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Žižkovské
čarodějnice
na Pražačce
30. dubna
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„Je správné ocenit ty,
kteří se snaží a poctivě
podnikají,“
říká Hana Machková

DUBEN 2018
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sloupek
Lepší život obyvatel
Prahy 3 závisí na budování
dopravní infrastruktury

Seifertova ulice, 26. 3., 15.30 hod.

Foto Katka Maršálová

Praha hledá cesty, jak
vyřešit kolaps dopravy
na Žižkově

Zastupitelé dali
šanci metru D na
Žižkov

Uzavření Husitské ulice způsobilo velké dopravní
komplikace. Po prvních dnech, kdy se dalo mluvit
o naprostém kolapsu dopravy, se situace uklidnila.
Hlavní město, Technická správa komunikací a Dopravní
podnik se snaží zavést opatření k tomu, aby se kolaps
neopakoval.

Strom Olgy Havlové
vyrůstá na Žižkově

Magistrátní zastupitelstvo na svém zasedání 22. března schválilo nové trasování severní větve trasy metra D
přes Žižkov.
Více na str. 3

Olga Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka Výboru dobré vůle, nadace
podporující osoby v těžkých životních
situacích, se narodila před 85 lety.
U příležitosti jejích nedožitých narozenin bude po celé republice zasazeno
85 stromů. První strom byl zasazen
na Žižkově, místě, které je s životem
paní Olgy pevně spojeno.
Více na str. 8

Dlouhodobý požadavek Prahy 3,
stabilizace větve trasy metra D na území městské části, podpořili na svém
březnovém zasedání zastupitelé hl. m.
Prahy. Do nynějšího i připravovaného
metropolitního plánu bude zaneseno
prodloužení linky metra D na Žižkov
a dále do Vysočan. Tento akt umožní
mimo jiné vykoupit parčík vedle kolejí
VŠE na Jarově, kde by měl být umístěn
budoucí výstup z metra. Stanice metra přes Prokopovo náměstí, Nákladové
nádraží Žižkov a Jarov budou součástí
severo-jižního směru trasy D, jsou důležité kvůli dopravnímu odlehčení dolní
části Žižkova a plánované výstavbě
v širší lokalitě Nákladového nádraží.
Hlavní město, na základě výzvy Prahy 3, také pokračuje v přípravě vnitřního
městského okruhu ve variantě vedené
v podzemí od křižení ulic Spojovací
a Českobrodské ve směru k Balabence. Touto stavbou se významně sníží
intenzita dopravy v ulicích Koněvova
a Jana Želivského.
Dlouho očekávaná rekonstrukce
zanedbané Husitské ulice, která byla
v březnu zahájena, vyvolala, chaos
a kolaps celopražské dopravy. Magistrát hl. m. Prahy, Technická správa komunikací, která rekonstrukci zajišťuje,
ale i Dopravní podnik naprosto nezvládly koordinaci a komunikaci. Dnes
je dopravní situace konsolidována, ale
jasně se ukázalo, jak masivně řidiči
„používají“ Prahu 3 k tranzitní dopravě
a jak je bezpodmínečně nutné vybudovat vnitřní městský, ale i vnější dopravní
okruh Prahy. Rekonstrukce Husitské
ulice by měla být dokončena na podzim a doufám, že část řidičů si najde
jiné trasy a přes Žižkov jezdit nebude.
V příštím roce bude rekonstruována Koněvova ulice až ke křižovatce
Ohrada. Jednáme s TSK, aby v době
rekonstrukce byla zachována průjezdnost v jednom pruhu.
Velké dopravní stavby jsou omezující pro praktický život obyvatel Prahy 3,
ale jsem ráda, že hlavní město začalo
opravovat zanedbané ulice a chodníky na Žižkově. Obyvatelé Prahy 3, ale
i celého pravého břehu Vltavy, si zaslouží, aby hl. m. Praha konečně začalo masivně investovat do dopravní
infrastruktury v této oblasti.

Vladislava Hujová (TOP 09)
starostka

Ř

idiči v kolonách, zpožděné tramvaje. Tak vypadala v prvních dnech
ve špičce doprava na Žižkově po uzavření Husitské ulice, která se má opravovat až do konce listopadu. Zmírnit dopravní komplikace
má zavedení dočasných jednosměrek
na komunikacích Štítného v úseku

Chlumova – Havlíčkovo náměstí,
Milíčova v úseku Štítného – Prokopovo náměstí a U Rajské zahrady
v úseku ul. nám. Winstona Churchilla – Siwiecova. Pro plynulejší provoz
MHD je vyznačen vyhrazený jízdní
pruh pro BUS na kolejích v úseku ul.
Krásova – křižovatka Bulhar ve směru do centra a v úseku ul. Italská –

Krásova ve směru z centra. V reakci
na změnu provozu po uzavírce byla
také upravena světelná signalizace.
Na komunikaci Seifertova před křižovatkou s ulicí Milíčova došlo k odstranění balisetů a v ulici Seifertova
bylo dočasně zrušeno několik parkoº Pokračování na str. 2

Schválené dotace
MČ Praha 3 v roce
2018
Celková schválená částka dotací činí
16,5 milionu korun.
Více na str. 20–21


Rada MČ Praha 3
28. 2. 2018
Záštity nad akcemi
RMČ schválila záštitu starostky Vladislavy Hujové nad 4. ročníkem festivalu
Open House Praha 2018, který se
uskuteční 19. a 20. května 2018
v Praze, dále nad Mezinárodní konferencí a Světovým shromážděním
OMEP, který se bude konat v červnu
2018, a jehož tématem jsou současné podmínky předškolního vzdělávání, a nad plesem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, který
se konal 9. března 2018. Schválena
byla také záštita radní Ireny Ropkové
nad biatlonovým závodem žactva,
dorostu a dospělých pod názvem
„Žižkovská stuha“, která se koná 15.
dubna 2018 v Klubu biatlonu Kapslovna, a radní Jaroslavy Sukové nad akcí
Českého zahrádkářského svazu, z. s.,
kdy se bude 25. května 2018 konat
Zemské kolo ﬂoristické soutěže.
Žádosti o dotace z investiční
rezervy hl. m. Prahy
Rada MČ schválila 10 žádostí o poskytnutí dotace z investiční rezervy
hl. m. Prahy pro rok 2018.
Jedná se o investiční akce, které jsou součástí schváleného rozpočtu městské části na rok 2018,
a to například rekonstrukce MŠ Buková, rekonstrukce bytových domů
Ondříčkova, Blahoslavova, Roháčova, rekonstrukce objektu Havlíčkovo
nám. 10 či opravy základních škol.

Rada MČ Praha 3
12. 3. 2018
Záštity nad akcemi
Na zasedání Rady městské části byla
schválena záštita radní Jaroslavy Sukové nad akcí Českého zahrádkářského svazu, z. s., který bude na Havlíčkově náměstí dne 18. dubna 2018
pořádat již tradiční akci Den Země.
Schválena byla také záštita starostky
Vladislavy Hujové nad pořádáním zahajovacího zápasu 25. ročníku nejvyšší
soutěže amerického fotbalu „Žižkovský Kickoff“, který se uskuteční 1. dubna 2018 na FK Viktoria Žižkov.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
20. 3. 2018
Schválení dotací
Na zasedání ZMČ byly schváleny dotace z Dotačního fondu městské
části Praha 3 na rok 2018, a to v celkové výši 16,5 milionu korun.
Revitalizace náměstí Jiřího
z Poděbrad nebude
Zastupitelstvo MČ rozhodlo o tom, že
celková revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad, která se připravovala od roku
2002, se realizovat nebude. Místo toho
vedení radnice do příštího zasedání
ZMČ připraví harmonogram pravidelné údržby a dílčích úprav náměstí.
Petice občanů
Na program jednání zastupitelstva MČ
bylo zařazeno projednání petice občanů, kteří požadovali po vedení radnice,
aby co nejdříve začala s rekonstrukcí
bytových domů v ulici Blahoslavova
2−10 a Roháčova 30. Zastupitelé tak
pro letošní rok schválili na tyto účely
vyčlenění 20 milionů korun.
Kompletní seznam a znění usnesení RMČ
a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahlédnutí na odboru občansko-správním, oddělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo
nám. 9 nebo na www.praha3.cz.
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zpravodajství

Praha hledá cesty, jak vyřešit kolaps dopravy na Žižkově
vacích míst, aby se odklonily automobily z tramvajových kolejí a zvýšila se průjezdnost MHD v oblasti.
Město také řeší, jak práce urychlit.
Například tím, že dělníkům prodlouží pracovní dobu, která je nyní do 18
hodin. Aby nedošlo k dalším kolapsům, bude odložena na léto oprava
Vinohradské ulice, která měla začít
v dubnu, a opravovat se bude směrem od Jana Želivského.
Rekonstrukce je nutná
Husitská ulice a návazná Koněvova
ulice byly dlouhodobě jedněmi z nejvíce kritizovaných lokalit v širším
centru města a městská část Praha 3
již od roku 2011 apelovala na hlavní

Průběh rekonstrukce
1. etapa: Trocnovská (mimo křižovatku) – Orebitská (vč. křižovatky): březen
–květen
2. etapa: Orebitská (za křižovatkou)
– Jeronýmova (vč. křižovatky): květen
–červenec
3. etapa: Jeronýmova – za křižovatku
s ul. Prokopova: červenec–listopad
Změny v MHD kvůli uzavření Husitské ulice
Tramvaj: Linka č. 15 je ve směru z centra ze zastávky Olšanské náměstí odkloněna přes zastávky Olšanská a Biskupcova do zastávky Vozovna Žižkov,
kde je ukončena.
Autobusy
Linka č. 133 je zrušena.

Linka č. 175 je vedena v trase Háje
– Flora – Rokycanova – Černínova –
Ohrada – Sídliště Malešice.
Linky č. 207, 908 a 909 jsou mezi zastávkami Tachovské náměstí a U Památníku (v Trocnovské ulici) vedeny přes
dočasně zřízené zastávky v obou směrech: Havlíčkovo náměstí (v Prokopově
ulici, u Havlíčkova náměstí), Olšanské
náměstí (v Prokopově ulici, u křižovatky
s ulicí Táboritská), Lipanská (v zastávkách tramvají) a Husinecká (v Seifertově
ulici, u křižovatky s ulicí Blahníkova).
Změny v zastávkách autobusů
Nástupní zastávka Florenc pro linku
č. 135 je přemístěna do zastávky linky
č. 207 v ulici Ke Štvanici.

Nástupní zastávka Florenc pro linku
č. 194 je přemístěna do pravidelné zastávky linky č. 135 v Křižíkově ulici.
Zřizuje a přemísťuje se obousměrně zastávka U Památníku pro linky č. 135,
207, 908 a 909 do Trocnovské ulice,
ke křižovatce s ulicí Husitská.
Zřizuje se zastávka Olšanské náměstí
(pro směr Flora, resp. Florenc) pro linky č. 136, 175, 207, 908, 909 a 913
v Prokopově ulici, u křižovatky s ulicí
Táboritská.
Zřizuje se obousměrně zastávka Biskupcova pro linky č. 175, 908 a 909
v ulici Jana Želivského, v zastávkách určených pro náhradní autobusovou dopravu (poblíž zastávek tramvají).

město Prahu, aby zajistila její rekonstrukci. Konstrukce opravované vozovky je navržena pro velké dopravní zatížení s asfaltovým krytem se
zvýšenou tuhostí. Přechody pro
chodce budou bezpečnější s dělícím
ostrůvkem a novým přisvětlením.
Součástí stavby je i úprava stávajících křižovatek a kompletního odvodnění komunikace. Také bude instalováno nové veřejné osvětlení.
Poloha chodníkových obrubníků se
posune, aby mohly vzniknout parkovací zálivy, na chodníky bude položena nová kamenná mozaika. 
Katka Maršálová

(Stav dopravních opatření k 27. 3. 2018)

PŘEDSTAVUJEME PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Základní škola a mateřská škola Chelčického
ZŠ Chelčického má jednu zvláštnost. Když do ní vejdete, připadáte
si víc jako v hotelové recepci než
jako ve škole. Je to mimo jiné zásluhou ředitele Pavla Ostapa, který
interiér školy nechává postupně
rekonstruovat.

Kolik má škola žáků?
Jsme obří organizace o více než 100
zaměstnancích, z toho jsou dvě třetiny pedagogové. Škola se skládá celkem ze tří pracovišť, která navštěvuje 680 dětí a žáků. ZŠ v ulici
Chelčického má kompletní třídy
od 1. do 9. ročníku včetně přípravné
třídy, v budově Žerotínova máme
1. stupeň, který vytváří své „královstvíčko Žerotínka“. Žáci pak přicházejí na druhý stupeň do Chelčického, kde se plynule začlení. Letos
otevíráme tři první třídy a teprve
zvažujeme, zda přidáme i mikrotřídu. Vloni se děti integrovaly do běžných tříd a model se osvědčil.

