vás provedou 
po známých i neznámých koutech 
naší městské části. Dana Schlaicher-
tová k tomu říká: „Území městské části, 

s nímž jsme se v uplynulých letech dů-

kladně seznámili, prozkoumali je a ostat-

ně také prochodili, není izolovaným ost-

rovem.“ „Naopak, je pevnou součástí 

širšího urbanistického celku, s nímž pro-

růstá a komunikuje – ať už přímo nebo 

pohledově,“ dodává Kateřina Lopato-
vá. „Stejně jako v minulých letech je celá 

akce zcela zdarma a počet míst není 

omezen. Je třeba pouze včas dorazit 

na místo setkání,“ upřesňuje zástupce 
starostky pro oblast kultury Alexan-
der Bellu (ODS). Nemusíte se tedy 
nikde předem registrovat či hlásit. 
Stačí být včas na určeném místě 
a pak se společně vydat za pozná-
ním. Trasy procházek jsou vhodné 
pro zájemce všech generací. Níže 
vám přinášíme kompletní program 
letošních vycházek společně se 
stručným popisem trasy každé 
z nich.

16. března
téma: Na obou stranách tunelu
Pozornost se obrátí k neprávem 
opomíjené oblasti dolního Žižkova: 
účastníci se seznámí s historií i bu-
dovou Sokola Žižkov – jejíž závěreč-
ný kámen byl položen právě před 
120 lety, dále se sborem Církve bratr-
ské a v neposlední řadě také s funk-
cionalisticky přestavěným domem 
Pražské městské spořitelny, jehož 
parter se má podle plánů radnice 
proměnit v kulturní centrum. 
Sraz: 17.00 hod. před budovou So-
kola Žižkov, Koněvova 929/19

6. dubna
téma: Vzestup a pád funkcionalismu
Vycházka bude směřovat k funkcio-
nalistické mateřské školce od Vladi-
míra Frýdy. Cestou se půjde okolo 
domu architekta Vodňaruka ve stylu 
art deco. Konec funkcionalismu pak 
bude ilustrovat bývalá budova Mi-
nisterstva zdravotnictví (dnes Měst-

ské policie) z roku 1947, jejíž sochař-
ská výzdoba už dokládá nástup 
Sorely.
Sraz: 17.00 hod. před Mateřskou 
školou, Slezská 2271/122

25. května
téma: Domovní bloky vs. vilová čtvrť
Přednosti i nedostatky řadové uliční 
zástavby, jež formuje bloky, v porov-
nání se solitérními stavbami z neda-
leké vilové čtvrti. Účastníci vycház-
ky půjdou po stopách práce Jana 
Kotěry, Aloise Dryáka a Ladislava 
Šalouna.
Sraz: 17.00 hod. roh ulic Korunní 
a Řipské (Korunní 806/91; dnes 
obchod Nila)

22. června
téma: Riegerovy sady a jejich okolí
Předprázdninová, letně laděná vy-
cházka účastníky zavede do Riegro-
vých sadů, kde si po připomenutí 
historie místa prohlédnou největší 
pražskou sokolovnu, jejíž stavba za-
počala v roce 1938. Projekt Františka 
Marka a Zbyňka Jirsáka je nesen vl-
nou prvorepublikového funkciona-
lismu. Věnovat se budou také nád-
hernému domu nakladatele Jana 
Laichtera, vydavatele Masarykových 
spisů.
Sraz: 17.00 hod. před vstupem 
do Vinohradské sokolovny v Riege-
rových sadech

7. září
téma: Industriální odkaz městu
Vycházka bude zaměřena na dva 
rozsáhlé obytné soubory, které 
vznikly na místě dřívějších industri-
álních celků, jež udávaly charakter 
naší části města: první představuje 
Korunní dvůr, jenž v letech 2003– 
2006 vestavěla architektonická kan-
celář CMC architects do hmoty bý-
valého Měšťanského pivovaru. 
Původní účel komplexu dnes připo-
mínají restaurační prostory s obno-
veným pivovarem. Druhým objek-
tem je Rezidence Korunní, tedy 
obytný blok na místě někdejší továr-
ny Orion, zbourané právě před dese-
ti lety. 

Sraz: 17.00 hod. před vstupem 
do obytného souboru Korunní 
dvůr, Korunní 810/104

5. října
téma: Tři stavby z Korunní
Tři významné stavby, udávající cha-
rakter této části Korunní ulice: kon-
struktivisticky laděný objekt městské 
knihovny z roku 1929 nabízí čtená-
řům mimo jiné osvěžení mysli 
na střešní terase; novorenesanční fa-
sády podle projektu Antonína Turka, 
obohacené o náročnou sochařskou 
výzdobu, jako by ani nerefl ektovaly 
původně čistě utilitární účel vino-
hradské vodárenské věže a nedaleký, 
tentokrát novogotický sborový dům 
ČSCE, pod jehož návrhem je pode-
psán stejný architekt.
Sraz: 17.00 hod. před vstupem 
do Městské knihovny, Korunní 
2160/68

19. října
téma: Dvě církve, dva kostely, dva 
styly
Fascinující dialog dvou architek-
tonických názorů, při téměř sou-
běžně probíhající výstavbě dvou 
nedalekých církevních staveb: kon-
struktivistický jazyk Pavla Janáka 
akceptovaný mladou církví Česko-
slovenskou husitskou a konzerva-
tivnější řeč Josipa Plečnika, zahledě-
ná ke starokřesťanským počátkům 
podporovaná kaplanem Titlem re-
prezentujícím církev katolickou.
Základní kámen kostela Nejsvětější-
ho Srdce Páně byl navíc položen 
28. října 1928 – nejvýznačnější archi-
tektonickou dominantu čtvrti tedy 
navštívíme u příležitosti 90. výročí 
této události.
Sraz: 17.00 hod. před vstupem 
do kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně, nám. Jiřího z Poděbrad

16. listopadu
téma: Urbanistické soužití nesouro-
dého
Složité místo, složité soužití staveb: 
křižovatka Želivského. Tentokrát se 
účastníci blíže seznámí s budovou 
školy Václava Hollara, sídlem Rádia 

Svobodná Evropa, továrnou na pa-
pírenské zboží od Bruno Bauera či 
s kašnou Kalich vybudovanou v do-
bách reálného socialismu.

Sraz: 17.00 hod, před vstupem 
do Vyšší odborné a střední umělec-
ké školy Václava Hollara, Hollaro-
vo nám. 2275/2  -red-

zpravodajství

Vyšší odborná a střední umělecká škola Václava Hollara, Hollarovo náměstí.

vlajka_pro_tibet 2018_A1_3C_adresy.indd   1 22.2.2018   11:19:24

Nad radnicí Prahy 3 opět zavlaje 
vlajka Tibetu 
Naše městská část pravidelně po-
řádá tematické akce a  programy 
věnované rozličným kulturám. Le-
tos stejně jako v  minulých letech 
vyvěsí 10. března vlajku Tibetu, a to 
v rámci iniciativy Vlajka pro Tibet.  

Doprovodné akce se ovšem plánují již 
od 8. března. Pro návštěvníky je při-
praven pestrý program, který připo-
mene kulturu a historii prostřednic-
tvím rozmetání mandaly, fotografi cké 
výstavy nebo promítáním fi lmu „Živý 
Budha“ v Kulturním centru Vozovna, 
které se koná 14. března. Film „Živý 
Buddha“ od Clemense Kubyho je 
skutečný životní příběh znovuzrození 
jednoho z největších a nejuznávaněj-
ších duchovních učitelů Tibetu Gja-
lwa Karmapy. Karmapové jsou tradič-
ně nejvyšší duchovní autoritou linie 
Kagjü tibetského buddhismu. Gjalwa 
Karmapa zemřel v roce 1981 v Chica-
gu a znovu se zrodil v roce 1985 v Ti-

betu. Každý následující Karmapa za-
nechal indicie o svém budoucím 
znovuzrození a předpověděl tak da-
tum, okolnosti narození, a dokonce 
jména budoucích rodičů. Tematickou 
výstavu v Galerii pod radnicí budou 
návštěvníci moci shlédnout od 8. 
do 28. března. Budou zde vystaveny 
fotografi e z Tibetu a okolních hor-
ských regionů. Při vernisáži této výsta-
vy si bude možné nejen popovídat 
s autorem těchto fotografi í Zdeňkem 
� omou, ale také ochutnat různé ti-
betské speciality, jako například cam-
pa z praženého ječmene, různé druhy 
sušených sýrů, sušené jačí maso nebo 
slaný čaj s jačím máslem.

Česká republika se ke kampani 
vyvěšování vlajky Tibetu připojuje 
pravidelně od roku 1996. V minu-
lých letech v České republice vyvěsi-
lo tibetské vlajky na budově úřadu 
na 410 obcí, měst, městských částí 
nebo krajů.  -red-
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společenská rubrika

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
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kdy se v Rad-

ničních novinách dočteme nejen 

o  pozitivech, ale i  o  reálné situaci 

na  Praze 3, zda se v  redakci najde 

někdo, koho zajímá např. situace 

a podmínky k životu Na Vackově: ná-

růst počtu nových obyvatel, aut, od-

padků, ale žádné služby a nepříjem-

né situace u ubytovny bezdomovců 

v  Malešické ulici. Kvalita života ta-

mějších obyvatel je přítomností ně-

kterých bezdomovců velmi dotčena. 

Někteří obyvatelé odmítají chodit 

na zastávku Vackov (spousty odpad-

ků, nedopalků, poplivaný a posmrka-

ný chodník) a  používat autobusy 

MHD společně s  některými bezdo-

movci a používají vzdálenější tramva-

jové spoje v  ulici Koněvově. Ne 

všichni ale mají možnost vyjít do kop-

ce na Koněvovu ulici (lidé starší nebo 

s  pohybovým handicapem apod.) 

nebo to vzhledem k časovému pro-

dloužení spoje na  metro Želivského 

není vůbec výhodné. 

Můžete mi, prosím, poradit, na koho 

se mám obrátit se žádostí o nápravu 

stávajících problémů? Společné če-

kání na  zastávce je velmi obtěžující 

a dochází k  již tak absurdním situa-

cím, kdy nastupují s hořící cigaretou 

do  autobusu, válí se po  sedadlech 

v  pokáleném oblečení a  špinavými 

taškami a hrubě nadávají a uráží spo-

lucestující, kteří mají řádnou jízdenku. 

Situace je již dost neúnosná. 

Děkuji za odpověď. 

M. Šrámková 

Vážená redakce,
v  souvislosti s  právě proběhnutými 

prezidentskými volbami (a všemi pře-

dešlými) chci vyjádřit svůj názor 

k místu konání voleb. Patřím do ob-

vodu č. 3015, který je v ZŠ Lupáčo-

va. Jelikož bydlím v  Táboritské ul. 

v domě, kde většina obyvatelů jsou 

lidé v důchodovém věku, nedivím se 

tomu, že mnoho z  nich nechodí 

k volbám, protože zdolat tolik scho-

dů do volební místnosti je pro ně ve-

lice obtížné. Přimlouvám se k tomu, 

aby v  zájmu zvýšení volební účasti 

starších občanů volební místnosti dle 

možnosti byly v  přízemních prosto-

rách. Děkuji a jsem s pozdravem

V. Králová

Máte postřeh nebo komentář k dění 

v  Praze 3? Napište nám na  redak-

ce@praha3.cz

Děkujeme za vaše názory a tipy. 

Redakce

Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 15. 2. 2018 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal zastupitel Radek Hlaváček (ČSSD).

Na vítání občánků dne 22. 2. 2018 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zástupkyně starostky Lucie Vítkovská (ODS).

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová
vás zve na

2. VEŘEJNOU DEBATU K  PROJEKTU

PARKOVÁ ČTVRŤ 
– Transformace severní části Nákladového nádraží Žižkov

ve středu 21. března 2018 od 18 hodin
v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 3
v prvním patře radnice na Havlíčkově náměstí 9

Projekt představí autor urbanistické studie doc. Ing. arch. Jakub Cigler,
předseda představenstva společnosti Central Group Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.

a generální ředitel společnosti Central Group Ing. Ladislav Váňa.
Širší souvislosti projektu představí Ing. Jitka Jeřábková, která je garantem území Prahy 3 v KPU IPR Praha.
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rozhovor

„V hudbě musíte cítit vzdor a pocit vzepřít 
se všem pravidlům,“ říká František Černý
Hlavní tvář hudební veličiny Čechomor – František Černý – na podzim loňského roku oslavil 
šedesátiny, kdy si nadělil sólové album, na němž natočil písničky společně se svými dcerami 
a dalšími hosty. Již ale tenkrát netajil, že tento hudební dárek je jen začátkem větší nadílky – 
dalšího řadového alba Čechomoru. Franta Černý, který byl také hostem v informačním centru 
21. února v komponovaném večeru s Martinem Severou, s radostí vyprávěl o nahrávání nové 
desky s dechovkou, která ponese jméno Nadechnutí. 

Mám v  rukou tvoji sólovou desku 
Franta, kterou sis nahrál ke  svým 
šedesátinám. Hodně se liší od toho, 
co děláš s Čechomorem.
Je to dílo okamžiku. Přišel za mnou 
kamarád z kapely Karel Holas a na-
bídl mi jako narozeninový dárek, 
abych si natočil nějaké svoje písníč-
ky v jeho studiu. Využil jsem toho 
dosyta, a kdyby mi to nabídnul zno-
va, určitě bych šel do toho znovu.

Bude tedy pokračování?
V šuplíku je toho hodně. Ale záměr 
byl, že si zahraju se svými dcerami 
bigbít – jedna hraje na basu, druhá 
na bicí. Obě tam jsou včetně vnu-
ka, který tam vydává jakési zvuky. 
(smích) Udělal jsem to trochu na-
truc všem ambiciózním projektům. 
Je to moje svobodná koláž písniček.

Zmínil jsi bigbít, ale ne o  všech 
skladbách se dá říct, že znějí 
rockově…
Však Neil Young taky nezní pokaž-
dé jako bigbít. Je otázka, co ten big-
bít vlastně znamená. Já jsem zažil 
největší mazec třeba ve čtyři ráno 
na jedněch moravských slavnostech, 
kde všichni řvali jako krávy a opíra-
li se o stromy, aby nespadli na zem. 
A byl to ten největší bigbít, co jsem 
zažil. Byla v tom taková energie, kte-
rou jsem nikde jinde nezažil.

V  médiích už zaznělo, že sólovka 
je takovou předzvěstí nového alba 
Čechomoru. Je to tak?
Měla by vyjít na konci března nebo 
začátkem dubna. Jmenuje se Na-
dechnutí a mám z ní obrovskou ra-
dost. Točíme ji dohromady s de-
chovkou. Asi proto, že dechovku 
nenávidíme. Tahle je ale opravdu 
hodně dobrá. Jmenujou se Kumpá-
ni a jsou to velmi dobří muzikanti, 
hodně žádaní i za hranicema. Tak 
jsme se jich zeptali, jestli nechtějí 
s námi natočit desku a vzniká něco, 
z čeho jsme opravdu nadšení. 

Kdysi platilo, že folklór a dechovka 
bylo skoro to samé. 
Já z duše nenáviděl Moravanku, co 
hrála ty nejvíc profl áklé věci. Ale 
miloval jsem dechovku, když pařila 
v už zmiňovaných ranních hodinách 
– tlustá zpěvačka usínala, hubený 
klarinetista byl mimo, ožralý saxofo-
nista už nemohl vůbec hrát a bube-
ník raději zpíval, než aby bubnoval. 
Totální chaos. A do toho jen tak ně-
kdo troubil na trumpetu. To se mi lí-
bilo a ne načančané fi gury.

Podobný pocit jsem měl z vás v Pa-
láci Akropolis, když jste ještě ne-
byli tak známou, ba až rádiovou 
kapelou, a  jmenovali jste se Čes-
komoravskou hudební společností. 
Je to ten správný recept, jak dojít 
k úspěchu?
Já myslím, že ten vzdor tam na za-
čátku být vždycky musí. Vzepřít se 
všem pravidlům, které se na nás 
chrlí.  

Cítíte, že Čechomor je trochu jiná 
kapela, než na začátku?
Nás baví být homogenní, přijmout 
věci takové, jaké jsou. Je to o té li-
dovosti – přijímají se podněty zven-
čí a krystalická podoba toho všeho 
může dál pokračovat. Historie se 
okleští, zůstanou jen ty jednoduché 
písničky.

V čem tě jako autora písniček ovliv-
nila lidovost nejvíc?
Zabýval jsem se poezií již před léty 
– na svém prvním sólovém albu Sto 
cukrů. Byl jsem ovlivněný poezií 
Francoise Villona. V osmdesátých 

letech mě pak ohromila obrovská 
melodičnost a prostota textů lido-
vých autorů. Na to konto vzniknul 
Čechomor jako pouliční kapela. 