Jak dlouho školu vedete?
Nastoupil jsem do školy před 16 lety
jako studující učitel historie s cílem
učit děti mít pozitivní vztah k historii a vnímat ji i jinak než jako data
a fakta, a vést je k přemýšlení a chápání aktuálních souvislostí v historickém kontextu. To je pro mne jako
dějepisáře klíčové doposud. V roce
2010 jsem pak vyhrál konkurz na ředitele školy.
S jakými plány jste školu převzal?
Vytknul jsem si jeden základní cíl –
vrátit ji respekt a dobrou pověst
a dotáhnout sloučení dvou škol
k vzájemnému obohacení. Dnes
máme krásnou školu s nádherným
zázemím a snad i super kolektiv zaměstnanců. O děti se snažíme pečovat tak, aby tu byly spokojené, a proto zohledňujeme jejich individuální
potřeby. Při vymezování zaměření
školy jsem se zaměřil na výuku ﬁnanční gramotnosti a mediální výchovy. Tato průřezová témata se snažíme včlenit do výuky běžných
předmětů od prvního stupně,
na druhém stupni také máme i konkrétní předměty přímo zaměřené
na rozvoj těchto oblastí. Například
předmět ekonomie domácnosti vede
děti k tomu, aby si dokázaly představit reálný ﬁnanční svět v životě, aby
chápaly cenu peněz, nedostávaly se

angličtinu učíme od 1. třídy, od 7. třídy ruštinu nebo němčinu. Ve škole si
děti mohou vybírat asi z 18 kroužků
různého zaměření.

do problémů, které způsobuje ﬁnanční negramotnost – zadlužování
a podobně.
A mediální výchova?
Učivo, které průřezově prostupuje
celou výchovou, jsme ve vyšších ročnících vložili do samostatného předmětu, aby si děti uvědomily závažnost oboru. Chceme jim ukázat, jak
přijímat informace, umět je porovnávat, vyhodnocovat a pracovat
s nimi. O to se s nimi snažím právě
ale i třeba v dějepisu.
Bohužel neustálé legislativní
změny nás odvádějí od skutečné pedagogické práce a nutí nás spíše
pozměňovat směrnice a zabývat se
takzvaně papíry, dožadovat se všemožných souhlasů, složitě vyúčtovávat granty a konat více administrativně, což je hrozná škoda, protože
to pedagogy spíše ubíjí, než motivu-

je. A největší problém všech škol je
vůbec nedostatek učitelů, vychovatelů i asistentů. Často si my ředitelé
říkáme, kam až tohle může zajít
a kdy už to konečně začne stát řešit.
Ale zpět k naší škole.
Má škola další proﬁlace?
Pokračujeme v tradici, která je
na škole od 70. let, a tou je péče
o děti s poruchami učení. Máme mikrotřídy o zhruba 14 dětech, které
přicházejí na základě doporučení
pedagogické poradny, a těm se učitelé věnují intenzivněji. Snaží se je
naučit stejné učivo jako v ostatních
třídách, aniž by bylo třeba jej redukovat. Částečně od toho systému
upouštíme na druhém stupni, tyto
děti se postupně integrují a v úspěšnějších spolužácích získávají vzory.
Aktuálně máme sedm mikrotříd, což
je asi pětina všech žáků. Cizí jazyk

Hlavní budova školy je po rekonstrukci, přesto tu pořád něco vylepšujete…
Budova má zateplený plášť a vyměněná okna a po částech se přidává
střecha. Z naší iniciativy postupně
rekonstruujeme vnitřní prostory,
často ve spolupráci s městskou částí.
Jsou to šatny, třídy, odborné učebny
i vstup do školy, který nám všichni
moc chválí. Máme krásné venkovní
hřiště a největší tělocvičnu ze všech
škol na Trojce. Pro budovu Žerotínova se projekt na opravu zateplení,
fasády a střechy teprve připravuje.
Alespoň tam máme rekonstruováno
školní hřiště, také kuchyni a sociální
zařízení. 
Text a foto Katka Maršálová

ZŠ a MŠ Chelčického
Chelčického 43/2614, Praha 3
tel.: 222 592 504
www.chelcickeho.cz

zpravodajství

Zastupitelstvo schválilo dotace pro rok 2018
Zastupitelstvo městské části na svém zasedání 20. března mimo jiné schválilo dotace pro rok
2018 a vyšlo vstříc petentům z domů v Blahoslavově a Roháčově ulici, které už několik let čekají
na rekonstrukci.

N

a veřejné zasedání zastupitelstva se dostavili zástupci petentů, kteří se
prostřednictvím petice,
kterou podepsalo 432 občanů, dožadovali rekonstrukce panelových
domů v ulicích Blahoslavova a Roháčova. Zastupitelstvo schválilo
změnu programu a projednání petice zařadilo na první místo. Za občany na zasedání promluvili Vladislav
Svatoš a Karel Dohnal z Blahoslavovy 8 a poté přednesl návrh usnesení
Václav Broum z Blahoslavovy 2.
Podle původního harmonogramu
měly být domy v ulicích Blahoslavova a Roháčova zprivatizované
do konce tohoto volebního období,
tedy do letošního podzimu. Zpoždění rekonstrukcí však podle vedoucího odboru technické správy majetku
a investic Martina Kadlece způsobilo to, že nutný rozsah rekonstrukcí
je větší, než se původně čekalo.
Podle přijatého usnesení zastupitelstva má městská část vysoutěženému zhotoviteli rekonstrukcí domů
v ulicích Blahoslavova a Roháčova
předat staveniště letos v září.
Na rekonstrukce budou použity
peníze, které si Praha 3 spořila
u bankovních domů. „Pro městskou
část je zbytečné tyto prostředky dlouhodobě udržovat na účtech ve chvíli, kdy
je zapotřebí smysluplně investovat
do rozsáhlých oprav panelových domů
a bytového fondu, což přinese nejen
zvelebení objektů, ale zajistí i příjem
pro městskou část z nájmů a privatizace,“ řekl zástupce starostky Ivan
Holeček (ČSSD).
Široce diskutovaným bodem
jednání zastupitelstva byl i návrh
předložený opozičním zastupitelem Matějem Stropnickým (Zele-

ví činnosti byly alokovány částky,
které zobrazuje tabulka.
Diskuse se točila především na
téma slovního odůvodnění projektů
neúspěšných žadatelů. Opozice se
dožadovala zpřesnění tohoto hodnocení, aby neúspěšní žadatelé věděli, v čem konkrétně jejich projekt
nevyhovoval a mohli tak pro příště
své záměry upravit.
Koaliční zastupitelé obhajovali
transparentnost přidělování dotací,
poukazovali na vylepšení oproti letům minulým, ale připouštěli, že systém dotací je třeba nadále vylepšovat a zpřesňovat.
Zastupitelstvo nakonec tento bod
programu schválilo v 19.35 a dotace
pro rok 2018 je možno čerpat. 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Sloupek starostky
Vladislavy Hujové
Na veřejném zasedání zastupitelstva přednesl návrh usnesení zástupce petentů Václav Broum.

ní) na zrušení revitalizace náměstí
Jiřího z Poděbrad, který konstatoval, že studie je již zastaralá a architektům chybí vůle k úpravám
projektu na základě připomínek
místních občanů. Zastupitelstvo se
po jednání shodlo na skutečnosti,
že prostředky je více třeba věnovat
na rekonstrukce jiných veřejných
prostor. „Kupříkladu Kostnického náměstí, náměstí Komenského a dalších
oblasti dolního Žižkova, které byly
dlouhodobě opomíjeny,“ podotkla
starostka
Vladislava
Hujová
(TOP 09). Náměstí Jiřího z Poděbrad si podle zastupitelů zaslou-

ží spíše zkvalitnit dlouhodobou
údržbu, nový městský mobiliář,
nahrazení asfaltových povrchů
kvalitní dlažbou, či opravu fontány. Dohodli se, že konkrétní návrh
takovýchto oprav bude předložen
na příštím zasedání zastupitelstva.
Živá diskuse se odehrála i k témaŽivotní prostředí
Volnočasové aktivity dětí a mládeže
Tělovýchova a sport
Sociální péče a zdravotnictví
Kultura
Památková péče

tu Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2018. Pro
letošní rok vyčlenila městská část
pro tento účel ﬁnanční prostředky
ve výši necelých 17 milionů korun.
Zájem o dotaci projevilo 390 žadatelů, z nichž příslušné komise přiznaly
nárok 258 z nich. Pro rozličná odvět800 000 Kč
3 500 000 Kč
3 600 000 Kč
4 200 000 Kč
3 500 000 Kč
900 000 Kč

Zastupitelé dali šanci metru D na Žižkov
Hlavní město zanese do nynějšího
i připravovaného nového územního
plánu prodloužení linky metra D
na Žižkov a dále do Vysočan.
Zastupitelé hlavního města Prahy
o tom rozhodli na svém zasedání
22. března. Současný územní plán
vymezuje metro na Žižkov a do Vysočan pouze jako územní rezervu,
návrh nového Metropolitního plánu pak linku D ukončuje v centru
na Náměstí Republiky. Další prodloužení není součástí stávajícího
projektu stavby nové linky, která
zatím má vést z Písnice na Náměstí
Míru. Schválená změna má umožnit výkupy pozemků pro budoucí
prodloužení.
Dokument zavazuje městský Institut plánování a rozvoje (IPR),
aby v plánu přeměnil rezervu na závazný návrh, což umožní magistrátu začít vykupovat potřebné pozemky. Zároveň IPR dostal za úkol
připravit ve stejném smyslu připo-

Vizualizace budoucí přestupní stanice Pankrác, ilustrační foto.

mínku k současnému návrhu Metropolitního plánu, který trasu D
vede z Vinohrad na Náměstí Republiky. IPR v minulosti vypraco-

val analýzu, podle které je tato trasa
vhodnější. Metropolitní plán má
začít platit v roce 2023.
Žižkov je jedinou vnitřní měst-

skou částí bez zastávky metra.
V horní části Žižkova na pomezí
s Vinohrady nicméně jsou zastávky
Želivského, Flora a Jiřího z Poděbrad. Budoucí prodloužení metra přes Prokopovo či Basilejské náměstí na Jarov je nutné zejména
kvůli obsloužení dolní části Žižkova a plánované nové výstavbě, která
má vzniknout v oblasti Nákladového nádraží Žižkov.
Metro D spojí centrum s jižní
částí města. Jako první se má začít
stavět část z Depa Písnice na Pankrác, poté přijde na řadu etapa
z Pankráce na Náměstí Míru. Projektanti náklady předběžně odhadují na zhruba 50 miliard korun.
Praha chce na stavbu čerpat dotace
z evropských fondů. DPP nyní řeší
výkup pozemků mezi Pankrácí
a Písnicí, letos má začít geologický
průzkum pro stavbu. Na nové lince
mají jezdit vlaky bez řidiče. 

Praha 3 průběžně zvyšuje
kapacitu MŠ
Na začátku dubna šly děti k zápisu do prvních tříd ZŠ a všechny
děti byly přijaty přednostně podle
trvalého bydliště ve spádové oblasti. Základní školy Prahy 3 mají
i do budoucna celkově dostatečnou kapacitní rezervu, přesto
budu jednat s developery, aby pro
lokalitu Nákladového nádraží vybudovali novou školu.
Daří se dohnat i deﬁcit v kapacitě mateřských škol. Před sedmi
lety byla kapacita v našich školkách necelých 1 850 míst a pro
školní rok 2018/2019 mají rodiče k dispozici téměř 2 200 míst
ve školkách, včetně nové třítřídní
školky Na Třebešíně. V letošním
roce zahájíme výstavbu čtyřtřídní
školky s kapacitou 96 míst v Bukové ulici, která bude připravena
k zápisu předškoláků v roce 2019.
Další MŠ pro 144 dětí vybuduje
pro městskou část developer
v severní části Nákladové nádraží
Žižkov. Na rozdíl od ZŠ je pro MŠ
spádovou oblastí určena celá Praha 3, takže rodiče mohou vybírat
umístění svého dítěte nejen podle
svého bydliště, pracoviště, ale
i programového zaměření školky.
www.facebook.com/vladislava.hujova

-red-
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Další miliony na rekonstrukci domů
před privatizací
Opravy panelových domů se Praha 3 snaží maximálně urychlit. Na rekonstrukce uvolnila
z letošního rozpočtu miliony korun.

V

březnu byla zahájena rekonstrukce
středního
bloku panelových domů
v Roháčově ulici. Na ni
postupně naváže oprava spodní
části tohoto bloku, který z Roháčovy přechází do Blahoslavovy ulice. Zastupitelé svůj závazek potvrdili usnesením zastupitelstva, které
uložilo radě městské části okamžitě
zahájit kroky vedoucí k revitalizaci
tohoto bloku domů tak, aby k převzetí staveniště vysoutěženou stavební ﬁrmou došlo nejpozději v září
2018. Zastupitelé současně rozhodli
o uvolnění 200 milionů korun, které
byly jako dočasně volné prostředky
zhodnocovány formou správy aktiv. „Tyto prostředky dle usnesení zastupitelstva budou použity na revitalizaci
bytového a nebytového fondu Prahy 3.
Na zahájení oprav u domů Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 30 bylo pro
letošní rok uvolněno 20 milionů korun,“
uvedl zástupce starostky Ivan Holeček (ČSSD), který byl předkladate-

Roháčova 30 čeká na revitalizaci.

lem usnesení a investice má ve své
gesci.
Tímto rozhodnutím se tak Praha 3 vypořádala s peticí občanů,

kteří požadovali revitalizaci právě
těchto domů. Petici podepsalo 432
občanů Prahy 3. „Po skončení stávajících úprav Komenského náměstí bu-

dou domy ve stávajícím stavu ostudou
nového prostranství. Naopak realizace
požadovaných oprav bude logickým dokončením revitalizace celého sídlištního
bloku. Odkládáním oprav se prohlubují
neúnosné, nedůstojné a rizikové životní
podmínky obyvatel těchto domů,“ píše
se v petici. Autoři petice se odvolávají na koaliční smlouvu, ve které je
závazek do konce volebního období
dokončit privatizaci bytového fondu. Té opravy domů předchází.
„Děláme vše proto, abychom dodrželi termíny. V tomto volebním období
zahájíme stavební opravy, bohužel vše
je v přirozeném procesu, který odpovídá českému prostředí,“ uvedl zástupce
starostky Holeček. Zdržení odůvodňuje komplikacemi, které zapříčinily změna stavebního zákona, nové
pražské stavební předpisy a zákon
o veřejných zakázkách. Současně
Praha 3 opravuje domy v mnohem
větším rozsahu, než se před lety plánovalo. V aktuálně rekonstruovaných domech na adresách Roháčo-

va 34, 36, 38, 40, 42 a 44, podobně
jako v předchozích opravovaných
domech půjde o komplexní zateplení fasádového pláště včetně ﬁnálních
probarvených omítek, opravu a zateplení střechy, komplexní opravu
balkonů a lodžií, opravu vestibulů
a výměnu portálových vchodů. Součástí rekonstrukce je demolice stávajících konstrukcí v prolukách mezi
bloky jednotlivých domů a jejich
nahrazení otevřeným schodištěm
i zkulturnění zelených ploch v parteru. Stavební práce provádí ﬁrma
Podzimek a synové s.r.o. „Opravou
domů přispíváme ke zkulturnění bydlení našich občanů a posouváme proces
k ﬁnální privatizaci,“ upozorňuje zástupce starostky Ivan Holeček. Práce by měly trvat 11 měsíců.
Aktuální informace o rekonstrukcích domů lze získat na webových
stránkách radnice v odkazu Rekonstrukce a privatizace. 
Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Pražačka bude mít letos nový bazén
Více zábavy nabídne už letos oblíbené koupaliště na Pražačce,
které momentálně prochází rekonstrukcí. Konkrétně jde o opravu venkovního bazénu, který bude
o něco větší a přibude v něm řada
atrakcí. Návštěvníky přivítá už
v této plavecké sezoně.
„Občané Prahy 3 si zaslouží kvalitní relaxační zónu s novým bazénem, který díky
mnoha atrakcím bude určen hlavně rodinám s dětmi. Vana venkovního bazénu
byla po padesáti letech užívání v nevyhovujícím stavu, proto jsme přistoupili k její
výměně,“ řekl na březnovém kontrolním dnu zástupce starostky pro oblast investic Ivan Holeček (ČSSD).
„S výhledem na Hradčany tak vznikne jeden z nejhezčích bazénů v Praze,“ dodal.
Nová nerezová bazénová vana
měří 27 x 15,5 metru, čímž se současná velikost bazénu přiblíží původním prvorepublikovým rozměrům.

Pro aktivní plavce budou k dispozici čtyři plavecké dráhy, druhou část
bazénu budou tvořit vodní atrakce,
jako jsou relaxační masážní trysky,
vlnový bazén, chrliče nebo síťová stěna nad vodou a brouzdaliště pro děti.
Bazén s hloubkou od 1,3 do 1,6 metru
bude snadno přístupný i hendikepovaným, pomocí hydraulického křesla
se snadno dostanou do vody.
Výměna bazénové vany s sebou
přinese i lepší čistotu vody, neboť se
u bazénu instaluje moderní technologie čištění pomocí pískových ﬁltrů, další úprava vody bude prováděna chemicky a pomocí UV lampy.
Areál koupaliště během prázdnin
navštěvuje i více než tisíc lidí denně. Na rekonstrukci bazénu proto
přispěl magistrát 10 miliony korun,
zbývajících 22 milionů korun zaplatí
městská část Praha 3. 
Text Katka Maršálová,
foto Radko Šťastný

Pracovník stavební ﬁrmy Edikt, zástupce starostky Ivan Holeček a Dana Marholdová z OTSMI při kontrolním dnu.

Komunitní centrum Žižkov rozšiřuje aktivity
Nové Komunitní centrum Žižkov
má za sebou necelý půl rok úspěšného provozu. O bezplatné aktivity, které oslovují veřejnost napříč
generacemi, je čím dál větší zájem.
Městská část společně se svými
partnery dokáže na tuto situaci
reagovat a program i aktivity přizpůsobit poptávce seniorů, rodičů,
dětí nebo etnických menšin.
Nově tak v komunitním centru
probíhají lekce Cvičení pro seniory zaměřené na zdravá záda nebo
kurz šití na strojích pro začátečníRADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | DUBEN 2018

ky, který je již plně obsazen.
Zájem roste o cvičení pro
maminky s dětmi se zajištěným hlídáním a stále se zvyšuje návštěvnost předškolního dětského klubu. Každou
středu od 12 do 14 hodin v centru
probíhá Divadelní klub pro seniory
a ve dnech 17. a 24. 4. vždy od 10
do 13 hodin se bude konat Karetní
turnaj. Pro hráče bude připraveno
malé občerstvení a vítězové turnaje budou náležitě oceněni. Zájemci
o účast v karetních hrách se mohou
přihlásit v úterý dne 10. 4. od 10 ho-

din osobně v Komunitním
centru Žižkov.
Komunitní centrum pro
obyvatele nejen Prahy 3 funguje na adrese Koněvova 65a
od října loňského roku a vzniklo
díky dotaci Operačního programu
Praha – pól růstu ČR. Na programové náplni spolupracuje městská
část se 6 partnery – Nová Trojka,
Husitské centrum, Beztíže, Sdílny generací, Centrum pro integraci cizinců a Rodinné a komunitní
centrum Paleček. Komunitní centrum nabízí nejrůznějším skupinám

smysluplné trávení volného času
v atraktivním prostředí, neformální
a rozvojové vzdělávání a přímé propojení s veřejností. Do konce února
centrum navštívilo celkem 153 zájemců, z toho 42 chodí na program
jednotlivých organizací pravidelně. V současné době Praha 3 znovu
žádá o dotaci zacílenou na ﬁnancování provozu úspěšně nastartovaného fungování centra, a to až do roku
2019. „Jsem rád, že si Komunitní centrum Žižkov našlo své místo na Praze 3 a
svým programem zaujalo naše spoluobčany. I nadále budeme pracovat na tom,
aby byla nabídka aktivit pro naše klienty různorodá a pestrá,“ uvedl zástupce

starostky pro sociální oblast David
Gregor (ČSSD).
Přehled veškerých aktivit v Komunitním centru Žižkov na aktuální
měsíc najdete pravidelně v Radničních novinách a na facebooku https:
//www.facebook.com/KCZizkov/.
Všechny aktivity kromě nízkoprahových kurzů češtiny jsou bezplatné. 
Komunitní centrum Žižkov
Koněvova 65a, 130 00 Praha 3
Tel. recepce: 775 917 645

zpravodajství

Workshop sociálních služeb
Pracovní workshop na téma Reforma ochrany osobních
údajů (GDPR) uspořádala městská část Praha 3 pro
pracovníky neziskovek v sektoru sociálních služeb v hotelu
Olšanka 22. března.

Ú

častníci, které přivítal zástupce starostky David
Gregor (ČSSD), měli
možnost se obecně seznámit s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) a s jeho požadavky při ochraně osobních údajů.
Tento workshop byl zaměřen na ob-

dobí příprav a implementace v každodenní práci, při které vyvstává řada
konkrétních otázek, jak interně chápat a technicky provést všechny požadavky GDPR včetně úpravy procesů a tvorby příslušné dokumentace.
Společně s JUDr. Ludmilou Probstovou z Úřadu na ochranu osobních

Jaro na Jarově
V březnu se v Ošetřovatelském
domově Prahy 3, v Habrové ulici,
uskutečnil program Jaro na Jarově, který byl určen právě klientům
tohoto zařízení a jejich rodinným
příslušníkům. Tento program byl
připraven jako společné přivítání
jara.
Program, který začal ve 14 hodin,
byl pestrý a sestavený tak, aby se klienti dobře bavili a zároveň si mohli
vyzkoušet různé aktivity. Úvodní řeč
přednesla nová ředitelka OŠD Prahy 3, Alena Siegelová. Pro klienty
bylo připraveno občerstvení ve formě společného posezení u kávy, při
kterém se podávaly chlebíčky a dorty. Protože někteří klienti slaví tento měsíc narozeniny, byla vhodná
příležitost tyto narozeniny společně
oslavit. Každý oslavenec dostal dort
a primulku.
Součástí programu byly také stanoviště dílen aktivizačních pracovníků, kde si klienti mohli vyzkoušet
vyrobit například květiny z papíru,
anebo domalovat sádrové odlitky.
Součástí těchto stanovišť byla výstava výrobků aktivizačních dílen, kte-

Workshop se těšil velkému zájmu pracovníků neziskových organizací.

Význam tohoto workshopu spočíval v prvé řadě v tom, že pracovníci
výše zmíněných sektorů budou vědět, co přesně dělat, a dozvěděli se,

Foto Radko Šťastný

jak zavést GDPR s přiměřenými (nízkými) náklady do praxe. 
-red-

Ombudsman pomáhá seniorům
rou navštěvují klienti OŠD Prahy 3.
Zajímavou zkušeností byla spolupráce s ﬁrmou Aktiv Písek, která
zapůjčila elektronické vozíky, skútry a motomed. Klienti si tak mohli
vyzkoušet jejich snadnou manipulaci a případně i uvažovat nad koupí
této pomůcky. Závěrečný program
vyvrcholil hudebním vystoupením
dvoučlenné skupiny, která si pro
tuto příležitost dala název Jarní vánek. Jedním z těchto hudebníků byl
Dan Holk, který je známý jako spisovatel poezie.
Po celou dobu programu se klienti příjemně bavili a měli možnost
strávit pár hodin ve společnosti personálu, ale také paní ředitelky, která byla k dispozici všem účastníkům. Hudební číslo končilo okolo
17. hodiny a někteří měli dokonce
možnost zatancovat si s paní ředitelkou. Klienti, ale také ošetřující personál, odešli spokojení a s úsměvem
na tváři. Přestože venku byla poměrně zima, tak se dá říci, že touto akcí
vstoupil do domova tolik očekávaný
svěží, jarní, vítr. 

Více než sto seniorů z Prahy 3 v loňském roce vyhledalo s prosbou
o pomoc radničního ombudsmana
pro seniory. Starší lidé nejčastěji
řeší problém nájemního bydlení.

Eva Malá

Zaměstnanost žen po mateřské dovolené je v ČR jednou z nejhorších
v Evropě. V ČR žije zhruba 45 tisíc
žen s malým dítětem, které nemají
práci. Pro většinu českých žen obnáší mateřství nutnost opustit na relativně dlouhou dobu pracovní trh,
v důsledku čehož čelí ztrátě kontaktu s oborem, zastarání kvaliﬁkace a ve svém důsledku tak zhoršení
postavení na trhu práce a s tím související velmi obtížný návrat po mateřské a rodičovské dovolené.

Areíon pro bezpečí seniorů
Sedm desítek občanů Prahy 3 využívá systém tísňové péče Areíon, který
svým seniorům zdarma nabízí městská část. Jednoduché přístroje umožňují starým a osamoceným nebo hendikepovaným lidem žít v bezpečí
domácího prostředí, kdy si v případě

údajů účastníci probírali praktické
zkušenosti s implementací GDPR
a návrhy možných doporučení. Nastínili aktuální problémy a podělili se
se zkušenostmi s jejich řešením.
Významná část workshopu byla
věnována otázkám na cokoliv z okruhu osobních údajů a GDPR.

ohrožení života mohou okamžitě přivolat pomoc. A to pomocí tlačítka,
které má senior připevněné na ruce
nebo jej nosí na krku. V případě náhlé nevolnosti, pádu, ale i v případě nevítané návštěvy jej jedno zmáčknutí
spojí s non-stop dispečinkem. Operá-

„Jsem rád, že práce ombudsmana pro seniory se osvědčila a jeho služby jsou vyhledávané. Poslední dobou se právě na něj
obrací lidé z důvodu bytové problematiky.
Řeší se pronájmy v soukromých bytech,
kdy se majitelé doslova chtějí zbavit nájemníků hlavně důchodového věku a starost o jejich bydlení přenést na městskou
část,“ říká zástupce starostky pro sociální oblast David Gregor (ČSSD).
Většinou se jedná o situaci, kdy
senior žije v soukromém domě
a není schopen vlastními silami platit vysoký nájem nebo rovnou dostane od majitele domu výpověď, proti
které se neumí bránit. Ombudsman

se snaží najít řešení, pomůže seniorovi vyplnit žádost o přidělení obecního bytu nebo žádost o umístění
do domova s pečovatelskou službou
či do domova seniorů.
Starší lidé vyhledávají ombudsmana též kvůli dluhovému poradenství, problematice dědictví, ale
přicházejí také se sousedskými nebo
rodinnými problémy nebo pro rady
v oblasti sociálních dávek. Ve složitějších záležitostech ombudsman
kontaktuje právničku, která poskytuje poradenství hrazené z rozpočtu
odboru sociálních věcí úřadu Praha 3, v některých případech je třeba
kontaktovat jinou instituci.
Schůzku s ombudsmanem je
možné domluvit telefonicky nebo jej
lze rovnou osobně navštívit. V případech, že toho senior není schopen, ombudsman zájemce o služby

navštíví v domácím prostředí. Ze
128 seniorů, kteří vloni vyhledali pomoc ombudsmana, jich 36 požádalo
o návštěvu doma. Od října 2015, kdy
byl institut ombudsmana pro Prahu 3 zřízen, jeho bezplatných služeb
využilo 358 seniorů. 
Katka Maršálová

Kde navštívit ombudsmana pro
seniory?
Úterý 10.00 – 14.00 hod. v budově
ÚMČ Praha 3 Seifertova 51
Čtvrtek 10.00 – 14.00 hod. v Informačním centru na nám. Jiřího
z Poděbrad
Čtvrtek 10.00 – 14.00 hod. v sídle
organizace Mamma HELP, Koněvova 150
Tel.: 222 116 451

Občanské poradny pomáhají ženám
po rodičovské najít práci
potřeb též individuální poradenství a ve spolupráci s Úřady práce
pro ně vyhledávali vhodné pracovní
pozice. Díky aktivnímu oslovování
zaměstnavatelů již bylo dojednáno
pracovní uplatnění pro první účastnice projektu. „Je to právě zprostředkování zaměstnání a poradenství při
hledání práce, na které se chceme vedle
vzdělávání soustředit v dalších fázích,“
uzavírá Kalvoda průběžné hodnocení projektu. 

Sladit práci a rodinu dá práci – nejsi na to sama! To je název projektu,
který Asociace občanských poraden
realizuje v Ústeckém a Moravskoslezském kraji od počátku roku 2017
v rámci Operačního programu Zaměstnanost na podporu rovnosti žen
a mužů (z prostředků ESF a ze stát-

ního rozpočtu). Projekt je zaměřen
na zlepšení postavení ohrožených
žen na trhu práce. „Zaměřili jsme se
zejména na ženy po mateřské dovolené,“
říká Hynek Kalvoda z Asociace OP.
Jedná se o 180 žen z Moravskoslezského a Ústeckého kraje.
Jednotlivým ženám byly nejprve identiﬁkovány jejich slabé a silné
stránky. Následoval nácvik psaní životopisu, motivačního dopis, jak popsat
své silné stránky zaměstnavateli atd.
Účastnice se také učily sebeprezentaci
při přijímacím pohovoru. Druhá část
vstupního bloku se zaměřila na zvýšení právní a ﬁnanční gramotnosti. Jak
je to s nároky a povinnostmi zaměstnanců i zaměstnavatelů, možnostmi
rozvázání pracovní smlouvy u různých typů pracovního poměru atd.
Pracovníci občanských poraden
poskytovali jednotlivým ženám, dle

torky pak okamžitě zajistí potřebnou
pomoc, ať již je to záchranka, policie,
hasiči nebo sousedé a příbuzní. „Tato
služba poskytuje pocit bezpečí nejen samotným seniorům, ale i jejich rodinám,
které vědí, že o jejich blízké bude v případě nouze postaráno,“ říká zástupce starostky pro sociální oblast David Gregor (ČSSD) a vyzývá seniory, kteří by

o službu měli zájem, aby kontaktovali oddělení sociální péče úřadu. Pomocí systému, který pro Prahu zajišťuje Život 90 – tísňová péče Areíon,
je v bytě seniora instalována stanice,
která pomocí telefonní linky zajišťuje spojení s centrálním dispečinkem.
Přístroje seniorům zdarma poskytuje Praha 3, senior platí pouze samot-

nou službu ve výši 400 korun měsíčně. Tato částka je zpravidla hrazena
z příspěvku na péči. 

Asociace občanských poraden, z. s.
Sabinova 3, Praha 3
Hynek Kalvoda, Tel. +420 777 257 568
e-mail: hynek.kalvoda@obcanskeporadny.cz

Projekt „Sladit práci a rodinu dá práci –
nejsi na to sama! “ reg. č. CZ.03.1.51/0.
0/0.0/16_061/0003273 je ﬁnancován
z Evropského sociálního fondu z operačního programu zaměstnanost.