Jak se vzdor projevoval konkrétně 
u tebe?
Jsem kluk, který vyrůstal na dědině. 
Babička, dědeček, velká rozvětvená 
rodina. Vzdor mě nutil, abych na-
konec nechodil do hudebky, z nauk 
jsem propadal, vše vyústilo v to, že 
jsem v 70. letech urazil nějakou paní 
na kultuře, protože jsem napsal vtip-
ný text o jejím manželovi, jenž za-
stavoval děti na ulici s páskou VB 
na ruce a terorizoval je. Píseň se jme-
novala Quo vadis, Bohdane? Paní 
mně zakázala hrát bigbít a já jsem 
zdrhnul k folkařům. Už tenkrát se 
z podobného důvodu hemžila Por-
ta výbornými muzikanty. Horňácký 
písničky nás pak začaly živit – nej-
dřív na ulici, pak i jinde. Nakonec 
přišel David Koller, jeli jsme jako 
předkapela Lucie a od té doby nás 
lidi znají.

Koluje o vás ale i  jiná historka, že 
vás na Karlově mostě slyšel Vlasta 
Redl, který vám hodně pomohl.
Pravda je ta, že jsme Vlastíka potkali 
v metru, který tam podnapilý pobí-
hal. My jsme šli pak hrát na Karlův 
most, on na nás koukal a poslou-
chal Rehradice. Jeho to inspirovalo, 

zeptal se nás, jestli to může taky 
hrát. My proč ne, ale za fl ašku vína. 
On pro ni skočil a z písničky udělal 
hit. A udělal to dobře. 

Vlasta Redl hrál i  ve  vašem fi lmu 
Rok ďábla, kde se objevil i  Jarek 
Nohavica. Hodně se spekulovalo 
o  tom, jestli se všichni umělecky 
nevyrovnáváte se svými životními 
trably…
Pro nás to byla hrozná sranda. Byl 
to zkrátka ďábelský rok. Setkala se 
tam spousta různých věcí. Z ničeho 
nic jsme vyrostli jako kapela – získa-
li jsme hudební ceny, točili Proměny 
a do toho přišel režisér Zelenka, kte-
rý vymyslel celý fi lm. Spojil to do-
hromady a zmátl půlku národa včet-
ně nás i sebe sama. 

S Karlem Holasem tvoříte autorské 
duo Čechomoru. Jak vypadá vaše 
spolupráce?
Kdyby nebylo Karla Holase, neby-
lo by ani Čechomoru. Zkrátka se 
doplňujeme navzájem – jednomu 
z nás třeba sedne víc tahle písnička, 
druhému ne. Omladili jsme kapelu 
a příští rok pojedeme Vlak tour. 

Jaký je největší přínos nových čle-
nů Čechomoru?
Jsou to všechno výborní muzikanti, 
sedli jsme si skvěle po lidské strán-
ce. My se můžeme od nich učit, oni 

zase od nás. Mají v sobě obrovskou 
energii a my zase zkušenosti. Dělá-
me společně na písničkách a šlape to 
náramně. 

Myslel jsem spíše, jak se zapojují 
do kompozičních struktur a do ko-
nečné interpretace lidovek.
O tom máme hlavní slovo já a Ka-
rel. Jsou ale úžasní – písničce vdech-
nou úplně jiný život. Takový, jaký 
bychom vůbec nečekali. A jinou ka-
pitolou jsou samozřejmě naši hosté 
na nové desce. Zahrajou tu správně 
blbou dechovku, kterou máme rádi, 
zabrousí do balkánu, sem tam vy-
střihnou fanfáru, znějí někdy jako 
James Brown. Místo symfonického 
orchestru máme dechovku a je to 
stejně důležitý partner. Je to pro nás 
skutečné Nadechnutí.

Začíná pro Čechomor nová kapito-
la?
Natočíme desku, odjedeme turné 
a pak se rozejdeme. Příště to dáme 
třeba s rapperama. Anebo s Eskymá-
kama. Uvidíme. 

Text Martin Hošna

Foto Michaela Hermína

František Černý (nar. 1957) 
je textař, skladatel, kytarista, 
zpěvák. Aktivně hraje od svých 
patnácti let; je několikanásobným 
vítězem Porty se skupinami 
Kanafas a Povijan. Má za sebou 
také rockovou minulost se 
skupinami Kapitol nebo Verze 5, 
loutkohereckou se souborem C 
Svitavy a divadelní (dramaturgie 
Divadla U Hasičů). V roce 1988 
spoluzakládá Českomoravskou 
hudební společnost, kterou dnes 
všichni znají pod zkráceným 
jménem Čechomor. Svou 
originální interpretací lidových 
písní patří ke špičce české 
hudební scény. Největší úspěchy 
zaznamenala skupina alby Mezi 
horami (1996), Čechomor (2000), 
Proměny (2001). Za poslední 
jmenované album získala kapela 
hned tři sošky Anděla. V té době 
také skupinu oslovil režisér 
Petr Zelenka a spolu s Jazem 
Colemanem a Jarkem Nohavicou 
natočili fi lm Rok ďábla. František 
Černý si zahrál i v jiných fi lmech 
– Knofl íkáři (1997), Okno (1997), 
Kanárek (1999). Minulý rok vydal 
zpěvák sólové album nazvané 
Franta. 

     Nová deska je 
pro nás skutečné 
Nadechnutí.
”
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téma

Praha 3 chce platit opravy chodníků, 
ale TSK jako správce nestíhá 
Opravené chodníky jsou podobně jako péče o veřejná prostranství vizitkou městské části. Zatímco 
o své parky, hřiště a zeleň se Praha 3 může starat, chodníky jí nepatří. Jsou majetkem hlavního 
města Prahy a jejich správu má na starosti Technická správa komunikací.    

Velké procento chodníků 
na Trojce není v dobrém 
stavu, jsou plné propa-
dů a nerovností. Ačkoliv 

Praha 3 vyvíjí velké úsilí k zajištění 
schůdnosti a dobrého stavu míst-
ních komunikací, v tomto systému 
se ocitá v nepříjemné roli pouhé 
veřejnoprávní korporace, která má 
zájem na zvelebování svého území, 
ale sama jej opravit nesmí. Přitom 
je ochotna dlouhodobě suplovat 
investice majitele (hlavního měs-
ta Prahy) i práci správce chodníků 
(TSK). Hlavnímu městu ze svého 
rozpočtu posílá ročně miliony ko-
run na opravy chodníků na svém 
území a podílí se i na projekčních 
přípravách oprav. Od roku 2010 
tato částka přesahuje 133 milionů 
korun, které Praha 3 poslala na za-
jištění projektů, opravy komunika-
cí i úpravy pro vyšší bezpečnost. Ze 
strany TSK však dlouhodobě chybí 
jasný harmonogram prací a vázne 
také koordinace se správci sítí. Re-
konstrukce sítí by totiž měla před-
cházet opravám povrchů. 

Hlavnímu městu se nedaří v žá-
doucím tempu proinvestovat peníze, 
které mu Praha 3 na opravy poskytu-
je. Za předcházející roky nemá Pra-
ha 3 z peněz alokovaných na magis-
trátu vyčerpáno celkem 12 milionů 
korun. Z těch by se v letošním roce 
měly proplatit rozpracované akce 
v ulicích Mezi Domky, Na Rovnos-
ti, Pod Jarovem a Šrobárova za devět 
milionů korun a již hotové opravy 
na adresách Roháčova, Strážní, On-
dříčkova a Domažlická. V letošním 
roce se realizace po několika letech 

dočká například oprava chodníku 
v Jagellonské ulici.

Stav chodníků také monitoruje 
a vyhodnocuje Správa zbytkového 
majetku Prahy 3, aktualizuje fotodo-
kumentaci a jednotlivé lokality pro 
opravy vytipovává na základě terén-
ního šetření. V letošním roce při-
pravuje projekt pro ulici Jeseniova, 
která se nachází v ochranném pás-
mu památkové zóny, tudíž projekt 
nemusí zpracovávat výhradně TSK, 
zatímco opravy v památkové zóně 
jsou kompletně v režii TSK.

„Problémem dopravní infrastruktu-

ry na celém území metropole je vnitřní 

dluh v řádu desítek miliard korun, kte-

rý se postupně snaží hlavní město Praha 

prostřednictvím TSK snižovat. Opravy 

ucelených úseků chodníků jsou systémově 

řešeny jejich zařazením do Chodníkového 

programu, který v rámci investic zajišťuje 

investiční úsek TSK,“ uvedla k proble-
matice mluvčí TSK Barbora Liško-
vá. Dodává, že vzhledem k objemu 
fi nančních prostředků, nutné koordi-
naci se správci poduličních sítí a je-
jich rekonstrukcí a zachování maxi-
mální možné průjezdnosti, je nutné 
tuto činnost rozdělovat rovnoměrně 
na celé území města. Dle jejího vyjá-
dření je v Praze 3 kladen důraz pře-
devším na plošné opravy vozovek 
komunikací I. třídy. Největší akcí 
TSK proto bude v letošním roce re-
konstrukce Husitské ulice, kde dojde 

kromě opravy vozovky také k rekon-
strukci všech chodníků. Vloni zahá-
jila TSK rekonstrukci tramvajových 
zastávek Olšanská. Úprava zahrnu-
je zřízení bezbariérového přístupu 
na zastávky a přechody pro chodce. 
Akce bude dokončena na jaře.

Proč to tak dlouho trvá? 
Pro každou opravu je potřeba žádat 
velké množství stanovisek, vyjádře-
ní a jde o proces velmi zdlouhavý. 
V Praze 3 je třeba rozlišit, jestli uli-
ce spadá do památkové zóny nebo 
do ochranného pásma památkové 
zóny. Rekonstrukce povrchu chod-
níků podléhá v památkové zóně 
stavebnímu povolení a podkladem 
musí být dle stavebního zákona sou-
hlasy osob, které mají vlastnická 
práva nebo práva odpovídající věc-
nému břemenu k pozemkům, které 
mají společnou hranici s pozemkem, 
na kterém má být stavební záměr 
uskutečněn. V ochranném pásmu 
podléhá stavební ohlášce. Zohled-
nit se musí vyjádření památkářů, 
jejichž závazné stanovisko zpravi-
dla určí nový povrch, zda bude po-
ložena zámková dlažba, vyjadřují se 
ke vzoru mozaiky, její barvě apod. 
U ochranného pásma je jejich stano-
visko doporučujícího charakteru.

Koordinace se správci sítí 
Do hry před každou plánovanou 
opravou chodníku vstupují také 
správci sítí. Oslovit se musí kolem 
30 vyjadřovatelů veřejné dopravní 
a technické infrastruktury. Správ-
ci sítí, zejména pak PVS (voda) 
a PVK (kanalizace), mají napláno-

vané vlastní rekonstrukce a opravy. 
Tito správci mají přednost, jelikož 
v případě chodníkového programu 
se jedná de facto o „estetické úče-
ly“, zatímco síťaři řeší funkcionalitu 
a předcházení haváriím. Aby nedo-
cházelo k situacím, kdy do oprave-
ného chodníku zasáhne havárie 
a musí se rozbít to, co je již hotové, 
probíhají koordinační schůzky se sí-
ťaři, které chodníky odložit, počkat 
na rekonstrukci sítí a následně rea-
lizovat nové povrchy. Vytipované 
lokality SZM poskytuje TSK, PVS 
a PVK. Tyto subjekty následně vy-
řadí z fotodokumentace chodníky, 
které nelze rekonstruovat v nadchá-
zejících cca dvou letech (rekonstruk-
ce kanalizace, vodovodní soustavy, 
která by znamenala opět rozkopat 
opravený chodník). 
 Text a foto Katka Maršálová 

V památko-

vé zóně mají 

být chodníky 

dlážděné tra-

diční pražskou 

mozaikou ze 

žulových kos-

tiček. Přestože Praha 3 dlouho-

době supluje činnost hl. m. Prahy 

a fi nancuje opravy chodníků, není 

v naší moci zajistit, aby Technic-

ká správa komunikací urychlila 

proces předláždění chodníků. 

Vznesla jsem požadavek na TSK, 

aby zpracovali harmonogram 

oprav chodníků a zavázali se, že 

pokud Praha 3 bude tyto opravy 

fi nancovat, tak bude harmono-

gram dodržován. Jen doufám, 

že TSK změní přístup a chodníky 

začne opravovat, aby se nezačaly 

rozpadat, jako pražské mosty.

Vladislava Hujová (TOP 09),

starostka

Role městské 

části je v pří-

padě oprav 

chodníku bo-

hužel ome-

zená. Opra-

vy totiž musí 

provádět Technická správa ko-

munikací (TSK), která spadá pod 

pražský magistrát. 

To je ta stejná TSK, které se ne-

dávno zřítila lávka v Troji a kte-

rá se nebyla schopna posta-

rat o údržbu pražských mostů. 

Magistrátní koalice využila místa 

ve vedení TSK jako trafi ky pro své 

spolustraníky. Praha se tak sou-

časnému vedení města rozpadá 

pod rukama. Jako trojková ODS 

však budeme i nadále prosazo-

vat více peněz do oprav, údržby 

a úklidu chodníků na Praze 3. 

Alexander Bellu (ODS), 

zástupce starostky

S velmi špat-

ným stavem 

našich chodní-

ků se setká-

vám každý 

den, když jdu 

do práce, při-

tom městská část Praha 3 inves-

tuje každoročně nemalé peníze 

do jejich oprav. Eviduje ale spous-

tu stížností na havarijní stav mo-

zaikových chodníkových ploch, 

za jejichž stav není zodpovědná, 

protože jsou v majetku Magistrátu 

hl. m. Prahy. Na webových strán-

kách TSK přitom může každý 

občan nahlásit závadu a pomoci 

tak ke zlepšení stavu chodníků. 

Bohužel však povědomí o této 

službě, kterou jsem osobně vy-

zkoušel, není moc rozšířeno, a tak 

přikládám odkaz: 1url.cz/Zt9xi.

David Gregor  (ČSSD),

zástupce starostky

Za stav chod-

níků je odpo-

vědný majitel. 

U městských 

chodníků, 

tedy i těch 

na Praze 3, je 

to hl. m. Praha, které je svěřilo 

do péče TSK. Občané často 

v tomto rozdělení kompeten-

cí nemají jasno. Myslím, že by 

Praha 3 mohla iniciovat přesun 

některých pravomocí z magis-

trátu na městskou část. Právě 

v případě úklidu a oprav chod-

níků by to bylo logické, měst-

ská část je schopna řídit tuto 

oblast efektivněji. S přesunem 

odpovědnosti by samozřejmě 

muselo dojít i k přesunu odpo-

vídajících peněz z městského 

rozpočtu.

Mojmír Mikuláš (Svobodní),

opoziční zastupitel

Skoro všech-

ny chodníky 

jsou součás-

tí komunikací 

ve vlastnic-

tví hlavního 

města, a tedy 

ve správě jeho organizace 

TSK. Česko již existuje 25 let, 

tak není možné se vymlouvat 

na jakoukoliv minulost. Je jejich 

ostudou, že rekonstrukcí ne-

prošly všechny chodníky. Naše 

městská část na tyto opravy již 

přispěla v desítkách milionů ko-

run. A zajisté bude muset i dál. 

Ale ptám se: Přispěje hlavní 

město nám na opravy našich 

základních a mateřských škol, 

až nám dojdou fi nance z pro-

deje bytového fondu?

Pavel Ambrož (KSČM),

opoziční zastupitel 

V roce 1996 

jsem nastarto-

val v Praze 3 

chodníko-

vý program, 

do mapy jsme 

s památkáři 

zakreslili, kde se obnoví mo-

zaika, na který chodník se dá 

zámková dlažba, kam asfalt. 

Doufali jsme, že za 20 let bude 

většina chodníků opravena 

a čistá. Nestalo se tak, zavinilo 

to vedení radnice nebo jsme 

stav chodníků a celé české 

společnosti odhadli špatně? 

Ukazuje se, že devastace spo-

lečnosti za 40 let komunismu 

byla tak brutální, že i k obnově 

chodníků a české společnosti 

musíme vynaložit ještě mno-

ho sil. 

Tomáš Mikeska (Ž(n)S),

opoziční zastupitel

Anketa Jak může Praha 3 přispět ke zlepšení stavu chodníků v městské části?

Realizace pro rok 2018
Lipanská v úseku Seifertova – Boři-

vojova + předlažba chodníku a vy-

rovnání obrub. Koněvova v  úseku 

Jana Masaryka – Rečkova. Sou-

částí je i oprava odvodňovacího za-

řízení. 

Šrobárova, U Vinohradské nemoc-

nice – Hollarovo náměstí, Hollarovo 

náměstí – U Vinohradského hřbito-

va, Pod Jarovem, Mezi Domky, Na 

Rovnosti.  

Výměna povrchů za mozaikovou 

dlažbu 2017: Domažlická, Černíno-

va, Ondříčkova, Strážní, Roháčova 
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Světový den učitelů je 5. října, ale v České repub-

lice spadá Den učitelů na 28. březen, tedy na vý-

ročí narozenin J. A. Komenského. Skrze dílo, 

myšlenky a učení patrona českého školství čerpá 

moderní pedagogika dodnes... Mají ale učitelé 

opravdu co slavit?

Žalostný stav našeho školství refl ektuje i po-

čet ministrů školství. Po  roce 1989 se jich vy-

střídalo sedmnáct na  svém postu, kdy většina 

z nich svůj úřad využívala spíše pro vlastní politic-

kou proklamaci, namísto toho, aby školství řešila 

systémově a efektivně.