-red-

Jak zajistit službu tísňové péče?
Obracejte se na oddělení sociální práce
ÚMČ Praha 3 Seifertova 51
pí. Zdeňka Hošková, tel. 222 116 451
zdenkah@praha3.cz
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Praha 3 zahájí exteriérovou výstavu
Po stopách „osmiček“ v Praze 3
Jak jsme již informovali v minulém čísle Radničních novin, Praha 3 připravila vlastní projekt, ve
kterém bude připomínat významná výročí končící osmičkou, a jsou spojena s naší městskou částí.

P

rojekt Po stopách „osmiček“ v Praze 3 připomíná
významné historické události, které se dotkly Prahy 3, a právě v jeho rámci bude otevřena exteriérová výstava na náměstí
Jiřího z Poděbrad. Zahájení proběhne 24. 4. a cílem je seznámit návštěvníky s „vedlejšími“, ale nikoliv méně
významnými výročími, které obsahují číslo 8. Půjde například o rok 1348,
kdy byla založena Karlova univerzita,
kde vyučoval a byl krátce jejím rektorem Jan Hus nebo o rok 1918, kdy
vzniklo samostatné Československo.
Výstavu je možné navštívit zdarma.
„Expozice zde bude umístěna od dubna do prosince. Zajímavostí a přidanou
hodnotou je tzv. rozšířená realita pro
mobilní aplikace,“ dodává Alexander
Bellu (ODS).
V rámci této rozšířené reality
bude návštěvníkům nabídnuta možnost stáhnout si do svého mobilu
aplikaci s interaktivní časovou osou
vybraných událostí, doplněnou
o rozšířené informace a vizualizace
doplňující výstavní panely. Návštěv-

ník si tak hravou formou nejen rozšíří informace z výstavy, ale i se seznámí s místními zajímavostmi Prahy 3,
navázanými na historické události.
Aplikace také, mimo jiné, poslouží jako přehled doprovodných kulturních akcí spojených s projektem
Po stopách „osmiček“.
Součástí zahájení výstavy je Jarní
koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, ve kterém zazní mimo jiné
Otvírání studánek Bohuslava Martinů nebo Biblické písně Antonína
Dvořáka v podání vynikajících interpretů, jakými jsou Kühnův dětský
sbor pod vedením prof. Jiřího Chvály, barytonista Svatopluk Sem nebo
herec Otakar Brousek. Koncert realizovaný ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně začíná ve 20 hod.
a vstup je zdarma.
K projektu Po stopách „osmiček“
je připojena i pestrá řada dalších doprovodných akcí. 

Dubnové doprovodné akce výstavy
Po stopách „osmiček“ v Praze 3

4. 4. 2018 17:00 h
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
O K É N KO D O H I S TO R I E

přednáška „Jiří z Poděbrad“
První z doprovodných akcí projektu Po stopách „osmiček” v Praze 3.
PhDr. Filip Hrbek z FF UJEP Ústí nad Labem připomene
jméno panovníka, jež nese nejvýznamnější náměstí Prahy 3.

18. 4. 2018 18:00 h
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
LITERÁRNÍ VEČER

Oslava krále Jiřího z Poděbrad
Jiří z Poděbrad jako vizionář Evropy. Vystoupí Veronika Žilková.

-red-

Projekt Po stopách „osmiček“ připomene korunovaci
Jiřího z Poděbrad českým králem
V polovině 15. století se hlavní
postavou dění v Českých zemích
stal Jiří z Poděbrad. Situace byla
v této době na českém území
napjatá v důsledku husitských
válek.
Roku 1452 zvolil sněm Jiřího za zemského správce. S tehdy vládnoucím nezletilým králem Ladislavem
Pohrobkem Jiří příliš nevycházel,
a to zejména proto, že nepřijímal
jeho rady. Funkci správce vykonával Jiří pět let a během této doby se
mu podařilo urovnat poměry v zemi
a upevnit mezinárodní postavení
českého státu.
Díky těmto úspěchům byl v březnu 1458 Jiří zvolen českým králem. V českých dějinách nikdy neseděl na trůnu král, který by měl
původ v domácí šlechtě. To se povedlo jen jemu. Jeho vláda byla relativně klidná a úspěšná po stránce
ekonomické i politické.
Na Praze 3 nese jméno tohoto
ryze českého panovníka naše hlavní náměstí. Náměstí Jiřího z Poděbrad bylo založeno v roce 1896
a dříve neslo název náměstí krále
Jiřího. Současné pojmenování získalo v roce 1948. Hlavní plochu
zaujímá městský park, vytvořený
v 19. a 20. století na místě původních zahrad. Dominantu náměstí tvoří mimořádná stavba kostela Nejsvětějšího Srdce Páně z let
1928–1932, dílo významného arRADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | DUBEN 2018

Václav Brožík, korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem.

chitekta slovinského původu Jože
Plečnika.
„Vzhledem k tomuto provázání s naší městskou částí si jeho život
a skutky připomínáme i v rámci projektu Po stopách „osmiček“ v Praze 3,“
dodává Alexander Bellu (ODS) zástupce starostky pro oblast kultury.
Můžete se těšit na odbornou přednášku o jeho životě a době a tematický večer, který představí dobovou uměleckou tvorbu. Konkrétně
půjde o přednášku PhDr. Filipa
Hrbka z ﬁlozoﬁcké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 4. dubna
od 17.00 hod. v Kulturním centru
Vozovna. Přednáška bude věnová-

na podobě jeho vlády a stavovské
společnosti Čech 15. století. Jeho
volba byla historicky první, která
byla provedena bez ohledů na jakákoliv starší ujednání, příbuzenské svazky a dynastický původ.
Na tuto odbornou přednášku tematicky naváže Středověký večer –
oslava krále Jiřího z Poděbrad. Akce
proběhne 18. dubna rovněž v Kulturním centru Vozovna od 17.00
hod. a návštěvníci si budou moci poslechnout dobové melodie a předčítání z literatury 15. století. Vystoupí
studenti Mezinárodní konzervatoře
Praha. 
-red-
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PIANO A3UM v žižkovském Atriu přivítá
belgického virtuóza Daana Vandewalle
Mistr klavíru, Belgičan Daan Vandewalle, rozezní jako další ze světových hvězd barokní kapli
žižkovského Atria už ve středu 4. 4., a to v rámci cyklu A3UM 2.2018. To je první ucelený cyklus,
který příspěvková organizace Za Trojku nabízí. Na příští sezonu jich ale plánuje více, a to nejen
v rámci vážné hudby, ale i kvalitního jazzu, zajímavých workshopů apod.

D

iváci v Atriu na Žižkově
v únoru se zaujetím přivítali zahájení nového klavírního cyklu PIANO
A3UM, kterého se (spolu s křtem
nového klavíru) ujal český klavírní
mistr Ivo Kahánek. Další z plánovaných světových hvězd klavírního
nebe na sebe nedala dlouho čekat.
Belgický klavírista Daan Vandewalle
přijede do Prahy už ve středu 4. 4.,
aby v 19. 30 rozezněl barokní kapli
tóny nového Steinwaye. Zástupce
starostky, Alexander Bellu (ODS),
říká: „Špičkový umělec z Belgie Daan
Vandewalle je druhým hostem hudebního festivalu PIANO A3UM 2.2018, které
představí ty nejlepší umělce z celé Evropy,“ a dodává: „Hvězdy, které se
do Atria chystají, by měly během tohoto
klavírního cyklu zahrát výjimečné skladby z celého světa, napsané pro piano
ve 20. a 21. století.“

Daan Vandewalle, jehož virtuozita, nejen klavírní, ale i improvizační,
podávaná v neuvěřitelně brilantní
kadenci, je oceňována publikem
na celém světě, studoval u Clauda
Coppense na konzervatoři v Gentu
a u Alvina Currana na Mills College
v Kalifornii. Je také učitelem na Královské konzervatoři v Gentu, kde
vede výuku klavírních talentů a učí
i historii klavírní literatury. Ve svém
repertoáru má většinu významných
klavírních děl 20. a 21. století, včetně
kompletního díla skladatelů, jako
jsou Ives, Messiaen a Scelsi. Jak sám
říká, rád se zaměřuje na americkou
hudbu; od Henryho Cowella a Johna Cage, až po Frederica Rzewského
a Beth Anderson. Jeho podání oceňují i skladatelé. Např. Frederic
Rzewski mu v r. 2005 věnoval celou
svou sbírku děl.

Belmondo oslaví 85 let. V Aeru
Jedna z největších legend francouzské a evropské kinematograﬁe, bonviván Jean-Paul Belmondo,
oslaví v pondělí 9. dubna své pětaosmdesáté narozeniny.
Ve stejný den odstartuje na jeho počest v žižkovském kině Aero přehlídka jeho nejznámějších a divácky nejoblíbenějších snímků, která potrvá
do středy 11. dubna. Na dobrodružných eskapádách, komických krea-

váci se mohou těšit na komedii o potížích
odvážného kaskadéra s tíživou ﬁnanční
situací Zvíře, legendární a stále nestárnoucí debut francouzské nové vlny
U konce s dechem nebo iluzí zbaveného
Bláznivého Petříčka,“ upřesňuje zástupce starostky pro oblast kultury
Alexander Bellu. Kromě toho dojde
i na dokument o Belmondově životě, politický thriller Profesionál, kriminálku Policajt nebo rošťák a legendárního Muže z Acapulca.

Jean-Paul Belmondo oslaví 9. dubna 85. narozeniny.

cích i vnitřně rozervaných charakterech v Belmondově podání mnoho
z nás vyrůstalo a jeho podobizna ještě v osmdesátých letech zdobila nejeden dětský pokoj. Většina lidí si jej
však pamatuje spíše z televizní obrazovky než z ﬁlmového plátna. To
chtějí organizátoři touto oslavou
muže dobývajícího ženy, kouřícího
jednu cigaretu za druhou a neustále
střílejícího kolem sebe změnit. „Di-

„Tuzemští diváci mají Jean-Paul Belmonda spjatého také s naší legendární
dabingovou školou. U nás v Aeru moc
dabovaných ﬁlmů nehrajeme, ale tentokrát jsme se rozhodli udělat výjimku.
Čtyři snímky, včetně Muže z Acapulca,
promítneme v českém znění,“ doplňuje
ředitelka kina Aero Zuzana Kameníková. Kompletní program přehlídky
najdete na www.kinoaero.cz. 
-red-

Daan Vandewalle

Ani hudební kritici nešetří chválou. Za nahrávku Inner Cities od Alvina Currana se mu dostalo mnoho

nadšených recenzí a o jeho nahrávce
Ivesovy Concord sonáty se americká
kritika vyjádřila takto: „Vandewalleho

porozumění Ivesově hudbě zahanbuje
všechny americké interprety…“ Umělec
se zabývá rovněž improvizovanou
hudbou a na mezinárodních fórech
vystupuje s elitou hudebních improvizátorů. Vandewalle také pořádá
každoročně svůj vlastní klavírní
festival.
V Atriu vystoupí se skladbami
e People United Will Never Be
Defeated od Frederic Rzewského
a se světovou premiérou nové skladby pro piano od Petra Kotíka.
Ostatní koncerty cyklu se budou
konat až v sezoně 2018/2019, především z důvodu vytíženosti ostatních
virtuózů, kteří v Atriu vystoupí. Pro
stálé publikum a další zájemce z řad
milovníků hudebního umění organizace Za Trojku plánuje možnost výhodných abonentních vstupenek. 
-red-

Trhy na Jiřáku nabídnou kromě sezonních produktů
i kreativní dílny
S přicházejícím jarem a koncem
tuhých mrazů se na Trhy na Jiřáku
postupně vrací i produkce sezonního ovoce a zeleniny.
Kromě kvalitních lokálních produktů si ovšem organizátoři připravili
i jednu novinku, půjde o tvořivé
kreativní dílny pro děti a seniory.
„Trhy na Jiřáku jsou samozřejmě primárně o nákupu kvalitních potravin,“
říká Alexander Bellu (ODS) a dodává: „a Chceme ale vždy našim občanům
nabídnout něco navíc, a proto přicházíme s touto novinkou.“ Tyto kreativní
dílny budou probíhat každý pátek
odpoledne. Městská část Praha 3
v jejich organizaci spolupracuje
s několika neziskovými organizacemi a zájmovými kroužky. Valeryia
Lasko z výtvarného atelieru ART
Generace k tomu říká: „Naším hlavním cílem je posilovat sebevědomí a svobodný umělecký rozvoj ve výtvarné činnosti dítěte.“
Od dubna bude rovněž opět
v provozu informační stánek, kde si
kromě informací o trzích budete
moci zapůjčit různé společenské hry
a sportovní vybavení. A pokud se
vám líbí ekologické plátěné tašky
s logem Trhů na Jiřáku, jsou zde
k zakoupení. Soboty budou již tradičně ve znamení tematických akcí
a vystoupení kapel. Jednou z připravovaných speciálních tematických
akcí budou například chřestové dny
nebo zabijačka. Více se o připravovaném programu dozvíte na face-

bookovém proﬁlu „Trhy na Jiřáku“
nebo webových stránkách www.trhyjirak.cz. Zde můžete také zanechat svoje poznámky či komentáře

pro organizátory trhů nebo si vyhledat, kdy bude váš oblíbený prodejce
se svým stánkem na trhu. 
-red-
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Strom Olgy Havlové vyrůstá na Žižkově
Olga Havlová, bývalá první dáma a zakladatelka Výboru dobré vůle, nadace podporující osoby
v těžkých životních situacích, se narodila před 85 lety. U příležitosti jejích nedožitých narozenin
bude po celé republice zasazeno 85 stromů. První strom byl zasazen na Žižkově, v místě, které je
s životem paní Olgy pevně spojeno.

P

aní Olga se na Žižkově narodila, žila nedaleko odsud
v Chelčického ulici, jako dítě
navštěvovala Milíčův dům,“
vysvětlila výběr místa na Parukářce starostka Vladislava Hujová
(TOP 09). To bylo také důvodem,
proč se Praha 3 jako první chopila
iniciativy Výboru dobré vůle, díky
které bude během roku vysazeno
dalších 84 stromů dobré vůle. Olga
Havlová se vdávala na žižkovské
radnici a před šesti lety po ní byla
pojmenována ulice u parku Židovské pece. „My bychom si jako městská
část přáli, aby v rámci budoucí zástavby ho nádraží ulice v této lokalitě nesly jména po osobnostech roku 1989,“
uvedla starostka. Dodala, že nově
zasazená lípa bude připomínat odkaz Olgy Havlové, zdravého rozumu a úcty ke svobodě.

Za přítomnosti starostky Vladislavy Hujové, předsedkyně Výboru dobré vůle Mileny Černé
posvětil první strom Olgy Havlové biskup Václav Malý.

Antigrafﬁti program
rychle postupuje
kupředu
Chladné březnové počasí jarnímu
rozjezdu Antigraﬃti programu ne
úplně přálo, protože odstraňování
graﬃti metodou, kterou schválily
orgány památkové péče, se může
provádět při teplotách vyšších než
8°C. Přesto se již během ledna
a února podařilo ošetřit 21 domů
v ochranném pásmu památkové rezervace a 20 domů v památkové
zóně. Do poloviny března pak přibylo 13 domů v památkové zóně
a 3 domy v ochranném pásmu.
Nyní se ale program rozbíhá napl-

Odstranění grafﬁti, Želivského ulice.
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Foto Radko Šťastný

Mladý stromek posvětil a požehnal mu Václav Malý, pomocný biskup pražský, který současně pronesl
přání, aby „právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením
nebo duševní nemocí, lidé opuštění
a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti
nebo způsob života, kteří se ocitli v nouzi, nebo je stihla nemoc“. Připomenul,
že paní Olga nezapomínala na začátky, ze kterých vzešla a že její život nebyl snadný. „Z nepatrného vyrostlo něco podstatného, a to symbolizuje
tento strom,“ řekl.
Za Výbor dobré vůle se zasazení
stromu zúčastnila jeho předsedkyně
Milena Černá. „Stromy se vysazují
na památku význačných událostí
a na počest osobností, které žily spravedlivý život v pravdě a dělaly dobré skutky.
Všechna kritéria paní Olga Havlová bezezbytku splňovala. Přála bych si, aby se

Cesta od Milíčova domu ke stromu O. Havlové.

toto místo stalo památným místem veřejného prostoru, kde lidé budou rádi pobývat a scházet se,“ řekla.
Praha 3 vybrala jako strom dobré
vůle lípu. Místo bylo opatřeno také
informační tabulkou, kterou nadace
Olgy Havlové věnovala Praze 3. 
Katka Maršálová

Chodníkový program podle plánu

no. „Předpokládáme, že zdržení způsobené počasím se podaří srovnat
a ke konci dubna budou ošetřeny domy
v počtu, v jakém jsme k tomuto termínu naplánovali,“ říká starostka Vladislava Hujová (TOP 09). Program
je stále aktivní, to znamená, majitelé nemovitostí mají stále možnost
se do něj přihlašovat. V loňském
roce, kdy byl program zahájen, se
ošetřilo 84 domů v ochranném pásmu památkové rezervace a 23 domů
v městské památkové zóně. 
-red-

Opravy chodníků v památkové
zóně Prahy 3 by měly probíhat
podle harmonogramu, který zpracuje Technická správa komunikací. Starostka Vladislava Hujová
vyzvala generálního ředitele TSK
Petra Smolku, aby společnost harmonogram předložila do konce
března.

„Městská část od roku 2010 předisponovala do oprav a rekonstrukcí chodníků, které jsou v majetku hlavního
města Prahy, 133,5 milionu korun.
Přesto je většina chodníků v nevyhovujícím stavu,“ sdělila starostka Hujová (TOP 09) s tím, že Praha 3 je na
realizaci chodníkového programu
i nadále připravena poskytovat pe-

níze ze svého rozpočtu. Pro oblast
Prahy 3, která se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace je
městská část připravena poskytnout součinnost v oblasti projektové přípravy prostřednictvím vlastní
společnosti Správa zbytkového
majetku. 
-red-

Zeleň a veřejný prostor v Atriu
Městská část Praha 3 a Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, z. s., uspořádaly 22. března
v Atriu na Žižkově odborný seminář
o zeleni ve veřejném prostoru pod
názvem Tvorba veřejného prostoru
v Praze 3 od A do Z.
V pořadí již 5. ročník odborné konference hostil experty na krajinářskou a zahradní tvorbu. V úvodu
přítomné přivítal zástupce starostky Jan Materna (TOP 09) a poukázal na skutečnost, že městská část
Praha 3 se touto problematikou
dlouhodobě a zevrubně zabývá
a důkazem toho je, že v současnosti revitalizuje najednou hned tři
náměstí, Kostnické, Komenského
a Barikád.
Tématem celodenní konference
byla problematika uličního prostoru
v souvislosti se zapojením dřevin, jejich funkce a typů, a to jako součást
veřejného městského prostoru. Zazněly i příspěvky na téma péče
o nová i stávající stromořadí, typologií vhodných dřevin a charakteristikami míst, na nichž jsou stromy
ve městech nejčastěji vysazovány.
Před tím, než jednotliví architekti představili posluchačům konkrétní projekty, seznámil právník

Diskusi v Atriu zahájila Jana Caldrová z odboru životního prostředí MČ Praha 3.

Michal Šilhánek s problematikou
tvorby veřejného prostoru z pohledu správce zeleně a zadavatele, zejména se věnoval úskalím při zadávání projektové dokumentace.
Následoval prostor pro prezentaci prací architektonických kanceláří na konkrétních trojkových projektech.
Architekti Miroslav Cikán a Pavel Košťálek představili Komenského náměstí v proměně času,
na historii a novou tvář Kostnické-

ho náměstí poukázala Hana Špalková a Radmila Fingerová, že květiny do veřejného prostoru patří,
ukázali Aleš Steiner a Pavlína Malíková na obnově náměstí Barikád
a dost místa pro všechny, aneb jak
pracovat s urbanistickou studií
(Vrch Křížek/Parukářka) představili Josef Pleskot, Zdeněk Sendler
a Jiří Sádlo. Bohatá diskuse celodenní a velmi podnětný program
uzavřela. 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

zpravodajství

Privatizace bytů v panelových domech
pokračuje
Starostka Vladislava Hujová (TOP 09) plánuje
v květnu svolat zastupitelstvo a schválit privatizaci bytů
v opravených panelových domech v Jeseniově ulici.

S

oučasně startují opravy dalších domů v Roháčově ulici.
V letošním roce bude zahájena i rekonstrukce panelových domů v Ondříčkově ulici a bloku Roháčova – Blahoslavova, kde
se zahájení rekonstrukce opakovaně
zpozdilo kvůli komplikovaným výběrovým řízením. „Naší snahou je rekonstrukce maximálně urychlit. I z toho
důvodu jsme mimořádně uvolnili 200
milionů korun z uložených ﬁnančních
rezerv, které použijeme na opravy domů
určených k privatizaci,“ říká zástupce

starostky Jan Materna (TOP 09),
který má privatizaci ve své gesci.
Praha 3 hledala cestu, jak nájemníkům umožnit privatizaci bytů ještě před rekonstrukcí, tato cesta se
však ukázala právně jako velmi složitá. „Od privatizace před rekonstrukcí
jsme upustili, protože nelze jednoznačně
stanovit ﬁnální cenu prodávaného bytu
v době po rekonstrukci,“ zdůvodnil postup Materna.
V dubnu bude předložena ke
schválení Radě a následně pak počátkem května i zastupitelstvu privatiza-

ce bytů v domech Jeseniova 15–25
a Jeseniova 37–41 a Ostromečská 3–5.
V červnu bude pokračovat schvalování bloky Jeseniova 27–35 a Českobratrská – Rokycanova – Sabinova.
„V květnu plánujeme s nájemníky
všech dosud neprivatizovaných panelových domů informativní schůzku, na
které se dozví průběh plánovaných oprav
i plán průběhu privatizace,“ ujistil Materna. 
Katka Maršálová
Domy v Ostromečské 3-5 jsou po revitalizaci připravené k privatizaci.

Děti očima seniorů

Blíží se uzávěrka soutěže Seifertův Žižkov

Městská část Praha 3 ve spolupráci
se serverem i60 vyhlašuje fotograﬁckou soutěž Děti očima seniorů.
Do soutěže se mohou zapojit zájemci ve věku od 60 let výše s obrázky s motivy dětského světa.
„Snažíme se nejen teoreticky zdůrazňovat nutnost generačního propojování,
ale i aktivní činností přiblížit možnosti
pro společné trávení volného času,“ in-

Uzávěrka druhého ročníku literární
soutěže Seifertův Žižkov se pomalu
chýlí ke konci. Na odevzdání soutěžních příspěvků, ať už prózy či poezie, mají žáci a studenti čas již jen
do 30. dubna.
Soutěž vyhlašuje pod záštitou
PEN klubu a ministerstva školství
Praha 3 jako poctu žižkovskému rodákovi a nositeli Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi. „Chceme
motivovat žáky staršího školního věku
k hlubšímu zájmu o literaturu, zapojení
fantazie do tvůrčího psaní, rozvoji slovní

formovala radní pro školství Jaroslava Suková (TOP 09) záměr vyhlášení fotosoutěže.
Přihlašování soutěžních fotograﬁí bude možné od 1. května do
31. července na webových stránkách www.i60.cz, kde budou zveřejněny i podmínky. 
-red-

Ředitelé škol Prahy 3 absolvovali
seminář o ochraně osobních údajů
V polovině března se ředitelé mateřských a základních škol Prahy 3 zúčastnili semináře o audiovizuálních
prostředcích ve vzdělávání s přihlédnutím k ochraně osobních údajů, autorskému zákonu a licenčním podmínkám. „Školení na uvedené téma
si vyžádali ředitelé vzhledem k tomu,
že se blíží termín, kdy vejde v platnost
evropské nařízení o ochraně osobních údajů, veřejnosti známé jako
GDPR,“ informovala radní pro školství
Jaroslava Suková (TOP 09). Kromě jiného se jednalo o podmínky používání reportážních i portrétních fotograﬁí
a videí pořízených na akcích s dětmi.

Třídenní pobyt na Šumavě realizovaný v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 3 kromě teoretických informací umožnil
i práce v exteriéru za různého počasí
a rozdílné viditelnosti. Ředitelům se
ve třech skupinách věnovali profesionální fotografové, kteří na konkrétních snímcích upozornili na obsah, kvalitu i chyby fotograﬁí. Během
teoretické části ředitelé diskutovali
o povinnostech a právech ochrany
osobních údajů, které bude platné
od 25. 5. 2018. 
red

Občané podali projekty v rámci
participativního rozpočtu
Do konce března měli občané možnost podávat svoje projekty v rámci
participativního
rozpočtu,
na které letos městská část vyčlenila 2 miliony korun. Za tímto účelem se také 20. března konalo konzultační odpoledne v informačním
centru na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde lidé mohli své nápady
dolaďovat a upravovat s koordinátorkou participace. Ta v tu chvíli
měla odevzdaných sedm projektů
a věří, že do konce měsíce přibyd-

ou další. „Jeden projekt je možné podpořit částkou až půl milionu korun,“
upřesňuje zástupce starostky Jan
Materna (TOP 09). V dubnu bude
probíhat prověřování, zda jsou
projekty vhodné k realizaci a zda
splňují podmínku, že musí být
umístěny na pozemcích ve vlastnictví nebo ve správě městské části.
V květnu se uskuteční jejich výstava v KC Vozovna a Praha 3 zahájí
hlasování veřejnosti. 
-red-

zásoby a schopnosti komunikace,“ uvedla iniciátorka soutěže, radní pro školství Jaroslava Suková (TOP 09).
V loňském roce se v soutěži sešlo přes
sedmdesát příspěvků z různých koutů republiky. Nejlepší autory Praha 3
ocenila při slavnostním ceremoniálu
a z nejlepších příspěvků sestavila

Foto Radko Šťastný

sborník. Také letos bude příspěvky
hodnotit odborná porota a vyhlášení
nejlepších prací se bude konat
na konci září.
Letošní ročník soutěže je určen pro
studenty od 12 do 17 let. Kontaktní
osobou je Alena Gotmanovová, odbor školství MČ Praha 3, Lipanská 11,
Praha 3, tel. 222 116 335, e-mail:
alenag@praha3.cz. Více o soutěži,
přihlášku a přehled dosud doručených příspěvků do soutěže najdete
na www.seifertuvzizkov.cz. 
-red-

Parkování ve veřejné zeleni je zakázáno!
Odbor ochrany životního prostředí eviduje v poslední době čím
dál více případů parkování motorových vozidel ve veřejné zeleni.
Travnatá plocha se pak mění v rozježděné a po dešti také rozbahněné pole. Plochy veřejné zeleně jsou
znehodnocovány a tímto jednáním
poškozovány. Parkování ve veřejné zeleni je na celém území hl. m.
Prahy zakázáno, a to prostřednictvím obecně závazné vyhlášky hl.
m. Prahy o ochraně veřejné zeleně
č. 6/2001.
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně č. 6/2001
se vztahuje na pozemky evidované
v katastru nemovitostí jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná
zeleň, včetně zařízení, vybavení a objektů na nich se nacházejících.
Dle § 2 obecně závazné vyhlášky hl.
m. Prahy o ochraně veřejné zeleně
č. 6/2001 je ve veřejné zeleni zakázáno
používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených,
vjíždět s nimi a parkovat na nich, tento
zákaz se vztahuje i na přípojná vozidla.
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce
nebo kraje dle § 4 odst. 2 zákona

Ilustrační foto.

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Za výše uvedený přestupek hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč.
Na správné parkování na území
Městské části Prahy 3 dohlíží strážníci městské policie hl. m. Prahy. K nedovolenému parkování ve veřejné
zeleni dochází zejména v ulici Buková, Novovysočanská, Hořanská,
K Chmelnici, Luční, náměstí Jiřího
z Poděbrad a na dalších místech.
Upozorňujeme, že veřejnou zelení
se také rozumí zeleň přístupná každému a sloužící obecnému užívání
bez omezení vlastnictví, jedná se ze-

jména o zeleň na veřejných prostranstvích (např. zeleň na náměstích,
uliční zeleň, sídlištní zeleň, parky
a sady atd.), která nemusí být v katastru nemovitostí evidována jako zeleň.
Řidiči parkující na této zeleni se dopouští záboru veřejného prostranství
a za toto jednání hrozí pokuta
do 50 000 Kč, a pokud řidič zaparkuje na veřejném prostranství opakovaně, může mu být uložena pokuta až
do 75 000 Kč. Toto porušení je snadno dohledatelné, neboť po celé republice funguje registr přestupků. 
-redRADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | DUBEN 2018



společenská rubrika

Praha 3 vítala nové občánky

Další osobnost v Knize cti

Při příležitosti životního jubilea byla v pondělí 26. března zapsána do Knihy cti rektorka Vysoké školy ekonomické Prof. Hana
Machková. Slavnostního aktu v budově radnice se kromě starostky Vladislavy Hujové zúčastnili i zástupci starostky Jaroslava Suková a Jan Materna. Profesorka Hana Machková je s Žižkovem dlouhodobě spjata, více jak čtyřicet let působí na VŠE.
„Jsem ráda, že Žižkov poslední dobou jen vzkvétá,“ podotkla
Hana Machková při podpisu v Knize cti, kterou si společně se
starostkou prolistovala a seznámila se tak se slavnými jmény
svých předchůdců. Slavnostní akt byl poté završen malým pohoštěním a neformálním rozhovorem. 
-redNa vítání občánků 1. a 22. 3. vystoupily děti z MŠ Sudoměřská. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zástupkyně starostky Lucie Vítkovská.