Když se spojí úsilí obyvatel za společným cílem, 

prospívá to nejen celku, ale i  jednotlivcům. Pří-

kladů úspěšného propojení zájmů různých sku-

pin obyvatelstva známe z minulosti celou řadu, 

jíž samozřejmě vévodí památná sbírka na obno-

vu Národního divadla. Je na místě, aby soudrž-

nost lidí aktivně podporovala i  veřejná správa, 

vytvářela příznivé podmínky pro její uplatnění 

a v tomto směru šla příkladem. 

Ve vstupní hale radnice lze stále připojit pod-

pis pod petici za  umístění Slovanské epope-

je Alfonse Muchy na  vrchu Vítkově, text navíc 

vyzývá k  přispění na  sbírku, ze které by se fi -

Potřebujeme se z  domova dostat do  práce, 

do školy, do obchodu, k lékaři, k městské dopravě 

(tramvaji, metru, autobusu) … řidič i k tomu svému 

autu... po chodnících ve vlastnictví hlavního města 

a tedy ve správě jeho organizace Technické sprá-

vě komunikací. Ptejme se jich, proč za čtvrtstoletí 

nebyli schopni zrekonstruovat všechnu kostkovou 

dlažbu na Vinohradech a v historické části Žižko-

va, položit novou zámkovou dlažbu na sídlištích. 

Ano, i přesto, že naše městská část na tyto opravy 

již přispěla desítkami milionů korun.

Smutný příběh okolo budovy Kliniky v  Jesenio-

vě ulici, kterou vlastně již čtyři roky neoprávně-

ně okupují aktivisté, bohužel nekončí. Navzdory 

tomu, že již před rokem padlo soudní rozhodnu-

tí o vystěhování Kliniky, které potvrdil i odvolací 

soud, dosud se nestalo vůbec nic. Aktivistům 

nyní navíc hraje do karet i skutečnost, že Nejvyš-

ší soud ČR pozastavil vykonavatelnost rozhod-

nutí o vystěhování. 

Předně musím jednoznačně říci, že respektu-

ji rozhodnutí nezávislého soudu. Neskutečně mi 

ale vadí, že domoci se spravedlnosti v naší zemi 

Rada MČ koncem ledna odvolala na návrh mí-

stostarosty Alexandera Bellu (ODS) z  komise 

pro kulturu Boba Čápa (Zelení), nominovaného 

ŽNS. Stalo se tak poté, co komise jednala o při-

dělení dotací kulturním institucím pro rok 2018 

a Bob Čáp se nahlas postavil výzvám místosta-

rosty, aby se na  komisi o  hodnocení jednotli-

vých žádostí nediskutovalo a převzalo se pouze 

anonymní online hodnocení členů. Přitom zása-

dy dotačního řízení vyžadují odborné posouzení 

na základě anonymního hodnocení. Bellu odvo-

Vedení radnice v  loňském roce s  velkou pom-

pou spustilo projekt Antigraffi ti program. Tento 

projekt, který je zaměřen na  potlačení, preven-

ci a  nápravu vandalismu, přivítala většina maji-

telů nemovitostí na  území naší městské části 

a do programu se zaregistrovala. Mezi zaregis-

trovanými nechyběl ani výbor Společenství vlast-

níků jednotek bytového domu, ve kterém bydlím. 

Lidé se těšili, jak náš dům prokoukne po profesi-

onálním zásahu odborné fi rmy, která se chystala 

odstranit nevábně vyhlížející graffi ti. A jaké je tedy 

Pedagogové základních a středních škol si fi -

nančně polepšili oproti minulým hubeným létům, 

ale platy našich učitelů stále patří v rámci vyspě-

lých zemí k těm nejnižším vůbec. 

Další chmurnou kapitolou je učňovské škol-

ství. Prestižnost dosaženého vzdělání se proje-

vuje získáním maturitního vysvědčení a  zájem 

o výuční listy je již dávnou historií. Chybějí nám 

tak kvalifi kovaní řemeslníci a odhaduje se, že naší 

zemi schází skoro tři sta tisíc lidí s výučním lis-

tem. Přitom zkušení a  specializovaní řemeslníci 

mají mzdy srovnatelné s odměnou manažera.

Vysokoškolské vzdělání již není v takové úctě 

jako kdysi – řada soukromých vysokých škol totiž 

nedosahuje takových kvalit jako státní a akade-

mický titul lze získat o poznání snadněji.

Profese učitele je stále společensky i fi nanč-

ně velice nedoceněné povolání, přičemž na jejich 

práci závisí budoucnost naší společnosti. Děkuji 

všem učitelům, kteří neztrácejí naději a trpělivě se 

věnují náročné pedagogické práci. Připomenout 

si Den učitelů je to nejmenší, co můžeme učinit, 

úctu si naši učitelé rozhodně zaslouží. 

nancovala výstavba pavilonu, kam by se plát-

na dala důstojně umístit. Nic proti záměru TOP 

09 přinést oblasti dolního Žižkova turistické oži-

vení. Provedení však kulhá. Každý občan může 

na internetu jednoduše najít informace o tom, že 

pravděpodobnost, že se hlavní město rozhodne 

umístit epopej k  nám na Vítkov, je mizivá. Ex-

pertní komise doporučila jiné lokality, výstavba 

pavilonu by navíc byla investičně náročná.

Spojovat obyvatele Prahy 3 za dobročinným 

účelem je správné. Je chybou odpovědných 

politiků, když toto spojení sveřepě prosazují 

ve věci, jejíž naplnění je minimálně nepravděpo-

dobné, a využívají k tomu i sbírku ve chvíli, kdy 

osud věnovaných prostředků je dosti nejasný. 

Dobročinnost obyvatel třetí městské části 

lze nasměrovat lépe, za reálným cílem a daleko 

rozumněji. Je škoda, že přes výtky opozičních 

i  koaličních zástupců se tomu tak doposavad 

nestalo. 

Když je obnoveno, není chráněno. Máme 

dvě policie, ale která konečně potlačí zlozvyk 

některých řidičů, kteří pojezdem po chodnících 

je ničí. Určitě svůj vlastnoručně upravený sou-

kromý prostor u domku, chalupy či chaty by si 

nerozjezdili. Veřejný prostor neznamená, že ni-

komu nepatří a tak si tam lze dělat cokoliv. Na-

opak je to prostor nás všech a udržovaný z daní 

od nás všech.

Nejvíce nehod chodců s auty se stává na uli-

cích Želivského a Koněvova. Kolik je tam bez-

pečných přechodů? Proč jsou nástupiště za-

stávky tramvaje Biskupcova tak úzká? Kdo 

a kdy vyřeší přechod mezi vchody do obou částí 

hřbitovů na Želivského ulici? Jsme před rekon-

strukcí ulic Husitské, dolní části Koněvovy a Vi-

nohradské – tak uvidíme, čím nás překvapí pro-

jektanti, jak mysleli na pěší provoz.

Všichni jsme pěšáci. Tak stavme město pro 

nás bezpečně prostupné. 

trvá tak strašně dlouho. Budu i nadále dělat vše, 

co je v mých silách, aby okupace někdejší plicní 

kliniky skončila. 

V tomto příběhu se angažuji již poměrně dlou-

ho. Vždy, když už to vypadá, že se podaří Kliniku 

konečně vyklidit, nastolit pořádek a budovu za-

čít třeba rekonstruovat, přijde jako blesk z čisté-

ho nebe nějaké nové rozhodnutí, které celou věc 

opět vrátí do patové situace. 

Vznikají nám tak zde dvě kasty občanů. Ti, 

kteří musí zákony dodržovat a  čelit případným 

trestům za jejich překročení. To je většina z nás. 

Pak je tu jistá omezená skupina lidí, kteří nere-

spektují rozhodnutí soudů ani úřadů a zjevně jim 

žádný postih nehrozí. 

Pevně doufám, že Nejvyšší soud rozhod-

ne o tom, zda má být dávno vypršená smlouva 

o zápůjčce Kliniky aktivistům prodloužena, nebo 

ne, co nejrychleji. Celý příběh už musí skončit. 

Vždyť je to do očí bijící příklad pohrdání český-

mi zákony a spravedlností. Nedivím se potom, že 

příběh Kliniky ve vás vyvolává pocit zmaru a bez-

práví. 

lání ofi ciálně odůvodnil pouze stručně, ze stra-

ny Čápa prý došlo k porušení mlčenlivosti a „ne-

vhodnému chování“.

Kritika způsobu hodnocení grantových žá-

dostí není z naší strany novinkou. Už v září 2017 

jsme na jednání zastupitelstva navrhovali úpravu 

dotačních pravidel, aby se předešlo netranspa-

rentnímu hodnocení. Bodování projektů jednotli-

vými hodnotiteli – členy politických stran – je totiž 

tajné a  anonymní, hodnotitelé je doma naklika-

jí a  dál je už vůbec nemusí obhajovat a  slovně 

odůvodňovat. To poskytuje prostor pro účelovost 

a podjatost. Neúspěšní žadatelé o dotace se pak 

nikde nedozvědí, proč přesně jim grant nebyl při-

dělen. Pravidla dotačního fondu sice explicitně 

požadují i slovní odůvodnění, to se však v praxi 

omezuje na  konstatování, že daný projekt buď 

splnil, nebo nesplnil kritéria.

O přidělení dotací bude defi nitivně rozhodovat 

až zastupitelstvo MČ 20. 3. od 15 hodin na rad-

nici na Havlíčkově náměstí. Zasedání jsou vždy 

veřejná, přijďte se podívat, jak vypadá komunální 

demokracie v praxi. 

skutečné nadšení lidí z domu a tudíž jaké jsou mé 

zkušenosti s tímto programem?

Jelikož omítka domu neumožnila použití che-

mických prostředků v kombinaci s  tlakovou vo-

dou, byl jako způsob odstranění graffi ti pou-

žit způsob přetření. V  propozicích programu je 

uvedeno, že v  případě přetření bude změřen 

konkrétní odstín omítky a  namíchána přísluš-

ná barva. Nevím, kdo a  jakým způsobem měří 

odstín omítky, ale výsledek na  našem domě je 

kulantně řečeno „nedobrý“. Dva velké ošklivé 

fl eky, z  nichž zespodu prosvítají původní žluté 

tagy (graffi ti). Za sebe mohu říci, že při pohledu 

na dům stále váhám, zda původní graffi ti nebyly 

vzhlednější než současný stav omítky po prove-

deném „ošetření a odstranění“. A v tomto mém 

dojmu mě utvrzují i názory sousedů.

Nezbývá mi než věřit, že vedení radnice se 

na podobné případy zaměří a sjedná nápravu. Ji-

nak se vynaložené milionové částky z  rozpočtu 

městské části na  zvelebení veřejného prostoru 

budou míjet účinkem. 

Učitelé si zaslouží úctu 

Nasměrujme občanskou dobročinnost lépe!

Všichni jsme pěšáci

Zákony se vztahují jen na někoho 

Za kritiku netransparentního rozdělování 
dotací vyhozen člen komise

Zkušenosti s Antigraffi ti programem

Jaroslava Suková / TOP 09

Radek Hlaváček / ČSSD

Pavel Ambrož / KSČM

Alexander Bellu / ODS

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) sobě

Tomáš Štampach / Svobodní
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pozvánky/inzerce

  
Volná pracovní 

místa

Nabídku volných 

pracovních míst 

MČ Praha 3 naleznete 

na adrese 

www.praha3.cz/urad/volna-pracovni-mista

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 

VÝZVA č. 669 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným garážovým stáním. Jedná 

se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání

Minimální nájemné 

za měsíc 
Termín nabídky

1. Slezská 0/8a garáž. stání č. 7 800 Kč
23. března 2018 

do 14 hod.

Pozn.: Toto parkovací stání bude pronajato pouze občanům s nájemní či podnájemní smlouvou ve vnitrobloku 

Slezská – Jičínská – Vinohradská - Čáslavská!

Více informací naleznete na www.praha3.cz/urad/vyzvy-a-vyberova-rizeni

  Stropní sušák prádla – prádlo se snad-
no vytáhne ke stropu a nepřekáží. Mon-
táž – tel.: 602 273 584.

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, 

odvezu. Tel.: 286 891 400.

  Koupím ván. ozdoby, řetězy, péřový stro-

mek, lucerničky aj.  Tel.: 603 410 736.

  Koupím lidový kroj. Tel.: 603 410 736.

 Jako rodinnou investici koupím byt nebo 

dům v Praze. Na stěhování nespěchám, 

mohu Vás nechat dlouhodobě v nájmu. 

Platba hotově, dluhy vyplatím. 

Tel.: 608 661 664.

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

 Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele. 

Tel.: 604 617 788.

 Koupím rodinný dům na Praze 3. Nejsem 

RK. Tel.: 774 344 645.

 Koupím byt v Praze 2 a 3, může být 
i v původním stavu, platba v hotovosti. 
Děkuji, tel.: 602 311 458.

  VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTA-
LOSTÍ. Volejte tel.: 608 884 148.

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

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

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

  HODINOVÝ MANŽEL – profesionální 
pomocník pro opravy, montáže, údržbu 
a další pomoc ve vaší domácnosti, na za-

hradě, chatě nebo v kanceláři. 

Tel.: 736 140 942.

  Malířské a tapetářské práce, prodej 
tapet MARBURG. Michal Zelenka, tel.: 
776 559 898, www.tapety-marburg.cz.

  VYKLÍZENÍ – ODVOZ STARÉHO NÁBYT-
KU NA SKLÁDKU. Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a od-
vezeme cokoli. Rozumná cena – stěho-
vání. Volejte tel.: 773 484 056.

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

REZERVACE NUTNÁ – vstupenky si m žete rezervovat elektronicky prost ednictvím www.kcvozovna.cz, nebo osobn  vyzvednout od 10.00 do 18.00 v KC Vozovna.

literarni_vecer_2018_03_hovory_s_TGM_A4.indd   1 14.2.2018   16:48:30

Je tu start Bitters ligy! 
25. ročník ligy amerického fotbalu v České republice.

1. 4. 2018 / výkop 14:00
VIKTORIA ŽIŽKOV 

Prague Black Panthers vs. Prague Lions

www.caaf.cz

Vstupné 100 Kč. V parku atraktivní fanzóna s fotbalovými atrakcemi a občerstvením.

odborné nakladatelství pro bezpečnost a prevenci

SCHOPNÉ OBCHODNÍKY 

IV_Nakladatelstvi_Inzerat_138x179mm_Radnicni noviny.indd   1 15.08.2017   12:13:08
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důležité informace

Oznámení
Dnem 1. ledna 2018 nese Svaz důchodců Praha 3 nový název, schvá-

lený Republikovým sjezdem Svazu důchodců České republiky dne 8. lis-

topadu 2017, Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Praha 3. 

Sídlo Základní organizace zůstává nezměněno Olšanská 7, 130 00 Pra-

ha 3. Tel. 266 314 523.

Všichni senioři Prahy 3 jsou v naší organizaci vítáni a v jednotlivých ob-

lastech zájmu (kulturní akce, výlety po Praze i mimo) se mohou obracet na 

níže uvedené členy výboru.

Pro ucelenou informaci o složení výboru, jsou všichni členové výboru 

Základní organizace, kteří byli zvoleni na další období 4 let jmenovitě uve-

deni, včetně jejich kompetencí.

a) Předsedkyně Mgr. Vladimíra Kalfusová

b) Místopředsedkyně Ing. Helena Malá

c) Kultura (divadla, koncerty, zájezdy a jiné akce) Alena Kocourková

d) Evidence, známky Eva Janečková

e) Sociální oblast (DPS, informace, pomoc …) Helena Hendrychová

f) Spolupráce s výborem Eva Janíčková

g) Hospodářka (fi nance, účetní, ČPS) Jitka Burgrová

h) Turistický kroužek, sportovní akce František Prášek

i) Tiskový mluvčí Ing. Bohuslav Nigrin

j) Organizační záležitosti Jaroslava Kebzová

k) Revizní komise – předsedkyně Milada Beranová

l) Revizní komise – členky Božena Dlouhá,   

  Libuše Dědičová

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 
pro živnostníky a  fi rmy! Nevhazujte staveb-

ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-

ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-

vé hospodářství s.  r.  o., tel.: 296 339 909 nebo 

926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383, 

222  116  300 a  222  116  387 a  na  e-mailu: ave@ave.cz.