Omluva redakce

Radní pro školství poděkovala ředitelům škol
U příležitosti Dne učitelů poděkovala
radní pro školství Jaroslava Suková
ředitelům mateřských a základních
škol zřízených Prahou 3 netradičním
způsobem.
„Práce našich ředitelů je rok od roku
náročnější. Kromě odpovědnosti za výchovně vzdělávací proces se zabývají
manažerskými a ekonomickými povin-

nostmi a často řeší komplikované situace různého charakteru. Jako poděkování
za jejich zodpovědnou práci jsem je letos
pozvala na oběd na lodi.“ Dvouhodinová projížďka po Vltavě přispěla k přátelské atmosféře, při níž se o běžném životě
hovořilo sporadicky. Jako vždy v podobných situacích se všechny rozhovory stočily na pracovní záležitosti. „Velmi ráda
se s řediteli potkávám právě při nefor-

málních setkáních, protože právě tam
si vzájemně vyměňujeme názory a často
najdeme řešení různých problémů,“ dodala J. Suková. „Jsme potěšeni zájmem
paní radní Sukové o naši práci a vážíme
si jejího dnešního poděkování touto netradiční formou,“ vyjádřil pocity ostatních ředitel ZŠ a MŠ Chelčického Pavel
Ostap. 

V lednovém vydání RN v článku Pes v ulicích: přítel člověka
nebo problém? jsme nepřesně uvedli, že … dle statistiky městské policie pachateli přestupků jsou převážně senioři, mladiství
nebo děti. Správně měl text znít: …dle zkušenosti městských
strážníků z hlídkové činnosti jsou pachateli přestupků převážně
senioři, mladiství nebo děti.
Za tuto nepřesnost se omlouváme dr. Veselíkovi a ostatním dotčeným seniorům. 

-red-

Z redakční pošty
Milá redakce Radničních
novin a pane Zábojníku,
velice Vám děkuji za článek v únorovém čísle RN – oslovte své zastupitele.
To, co jste popsal v článku, je bohužel úplně pravdivé, bydlení
na Tachovském náměstí je kvůli
návštěvníkům klubu Storm v posledních letech hodně nepříjemné.
Myslím, že i radnice MČ si je tohoto problému vědoma. Velmi mě
mrzí, že moje děti vidí všechny ty
špatné aspekty, které se pojí
ke Stormu, tak mám obavu, aby si
nemyslely, že je to normální, i když
jim samozřejmě říkám opak.
Věřím, že se situace časem změní
a bude zde i díky plánované rekonstrukci náměstí pěkné a klidné
bydlení.
Petra Vondroušová

Dobrý den,
chtěla jsem vyjádřit souhlas s názorem p. Šrámkové, a to na špatnou situaci v okolí Vackova a Malešické ulice.
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Já jsem pro pomoc, člověk neví,
kdy tak může také skončit, ale nechápu, proč u toho mám chytit
žloutenku nebo čichat nelibé vůně,
když se ti lidé neumí chovat a nemají jízdenku. Dokonce jsem byla
svědkem posměchu, že jedou lidi
z práce + vulgarní urážky na jejich
adresu. Paní Šrámková má pravdu
v tom, že po dobu zimního období,
kdy funguje středisko pomoci Vackov, se nedá MHD (bus 124, bohužel přezdívaný jako „dobytčák“)
normálně využívat nebo je to jen
pro otrlé.
Jelikož se blíží konec března, tzn.
středisko bude zase zavřeno
a bude do listopadu klid, předpokládám, že situaci už nikdo řešit
nebude. Kdyby ale bylo možné nějak vyřešit na příští zimu např. separovat svoz těchto spoluobčanů
zvláštní linkou…? Popř. ve špičce
tzn. kdy středisko otvírají a zavírají
posílit spoje, aby se počet lidí rozložil. To se třeba vzhledem ke vznikající nové zástavbě v této lokalitě,
doufejme, že stejně stane.
Zdraví Husáková, (redakčně kráceno)

Falešný mravokárce
V minulém čísle Radničních novin
se místostarosta Bellu (ODS) opět
rozepsal o Klinice, svém boji proti
ní a pocitu zmaru a bezpráví, jež
tato kauza dle jeho dojmů v občanstvu budí. Nezbývá než si připomenout, jak se pan Bellu snaží
na celé věci politicky přiživit a čeho
se nezdráhá zneužívat.
V únoru 2016 nechal doručit
do schránek lidí žijících v okolí Kliniky dopis na hlavičkovém papíře
ODS, ve kterém je vyzývá, aby
mu jako místostarostovi Prahy 3
sdělili své názory na činnost centra. Jako adresu pro zasílání odpovědí uvedl svou radniční, tedy
bellu.alexander@praha3.cz. V závěru svého dopisu tenkrát napsal:
„Za sebe mohu slíbit, že budu při
dalším rozhodování o osudu tzv.
Kliniky dbát na Váš názor…“
Jaké odpovědi mu došly a na jaké
názory se zavázal dbát, je dodnes
záhadou. Pan Bellu sám je nikde
neprezentoval, na výzvy k jejich
zveřejnění reagoval odmítavě až
agresivně, např. blokací dotazují-

cích se na jeho facebookovém
proﬁlu.
Nezbylo než požádat o došlé reakce oﬁciální cestou Úřad Prahy 3.
Ten žádost nejprve odložil s tím, že
jde o soukromou iniciativu starosty
a úřad s ní nemá nic společného.
Následovalo úspěšné odvolání,
kdy příslušný odbor Magistrátu
hlavního města Prahy jako nadřízený orgán přikázal žižkovské radnici
žádost vyřídit, jelikož místostarosta
je součástí úřadu a veškeré informace, které z titulu své funkce
shromažďuje, podléhají svobodnému přístupu k nim. Úřad Prahy 3
tedy záležitost obratem vyřídil, a to
tak, že ji zamítl. Došlé odpovědi prý
nemá k dispozici, jelikož se nedochovaly – místostarosta Bellu je
smazal.
Více slov k dokreslení důvěryhodnosti tohoto člověka není třeba.
Zdeněk Jahn

Dobrý den,
zkuste se prosím trošku více zaměřit na to, proč celá tato situace
vznikla a jak dlouho bude trvat.

Dneska jsem pořídil fotodokumentaci, kde pracuje tak 5 z 10 lidí. Ptal
jsem se stavebního dozoru, jestli
mu to nevadí a on říkal, že mu je to
naprosto jedno. S touto rychlostí
bude mít Praha 3 velice dlouho
problémy.
S pozdravem
Petr Foitl

Máte postřeh nebo komentář
k dění v Praze 3? Napište nám
na redakce@praha3.cz
Děkujeme za vaše názory a tipy.
Redakce



rozhovor

„Nenapadá mě ani jedna podstatná věc,
kterou by Česká republika vystoupením
z EU mohla získat,“ říká Hana Machková
Na Žižkově je Hana Machková jako doma. Přes čtyřicet let působí na Vysoké škole ekonomické,
která sídlí na náměstí Winstona Churchilla, ať už ze začátku jako studentka, poté pedagožka a nyní
jako rektorka, kdy obhájila post na další funkční období a VŠE povede až do roku 2022. O Žižkově,
podnikání na Praze 3, ale i mezinárodní situaci ve světě mluvila s naprostým přehledem.

”

Zájem o vysokoškolské vzdělání
neupadá, ale bohužel k prestiži
českého vysokého školství příliš
nepřispěly některé soukromé
vysoké školy.

Na Žižkově pracujete již dlouho. Jak
se podle vás za ta léta proměnil?
Na Žižkově jsem prakticky denně
od roku 1977, takže jsem opravdový pamětník. Změna je neuvěřitelná.
Z tmavé periferie, kde bylo o strach jít
večer ze školy, ke čtvrti, kde se cítím
dobře a která je ideální pro mladé,
v mém případě mladé duchem. Žižkov má dnes své kouzlo, je to místo
tak trochu pro bohémy, a to mi plně
vyhovuje. I v Paříži, kam často jezdím, se lépe cítím v Latinské čtvrti
než v luxusních čtvrtích pro bohaté.
Přirostlo vám určité místo na Praze 3
k srdci, že se tam často vracíte?
Náměstí Winstona Churchilla! Jak
jinak. Ráda se vždy na sochu podívám a těší mě, když jsou lavičky
obsazené našimi studenty, ideálně
pokud mají v ruce skripta a pilně
se připravují na zkoušky. A možná
překvapím, ale ráda se z naší Rajské budovy dívám na televizní věž
s miminky. Mně se miminka Davida Černého zdají roztomilá. Na Žižkovskou věž zvu vzácné zahraniční
návštěvy na pracovní večeře. Pohled
na stmívající se Prahu je jedinečný
a vždy zahraniční návštěvy ohromí.
VŠE je nejstarší žižkovskou vysokou školou. Zapojuje se nějakým
způsobem do dění na Trojce?
VŠE se do dění na Praze 3 zapojuje přirozeně hodně. Jednak jsme největším zaměstnavatelem na Praze 3
(VŠE má více než 1 000 zaměstnanců) a jednak máme na Jarově koleje, kde bydlí téměř 3 000 studentů.
Jsme tedy významným odběratelem
řady služeb, pořádáme či hostíme
odborné a společenské akce, například tradiční koncert v rámci festivalu Žižkovský podzim nebo zářijový
studentský festival VŠEfest na kolejích, kam chodí i řada občanů Prahy 3. Nově můžete potkat naše sportující studenty při pravidelném běhu
v parku na Vítkově, kam s nimi chodí běhat i jeden sportovně založený
děkan s ředitelem knihovny. A co
se naší knihovny týče, je to největší knihovna ekonomické literatury
v ČR a je veřejnosti přístupná.
Byla jste jednou z hodnotících členů komise, která vybírala Podnikatele roku. Čím má podle vás tato
soutěž smysl?
Má velký smysl a já jsem byla z této
iniciativy paní starostky Hujové nadšená. Je správné ocenit ty, kteří se

Jarov a je tak úspěšný, že mu přistavujeme další patro.

snaží a poctivě podnikají. Soutěž
účastníkům pomohla trochu se zviditelnit, získat zpětnou vazbu, poznat
se mezi sebou navzájem a vyměnit si
zkušenosti. Někdy je veřejná pochvala mnohem více než ﬁnanční zisk.
Slovo podnikatel má u nás pořád trochu pejorativní nádech, i když je většina podnikatelů poctivých a tvrdě
pracuje. I proto mají obdobné soutěže své nezastupitelné místo.
Daří se podnikání na Praze 3? Kam
chodíte nejraději?
Podnikání na Praze 3 se daří zejména kolem náměstí Jiřího z Poděbrad.
Kavárny, pekárny, farmářské trhy,
vánoční trhy, prostě spousta příležitostí kam zajít a kultivované prostředí s dobrou dopravní dostupností k tomu. Dolní Žižkov je na tom
trochu hůře, ale situace se podstatně zlepšuje. Hlavně, že zmizely ty
ostudné herny! A jak znám paní starostku, tak dolní Žižkov čeká také
řada pozitivních změn.
Jako rektorka působíte na VŠE již
od roku 2014. Na který projekt, který se povedl, jste nejvíce hrdá?
Nejvíce jsem hrdá na mezinárodní
akreditace EQUIS a EPAS, které
získaly Fakulta podnikohospodářská a Fakulta mezinárodních vztahů od EFMD. To ve sportovní terminologii znamená, že jsme v první
lize mezi světovými byznys školami.
A pokud mám uvést něco hmotného, tak náš podnikatelský akcelerátor xPort, který sídlí na kolejích

Jako svoji hlavní prioritu jste při
druhém zvolení do své funkce
uvedla získání národní institucionální akreditace pro vzdělávání
v ekonomických oborech a mezinárodní institucionální akreditace
Asociace pro certiﬁkaci vysokoškolského vzdělávání (AACSB).
Proč je akreditace tak důležitá?
V České republice i v zahraničí působí neuvěřitelné množství vysokých škol. Jen u nás jich je zhruba 70
a naprostá většina z nich nabízí podobné obory jako my, protože pro
výuku ekonomie a managementu
nepotřebujete žádné velké investice,
například do laboratoří, a poptávka
po ekonomech na trhu práce je stále velká. Odlišit se můžeme, a také
chceme, jen kvalitou. Dobrá vysoká škola musí mít své vlastní kvaliﬁkované učitele, zejména docenty
a profesory, na tom je založen princip všech akreditací. VŠE si zakládá na tom, že rozvíjí lidský kapitál.
Máme řadu mladých šikovných učitelů, kteří publikují v zahraničí a jsou
mezinárodně
konkurenceschopní.
Například tři ze šesti děkanů VŠE
jsou čtyřicátníci a tito děkani se logicky obklopují svými vrstevníky,
kteří mají nápady a chuť se prosadit
nejen v České republice. Mám štěstí,
že jsem ve funkci rektorky ve správný
čas, protože teď se nám vrací vložené
investice do našich doktorandů. Před
deseti lety bychom měli podstatně
menší šance na AACSB. To byli tito
mladí ještě příliš mladí a má generace je na škole málo početná, protože
na začátku 90. let odešla celá řada
mých vrstevníků do ﬁrem, které nabízely nesrovnatelně lepší platové
ohodnocení. Akreditace posílí naše
dobré jméno v ČR i v zahraničí a škola si bude moci vybírat ty nejlepší
studenty z celého světa. To je náš cíl
i smysl institucionálních akreditací.
Dá se skloubit rektorování a učení?
Přednášíte ještě?

Nedá. Já jsem pečlivý učitel, který
si dělá i po třiceti letech pedagogické praxe přípravy na každou hodinu. Pravidelně již nepřednáším, ale
občas si ráda zaučím v našem programu MBA ve francouzštině nebo
mám přednášky pro zahraniční studenty v angličtině. Česky již učím
minimálně.
Jste odbornice na mezinárodní
vztahy. Co říkáte na současné dění,
v čem vidíte největší hrozbu?
Situace není dobrá. Konﬂikty mezi
západními zeměmi a Ruskem, přetrvávající válečné konﬂikty na Blízkém východě, nebezpečná situace
v řadě afrických zemí, to všechno
jsou velké hrozby. O to více mě
mrzí, když slyším o nápadech
na Czexit. Nenapadá mě ani jedna
podstatná věc, kterou by Česká republika vystoupením z EU mohla
získat. Ale napadá mě spousta věcí,
které bychom mohli ztratit. Jako
malá země uprostřed Evropy se silně exportně orientovanou ekonomikou bychom moc šancí na zvyšování životní úrovně bez členství
v EU neměli.