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali, 

vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

místo datum a čas

Přemyslovská x Sudoměřská 1. 3. 2018 15:00–19:00 čt

U Rajské zahrady x Vlkova 3. 3. 2018 09:00–13:00 so

V Zahrádkách x Květinková 3. 3. 2018 10:00-14:00 so

Ambrožova x Malešická 6. 3. 2018 13:00–17:00 ut

Koněvova x V Jezerách 6. 3. 2018 14:00–18:00 ut

Soběslavská x Hollarovo náměstí 7. 3. 2018 13:00–17:00 st

Tachovské náměstí 7. 3. 2018 15:00–19:00 st

Na Vrcholu x V Domově 8. 3. 2018 15:00–19:00 čt

nám. Jiřího z Lobkovic 10. 3. 2018 09:00–13:00 so

nám. Barikád 10. 3. 2018 10:00–14:00 so

Kostnické náměstí x Blahníkova 13. 3. 2018 13:00–17:00 ut

Buková x Pod Lipami 13. 3. 2018 14:00–18:00 ut

Jeseniova 143 14. 3. 2018 13:00–17:00 st

Přemyslovská x Orlická 14. 3. 2018 15:00–19:00 st

Sudoměřská x Křišťanova 15. 3. 2018 15:00–19:00 čt

Křivá 15 17. 3. 2018 09:00–13:00 so

Přemyslovská x Sudoměřská 17. 3. 2018 10:00–14:00 so

U Rajské zahrady x Vlkova 20. 3. 2018 13:00–17:00 ut

V Zahrádkách x Květinková 20. 3. 2018 14:00–18:00 ut

Ambrožova x Malešická 21. 3. 2018 13:00–17:00 st

Koněvova x V Jezerách 21. 3. 2018 15:00–19:00 st

Soběslavská x Hollarovo náměstí 22. 3. 2018 15:00–19:00 čt

Tachovské náměstí 24. 3. 2018 09:00–13:00 so

Na Vrcholu x V Domově 24. 3. 2018 10:00–14:00 so

nám. Jiřího z Lobkovic 27. 3. 2018 13:00–17:00 ut

nám. Barikád 27. 3. 2018 14:00–18:00 ut

Kostnické náměstí x Blahníkova 28. 3. 2018 13:00–17:00 st

Buková x Pod Lipami 28. 3. 2018 15:00–19:00 st

Jeseniova 143 29. 3. 2018 15:00–19:00 čt

Přemyslovská x Orlická 31. 3. 2018 09:00–13:00 so

Sudoměřská x Křišťanova 31. 3. 2018 10:00–14:00 so

Vaše auto není 
trezor

Vykrádání aut je typem kriminality, 

kterou je velmi obtížné zcela vymýtit. 

Majitelé vozů mu ale mohou úspěš-

ně předcházet tím, že nebudou zlo-

dějům chystat „lákadla“ v  podobě 

věcí odložených uvnitř aut. 

Batohy, oblečení, tašky s  note-

booky, kabelky ponechané na  se-

dadlech, ale také dobíječky na tele-

fon a navigace mohou být impulsem 

k tomu, aby se vám do auta někdo 

vloupal. V lepším případě jen přijdete 

o věci, horším musíte řešit i poško-

zené auto. Předcházet krádežím je 

lepší, než řešit jejich následky, proto 

se vyplatí dodržovat několik základ-

ních pravidel: 

Nenechávat nic ve  vozidle. 
I pro pár drobných mincí uložených 

v  přihrádce středového panelu ce-

lá řada zlodějů neváhá rozbít okno 

či vypáčit zámek, čímž samozřejmě 

majiteli vozu způsobí daleko větší 

škodu. 

Nenechávat otevřená okénka. 
Zavazadlový prostor při par-

kování raději vždy vyprázdnit, 
a pokud je to možné, tak krycí role-

tu nechávat otevřenou, aby bylo vi-

dět, že se ve voze nenacházejí žád-

né cennosti. 

Doporučuje se též nechávat ote-

vřené i uzavíratelné přihrádky, kdy je 

pouhým nahlédnutím vidět, že zde 

není nic, co by se dalo odcizit. 

Kompostéry pro občany
Chcete ekologicky zužitkovat roz-

ložitelné zbytky z  domácnosti či za-

hrady? Máte k  dispozici pozemek 

v Praze 3? Využijte bezplatně domácí 

kompostéry.

V  rámci programu Městská část 

Praha 3 kompostuje je občanům 

k  dispozici ještě 30 kompostérů 

o velikosti 650 l. O kompostér mohou 

požádat občané, ale i SV, BD a spo-

lečnosti. O  realizaci projektu se sta-

rá Správa zbytkového majetku Pra-

hy 3. Podrobné informace naleznete 

na  stránkách www.szmpraha3.cz, 

kde je ke  stažení přihláška do  pro-

gramu. V  přihlášce jsou uvedeny 

veškeré podmínky, které je třeba ža-

datelem splnit. Informace poskytnou 

také Informační centra městské čás-

ti. 

Oznámení Pražské vodohospodářské 
společnosti

Pražská vodohospodářská spo-

lečnost a.s. připravuje v rámci obnovy 

vodohospodářského majetku hlavního 

města Prahy dle ročního investičního 

plánu obnovy schváleného Radou hl. 

m. Prahy níže uvedené investiční ak-

ce, které se neobejdou bez dočas-

ných dopravních omezení:

Investiční akce zahajované v roce 
2018:
Sanace komor VDJ Hrdlořezy

Rekonstrukce kanalizace, ul. Koněvova

Rekonstrukce kanalizace, ul. Prokopo-

va (úsek Olšanské nám. – Jeseniova)

Rekonstrukce kanalizace, ČS VDJ 

Hrdlořezy

Rekonstrukce kanalizace, ul. Tachov-

ské nám.

Rekonstrukce kanalizace, ul. Bořivojo-

va a Jagellonská

Obnova vodovodních řadů, ul. Bořivo-

jova, Jagellonská a okolí

Obnova vodovodních řadů, Tachov-

ské nám. a okolí

Sanace komor VDJ Flora

ČS a VDJ Flora – Rekonstrukce trub-

ních rozvodů podolských komor  

Zdravotní zásah na 
Krejcárku

V  průběhu měsíce února pra-

covníci Lesů hl. m. Prahy pokra-

čovali na  Krejcárku v  nahodilé 

těžbě zahájené v  druhé polovi-

ně roku 2017. Průběžně dochází 

k odstranění nebezpečných souší 

a stromů poškozených větrem ne-

bo kůrovcem. „Současně s  tímto 

zdravotním zásahem provedeme 

obnovní zásah formou jednotlivé-

ho výběru po ploše porostu, a  to 

za  účelem podpory přirozeného 

zmlazování porostu. Tento způsob 

obnovy lesních porostů je v  sou-

ladu s principy trvale udržitelného 

hospodaření bez nutnosti vzniku 

lesních holin a narušení funkcí le-

sa,“ informovala referentka Tereza 

Sokolová. Pro doplňující informa-

ce lze kontaktovat místně přísluš-

ného lesního p.  Malenického tel: 

778 827 798.

Rada MČ Praha 3
v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

 odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění 

oznamuje vyhlášení konkurzního řízení
na funkci ředitele

Mateřské školy, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

Požadavky: 
•  vzdělání podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně ně-

kterých zákonů, 

• požadovaná praxe dle § 5, zákona 563/2004 Sb., v platném znění 

• odborné, řídící a organizační schopnosti 

• znalost školských předpisů a školské problematiky 

• občanská a morální bezúhonnost 

• znalost práce s PC 

K přihlášce doložte: 
•  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a dokladů o dalším vzdělá-

vání 

•  doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem 

• strukturovaný životopis 

• koncepci rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu formátu A4) 

•  výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání 

•  lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu funkce (ne starší než 

dva měsíce) 

•  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

Předpokládaný nástup do funkce: 1. srpna 2018 

Přihlášky s doklady musí být doručeny osobně nebo poštou do podatelny nej-
později do  29. března 2018 na adresu: ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 

PSČ 130 85 

Obálku označte textem: „Konkurzní řízení MŠ U Zásobní zahrady - neotvírat”.

Rada MČ Praha 3
v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění  

oznamuje vyhlášení konkurzního řízení
na funkci ředitele

Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

Požadavky: 
•  vzdělání podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně ně-

kterých zákonů, 

• požadovaná praxe dle § 5, zákona 563/2004 Sb., v platném znění 

• odborné, řídící a organizační schopnosti 

• znalost školských předpisů a školské problematiky 

• občanská a morální bezúhonnost 

• znalost práce s PC 

• dobrý zdravotní stav 

K přihlášce doložte: 
•  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a dokladů o dalším vzdělávání 

• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem 

• strukturovaný životopis 

• vize rozvoje školy (v rozsahu max. 4 strany strojopisu formátu A4) 

• výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání 

•  lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu funkce (ne starší než 

dva měsíce) 

•  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění  

Předpokládaný nástup do funkce: 1. srpna 2018 

Přihlášky s doklady musí být doručeny osobně nebo poštou do podatelny do 
29. března 2018 na adresu: ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 85 

Obálku označte textem: „Konkurzní řízení ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - neotvírat”.

Ošetřovatelský domov 
Praha 3 

nabízí možnost stravování senio-

rům bydlících v  blízkosti Habro-

vé 2654/2. Cena oběda je 75 Kč. 

Více informací obdržíte v době od 

8:00 do 15:00 u Dany Pekařové na 

tel. 739 518 479 nebo písemně na 

e-mail: dapeka@seznam.cz.
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Komunitní centrum Žižkov úspěšně pokračuje i v roce 2018
Další aktivity jsou přidávány do rozvrhu Komunitního centra Žižkov 
díky zvětšující se poptávce cílových  skupin projektu.  V bohatém 
výběru je možné nalézt mimo jiné cvičení pro maminky s dětmi se 
zajištěným hlídáním dětí, otevřený klub pro seniory nebo nízkopra-
hový předškolní dětský klub.

Atraktivní prostor a bezpečné prostředí komunitního cent-

ra nabízí smysluplné trávení volného času několika cílovým 

skupinám, jako jsou rodiny s dětmi a mládež v nepříznivé 

sociální situaci včetně rodin s  jedním rodičem samoživite-

lem/samoživitelkou, senioři a příslušníci etnických menšin, 

včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů. 

Do komunitního centra má přístup samozřejmě i široká veřejnost, která se 

může zapojit do volnočasových kurzů nekomerčního charakteru, různých 

workshopů, zaměřených mimo jiné na mezigenerační sdílení dovedností 

seniorů a mládeže. Součástí komunitního centra je i otevřený klub pro se-

tkávání lidí, pro něž jsou pořádány nejrůznější kulturní aktivity. Další infor-

mace o Komunitním centru Žižkov včetně časového rozvrhu je možné najít 

na facebookovém profi lu www.facebook.com/KCŽižkov. Projekt Komunit-

ní centrum Žižkov je realizován se 6 partnery – Nová Trojka, z. s., Husitské 

centrum o. p. s., Beztíže, z. ú., Sdílny generací, z. s., Centrum pro integraci 

cizinců, o. p. s. a Rodinné a komunitní centrum Paleček, z. s.. 

Projekt Komunitní centrum Žižkov 

je spolufi nancován Evropskou unií.

 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

V době velikonočních prázdnin 29. 3. pro-

bíhají pouze dopolední programy (Batolát-

ka, Cvičení pro rodiče s dětmi, Jogalates). 

Na Velký pátek 30. 3. a Velikonoční pondělí 

2. 4. je Nová Trojka pro veřejnost uzavřena.

Čt 8. 3. 15.00–16.30 Adaptace na  školu 

aneb Vše o zápisu a co dál

Pá 16. 3. 18.00 – So 17. 3. 9.30 Pyžámko-

vý večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti 

se postaráme my

So 17. 3. 10.00–16.00 Den pro pěstounské 

rodiny

Ne 18. 3. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne 

pro ženy – běžecká skupina

Ne 18. 3. 9.00–11.15 Sportovní dopoledne 

pro ženy – NEběžecká skupina

Ne 18. 3. 15.00 Morana aneb Vítání jara

Pá 23. 3. Odlehčovací pátek pro pěstoun-

ské rodiny

Pá 23. 3. 15.30–17.00 Vzory v rodině

Pá 23. 3. 16.00 Velikonoční dílny aneb Jak 

šlo vejce na vandr

Individuální poradenství a  mediace, 
podpůrné skupiny
Čt 8. 3. 16.30–17.00 Jak na poruchy učení 

a chování s etopedkou Mgr. Janou Češko-

vou

Pá 9. 3. 9.30–11.30 Laktační poradna s Ma-

rikou Pithartovou, DiS

Pá 16. 3. 9.30–11.30 Psychomotorický vývoj 

s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Po  19. 3. 9.00–10.30 Poradna v  oblasti 

osobnostního rozvoje

Čt 22. 3. 15.00–16.00 Dvojčata v rodině

Krizová linka Nové Trojky
Pokud se ocitnete v  těžko řešitelné situaci 

či náhlé osobní krizi, můžete vždy od pátku 

do  neděle včetně kontaktovat naši konzul-

tantku, vyškolenou pracovnici krizové linky 

na tel.: 734 258 291.

Internetové poradny
Rodinné a  občanské právo, Daně a  jak 

na ně, Sociálně právní ochrana dětí, Výcho-

va 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

St 21. 3. 19.00–21.00 Dobrovolnické setká-

ní a překvapení s Andreou Bubíkovou

Kurzovní tipy
Přihlašování do kurzů, náhrady hodin, rezer-

vace 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

Téma měsíce: Láska, sex a partnerské vztahy

2. 3. Diskuse na téma partnerské vztahy

9. 3. Co pro tebe znamená věrnost? Přijď si 

o tom pokecat.

13. 3. Znáš druhy antikoncepce? Víš jak se 

chránit? Přijď si pro informace.

15. 3. „Parkour“ – 15:00 startujeme. Doraž si 

zaskákat s profíkem.

19. 3. Co říká zákon o sexu nezletilých?

22. 3. Debata na téma láska a sex. Jak to 

máš ty?

26. 3. Turnaj fi fa, xbox.

29. 3. Přijď získat informace o rizikovém se-

xuálním chování.

  Rodinný klub Ulitka 
na Pražačce

 My.Aktivity, o.p.s.

 Nad Ohradou 2667/17, Praha 3

 info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz

 tel.: 777 851 386

Otevřený klub pro rodiče s  malými dětmi 

a těhotné ženy, nabízí:

• pravidelné kroužky

• hlídání dětí v rámci předškolky

• přednášky na aktuální témata

• odpolední akce pro celé rodiny

•  volná herna pro děti (otevírací doba: 

po  9–12:30, út a  čt 15:30–18, pá 10–

12:30)

Více informací o  programu naleznete 

na  www.rkulitka.cz, registrace: info@rkulit-

ka.cz.

20. 3. út 16–18 Festival Vítání jara – z Afriky 

až do Prahy

14. 4. so 16–18 Tradiční jarní bazar oblečení 

a potřeb pro děti a těhotné

SPORTOVNÍ DRUŽINA (pro děti 5–8 let)

Nový projekt za  zaváděcí ceny. Pondělí, 

středa, čtvrtek (13–17:30). Vaše dítě vy-

zvedneme ve  škole nebo školce a  celé 

odpoledne zajistíme sportovní program dle 

vybraného dne. V  ceně zahrnuta svačina 

a pitný režim.

VÝUKA ČEŠTINY pro děti (4–6 let) zdarma, 

úterý 14:15–15

Kroužek doučování češtiny pro předškoláky 

ze zahraničních i smíšených rodin.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018

Termíny a online přihlášky na www.rkulitka.cz.

Příměstský tábor pro nejmenší (3–5 let), 

Příměstský pohybový tábor (5–7 let), Letní 

sportovní kemp (5–8 let)

V  rámci rodinného klubu nabízíme pro 

znevýhodněné skupiny obyvatel a  cizince 

možnost bezplatných konzultací v dluhové 

poradně, u psychologa či právníka. Termín 

dle dohody. Kontakt: Zuzana Světlíková, 

svetlikova@myaktivity.cz, tel.: 607 003 125.

Ulita
Dům dětí a mládeže Praha 3

 Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

info@ulita.cz, www.ulita.cz

2. pá 17–20 Výtvarný ateliér pro dospělé – 

hravé koláže

5., 12., 19., a 26. po 16–18 Rodinná úniko-

vá hra Sherlockova zkouška

9. pá 17–20 Výtvarný ateliér pro dospělé –

ptačí říše akvarelovými pastelkami

13.  út 17–19.30 Velikonoční drátování – ve-

likonoční dekorace z drátků a korálků

16. pá 17–20 Výtvarný ateliér pro dospělé – 

portrét a fi gura

17. so 6.30–18.15 Na hory s Ulitou – jed-

nodenní lyžování v lyžařském areálu Šachty

18. a 25. ne 14–16 Velikonoční keramická 

dílna – slepice

20. út 17–20 Velikonoční dekorace z pedi-

gu – výroba proutěné klícky na vajíčka nebo 

kraslice

23. pá 17–20 Výtvarný ateliér pro dospělé – 

malba temperou

7. út 17–19.30 Drátované kraslice – techni-

kou jemného drátování se naučíme ozdobit 

kraslice

Nabídka na velikonoční prázdniny:

29. čt 8–17 Potvoříme – vyrábění jarních 

dekorací a pečení jidášků

29. čt 8–17 Lego Velikonoce – příměstský 

tábor plný lega

LETNÍ TÁBORY ŽLOUKOVICE 2018 A PŘÍ-

MĚSTSKÉ TÁBORY V PRAZE

1.7.–31.8. – letní tábory pro děti v táborové 

základně Žloukovice u Berouna a  letní pří-

městské tábory v Praze v DDM Praha 3 – 

Ulita. Více informací o jednotlivých táborech 

na www.ulita.cz.

 

 

RC Paleček
 Písecká 17, Praha 3

 tel.: 775 103 100

 www.rcpalecek.cz

Rodinné a komunitní centrum Paleček:

•  registruje do  nového kurzového období 

DUBEN–ČERVEN 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 

ÚNORU?

1. 3. Profesní hledání a  rodinné ladění, 

18–21

3. 3. Příměstská sobota pro děti v péči OS-

POD

7. 3. Podpůrná skupina v počátcích mateř-

ství, 13–15

10. 3. Příměstská sobota pro děti v  péči 

OSPOD

11. 3. Úvodní přednáška o AHA rodičovství, 

9–120

14. 3. Podpůrná skupina pro ženy s bato-

laty, 10–12

14. 3. Podpůrná skupina Porod jinak, 13–

15

21. 3. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

Paleček dále zdarma nebo za  dotovanou 

cenu nabízí:

•  Psychoterapeutickou poradnu pro dospě-

lé a děti

• Sociálně právní poradnu

•  Logopedickou poradnu

• Poradnu empatického rodičovství

•  Poradnu pro slaďování profesního a  ro-

dinného života

•  Svépomocné podpůrné skupiny: Porod 

jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batola-

ty; Jsem máma a mám své limity

Více informací o programu najdete na www.

rcpalecek.cz.

Registrace do seminářů a besed na kurzy-

prodeti@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.

Já a závislosti

Rovnodennost

5.–8. 3. Výroba přáníček na MDŽ

8. 3. Masopustní bojovka (přesunuta z kon-

ce února)

12.–19. 3. Výroba Morán

20. 3. Vynášení Morány

21. 3. Mezinárodní den za odstranění raso-

vé diskriminace – promítání fi lmu z Romea 

Tv

28. 3. Impro workshop na téma závislosti

26.–30. 3. Zahájení práce na zahrádce spo-

jený s nákupem semínek a sadbou

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

Seniory zveme do kurzů

7. 3. Obsluha chytrých telefonů

19. 3. Windows 10 – I. část

19. 3. Zálohování dat a systému

Informace a zápis v Klubu, na volná místa 

v  některých kurzech je možné přistoupit 

i po začátku kurzu, např. Latina (čt), Italština 

(čt), Relaxačně kondiční cvičení (út), Zdra-

votní cvičení (čt) nebo Anglická konverzace 

pro mírně pokročilé (út).

Zbývají ještě volná místa na výlet do Plzně 

17. 4.

V úterý 13. 3. od 11.00 hod. zveme na před-

nášku Trénování paměti, účast ZDARMA.

Skupina KONTAKT, příležitost k popovídání 

a seznámení bude 8. a 29. března od 10.30 

hod., účast ZDARMA.

V Klubu je otevřeno po–čt 9.00–18.00, pá 

do 16.00, zavřeno je 30. 3. 2018..

 

  ALFA HUMAN SERVICE
Na Vrcholu 2595/25

130 00 Praha 3

tel.: 242 441 486 

e-mail.: info@alfabet.cz 

www.alfahs.cz

Komunitní centrum Alfa nabízí stávající 

i  nové volnočasové aktivity pro všechny 

věkové kategorie v městské části Praha 3–

Jarov 

Pro seniory:

• pravidelná setkávání Tréninku paměti

• základy na PC pro úplné začátečníky

•  výtvarné dílny tematicky zaměřené s prvky 

arteterapie (dílny probíhají jednou měsíč-

ně) – 22. 3. dopoledne – téma Velikonoční 

tvoření 

Kroužky pro děti na ZŠ JESENIOVA: 

•  Poznej svou sílu (zaměřen na  poznání 

a  ovládání své síly s  využitím základních 

prvků sebeobrany)

•  Tvoření hrou (děti zde rozvíjí svoje výtvar-

né tvoření, kreativitu)

•  Tancování hrou (zaměřen na výrazový ta-

nec s prvky taneční pohybové terapie)

Pro rodiče:

•  Poradenské a  terapeutické konzultace 

a poradenství

Zájemci o  naše aktivity přihlaste se u  nás 

telefonicky či emailem. Rádi Vás také u nás 

přivítáme osobně od  pondělí do  čtvrtka 

od 9:00–do 14:00.

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3,   272 743 666 

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Občanská poradna REMEDIUM poskytuje 

pravidelně sociální poradenství - bezplatné, 

nezávislé, důvěrné a nestranné - v následu-

jících časech:

pondělí,  úterý a  čtvrtek 8.30–11.30 pro 

osobní konzultace (bez objednání), pondělí, 

úterý a čtvrtek 12.30–15.30 pro telefonické 

dotazy.

Čekárnu otevíráme čtvrt hodiny před začát-

kem konzultací.

Na našich stránkách www.dluhovylabyrint.cz 

můžete zjišťovat informace z oblasti dluhové 

problematiky.

Bližší informace najdete na www.remedium.cz.

 Komunitní centrum Žižkov
 Koněvova 65a, Praha 3

Pondělí: 

9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi

13.30–15.30 Otevřená hodina šití na strojích

14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda

15.30–17.30 Cvičení pro maminky s dětmi 

se zajištěným hlídáním dětí

15.30–17.30 Free Cinema Films: promítání 

fi lmů s odbornou přednáškou

18–19.30 Kurz pletení/Kurz šití na  strojích 

pro začátečníky

Úterý:

9–12 Předškolní dětský klub

9–11 Psychoterap. služby pro rodiny s dět-

mi

9–12 Poradenství pro cizince

9–13 Otevřený klub pro seniory

11–13 Dámský klub

14–18 Odpolední otevřený klub pro mládež

18–20 Kalistenika pro děti a mládež

Středa:

9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi

14–18 Bojové sporty pro mládež

14.30–16 Workshop nový cirkus pro děti 

a mládež

16–18 Poradenství pro rodiny s dětmi

18–21 Divadelní workshop I. pro mládež

Čtvrtek:

9–12 Předškolní dětský klub

9–12 Otevřený klub pro seniory

9–13 Skupinové terapie a poradenství, své-

pomocné skupiny

14–18 Odpolední otevřený klub pro mládež

16.30–18.30 Nízkoprahový školní klub

18–20 Anglický klub

Pátek:

9–10.30 Kurz češtiny pro cizince s registrací 

– pokročilí 

10.45–12.15 Kurz češtiny pro cizince s re-

gistrací – příprava na zkoušku A1

Všechny aktivity kromě nízkoprahových 

kurzů češtiny jsou bezplatné a konají se při 

účasti dvou a více účastníků. Projekt je spo-

lufi nancován Evropskou unií.

HUSŮV INSTITUT TEOLOGICKÝCH 
STUDIÍ
Zveme opět všechny příznivce klasické 

hudby na březnové setkání. Tentokrát bude 

na programu poslech árií z Pucciniho oper 

Tosca, Turandot, Manon Lescaut, Madame 

Butterfl y, Edgar, Děvče ze zlatého západu 

etc. ve zcela dynamicky originálním vokálně 

– dramatickém pojetí Jonase Kaufmanna.

Sejdeme se opět v  aule Husova institutu 

teologických studií v Roháčově ul. 66, Pra-

ha 3 – Žižkov v pondělí 26. března v 18 hod. 

Těšíme se na vás. Vstupné je zdarma.

VSTUP VOLNÝ

FILMOVÉ ÚTERKY & AKCE V KCH SUTERÉN / BŘEZEN 2018

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Praha - Pól růstu

PO CELÝ BŘEZEN / UMĚNÍ V KCH / ARTE DÍLNY KLUBU REMEDIUM / VERNISÁŽ 2. březen /17:00 

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ 
Husitská 114/74 / Praha 3 – Žižkov

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH / 13:00 & 18:00

OSVĚTOVÁ PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLY

KLUB DESKOVÝCH HER

bezplatný vstup

VÝTVARNÉ AKTIVITY

BEZPLATNÝ VSTUP

BEZPLATNÝ PRONÁJEM

          7. 3. / 19.00 / ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČR / České centrum pro investigativní žurnalistiku 
12. 3. / 14.30 / PAMĚŤ / trénování paměti / ukázky cvičení / seznámení s tématem / REMEDIUM 
13. 3. / 19.30 / VLADIMÍR FRANZ hostem Jana Bárty / „setkávání s osobnostmi veřejného života“ 
14. 3. / 18.30 / MEDIACE & způsob řešení sporů / úvod do tématu / kdy kontaktovat mediátora ?

 6. březen 13.00 Tři dary / ČR 2012 / 26 min.
 18.00 Zeptejte se sexperta / USA / Indie 2017 / 80 min.
13. březen 13.00 ThuleTuvalu / Švýcarsko 2014 / 96 min.
 18.00 Na sever od slunce / Norsko 2012 / 46. min
20. březen 13.00  Epidemie svobody / ČR 2017 / 67 min.
 18.00  Úžasný Ázerbajdžán / Velká Británie 2012 / 60 min.
27. březen 13.00 Zločinci podle zákona / Izrael / Německo /  Španělsko 2010 / 91 min.
 18.00 V paprscích slunce / Rusko / ČR / Něm. / S. Korea / Lotyšsko 2015 / 90 min.

výstavu zahájí lektorky A. R. Kabele a T. Trynerová / na klavír zahraje Daniela Čapková
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inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA 
pond lí 9.00 –19.00
úterý 9.00 –16.00
st eda 9.00 –19.00
tvrtek 9.00 –16.00

pátek 9.00 –16.00

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

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Program informačního centra na pří-

slušný měsíc viz inzerát na straně 17

Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
tel.: 222 510 796

www.kcvozovna.cz

1. čt 10.00–11.00 Kočárem do  Vo-

zovny

1. čt 16.00–19.00 Klub deskových 

her, skupina 1: Děti s doprovo-

dem

3. so 16.00 Bohnická divadelní spo-

lečnost®: Ufoun je kamarád

6. út 17.00 Divadlo Krasohled: Tři 

přání

7. st 10.30 Remedium LouDkové di-

vadélko: Kouzelný les

7. st 17.00 Křeslo pro hosta: Kateřina 

Cajthamlová

10. so 17.00–19.00 Malý princ 

(1. část)

12. po 16.00 Fresh Senior: Tvůrčí díl-

na s Miladou Gabrielovou

13. út 17.00 Toy Machine: Skřítci

14. st 18.00 Okénko do historie: Žijící 

Buddha – 17. Gjalwa Karmapa

15. čt 10.00–11.00 Kočárem do Vo-

zovny

15. čt 16.00–19.00 Klub deskových 

her, skupina 3: Tradiční deskové 

a karetní hry

17. so 17.00–19.00 Malý princ 

(2. část)

19. po  16.00 Fresh Senior: Filipíny, 

jedna silnice v Kambodži a špet-

ka Vietnamu

20. út 17.00 Divadlo LokVar: Tatínek 

není k zahození

21. st 18.00 Literární večer: Karel Ča-

pek Hovory s TGM

22. čt 15.00–16.30, 16.30–18.00 Díl-

na se Sofi í: Velikonoční dekora-

ce

24. so 16.00 Divadlo LokVar:Český 

Honza

26. po 16.00 Fresh Senior: Freshme-

mory – jogging pro svěží paměť

27. út 17.00 Divadlo Krasohled: Po-

hádka o Malence

28. st 17.00 Středeční hudební reci-

tály: Vašek Koubek

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

5. 3. 17.00 Fresh senior: Jan Burian

DIVADLO PRO TANEC

3. so 20:00 Dokud neumřeli

4. ne 20:00 Pražský improvizační 

orchestr

5. po 20:00 Proces

6. út 20:00 KOREKCE 

12. po 20:00 Constellations II. (Time 

for Sharing)

13. út 20:00 Constellations II. (Time 

for Sharing)

16. pá 20:00 Festival Bazaar 2018: 

ONE GESTURE

18. ne 18:00 Švihla + projekce fi lmu 

Beating

20. út 20:00 One Step Before the 

Fall

22. čt 20:00 DEVOID

25. ne 16:00 Karneval zvířat

26. po 11:00 Karneval zvířat

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

1. 3. Mäkkelä (FIN/GER), fi nnish 

songwriter – performer

8. 3. Phil Shöenfelt & Southern 

cross

15. 3. Helemese unplugged, šanson 

– punk/Kyjov + Jindra Holubec, 

funky – folk/Ostrava

22. 3. Žižkovská noc, blues/rock, 

John Hayllor, Špinavý lůzři atd.

23. 3. Žižkovská noc, folk/punk, 

Pentagramček, Mama hotel, Dan 

Vertigo atd.

24. 3. Žižkovská noc, folk/punk, 

V oblacích, Klika, Blaženka atd.

29. 3. Čerti ve stodole, experimental

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

1. čt 19:30 DÁLAVA /US

2. pá 19:30 CHINESE MAN /FR

3. so 19:30 SUSANNE SUNDFØR /

NO

5. po 20:00 VERTEDANCE & HALKA 

TŘEŠŇÁKOVÁ – HEROIN WEST

6. út 18:30 KAR & HAPPY BONES

7. st 17:00 PROJEKTOVÝ VEČER 

PRAŽSKÉHO HUMANITNÍHO 

GYMNÁZIA

9. pá 19:30 CARPENTER BRUT

10. so 19:00 POLETÍME ?

12. po 19:30 HONZA KŘÍŽEK  

SÓLO

19. po 20:00 SPITFIRE COMPANY 

 FRAGMENTY MILOSTNÝCH 

OBRAZŮ

20. út 19:30 MULATU ASTATKE /

Etiopie

21. st 18:30 TŘI SESTRY A HOST

22. čt 18:00 MONIKA NAČEVA, ILLE, 

KALE

23. pá 18:00 ZRNÍ, MANON MEURT, 

PRIS

24. so 18:00 HENTAI 

CORPORATION, DEPELORD /PL, 

PRVNÍ HOŘE, BARO CHANDEL

26. po 20:00 SPITFIRE COMPANY  

VYPRAVĚČ

10. 3. 18.45 MET: Live in HD | Semi-

ramis

12. 3. 17.30 a 20.30 Ladislav Zibura: 

Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii

15. 3. a 26.3. 19.45 NT Live | Hamlet

21. 3. 20.30 Cyklokino | Drive

22. 3. 19.45 NT Live | Julis Caesar

23. 3. 20.30 Legendy v Aeru | Leon

31. 3. 18.45 MET: Live in HD | Takové 

jsou všechny

Projekce pro seniory – každé úterý 

od 10.00 a čtvrtek od 13.30

1. 3. Nemilovaní

6. 3. S láskou Vincent

8. 3. Vnitřní slunce

13. 3. Nit z přízraků

15. 3. Mečiar

20. 3. Prezident Blaník

22. 3. Tvář vody

27. 3. The Florida Project

29. 3. Planeta Česko

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 

středu od 10.00. 

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti 

i dospělé, www.aeroskola.cz 

27. út 18:00 a 20:00 Petr Vaněk: 

Úvod do práce s počítačem – 

Rekvalifi kační kurz

28. st 19:30 DAN BÁRTA & 

ILLUSTRATOSPHERE  MEZI 

VRCHOLY TOUR 2018E

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

27. 2.–4. 3. Festival otrlého diváka

6. 3. 20.30 Diáky | Burning Man – 

bouře v poušti 

Žižkov - pražský Montmartre

Nové sdružení pražských umělců pa-

tří s ohledem na dobu svého vzniku 

v roce 1992 mezi nejstarší aktivní no-

vodobé umělecké spolky. Už nejmé-

ně dvacet let je ovšem společenstvím 

otevřeným, přístupným i  mimopraž-

ským tvůrcům. Prošlo jím přes dvě 

stovky malířů, sochařů, grafi ků a  fo-

tografů a má za sebou ke stovce ko-

lektivních výstav doma i  v  zahraničí. 

Současnými na  výstavě zastoupe-

nými členy jsou: Martina Dědičová, 

Karel Dvořák, Václav Frolík, Jozefína 

Garajová, František Koudelka, Ivan 

Králík, Milan Křenek, Mirka Mádrová, 

Jaroslav Modráček, Antonín Navrátil, 

Miroslav Pangrác, Alena Petříčková, 

Ludmila Razimová, Zdenka Reine-

rová, Olga Stárková, Michail Ščigol, 

Adéla Tománková, Petr Tošovský, 

Jan Vít, Vladimír Všetečka, Marian 

Zajíček, Václava Zouplnová.

Sdružení pořádá, mimo jiné, kaž-

dý rok minimálně jednu čí více vel-

kých společných výstav děl svých 

členů v  různých reprezentativních 

prostorách nejen v Praze a České re-

publice, ale i v zahraničí a také, i díky 

podpoře městské části Praha  3, 

ve své Výstavní síni Antonína Navrá-

tila. Jednou z  těch žižkovských je 

každoročně společná výstava s ná-

zvem „Žižkov – pražský Montmar-

tre“, vycházející z motivů lokality Žiž-

kova a života jeho obyvatel. Naplňuje 

tak jednu z nosných idejí dlouhodo-

bého projektu sdružení, totiž umě-

leckého dialogu příslušníků sdružení 

ve vztahu k místu působení. Poprvé 

proběhla v roce 2013. Smyslem vý-

stavy je aktivování zájmu veřejnos-

ti o  společenské a  umělecké dění 

kolem Nového sdružení pražských 

umělců, které má na Žižkově své síd-

lo, a řada jeho členů na Praze 3 bydlí 

nebo tvoří. Nabízí zastoupení většiny 

stylů moderního i klasického umění, 

ale i velmi netradiční díla, je jen málo 

malířských směrů, kterými by se ně-

kdo z členů sdružení nevydal. 