Českou republiku trápí dlouhodobé podﬁnancování vysokých škol.
Není to trochu paradox, když stát
vyžaduje efektivní vzdělávání, ale
dostatečně se nesnaží zajistit kvalitní podmínky?
Je to velký paradox, ale s potěšením
konstatuji, že se snad situace zlepší. Pro rok 2018 byl veřejným vysokým školám navýšen rozpočet o 3
mld. Kč (pro VŠE to znamenalo nárůst rozpočtu o 9,4 %) a máme příslib, že tento trend bude zachován
i v příštích letech. Je jasné, že není
možné zajistit špičkovou kvalitu bez
adekvátního ﬁnancování a přístup
státu k vysokým školám byl v minulých letech mírně řečeno macešský.
Uměla byste předpovědět, kam se
vysoké školy posunou, co se týká
kvality a kvantity vzdělávání?
Věřím, že je konec období kvantity.
Minimálně VŠE má v tomto ohledu zcela jasnou strategii, protože
za posledních 5 let nám cíleně klesl
počet studentů z 20 tisíc na 15 tisíc.
Počet učitelů se ale téměř nezměnil.
Dnes máme cca 25 studentů na jednoho učitele, což začíná odpovídat
evropským standardům. Nekvalitní vysoké školy zaniknou, to zřejmě
vyřeší „neviditelná ruka trhu“, protože již teď můžeme pozorovat snižování počtu soukromých vysokých
škol. Věřím také, že pozitivní úlohu
sehraje Národní akreditační úřad,
který bude nekompromisně trvat na
kvalitativních standardech, stejných
pro všechny české vysoké školy. 
Text Martin Hošna

Zatímco ještě před nedávnem byl
přetlak studentů na vysokých školách, nyní je trend spíše opačný.
Upadá zájem o vysoké učení, anebo je již méně prestižní?
Je to dáno demograﬁckým poklesem.
Máme příliš mnoho vysokých škol
a málo maturantů. Právě teď jsme
na demograﬁckém dně, ale za pár let
zase přijdou silné ročníky. Myslím si,
že zájem o vysokoškolské vzdělání
neupadá, ale bohužel k prestiži českého vysokého školství příliš nepřispěly některé soukromé vysoké školy.
Jak se VŠE proměnila od doby, kdy
jste navštěvovala fakultu jako studentka?
VŠE se proměnila od základu! Já
jsem studovala na konci 70. let a některé předměty, které jsem absolvovala, bych nikomu z dnešních mladých nepřála.

Foto Michaela Hermína

Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
(nar. 1958) vystudovala na VŠE
zahraniční obchod. Než se
stala rektorkou, vedla od roku
2002 katedru mezinárodního
obchodu a v letech 2006 až 2014
byla zároveň prorektorkou pro
zahraniční vztahy. Přednášela
například na pařížské Sorbonně
či na univerzitách v Lyonu
a ve Štrasburku. Na VŠE
studuje na šesti fakultách
zhruba 16 700 studentů, škola
přijímá ročně na studijní pobyt
okolo 1 200 zahraničních
studentů. Absolventi školy
patří ve statistikách k nejlépe
vydělávajícím. Škola se také
dobře umísťuje v mezinárodních
žebříčcích ekonomických
univerzit.
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Druhá veřejná debata k projektu
Parková čtvrť
V severní části Nákladového nádraží Žižkov, na pozemcích, jejichž majitelem je společnost Central
Group, vznikne moderní projekt rezidenčního bydlení s názvem Parková čtvrť. Studii budoucí
zástavby představili v březnu veřejnosti zástupci investora na debatě na radnici Prahy 3.

S

polečnost Central Group
pozemky v severní části
NNŽ odkoupila před dvěma lety s územním rozhodnutím na obchodně-administrativní
centrum, hotel a dva bytové domy.
Projekt kompletně přepracovala
a nahradila ho projektem rezidenčního bydlení, snížila hmotu i výšku
staveb a novým zacílením i dopravní
zátěž lokality.
Veřejná debata na toto téma se
konala poprvé v listopadu 2016.
Nyní se lidé mohli seznámit s tím,
jak se projekt za rok a půl vyvinul.
Aktuální studii představil za účasti starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové (TOP 09) předseda představenstva společnosti Central Group
Dušan Kunovský a hlavní architekt
projektu Jakub Ciegler. Nové poje-

Vizualizace projektu od arch. Jakuba Cieglera.

Na webu developera bude i anketa
Do konečné podoby nové čtvrti, která
vznikne v severní části Nákladového
nádraží Žižkov, se budou moci aktivně zapojit i obyvatelé Prahy 3. Společnost Central Group totiž od 21.
března umožňuje hlasovat o preferovaném obsazení komerčních prostor,
tedy restaurací, obchodů či služeb.
Hlasovat je možné na stránkách
www.central-group.cz/parkovactvrt,
kde jsou k dispozici i veškeré podrobnosti o připravovaném projektu.
Central Group pak bude při oslovování zájemců o koupi nebo pronájem komerčních prostor dávat přednost těm subjektům, které budou
svým zaměřením respektovat přání

studie. Bloky domů vyplní kvalitní veřejný prostor, přízemí zástavby budou jako komerční prostory
určená pro obchody a služby. „Území chceme transformovat na parkovou
čtvrť s akcentem na zeleň,“ sdělil Kunovský. Návrhy počítají s výsadbou
nového stromořadí, zeleně i řadou
vodních prvků. Parkování bude
umístěno pod zem. Součástí nové
čtvrti bude velký veřejný park, který investor po dokončení převede
bezplatně do majetku městské části.
Stejně tak novou šestitřídní mateřskou školu s velkou zahradou až pro
144 dětí, kterou vybuduje na vlastní
náklady a na základě dohody s městskou částí věnuje Praze 3.
Během diskuse na radnici se lidé
zajímali o to, zda péče o nový veřejný prostor nebude pro Prahu 3 příliš

veřejnosti. Parková čtvrť totiž nebude sloužit jen majitelům nových bytů,
ale díky hodnotnému veřejnému prostoru a celkové otevřenosti i všem
obyvatelům Prahy 3.
Investor ve spolupráci s ateliérem
Jakuba Ciglera zpracoval také dvě varianty zaměření nového velkého veřejného parku, který bude v severovýchodní části nádraží navazovat na Židovské
pece. Veřejnost bude moci vybrat, zda
dá přednost variantě parku s převažujícími atrakcemi pro děti, nebo variantě
s prvky pro všechny věkové kategorie.
Anketa na toto téma by se na stránkách
www.central-group.cz/parkovactvrt
měla objevit do konce března.

tí Parkové čtvrti vychází z výsledku
workshopu, ve kterém uspělo několik renomovaných architektonických
ateliérů, jejichž koncepty se promítnou do celkového pojetí čtvrti, jak
jej navrhl Jakub Ciegler. „Tímto jsme
schopni dosáhnout maximální rozmanitosti architektury a zároveň zachovat
jednotící prvky a kompaktnost celku.
Vznikne zcela unikátní nová městská
čtvrť,“ uvedl Kunovský. Studie se věnuje také dotvoření Basilejského náměstí, kde by měla vzniknout originální stavba z dílny ateliéru ADNS.
Na sedmi hektarech pozemků, které patří společnosti Central Group a které jsou v souladu
s územním plánem určeny k výstavbě, má vzniknout v několika blocích
bytových domů o šesti podlažích

Pohled z Basilejského náměstí do Malešické ulice.

asi 1 600 nových bytů. „Polouzavřené městské bloky vycházejí z tradic této
části Prahy a respektují charakter metropolitní zástavby typický pro Vinohrady
a Žižkov,“ uvedl Jakub Ciegler, autor

nákladná, jak bude v lokalitě řešena doprava a zda k nové čtvrti může
vést v budoucnu metro. 
Katka Maršálová

Anketa Jak hodnotíte aktuální návrh Parkové čtvrti na NNŽ?
Jsem velmi ráda, že
společnost
Central Group
komunikuje
s městskou
částí a občany Prahy 3 o budoucí podobě severní části Nákladového
nádraží. Společnost přepracovala původní projekt, který by
znamenal velkou dopravní zátěž
pro Prahu 3. V severní části Nákladového nádraží tak vznikne
převážně rezidenční čtvrť s mateřskou školou a parkem, který
bude navazovat na Židovské
pece. Věřím tomu, že i další dva
vlastníci pozemků v této lokalitě
budou obdobně komunikovat
a smluvně se zaváží investovat
do veřejné vybavenosti.

Rozvoj lokality
Nákladového nádraží je
stěžejní nejen
pro Žižkov,
ale i pro Prahu
jako celek. Je
totiž smutnou realitou, že vinou
nejrůznějších aktivistů a Zelených, kteří mají rozvoj města
na starosti na magistrátu, dnes
rozvoj Prahy stojí a ceny bytů
letí závratně vzhůru.
Bylo by proto dobře, kdyby se
Nákladové nádraží proměnilo v moderní městskou čtvrť.
Měly by proto vzniknout nejen
nové byty, ale spolu s nimi
i plná občanská vybavenost,
tedy školka, možnosti nakupování i sportovního a kulturního
vyžití.

Vítám zejména urbanistickou
kompatibilitu
s klasickými
žižkovskými
a vinohradskými bloky. I když v roce
2018 mi už nikdo secesní dům
nepostaví, tento projekt mě
příjemné překvapil. Návrhy budov a prostranství jsou kvalitní
a hezké. Je vidět, že architekt
hodně promýšlel jednak různé
detaily a jednak to, aby prostor
fungoval jako celek. Investor
nevyužil maximální kapacitu
projektu a vyšel městské části vstříc v jejích požadavcích.
S tímto velkým dílem můžeme
být spokojeni.

Kladně. Líbí
se mi celková urbanistická koncepce
území. Nejedná se o žádný uzavřený
luxusní projekt. Naopak má
vzniknout přístupná městská
čtvrť. Rozmanitost staveb zajišťuje rozdělení projektu mezi
více architektonických studií,
to považuji za zajímavý přístup.
Sympatický je i podíl zeleně
na tomto území, vznikne nový
park i pěší zóny. Důležitou
součástí je projekt nové atraktivní školky pro děti z Prahy 3.
Negativum zatím spatřuji jen
ve větším dopravním zatížení
návazných lokalit.

Seskupení
domů do bloků navazuje
na starší žižkovskou zástavbu.
Nezapomíná se
na uliční aleje
a zeleň uvnitř bloků. Nový park
navazuje na Židovské pece, ale
nepropojuje je se zelení hřbitovů, jako biokoridor zamýšlený
v současném územním plánu,
v kterém by mohla být školka
a základní škola, s kterou investoři
nepočítají, a veřejná sportoviště.
Doufám, že přízemí domů bude
využito pro obchody a služby. Zajištění parkování aut na ulici opět
žel dostalo přednost před cyklocestami. Vedením tramvaje vedle
budovy nádraží vítám, ale stanici
metra jsem nenašel!

Na tom, zda
se nám návrh líbí, moc
nezáleží - je
to hlavně PR
developera.
Areál Nákladového nádraží je třeba plánovat jako celek a odpovědět na
otázky celkové kapacity území,
umístění školy a návaznosti veřejných prostranství. V územně plánovací dokumentaci je
třeba zakotvit silnější regulaci,
než je dnes zvykem, alespoň
formou územní studie. Jinak se
líbivé obrázky mohou v praxi
proměnit v něco úplně jiného.
Z 12patrových věží se mohou
stát 20patrové, z veřejných prostranství soukromá.

Vladislava Hujová (TOP 09),
starostka

Alexander Bellu (ODS),
zástupce starostky

Zdeněk Zábojník (ČSSD)
koaliční zastupitel

Mojmír Mikuláš (Svobodní),
opoziční zastupitel

Pavel Ambrož (KSČM),
opoziční zastupitel

Ondřej Rut (Ž(n)S),
opoziční zastupitel
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fórum
Vladislava Hujová / TOP 09

Jaký osud čeká náměstí Jiřího z Poděbrad?

V roce 2002 zorganizovala radnice pod vedením ODS veřejnou architektonickou soutěž
na rekonstrukci nám. Jiřího z Poděbrad. V roce
2013, kdy náměstí spadalo do kompetence Ondřeje Ruta ze Strany zelených, byla na vítězný
návrh objednána projektová dokumentace pro
územní rozhodnutí. V roce 2014, kdy jsem náměstí Jiřího z Poděbrad získala do kompetence,
jsem stála před rozhodnutím, zda respektovat
výsledky architektonické soutěže a nezmařit investiční prostředky již investované do projektu.
Rozhodla jsem se pro kontinuitu, i když se mi

osobně líbil jiný návrh, který však nebyl odbornou porotou vybrán. Architekt Cikán zapracoval
připomínky spolků i jednotlivců a bylo vydáno
územní rozhodnutí, které vytvořilo i prostor pro
vybudování bezbariérového vstupu do metra
prostřednictvím výtahu.
Na březnovém zastupitelstvu většina zastupitelů odhlasovala zrušení tohoto projektu, aniž
by se seznámila se zapracovanými změnami.
Velmi mě mrzí, že v rámci předvolebních zájmů,
bylo hozeno do koše několik let práce a značné
množství ﬁnančních prostředků.
Obávám se, že „Jiřák“ čeká obdobný osud,
jako náměstí na dolním Žižkově, do kterých se
desítky let neinvestovalo a až nyní se dočkají rekonstrukce. Nebude vybudováno důstojné
prostředí pro kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
a nebude bezbariérový vstup do metra. Bude
prováděna pouze běžná údržba a možná bude
na základě aktivit odpůrců rekonstrukce prohlášena kašna a průduch do metra kulturní památkou. 

Lucie Vítkovská / ODS

Chceme zrychlit rekonstrukci Husitské

V pondělí 12. března jsme se probudili do dopravního pekla, magistrát a TSK začali rekonstruovat Husitskou.
Od samého počátku i v průběhu její přípravy
jsme magistrát i TSK upozorňovali, že uzavírky
v Husitské mohou způsobit dopravní kolaps,
který postihne celý Žižkov. Byli jsme ale opakovaně ujišťováni, že nic takového se nestane,
že je vše řádně připravené, že se nebude opakovat kolaps jako v případě rekonstrukce Zenklovy ulice. Ano, neopakoval se, bylo to totiž
ještě horší.