10. Žižkovský výtvarný salon
Na letošní jubilejní rok připadá i jedno malé žižkovské jubileum, a to 10. roč-

ník Žižkovského výtvarného salonu, který se oproti minulým rokům uskuteční 

již v červnu. Vystavit své umělecké dílo zde může každý, kdo přesáhl věkovou 

hranici 18 let a žije, studuje, pracuje či jinak působí na Praze 3. Výstava vybra-

ných děl proběhne od 11. do 27. června ve výstavní síni Atrium. Dílo s vyplně-

nou přihláškou a instalačním poplatkem 200 Kč lze odevzdat v Atriu v těchto 

termínech: 4. a 6. června od 14:00 do 18:00 hodin, 5., 7. a 8. června od 10:00 

do  13:00 hodin. Pro bližší informace se obraťte na  Odbor kultury Prahy 3: 

tumova.marie@praha3.cz, tel.: 222 116 154.

Plavání pro seniory a rodiny s dětmi
V rámci projektů Trojka pro seniory a Trojka 

pro rodiny připravila městská část Praha 3 

program plavání, který startuje 19. 2. 2018.

Plavání určené pro seniory a rodiny s dětmi se bude zdarma konat ve Spor-

tovním a rekreačním areálu Pražačka v těchto časech: senioři – Út, St, Čt – 

12:00–12:45; rodiny s dětmi – Út, St, Čt – 18:15–19:00 a Pá – 14:30–15:15.

Poukázky na Plavenky lze vyzvednout od 14. 2. 2018 v budově radnice na 

adrese Havlíčkovo nám. 700/9, v prvním patře, kancelář č. 116, a to v těchto 

hodinách: Po a St – 13:00–16:00, Út a Čt – 9:00–12:00.

8. 3. 17.00–22.00 Klub deskových her 

v kavárně Atria (skupina 2)

14. 3. 19.30 Halíř Trio a Jan Brabec

15. 3. 19.00 Vernisáž k výstavě Mar-

kéta Jáchimová: Raum

21. 3. 19.00 Koncert pro ni – Michal 

Záhora, Petr Šporcl, Jan Komárek

22. 3. 19.30 Pavel Voráček

23. 3. 19.30 Barber-Janáček-Gill-

-Ištvan: Works for cello and piano 

– křest alba, hrají Katelyn Bouska 

a Štěpán Filípek

24. 3. 15.00 Stamicovo kvarteto

25. 3. 16.00–18.00 Kdo se bojí, 

nesmí do lesa – výtvarně-hudební 

workshop

26. 3. 19.30 Marina Bruno v Káleidos 

– pocta

27. 3. 19.30 Epoque Quartet: Jarní 

koncert

 

VÝSTAVY

15. 3.–5. 4. Markéta Jáchimová: 

Raum

 

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

1. čt 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimr-

mana

3. so 19:00 Kurz osudové přitažlivosti 

| TEĎ! Divadlo

4. ne 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrmana

5. po 19:00 Habaďúra | Divadlo 

A. Dvořáka Příbram

6. út 19:00 Dracula reloaded | Divadlo 

AQUALUNG

7. st 19:00 Legenda o lesích a lidech | 

DK Jirásek Česká Lípa

8. čt 19:00 Pan Hus aneb Tenkrát 

v Kostnici | Divadlo AQUALUNG

10. so 19:00 Zabte ošklivé | Divadlo 

AQUALUNG

11. ne 19:00 Záskok | Divadlo Járy 

Cimrmana

12. po 19:00 Čechov vs. Tolstoj aneb 

Manželská zkouška | 3D company

13. út 19:00 Záskok | Divadlo Járy 

Cimrmana

14. st 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

15. čt 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

16. pá 19:00 The Conquest of the 

North Pole | Cimrman English 

Theatre

17. so 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

18. ne 19:00 Cimrman v říši hudby  | 

Divadlo Járy Cimrmana

19. po 19:00 Smích zakázán | 3D 

company

20. út 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

21. st 19:00 Válka Roseových | Diva-

dlo A. Dvořáka Příbram

22. čt 19:00 Hospoda Na mýtince | 

Divadlo Járy Cimrmana

23. pá 19:00 Frida K. | 3D company

24. so 19:00 Válka s mloky | Divadlo 

AQUALUNG

25. ne 19:00 Vražda v salónním 

coupé | Divadlo Járy Cimrmana

26. po 19:00 Starý holky | 3D com-

pany

27. út 19:00 České nebe pro HELP-

PES | Divadlo Járy Cimrmana       

28. st 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

29. čt 19:00 Posel z Liptákova | Diva-

dlo Járy Cimrmana       
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ze života Prahy �

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného člen-
ského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dní. Zákonný zástupce je 
povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalen-
dářního roku, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit. Povinná školní docházka za-
číná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, po-
kud mu není povolen odklad. Podmínkami přijetí dítěte narozeného v období od září do konce 
prosince daného roku jsou tělesná a duševní vyspělost a doporučující vyjádření školského pora-
denského zařízení.

Pro školní rok 2018–2019 budou do 1. ročníků základních škol zapsány děti, které dosáhnou 
šestého roku věku do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky. Zákonný zástupce při zápi-
su předloží svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvo-
du v souladu s § 178 odst. 2 školského zákona, v němž má žák místo trvalého pobytu, pokud 
zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol 
jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol. 
Ředitelé spádových škol jsou povinni přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základních škol postu-
pují ředitelé podle zveřejněných stanovených kritérií. 

Základní školy

ZŠ Cimburkova  
ředitelka ing. Irena Meisnerová
Praha 3, Cimburkova 18/600; tel.: 222 782 848, e-mail: fzskola@volny.cz, www.cimburacka.cz
Zaměření: na žáky z odlišného sociokulturního prostředí a se specifi ckými vzdělávacími potřebami.
Spádová oblast: Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Husinecká, Husitská, Chvalova, Jeroný-
mova, Koněvova – lichá č. 1–13, sudá č. 2–28, Kostnické náměstí, Milíčova, Orebitská, Pod 
Vítkovem, Prokopovo náměstí, Prvního pluku, Příběnická, Seifertova – lichá č. 59–97, sudá 
č. 34–50, Štítného, Tachovské náměstí, Trocnovská, U Božích bojovníků, U Památníku.

ZŠ Chmelnice
ředitel Mgr. Václav Havelka
Praha 3, K Lučinám 18/2500; tel.: 284 824 705, e-mail: reditel@zschmelnice.cz, www.zschmelnice.cz
Zaměření: škola s rozšířenou ekologickou výchovou a ekologickými aktivitami. Důraz je kladen na vý-
uku informatiky a projektové vyučování.
Spádová oblast: Buková, Habrová, K Chmelnici, K Lučinám, Koněvova – lichá č. od 205 výše, sudá 
č. od 238 výše, Křivá, Květinková – lichá č. od 13 výše, sudá č. od 12 výše, Luční, Na Balkáně – sudá č. 
od 68 výše, Na Lučinách, Na Vrcholu, Nad Lukami, Osiková, Pod Lipami – lichá č. od 23 výše, sudá 
č. od 38 výše, Spojovací – sudá č. 30–50, U Kněžské louky, V Jezerách, V Okruží.

ZŠ Jeseniova
ředitel Mgr. Jiří Lébr 
Praha 3, Jeseniova 2400/96; tel.: 222 103 412, e-mail: reditel@zsjeseniova.cz, http://zsjeseniova.cz
Zaměření: na sport a pohybové aktivity.
Den otevřených dveří: 22. 3. 2018 od 15 do 17 hodin.
Spádová oblast: Ambrožova, Basilejské náměstí, Biskupcova – lichá č. 1–73, sudá č. 2–60, 
Buchovcova, Jana Želivského, Jeseniova – lichá č. 85–151, sudá č. 96–210, Jilmová, K Červené-
mu dvoru, Koněvova – sudá č. 108–152, Loudova, Malešická, Na Hlídce – lichá č. 1–9, sudá 
č. 2–8, Na Parukářce, Na Třebešíně, Na Vápence, Nad Třebešínem III, Pod Kapličkou, Rečko-
va, U Nákladového nádraží, U Zásobní zahrady, Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou – lichá 
č. 1–19, sudá č. 2–20, Zelenky-Hajského.

ZŠ Lupáčova
ředitel Mgr. Jiří Kopecký
Praha 3, Lupáčova 1/1200; tel.: 222 715 691, e-mail: kopecky@lupacovka.cz; www.lupacovka.cz
Zaměření: program se specifi kací pro rozšířenou výuku jazyků s významnou podporou digitál-
ních technologií.
Spádová oblast: Bořivojova – lichá č. 25–73, sudá č. 34–80, Čajkovského, Havlíčkovo náměstí, 
Chelčického, Chlumova, Kubelíkova, Lipanská, Lupáčova, Olšanské náměstí, Ondříčkova – lichá 
č. 19–39, Prokopova, Roháčova, Rokycanova, Sabinova, Táboritská – lichá č. 1–25, sudá č. 2–18.

ZŠ nám. J. z Poděbrad
ředitel Mgr. Miroslav Šoukal
Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7; tel.: 222 725 406, e-mail: soukalm@skola-jirak.cz, www.sko-
la-jirak.cz 
Zaměření: od 1. ročníku výuka anglického jazyka včetně kombinované výuky v předmětech člo-
věk a jeho svět a matematika metodou CLIL, nebo tvořivou dramatiku.
Spádová oblast: Blodkova, Bořivojova – lichá č. 1–23, Jagellonská, náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Laubova, Lucemburská – lichá č. 1–25, sudá č. 2–30, Mahlerovy sady, Milešovská, Ondříčkova 
– lichá č. 1–17, sudá č. 2–48, Orlická, Přemyslovská – lichá č. 1–27, sudá č. 2–26, Radhošťská – 
lichá čísla, Slavíkova – sudá č. 2–18, Velehradská.

ZŠ Pražačka
ředitel Mgr. Pavel Dobeš 
Praha 3, Nad Ohradou 25/1700; tel.: 222 587 690, e-mail: info@zsprazacka.cz, www.zsprazacka.cz
Zaměření: vedle běžných tříd jsou ve škole i třídy specializované pro děti se specifi ckými poruchami 
učení. Pro děti s odkladem školní docházky je zřízena přípravná třída.
Spádová oblast: Hořanská, Hraniční, Koněvova–lichá č. 103 – 203, sudá č. 154 – 194, Kunešova, 
K Vrcholu, Na Balkáně – všechna lichá č., sudá č. 2–66, Nad Ohradou, Na Hlídce – lichá č. 11–23, 
sudá č. 10–22, Na Ohradě, Na Vlastním, Novovysočanská 1a, 1, Olgy Havlové, Pod Krejcárkem, Pod 
Vrcholem, Strážní, Šikmá, V Bezpečí, V Domově, Za Žižkovskou vozovnou – od č. 22 výše.

Základní školy a mateřské školy

ZŠ a MŠ Chelčického
ředitel PhDr. Pavel Ostap
ZŠ – Praha 3, Chelčického 43/2614; tel.: 222 592 504, email: ostap@email.cz, www.zschelcickeho.cz
MŠ – Praha 3, Žerotínova 43/2614; tel.: 222 592 504
Zaměření: na běžnou populaci s důrazem na výuku fi nanční gramotnosti, třídy specializované pro 
děti se specifi ckými poruchami učení. Pro děti s odkladem školní docházky je zřízena přípravná 
třída.
Den otevřených dveří:  20. 3. 2018 od 8 do 12 hodin.
Spádová oblast: Baranova, Blahoslavova, Bořivojova – sudá č. 2–32, Černínova, Českobratrská, 
Domažlická, Hájkova, Jeseniova – lichá č. 1–83, sudá č. 2–60, Jičínská – lichá č. 9–51, Kališnická, 
Ke Kapslovně, Koldínova, Komenského náměstí, Koněvova – lichá č. 15–101, sudá č. 30–106, Křišťa-
nova, Lucemburská – lichá č. od 27 výše, sudá 32 a výše, Lukášova, náměstí Barikád, Olšanská, 
Ostromečská, Pitterova, Pod Parukářkou, Přemyslovská – lichá č. od 29 výše, sudá č. od 28 výše, 
Radhošťská – všechna sudá čísla, Sauerova, Sudoměřská, Táboritská – sudá č. od 20 výše, Tovačov-
ského, V Kapslovně, Žerotínova, Žižkovo náměstí.

ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic
ředitelka Mgr. Naděžda Hrebíková
ZŠ – Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121 ; tel.: 272 734 869, e-mail: hrebikova@lobkovicovo.cz, 
www.lobkovicovo.cz
MŠ – Praha 3, Perunova 975/6+ tel.: 608 481 060, http://materinka.perunka.cz
Zaměření: fakultní škola PedF UK Praha, od 6. třídy specializace na matematiku a informatiku, 
přírodovědné předměty, fl orbal nebo výtvarnou výchovu.
Den otevřených dveří: budova nám. J. z Lobkovic 13. 3. 2018 od 8 do 17 hodin, budova Peruno-
va: 8. 3. 20108 od 8 do 17 hodin.
Spádová oblast: Boleslavská, Čáslavská, Hollarovo náměstí, Horní Stromky, Hradecká, Chru-
dimská, Izraelská, Jičínská – lichá č. 1–7, sudá č. 2–12, Kolínská, Korunní – lichá č. 67–133, 
Kouřimská, Květná, Libická, náměstí Jiřího z Lobkovic, Nitranská, Perunova, Písecká, Řipská, 
Slezská – lichá č. 23–127, sudá č. 66–146, Soběslavská, Šrobárova – lichá čísla, U Vinohradské 
nemocnice, U Vinohradského hřbitova, U Vodárny – sudá čísla, Vinohradská – sudá č. 56–200, 
lichá č. 101–157, V Horní Stromce, Votická, Zásmucká, Zvěřinova.

ZŠ a MŠ J. Seiferta
ředitelka Mgr. Marie Suchá
Praha 3, Vlkova 31/800; tel.: 222 716 550, e-mail: sucha@skolaseiferta.cz, www.skolaseiferta.cz
MŠ – tel.: 222 712 764
Zaměření: škola rodinného typu se systémem péče o žáky s poruchami učení.
Dny otevřených dveří: 7. 3. 2018, 21. 3. 2018 9–12 hodin + komentované prohlídky.
Spádová oblast: Bořivojova – lichá č. 75–107, sudá č. 82–122, Fibichova, Italská č. 36, 38, Jež-
kova, Krásova, Křížkovského, náměstí Winstona Churchilla, Pospíšilova, Přibyslavská, Řehořo-
va, Seifertova – lichá č. 1–57, sudá č. 2–32, Siwiecova, Sladkovského náměstí, Slavíkova – sudá 
č. 20–30, Ševčíkova, Škroupovo náměstí, U Rajské zahrady, Víta Nejedlého, Vlkova, Vozová, 
Zvonařova.

ZŠ a MŠ Jarov
ředitel PaedDr. Stanislav Šebl
Praha 3, V Zahrádkách 48/1966; tel.: 284 860 650, e-mail: zsjarov@volny.cz, www.zsjarov.cz MŠ – 
tel.: 222 862 165
Zaměření: škola pro žáky 1.–5. ročníku. Důraz je kladen na individuální přístup a na vytváření ro-
dinné atmosféry.
Spádová oblast:
l. stupeň
Biskupcova – lichá č. 75–95, sudá č. 62–80, Jeseniova – lichá č. 153–159, Koněvova – sudá č. 208–
236, Květinková – lichá č. 1–11, sudá č. 2–10, Mezi Domky, Na Chmelnici, Na Jarově, Na Mokřině, 
Na Rovnosti, Na Vackově, Na Viktorce, Plavínová, Pod Jarovem, Pod Chmelnicí, Pod Lipami – li-
chá č. 1–21, sudá č. 2–36, Rixdorfská, Schöffl  erova, U Staré cihelny, V Rozkvětu, V Zahrádkách, 
V Zeleni, Za Vackovem.
pro 2. stupeň patří tento školský obvod k ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700.

Zápis k povinné školní docházce do 
1. ročníku základních škol zřízených 
MČ Praha 3 pro školní rok 2018–2019
Termín zápisu do 1. ročníku základních škol zřízených MČ Praha 3: středa 4. a čtvrtek 5. dubna 2018.
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Nejlepší těstoviny v Praze 3 prý umí
Honza a Matěj
Sympatičtí mladí muži Jan Týle a Matěj Ľuptovský  ovládli první ročník soutěže Podnikatel 

Prahy 3. Jejich bistro s domácími těstovinami v Seifertově ulici ocenila jak porota, tak hlasující 

veřejnost. Odnesli si cenu pro absolutního vítěze soutěže, cenu pro mladé podnikatele do 30 let 

i pro vítěze v kategorii restaurace.  

Základem našeho podnikání je 

rozhodně skvělá těstovina. Dá-

váme tomu všechno, co si myslí-

me, že dávat máme, a to se 

nám vyplácí,“ říká Matěj Ľuptovský. 
„Kromě lásky, se kterou tuhle práci dělá-

me, do toho investujeme i náš volný čas. 

Používáme jenom kvalitní suroviny, 

a z kvality nejsme ochotni ustoupit,“ vy-
světluje si úspěch v soutěži jeden ze 
dvou majitelů podniku Domácí těs-
toviny Honza a Matěj. Těstoviny vy-
rábějí podle vlastní receptury. Speci-
ální pšeničnou mouku na jejich 
výrobu si Honza s Matějem nechávají 
posílat z jednoho z nejtradičnějších 
mlýnů z jižní Itálie. A jako málokterý 
výrobce do těsta přidávají velké pro-
cento vajec. „Do těstovin vejce patří. Dí-

ky tomu je těstovina kvalitnější, chutněj-

ší, energeticky bohatší, tak to má být,“ 
říká. „Na začátku jsme ladili přesné po-

měry, protože žádný kuchař vám tohle ne-

prozradí. Už to chápu, nás to stálo dvě 

tuny mouky, než jsme to vychytali. A li-

dem naše receptura chutná.“  

Kromě domácích těstovin, kterých 
se v malém bistru měsíčně vyrobí ně-
kolik tun a mimo jiné se rozvážejí 
do kuchyní vybraných hotelů a re-
staurací, vyrábí také vlastní pesta 
a domácí omáčky. „Mezi nejoblíbenější 

patří naše boloňské ragú. Zní to obyčejně, 

ale my ho vaříme skoro čtyři hodiny, a to je 

pak chuť v omáčce znát,“ říká Matěj. 
V nabídce bistra najdete deset základ-
ních omáček a jednu týdenní speciali-
tu. Specialita se připravuje také 
na každý měsíc. „Zákazníci mají hodně 

rádi smetanovou se špenátem a kuřecím 

masem a aglio olio děláme nejlíp v Praze,“ 

tvrdí sebevědomě Matěj. Jídlo s sebou 
u Honzy a Matěje dostanete do papí-
rových krabiček. „Jejich design jsme ně-

kolikrát měnili, ale teď jsme se ustálili 

na této typické žluté,“ říká Matěj ve fi -
remním tričku se stejným logem 
a ve stejné barvě. 

Na jednom místě fungují už šestým 
rokem. Za vším byl tehdy novinový 
článek o muži, který začal vyrábět do-
mácí těstoviny, a fakt, že po ukončení 
vysoké školy nemohl ani jeden z nich 
najít odpovídající zaměstnání. Tak se 
zrodil první nápad a po půl roce hle-
dání vhodných prostor se ocitli v Sei-
fertově ulici, kde si vlastníma rukama 
vybudovali malé, útulné bistro. Rych-
lé občerstvení má otevřeno sedm dní 
v týdnu každý den od 11 do 20 hodin. 
Mít otevřeno déle se neukázalo jako 

dobrá cesta, naopak se osvědčilo zave-
dení provozu o sobotách a nedělích. 
Na chodu bistra se kromě Matěje 
a Honzy podílí dvě pomocnice. Ještě 
před dvěma měsíci pracovali oba part-
neři každý den spolu, teď se střídají 

v půlce měsíce, aby se mohli věnovat 
i svým rodinám. 

Měsíčně vydají tisíce jídel, běžná 
porce se pohybuje kolem stovky. Je-
jich zákazníky jsou nejen návštěvníci 
bistra, ale i lidé, kteří si jídlo nechají 
přivézt a také ve velké míře vysoko-
školáci, kteří studují na protější eko-
nomce. „Trochu konkurujeme menze, na-

še jídlo je rychlé a kvalitní a cena je pořád 

pro studenty akceptovatelná,“ říká Matěj. 
Od té doby, co dveře jejich obchůdku 

zdobí samolepka podnikatele roku, 
chodí zákazníků ještě o něco více. 
„Vždycky je pěkné, když vás někdo veřejně 

ocení. Pro nás je to velké povzbuzení a dů-

kaz, že práci děláme dobře.“ Expandovat 
se s fi rmou nechystají. „Na začátku pod-

nikání jsme podstoupili velké riziko, zadlu-

žili se. Teď máme stálou klientelu a soustře-

díme se na rozvozy jídel. V létě přidáme 

po loňské zkušenosti točenou zmrzlinu 

a možnost posezení na předzahrádce.“ 
Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Beztíže oslavila 17. narozeniny
Beztíže, specializované oddělení 
Domu dětí a mládeže Praha 3 – Uli-
ta, na území Prahy 3 již několik let 
provozuje terénní službu Street-
work Beztíže – Žižkov a nízkopra-
hový klub pro děti a mládež Klub 
Beztíže, kde se na svátek sv. Va-
lentýna 14. 2. konala oslava 17. na-
rozenin vzniku Beztíže. 

Zúčastnili se jí jak klienti, tak široká 
veřejnost. Dostavilo se přes 180 ná-
vštěvníků jak z řad klientů, tak veřej-
nosti. Na akci vystoupili Jan Bendig 
s bratrem Marsellem (Roma Boyz), 
kteří také usedli v porotě pěvecké 
soutěže. Celkovou atmosféru dotvá-
řel DJ Bica z Inside Kru. Pro všech-
ny byl připravený bohatý program 
– diabolo exhibice a workshop, air-
brush, plackovač a především dám-
ské osazenstvo ocenilo šikovné vi-
zážistky. Zúčastnění se také mohli 
zapojit do různých soutěží, mimo ji-
né do turnaje ve fotbálku o hodnotné 
ceny. Oslava vyvrcholila rozkrojením 
třípatrového narozeninového dortu.

Kromě lokality Prahy 3 Beztí-
že působí i na Praze 2, kde se na-

chází Klub Beztíže2 a terénní pro-
gram Streetwork Beztíže – Praha 2 
a na Praze 10 poskytuje terénní služ-
bu Streetwork Beztíže – Vršovice. 
Služby jsou obecně zaměřeny na ri-
zikovou mládež ve věku 6–26 let. 
Kromě zábavy a rozvojových aktivit 
pracovníci poskytují poradenství, 
odborný sociální servis a kladou 

důraz na prevenci rizikových jevů 
(např. záškoláctví, experimentování 
s drogami, riziková sexualita, nebez-
pečné trávení volného času). 

Pro část uživatelů služeb Beztíže 
žijící na okraji společnosti, je Beztíže 
mostem k ostatním obyvatelům Pra-
hy, úřadům a jiným institucím. Pra-
covníci Beztíže jsou oporou nejen 

v obtížných, ale i každodenních ži-
votních situacích – pomáhají starším 
klientům hledat práci, bydlení, zvlá-
dat péči o děti a podobně. Ty mladší 
pak motivují zejména ke smyslupl-
nému trávení volného času na místo 
rizikového chování jak vůči sobě tak 
vůči svému okolí. Práce Beztíže tím 
přispívá k sociální soudržnosti a lep-
šímu životu celé komunity. 

 Text Viktorie Kolínská, foto Beztíže

Domácí těstoviny Honza a Matěj

Seifertova 573/11, 130 00 Praha 3

Otevřeno: 11–20 hod. 

Telefon: 777 359 359

Matěj Ľuptovský v království domácích těstovin.

Domácí těstoviny lze koupit i jako surovinu pro domácí zpracování.

Matěj Ľuptovský a Jan Týle převzali nejvyšší ocenění v soutěži Podnikatel roku.
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Černý a jeho černá „španělka“ 
se představili v Toyen
Žižkovské rozhovory Martina Severy pokračovaly 21. února v informačním centru. Frontman 
skupiny Čechomor František Černý přijal pozvání a s nadšením vyprávěl o tom, jak zachraňuje 
lidové písničky, jak jim dává nový život a propojuje tak tradici a současnost. V neposlední řadě 
pohovořil i o svém vztahu k Praze a zejména k Žižkovu.

Komponovaný večer zahá-
jila starostka Vladislava 
Hujová (TOP 09), při-
vítala zaplněnou Toyen 

a přítomným popřála krásný večer 
a příjemnou zábavu s vyprávěním 
a písničkami textaře, skladatele, ky-
taristy a zpěváka Františka Černého.

Potom už následovala fi lmová 
pozvánka z dílny Tomáše Moravce, 
která hosta divákům blíže předsta-

vila. Na ni už přímo navázal Martin 
Severa a začal si s Františkem Čer-
ným povídat o tom, co ho na Žižko-
vě baví i nebaví. „Mám rád Žižkov a ty 

jeho partičky a na otázku jak jsem se sem 

dostal já odpovídám – jednoduše, opil 

jsem se a probudil se na Žižkově,“ vyprá-
ví s úsměvem a mírnou nadsázkou 
Franta a na doplňující otázku dodá-
vá: „Ano dostal jsem tu i přes hubu, Žiž-

kov je poučnej,“ směje se.

Pak vzal do ruky svou černou 
španělku a sálem Toyen se rozezně-
ly podmanivé tóny mistrovsky pře-
tvořených lidových písní, kterými 
si Černý s Čechomorem už mnoho 
let získává nadšené publikum u nás 
i v zahraničí. Bylo vidět a zvláště sly-
šet, že skladby v jeho podání neztrá-
cejí nic na své působivosti, ani když 

za sebou nemá kapelu skvělých mu-
zikantů. Sám Černý k tomu dodává: 
„I když mi bylo už šedesát nejsem žádná 

konzerva, jsem spíš jako houba, rád na-

sávám. Společně s Karlem Holasem jsme 

se v současnosti obklopili mladými a, po-

dotýkám skvělými, muzikanty a připra-

vujeme novou desku Nadechnutí, která 

už bude co nevidět na pultech. Ke spo-

lupráci jsme tentokrát přizvali dechov-

ku a myslím, že se to povedlo,“ chvá-
lí se s opatrností vedoucí osobnost 
Čechomoru.

Večer měl neformální atmosféru 
a došlo i na společné zpívání Mar-
tina a Franty. „Nebylo to nazkoušené,“ 

říká do posledních tónů a zaslouže-
ného potlesku Martin. Ale znělo to 
pěkně, nutno dodat, a vázalo se to, 
jak jinak, než k Žižkovu (Na Žižko-
vě v čísle stodvě…  ). 

Dotazy přítomných nebraly kon-
ce, František vzpomínal, jak právě 
na Žižkově, v jedné hospůdce, našel 
kdysi ve zpěvníku píseň Když jsem 
nezahynul…  , hovořil o krystalic-
ky čistých zápisech lidových písní, 
o pokoře a křehkosti práce s jejich 
přenesením do současnosti.

Poslední slovo měla opět kytara 
a skvělý Černého přednes, akustic-
ky, v malém prostoru, zkrátka diváci 
měli možnost zažít písně Čechomo-
ru trochu jinak, tak nějak naléhavěji, 
zblízka.

A byl to právě díky hudbě poně-
kud odlišný večer s Martinem Seve-
rou a jeho hostem. A to se líbilo! 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Třetí zvonění pro zápisy seniorů do kurzů Remedia
Osvědčená pražská bašta vzdělávání 
a zábavy pro aktivní seniory – žiž-
kovské REMEDIUM, o.p.s. – kon-
čí v těchto dnech období zápisů 
do svých jarních kurzů a akcí. Ze 
zhruba 80 z nich lze už vstoupit jen 
do devíti.

Účastnit se lze ještě např. zdravot-
ních cvičení (čtvrtky odpoledne, až 
do 5. 6.). Tradičně velký zájem o zdo-
konalování se v jazycích lze uspokojit 
ještě při anglické konverzaci pro mírně 

pokročilé (úterky odpoledne, do 5. 6.) 
a dále v latině a stejně tak v italštině pro 
pokročilé začátečníky (obojí ve čtvrtky 
dopoledne, do 31. 5.).

U počítačových dovedností je 
možno ještě „naskočit“ do (vždy 
v pondělí odpoledne pořádaných) 
kurzů multimédia: hudba a fi lm 
v počítači (trvá do 12. 3.), počíta-
če pro mírně pokročilé (do 30. 4.) 
a do zálohování dat a systému 
(do 23. 4.). 

Poslední šanci k účasti nabízí 
i kurzy Windows 10 – I. část (pon-
dělky dopoledne, do 23. 4.) a obslu-
ha chytrých telefonů II (středy do-
poledne, do 9. 5.). 

Přihlášky do těchto cyklů, jejichž 
ceny se pohybují od 400 do cca 
900 Kč, lze vybavit v místě jejich 
konání v Klubu Remedium, v Tá-
boritské ul. 22 (tel. 222 712 940, 
 aktivity@vstupujte.cz). 
 mrk

Nová rektorka VŠE obhájila
Rektorka Vysoké školy ekono-
mické Prof. ing. Hana Machková, 
CSc. obhájila post ve vedení školy 
a instituci povede ve svém již dru-
hém období. 

O křeslo rektora se ucházela jako je-

diná. „Mou hlavní prioritou pro období 

2018–2022 je získání národní instituci-

onální akreditace pro oblast vzdělávání 

ekonomické obory. Získání akreditace 

je podmínkou pro další posílení dob-

rého jména VŠE,“ uvedla. Na VŠE ak-

tuálně studuje na šesti fakultách zhru-

ba 16  700 studentů, loni škola přijala 

na studijní pobyt 1173 zahraničních stu-

dentů. Absolventi školy patří ve statisti-

kách k nejlépe vydělávajícím. Škola se 

také dobře umisťuje v  mezinárodních 

žebříčcích ekonomických univerzit.

Hana Machková školu řídí od  ro-

ku 2014, než se stala rektorkou, ved-

la katedru mezinárodního obchodu 

a  v  letech 2006 až 2014 byla záro-

veň prorektorkou pro zahraniční vzta-

hy. Na velmi přátelské úrovni funguje 

spolupráce vysoké školy s  Prahou 3 

a rektorka se aktivně zapojuje do živo-

ta v naší městské části. V prvním roč-

níku soutěže Podnikatel roku se stala 

jedním z porotců v kategorii obchod. 

V  letošním roce se stala nově člen-

kou dozorčí rady nadačního fondu 

na podporu realizace pavilonu Alfonse 

Muchy na  vrchu Vítkově pro Slovan-

skou epopej. 
 -red-

Slovo z církví
O duchovní cestě
Zaměření dnešní společnosti na 
uspokojení především materiálních 
potřeb člověka mnohé přivádí k úva-
hám o smyslu života zde na zemi – 
o tom jak tento život prožít správně 
a spokojeně i z hlediska duchovního 
zdraví člověka. 

Ukazuje se, že duši člověka a jeho 
duchovní cestu můžeme pochopit 
a popsat opět pouze duchovními zá-
kony. Podle křesťanské víry je jed-
ním ze základních duchovních záko-
nů Zákon lásky k druhému člověku. 
Pro pochopení tohoto zákona ne-
musíme přečíst stohy knih, studovat 
školy, nebo mít zvláštní duchovní 
schopnosti – tento zákon napsal 
Bůh do srdce každého člověka. Uka-
zuje se, že duchovní život člověka 
nezávisí na vzdělání, výchově, po-
hlaví, ani na intelektu, ale na tom, 
jak moc si uvědomujeme naše nedo-
statky, a kolik lásky je v našem srdci 
k druhým lidem.

Paradoxně nás nikdo nenutí tyto 
duchovní zákony dodržovat. Bůh 
respektuje svobodu člověka – my sa-
mi se dobrovolně rozhodujeme pro 
to, zda podle nich chceme žít. A tak, 
jako porušení každého zákona má 
své následky, tak i porušení duchov-
ních zákonů se nějak projevuje. Ně-
kdy je to nepříjemný a nepřirozený 

stav duše, můžeme cítit nevysvětli-
telné napětí, zlost, nenávist, výbu-
chy hněvu. Jinými slovy: děláme ně-
co, o čem víme, že to není správné.

Zkusme se tedy zastavit a sami 
v sobě zamyslet, zda cesta, po které 
se ubíráme, nás vede správným 
směrem. Tento správný směr často 
poznáme podle toho, zda náš život 
přináší lásku a radost druhým 
lidem.

d. Alexandr Lukanič, Pravoslavná církev 

v českých zemích a na Slovensku

Během rozhovoru panovala uvolněná nálada.

František Černý proložil rozhovor mnoha písněmi.
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Mamma HELP pomáhá díky zkušenostem
S novou informační kampaní organizace Mamma HELP 

se může veřejnost od února setkávat na internetu, 

v kinech, televizi i na sociálních sítích. Cílem je zvýšit 

povědomí o činnosti organizace, která poskytuje 

individuální bezplatné poradenství a podpůrnou 

péči ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám.

Chceme ukázat, jakou pomoc 

od nás ženy mohou očekávat. 

Někdy si to totiž nedokáží 

představit a zbytečně váhají,“ 
říká Jana Drexlerová, ředitelka orga-
nizace Mamma HELP, která sídlí 
v Praze 3, kde před 18 lety vzniklo 
první terapeutické centrum. Činnost 
Mamma HELP center se odlišuje 
od podobných zařízení tím, že tera-
pii vede s pacientkou, případně i je-
jím doprovodem, proškolená vyléče-
ná pacientka. Terapeutka díky osobní 
zkušenosti s nemocí dokáže projevit 
velkou míru empatie, má na rozho-
vor dostatek času a samozřejmě po-
třebné dovednosti. „Hlavní postavou 

nového spotu je záměrně partner nemoc-

né ženy, protože její onemocnění dopadá 

na celou rodinu. I v takové situaci umí-

me v Mamma HELP centrech poradit 

a pomoci,“ dodává Drexlerová. Mož-
nost individuálního rozhovoru s tera-
peutkou využívají zejména ženy krát-
ce po sdělení diagnózy, některé 
docházejí průběžně v době svého lé-
čení, další také po léčbě či v době ná-
vratu nemoci. 

Mamma HELP centrum v Praze 
od roku 2014 funguje, díky podpoře 
MČ Praha 3, v nových prostorách 
na Koněvově ulici, kde je dostatek 
prostoru. „Máme dvě samostatné tera-

peutické místnosti, kde můžeme poskyt-

nout našim klientkám ničím nerušený 

rozhovor face to face ve velmi příjemném 

prostředí. Také společenskou místnost, 

tělocvičnu a artedílnu,“ říká koordiná-
torka Zuzana Bláhová. Služby cent-
ra jsou bezplatné. Loni zaznamena-

lo Mamma HELP centrum Praha 
2 438 kontaktů, z toho 926 kontaktů 
využilo poradenskou činnost osob-
ně nebo telefonicky, či e-mailem. 
Odpoledních programů se zúčastni-
lo více než 1 500 klientů.

Díky grantové podpoře městské 
části se daří rozšiřovat portfolio slu-
žeb pro veřejnost a neustále zvyšo-
vat jejich kvalitu. Za podpory Pra-
hy 3 se každoročně koná pochod 
„Vyšlápněte si pro zdraví s mamma-
helpkami a růžovou stužkou“.  

Katka Maršálová

Veřejné grily v novém režimu
Praha 3 upravila režim provozu gri-
lovacích míst. Nově dochází 
k omezení provozní doby a veřejné 
grily je možné využívat od 8 do 20 
hodin. Současně došlo k nařízení 
o změně druhu paliva – na grilech 
se smí spalovat pouze dřevěné uhlí 
a grilovací brikety.

K úpravě provozního řádu přikročil 
odbor ochrany životního prostředí 
jako správce veřejné zeleně v reakci 
na množící se stížnosti na rušení 
nočního klidu a obtěžování hlukem 
a zápachem od obyvatel blízké zá-
stavby. Vyloučení dřeva by mělo vést 
jednak ke snížení obtěžování okolí 
kouřem (zejména v případech, kdy 
se nepoužívalo dostatečně vyschlé 
dřevo) a rovněž ke snížení rizika po-

škozování stromů a keřů v parcích 
neukázněnými uživateli.

Ve veřejné zeleni spravované 
městskou částí Praha 3 se nacházejí 
tři místa vybavená zařízením pro gri-
lování, doplněná dalším potřebným 
mobiliářem, a to dvě v parku na vr-
chu sv. Kříže a jedno na Židovských 
Pecích. 

Upravené provozní řády byly 
na grilovacích místech osazeny 
v prosinci minulého roku, výsledný 
efekt se by se měl naplno projevit 
v nové sezoně. Podstatná zde bude 
spolupráce městské policie při kont-
role dodržování podmínek stanove-
ných návštěvním řádem, především 
ukončení užívání grilů do 20 hodin 
večer. 

 -red-

Foto Katka Maršálová

Terapeutka díky osobní zkušenosti s nemocí dokáže projevit velkou míru empatie, má na 

rozhovor dostatek času a samozřejmě potřebné dovednosti. Foto Mamma HELP 

Bitters Kickoff – 
Americký fotbal 
opět na Žižkově!

Start již 25. ročníku Bitters ligy 

amerického fotbalu se uskuteč-

ní na  stadionu Viktorie Žižkov. 

Pražské derby, emoce, nevšední 

zážitek. To je Bitters Kickoff! Pra-

gue Black Panthers a Prague Li-

ons vstoupí do sezony s nejvyš-

šími ambicemi. Black Panthers 

obhajují titul, Lions na něj čekají 

od roku 2006. Právě na stadionu 

Viktorie Žižkov byli Lions krůček 

od  titulu. V  roce 2016 se hrá-

lo fi nále ligy poprvé na  žižkov-

ském stadionu a  Lions podlehli 

rivalům 9:10. To ještě více pro-

hloubilo rivalitu mezi pražskými 

týmy. Proto lze 1. dubna očeká-

vat pořádný souboj, kde si nikdo 

nic nedaruje. Ale pozor, americ-

ký fotbal je sport, kde se i  přes 

svoji tvrdost zákeřnosti nebo po-

tyčky téměř nevyskytují. Ame-

rický fotbal je zábava pro celou 

rodinu a své vyžití si najdou děti 

i  ženy. V  parku před stadionem 

bude připravena pro návštěvníky 

fanzóna, kde si budou moci vy-

zkoušet prvky amerického fotba-

lu na vlastní kůži. Nebo se naladit 

na  zápas dobrým občerstvením 

a  popovídat si s  přáteli. Na  zá-

pas doporučujeme přijít dříve, 

protože na programu bude nejen 

fanzóna. Těšit se můžete na tra-

diční vystoupení cheerleaders, 

ale i další program. Zápas začíná 

1. dubna od  14:00 na  stadionu 

Viktorie Žižkov.

Mamma HELP, z. s.
Koněvova 150, 130 00 Praha 3
Telefon: 272 731 000, 739 632 884

E-mail: praha@mammahelp.cz

www.mammahelp.cz

STROM 
PRO OLGU HAVLOVOU

plakatA1_stromy_OH_praha3_v3.indd   1 21.2.2018   14:50:52

plakatA1_stromy_OH_praha3_v3.indd   1 21.2.2018   14:50:52

STROM 
PRO OLGU HAVLOVOU

plakatA1_stromy_OH_praha3_v3.indd   1 21.2.2018   14:50:52

plakatA1_stromy_OH_praha3_v3.indd   1 21.2.2018   14:50:52

plakatA1_stromy_OH_praha3_v3.indd   1 21.2.2018   14:50:52



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | BŘEZEN 2018

ze života Prahy �

Co říkali Žižkováci? 
Před 30 lety.
Záměr a rozsah asanace Žižkova byl schválen v roce 1973. 
Čtyři roky nato dochází k prvním demolicím a následné 
výstavbě nových panelových domů. Další asanační etapy 
se už naštěstí nedařilo plnit v plánovaných termínech. 

Ale poslední domy na Žiž-
kově byly strženy ještě 
na počátku 90. let. Gran-
diózní demolice a pře-

stavba Žižkova měla být významným 
počinem tehdejší státostrany. Mělo se 
jednat o ukázku moderního socialis-
tického přístupu k bydlení, k čemuž 
přispívala i propaganda v novinách 
a několika účelových televizních fi l-
mech. „Ne, nebude jich škoda, ubohých 

činžáků, dřevěných pavlačí. Dnes už pře-

káží…  “ říká moderátorka v propagan-
distické reportáži o „zářné“ budouc-
nosti Žižkova, který měl být srovnán 
se zemí a na jehož místě měly vyrůst 
moderní panelové domy. Nízká kvali-
ta bydlení, špatný technický stav ob-
jektů, nezavedený plyn a podobné 
ofi ciální důvody takto masové asana-
ce měly ve skutečnosti zakrýt neefek-
tivní a nekvalitní správu těchto 
objektů.

Osudové usnesení 
Na samém začátku 70. let razili sta-
vaři tunel pro kabelové telefonní 
spojení z Fibichovy ulice do nové 
telekomunikační ústředny za Ol-
šanskými hřbitovy. Na rohu Tábo-
ritské ulice následkem stavebních 
prací došlo k poruše statiky domů. 
Lidé se museli okamžitě vystěhovat. 
A tady někde se asanační vize začala 
naplňovat.

„Vývoj výstavby hlavního města Prahy 

dospěl do období, kdy bude nutné zahájit 

rekonstrukce a přestavbu nejen vlastního 

historického jádra města, ale i vnitřních 

městských čtvrtí k němu přiléhajících,“ 

praví se v osudovém usnesení, které 
přijal pražský národní výbor v roce 
1973. „Stárnoucí a nevhodně zastavěné 

části města zaujímají vysoce hodnotná 

území, znemožňující jejich progresivněj-

ší využití pro celoměstské funkce centrál-

ní oblasti města.“

Nestihli to. Naštěstí.
V případě Žižkova naštěstí došlo je-
nom k uskutečnění první etapy, a ani 
tu se nepodařilo zcela dokončit. 
První zamířily k zemi domy v oko-
lí dnešního Olšanského náměstí, 
kde telefonní vedení narušilo stati-
ku. Stará usedlost Bezovka ustou-
pila stejnojmennému nákupnímu 
středisku a komplexu desetipatro-
vého panelového domu. Na začátku 
80. let zde vyrostl i hmotově předi-
menzovaný hotel Olšanka a napro-
ti němu obdobně masivní panelová 
stavba s obchody v parteru.

„Žižkov je první ze starých a nehez-

kých čtvrtí, které mění svou podobu – 

tento úkol nás čeká nejen tady a nejen 

v Praze,“ hlásal v té době komunis-
tický předseda obvodního národní-
ho výboru František Gebauer. Vý-
sledkem „urbanistické“ politiky této 
strany je tak skutečnost, že Žižkov 

je první a jedinou vnitřní městskou 
čtvrtí, která má na svém území pane-
lové sídliště.

Proti „všem“
Od samého počátku takto radikál-
ní a ve většině případů zbytečná 
přestavba narážela na nepochope-
ní místních obyvatel. Zejména star-
ší občané se těžko smiřovali s od-
chodem ze svého Žižkova i jeho 
drastickou proměnou a případným 
stěhováním na Jižní Město či jiné 
panelové sídliště. 

Proti postupujícím asanačním 
pracím se na sklonku 80. let postavi-
la skupina mladých architektů, kte-
ří formou novinových článků a le-
táků protestovali proti drastickému 
a zbytečnému ničení historicky cen-
né, a v mnoha případech jedinečné, 
části Prahy. K jejich požadavkům 
mimo jiné patřilo vypracování no-
vého územního plánu, vypracování 

metodiky modernizace stávajících 
objektů a co nejširší zapojení míst-
ních obyvatel do těchto procesů. 
Některé tehdejší názory a stanovis-
ka vám přinášíme třicet let po jejich 
vzniku prostřednictvím ukázek do-
bového tisku. 

Snaha o nápravu
„Kvůli asanaci se na dolní Žižkov roky 

neinvestovalo, až restituenti začali opra-

vovat domy, ale ‚dluh‘ ve veřejných in-

vesticích musí městská část a hl. m. Pra-

ha ještě splatit. Tento rok se můžeme těšit 

na zcela nově vybudované Komenského 

náměstí v místech, kde byl naplánován 

další panelák. Věřím, že letošní osmička 

bude symbolizovat naději a revitaliza-

ce náměstí bude tou nejlepší připomín-

kou, jak Žižkov vypadal před 100 lety,“ 

říká starostka Vladislava Hujová 
(TOP 09). 

Jan Dvořák

(s využitím podkladů arch. Ivana Vavříka) 

Reakce mladých architektů. Tvorba 1988. Archiv arch. Ivana Vavříka

Ukázka propagandistického článku z teh-

dejšího deníku Večerní Praha z roku 1988. 

Archiv arch. Ivana Vavříka
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Masopust a tradice
Masopust je doba od Tří králů do Po-

peleční středy. O masopustních ra-

dovánkách se u  nás dochovaly pí-

semné zprávy již ze 13. století. Naši 

dávní předkové si na  bujaré maso-

pustní veselí velmi potrpěli, maso-

pust býval poněkud hlučnější a roz-

pustilejší nežli dnes. Veselil se bohatý 

i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš.  

I  čeští králové v  tu dobu strojili ná-

kladné masopustní kvasy.

Tučný čtvrtek
O  tučném čtvrtku bývala k  obědu 

vepřová pečeně se zelím a knedlíky. 

Nehledělo se na  nějaký ten džbán 

piva, každý si měl dopřát tolik piva 

a mastného jídla, co snesl. 

Masopustní neděle
Masopustní neděli se také říkalo ne-

děle taneční. Hned po obědě vyhrá-

vali hudebníci na  návsi a  zvali tak 

k muzice. Jak dohráli, tak se začala 

otevírat vrata a  muži i  ženy mířili 

k hospodě, kde už čekali muzikanti. 

Pivo teklo proudem, tančilo se a ve-

selého křiku neubývalo ani v  čas-

ných ranních hodinách.

Masopustní pondělí
Na masopustní pondělí, se pokračo-

valo v  tanci. To byl tzv. „mužovský 

bál“. Na  takovou zábavu neměla 

svobodná chasa přístup a musela se 

spokojit s přihlížením. V kole bylo vi-

dět jen samé ženáče a  vdané. Hu-

debníci vyhrávali, protože furiantští 

sedláci na  nějakou tu zlatku 

nehleděli.

Masopustní úterý
Masopustní úterek býval svátečním 

dnem. Byl to také tolik očekávaný 

den maškar. V průvodu maškar bý-

valy fi gury nejrůznějšího druhu. Čím 

byla maska pitvornější, tím budila 

větší pozornost, ať už šlo o četníky, 

žebráky, cikány nebo jiné maškary, 

hlavní postavou byl  šašek. Jeho 

oděv byl zdobený barevnými papír-

ky, na  hlavě měl špičatou šaškov-

skou čepici a v ruce nesl bič na od-

hánění nemaskovaných.

U  každého stavení zahrála hudba 

a  maškary byly odměňovány kobli-

hami, vejci, uzeným masem, ale 

i obilím a penězi.

Masopust byl zakončen tradičním 

„pochováním basy“, které symboli-

zovalo na  40 dní konec tanečních 

a hudebních veselic.

Zdroj: České tradice
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Jubilejní 25. Žižkovský masopust přilákal 
tisíce návštěvníků
Masopust, který začala pořádat třetí městská část jako jedna z prvních v Praze, se letos konal 

už po pětadvacáté a nabídl pestrý program pro všechny věkové kategorie.

Třídenní oslavy propukly 
na náměstí Jiřího z Po-
děbrad v sobotu 10. úno-
ra. Náměstím zněl zpěv, 

tancovalo se, návštěvníci si pochut-
návali na zabijačkových dobrotách, 
zkrátka byla to ta pravá Žižkovská 
zábava. Masopustní hosty přivítala 
starostka Vladislava Hujová (TOP 
09) slovy: „Žižkovský masopust patří 

k nejstarším pražským akcím svého dru-

hu a jeho obliba dávno překonala hrani-

ce Žižkova a Vinohrad. Jsem ráda, že si 

tato akce našla místo v srdcích mnoha 

obyvatel a napomáhá přátelství a sou-

sedské pospolitosti.“ 
Pro děti byl přichystaný dopro-

vodný program v podobě worksho-
pů, divadélka a dílniček, vystoupila 
i oblíbená babypunková formace 
Pískomil se vrací. 

Masopustní veselí mělo své po-
kračování v neděli v kultovní žiž-

kovské putyce U Vystřelenýho oka. 
Tradiční pravé a nefalšované zabi-
jačkové hody. Voněla zde jelítka, ji-
trnice, prejt nebo prdelačka, kdo se 

dostavil, jistojistě nelitoval. Kdo 
měl vážný zájem, vyrazil na Vážně 
nevážně komentovanou procházku 
Prahou s Mici, která startovala tra-
dičně právě U Vystřelenýho oka.

Senioři, a nejen oni, zamířili 
na koncert Jitky Zelenkové do hote-
lu Olšanka, kino Aero zase přilákalo 
děti na fi lm Lichožrouti a pro dospě-

lé diváky uvedlo Svěrákův snímek 
Po strništi bos.

Vrcholem Žižkovského masopus-
tu byl již průvod masek v úterý 
13. února, který z náměstí Jiřího 
z Poděbrad kráčel, pod vedením 
krále a za zvuku bubnů, k žižkovské 
radnici, aby si vyžádal od starostky 
Vladislavy Hujové klíč od Žižkova. 

Pro klíč se na pokyn krále na bal-
kon ke starostce natáhla olbřímí ma-
sopustní ruka! Klíč dostala a průvod 
se za jásotu odebral do parku u sta-
dionu Viktorie Žižkov, na místo, kde 
žižkovští Pepíci, draci, kobyly, galer-
ka, obří loutky a další masky společ-
ně, v duchu tradice, pohřbili maso-
pustní basu.

A pak už bylo na řadě jedno 
z největších lákadel letošního ma-
sopustu – ohňostroj. Potemnělá 
žižkovská obloha se na několik mi-
nut rozzářila mohutnými gejzíry 

pestrobarevných rachejtlí a rozlič-
ných vizuálních efektů. Ofi ciální 
část pětadvacátého jubilejního Žiž-
kovského masopustu se tím uza-

vřela a účastníci se rozešli oslavo-
vat do žižkovských hospůdek, neb 

pro tuto noc patřil Žižkov jim. Do-
stali k němu nakrátko přece klíč. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Jedna z masek masopustního průvodu.

Maškary všeho druhu vytvořily mohutný průvod, který se vydal do ulic naší městské části.

V průběhu masopustních oslav byl velký zájem o tradiční zabijačkové pochoutky. Na 25. jubilejním Žižkovském masopustu se dobře bavily i děti.

Masopustní veselí vyvrcholilo nádherným ohňostrojem. 

Obří masopustní ruka se natahuje pro klíč 

od Žižkova.
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