Ivan Holeček / ČSSD

Investice pro lidi

Jsem rád, že zastupitelstvo městské části schválilo využití ﬁnanční rezervy pro účely revitalizace
panelových domů a na rekonstrukce bytového
a nebytového fondu. V tomto případě se jedná
o přímé investice do kvality života, které navíc
přinesou ﬁnance zpět do městské kasy. Příjmy
z nájemného a privatizace bytů totiž v budoucnu zajistí investice do škol, školek a zařízení pro
seniory.
Činnost našich zástupců na úrovni hlavního města rovněž nese ovoce občanům Prahy 3. Radní hlavního města Prahy Ireně Ropkové
(ČSSD) se v březnu podařilo prosadit dotace pro

naši městskou část ve výši přesahující sto milionů
korun. Tyto prostředky pomohou realizovat projekty, na které by jinak v pokladně městské části
nezbývalo dostatek ﬁnancí. Jedná se například
o deset milionů korun na rekonstrukci bazénu
na Pražačce, 65 milionů na rekonstrukci panelového domu v Roháčově ulici, třicet milionů na revitalizaci panelového domu Ondříčkova a o šest
milionů na opravu polikliniky ve Vinohradské ulici.
Jsem také velmi rád, že se sociální demokracii
v Praze 3 podařilo prosadit vyčlenění prostředků
na programy Trojka pro rodiny a Trojka pro Seniory, které přinášejí volnočasové aktivity občanům
naší městské části a lepší, aktivnější a kvalitnější
život rodin a seniorů.
Smysluplné investice. To je motto, které se razím jako místostarosta po celé volební období.
Výše uvedené úspěchy jsou toho dokladem. Jen
díky Vaší podpoře hájíme a budeme vždy chránit
zájmy občanů, především rodin s dětmi a seniorů. Děkuji za ni! 

Helena Ganická / Žižkov (nejen) sobě

Dotace na Praze 3 se rozdělí opět
netransparentně

V době, kdy čtete tyto řádky, již zastupitelstvo
rozhodlo o rozdělení 16,5 milionu dotací. Netransparentnost hodnocení a způsob přidělování
dotací kritizujeme dlouhodobě, leccos se zlepšilo, jeden nedostatek však zůstal. Hodnocení projektů je tajné a hodnotitelé ho nemusí odůvodňovat. To poskytuje prostor pro účelové hodnocení
a podjatost a neúspěšní žadatelé se často nedozvědí důvody pro zamítnutí žádosti.
Slovní odůvodnění požadované dotačními
pravidly formuluje komise/výbor jako celek, a to

Pavel Ambrož / KSČM

Odpověď zpovykaného Pražáka

Hlavní ulice v Praze 3: Korunní–Jičínská–Prokopova, Vinohradská, Seifertova–Táboritská–Olšanská, Malešická, Trocnovská, Husitská–Koněvova, Spojovací, Želivského–Votická–Soběslavská.
Jak by měla vypadat hlavní městská třída? Měla
by být průjezdná, vždy pro tramvaj, ale i pro auta
po jednom pruhu v každém směru, což je důležité
i pro rychlý a bezpečný průjezd vozů záchranářů.
Dostatečná šíře chodníku pro pěší, pokud to dovolí šíře ulice i pro pruh cyklistický a zeleň. Návrhy
na řešení rekonstrukcí Husitská–Koněvova, Vi-

nohradská, Táboritská tomu neodpovídají. Proč?
Protože i na hlavních ulicích se projektují místa pro
parkování aut i tam, kde je to na úkor výše uvedených nároků na hlavní ulici. Pobřežní se stavěla
i pro odlehčení Žižkova od tranzitu na Kolín, ale
v Husitské se průjezd neomezí, např. návratem
tramvajového spojení do Karlína. Kdyby se postavila v původním plánovaném termínu trasa D metra, tak by mnozí obyvatelé Žižkova po dobu oprav
dnes komunikace Husitská–Koněvova, příště Seifertova–Táboritská, použili metro tak, jak se to dá
předpokládat při opravě Vinohradské, která je obsluhována Áčkem. Zatím jsme se dočkali po dlouhém váhání v přípravách výstavby Déčka zpochybnění třicetiletého záměru vedení metra přes
Žižkov. Již po povodních 2002 se na magistrátu jednalo o stavu mostů. Rozhodovalo se, zda
opravit dřív Hlávkův či Libeňský a jak. Pak „Někdo“ čekal, až Libeňský dojde do stavu k zbourání, aby se mohl postavit most rozšířený pro auta
na čtyři pruhy. O dopravě na úřadech, v komisích
a výborech radnic rozhodují především řidiči aut
z pohledu jejich potřeb. Ale proč nedokázali dosud aspoň dostavět městský silniční okruh?! 

Ještě v pondělí jsem proto svolala jednání se
zástupci městské i státní policie a podařilo se mi
dosáhnout, že na řízení dopravy bylo vyčleněno
více policistů. Zároveň jednáme s TSK o urychlení celé rekonstrukce. Klíčem by mohlo být prodloužení prací na rekonstrukci až do osmé hodiny večerní ve všední dny. Chceme se přitom
řídit názory lidí, kteří v Husitské a jejím bezprostředním okolí žijí. Nechceme, aby jim nad rámec
omezení v dopravě život komplikoval i déletrvající
hluk spojený s rekonstrukcí.
Stejně tak se stavíme i proti nápadům, které
probleskují z dopravního podniku a Policie ČR,
že by se mohla zavřít ve směru do centra Seifertova, což by údajně mělo ulevit tramvajím. Nechceme, aby se vlivem velkého množství uzavírek ze Žižkova stalo jedno velké parkoviště.
Závěrem přece jen dobrá zpráva, podařilo se
mi s Prahou 8 vyjednat po dobu trvání rekonstrukce Husitské možnost parkování pro rezidenty Prahy 3 v Pernerově ulici na Praze 8. 

téměř ve všech případech pouze formálně. O korekcích tajného online hlasování už se dále nediskutuje. Dotační systém tak letos umožňuje podporu komerčních gastronomických projektů, jako
např. Chuť a vůně Česka 2018 – festival dobré nálady, který pořádá Agentura dobré zábavy
BoomParty, nebo projekty ﬁrmy PA Gastronomic
s.r.o., nového provozovatele kempu na Pražačce, které mají kempu zvýšit jeho komerční atraktivitu.
Evergreenem je Palác Akropolis – letos získá na 7 projektů 530 000 Kč. Celkově
na akce v Akropoli poputuje přes další subjekty
1 250 000 Kč, což je necelá polovina celkové alokace pro kulturní oblast. Je tedy zřejmé, že podnik Pavla Hurdy se stále těší politické podpoře.
Když se na sporné projekty pokoušel upozornit zástupce ŽNS Bohumil Čáp v kulturní komisi,
byl z ní poté radou městské části odvolán. Výbor
a komise principiálně odmítly využít svého práva
bavit se o obsahu projektů a v odůvodněných případech korigovat bodové hodnocení. Role výboru a některých komisí je tak úplně nadbytečná. 

Tomáš Štampach / Svobodní

Omluva

Vážení čtenáři Radničních novin, jelikož člověk je
tvor omylný a chybující, dopustil jsem se nešťastných výroků ve svém minulém příspěvku „Zkušenosti s Antigrafﬁti programem“ v této rubrice RN
č. 3/2018. Dovolte, abych se tímto za uvedené
omluvil a uvedl vše na pravou míru.
Po zveřejnění uvedeného příspěvku jsem byl
Odborem ochrany životního prostředí detailně seznámen s průběhem odstraňování grafﬁti
na zmíněném domě. Z korespondence je zřejmé, že dodavatelská ﬁrma provádějící odstra-

ňování grafﬁti předem informovala představitele
SVJ o skutečnosti, že nebude na 100% úspěšná
a na fasádě domu zůstanou zbytky grafﬁti. Grafﬁti
totiž bylo umístěno na soklové části z tzv. marmolitu. A jelikož marmolit je velmi porézní a zbytky barvy od grafﬁti zůstávají uvnitř této mozaikové omítky, dodavatelská ﬁrma si s tímto neumí
100% poradit.
Pokud jsem tedy někoho svým minulým příspěvkem uvedl v omyl či se ho dotkl, tak se mu
tímto omlouvám. Účelem příspěvku nebylo hanit něčí práci či někoho poškodit, smysl byl zcela zřejmý – otevřít debatu o účelnosti programu,
na který jsou vyhrazeny z rozpočtu miliony korun.
O program je totiž z řad majitelů domů značný
zájem. Pevně věřím, že u většiny z nich materiálové vlastnosti fasády domu umožní uspokojivý výsledek a „trojka“ bude hezčím místem pro
život. 
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pozvánky/inzerce

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ – vyklidíme
Váš byt, dům, půdu, sklep, zahradu
a jiné. Pracujeme rychle, levně a kvalitně, i o víkendu. Ceny dohodou.
Tel.: 775 520 155 Roman.
 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a oprava rozvodů plynu, vody, kanalizace a topení. Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032,
www.voda-plyn-tymes.cz
 Malířské a lakýr. práce+úklid, levně kvalitně, p. Sus. Tel.: 603 505 927.
 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, údržbu
a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě nebo v kanceláři.
Tel.: 736 140 942.
 Malířské a tapetářské práce, prodej
tapet MARBURG. Michal Zelenka, tel.:
776 559 898, www.tapety-marburg.cz.
 VYKLÍZENÍ – ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoli. Rozumná cena – stěhování. Volejte tel.: 773 484 056.

14.4.2018
V 18.00 HODIN
HUDEBNÍ KLUB
NOVÁ CHMELNICE,
KONĚVOVA 219,
PRAHA 3
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Autor grafického řešení Jaroslav Lapač, 2015, za použití fotobanky 123RF.com

 LÉČITEL PhDr. L. Kolářík, Mistr REIKI,
U Zásobní zahrady 8, Praha 3.
Tibetskou metodou REIKI pomohu
u závažných, chronických i psychických
onemocnění. Tel.: 722 092 647.
www.reiki-reiki.webnode.cz

úterý

24/ 4

2018

Program: dobrá hudba, zpěv a tanec pro
účinkující i publikum • K tanci a poslechu
zahrají: soubor Marcinovci, Jilestar, UGC, Bengas
• dětský taneční soubor GITANNE, um. vedoucí
Eva Džobáková a dětský taneční soubor JAGORY,
um. vedoucí Kristýna Gorolová a další hosté •
Moderuje Julie Olachová a Jiří Pstružina •
Bohatá tombola • Vstupné 100 Kč • Výtěžek
bude věnován na vzdělávání sociálně potřebných.
• Během koncertu budou oceněny významné
osoby za práci v pražské romské komunitě •
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Davida Gregor

Taneční odpoledne připravila městská část Praha 3
v rámci akcí pořádaných pro sseniory.
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n www.praha
w.praha3.cz/urad/informace-pro-seniory



Městská
část
Praha 10
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Partneři: Sdružení BUČI • Autoškola Kačmar • Gustav Käser Training International® • Harley Davidson
Prague Czech Republic • Digital Art House s.r.o.

3526(1,25<

 Stropní sušák prádla – prádlo se snadno vytáhne ke stropu a nepřekáží. Montáž – tel.: 602 273 584.
 Knihy a knižní pozůstalost koupím,
odvezu. Tel.: 286 891 400.
 Koupím bižuterii. Tel.: 603 410 736.
 Koupím krejč. pannu. 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.
 VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. Volejte tel.: 608 884 148.
 Koupím byt v Praze 2 a 3, může být
i v původním stavu, platba v hotovosti.
Děkuji, tel.: 602 311 458.
 Garážové stání k pronájmu – Pod Parukářkou 16, tel.: 603 421 701.
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Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor
komerce_koněvova_138x42.indd 1

7.3.2018 9:31:53

VÝZVA č. 672 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným prostorem, který není určen
k bydlení. Jedná se o následující prostor:
Pořadové č.

PRONÁJEM KANCELÁġSKÝCH
PROSTOR 15 až 50 m2
PRAHA 3 CHMELNICE

Tel.: 728 688 922

KČInvest_vybrany_67x19mm.indd 1
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Adresa

Účel užívání

Plocha

Minimální nájemné
za měsíc/m2/rok

Termín nabídky

Sudoměřská 52
8. podlaží

atelier

61,11 m2

1 600 Kč

9. 4. 2018

VÝZVA č. 673 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými venkovními parkovacími
stáními a garážovým stáním. Jedná se o následující prostor:
Pořadové č.

Adresa

1.

Květinková 2576/17A

2.

Květinková 2576/17A

4.

Květinková 2576/17A

22.2.2018 15:15:59

18.5.2016 11:57:20

Účel užívání
venkovní parkovací
stání č. 10
venkovní parkovací
stání č. 11
garážové stání č. 4

Plocha

Minimální nájemné
za měsíc

Termín nabídky

12,00 m2

500 Kč

9. 4. 2018

12,00 m2

500 Kč

9. 4. 2018

12,00 m2

1 000 Kč

9. 4. 2018

Alexandra Valinová
se již dvacet let zabývá různými rukodělnými
technikami jako je keramika, ﬁlcování, koláž,
malba akrylem nebo olejomalba, a to nejen
jako samostatná autorka, ale i v rámci práce
s hendikepovanými dětmi. Vystudovala speciální pedagogiku a logopedii na UK v Praze,
nyní působí v Plzni na Bolevecké škole. Měkké pájení (cínování), kterým se intenzivně zabývá dnes, má tu přednost, že žádné dva šperky
nejsou identické. Každý kámen, skleněný kabošon či kousek perleti osloví jiným způsobem
a sám napoví, jak jej zpracovat.
Existuje ještě mnoho technik, které by autorka ráda vyzkoušela, ale cínovaný šperk je
tak jedinečný, že u něj už asi zůstane.



důležité informace
Kontejnery na velkoobjemový odpad

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ – jaro 2018

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv
pro živnostníky a ﬁrmy! Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistí ﬁrma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo
926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383,
222 116 300 a 222 116 387 a na e-mailu: ave@ave.cz.
Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali,
vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

Současně bude zajištěno:
úklid komunikací a chodníků; vysprávky lokálních závad povrchů; pročištění kanalizačních vpustí
Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek:
• uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel
• úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob
V týdenním předstihu budou osazeny dopravní značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti.
V zóně placeného stání není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího
vozidla.

místo

3. 4. 2018 03:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská

3. 4. 2018 14:00–18:00

U Rajské zahrady x Vlkova

4. 4. 2018 13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková

4. 4. 2018 15:00–19:00

Ambrožova x Malešická

5. 4. 2018 15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách

7. 4. 2018 09:00–13:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí

7. 4. 2018 10:00–14:00

Tachovské náměstí

10. 4. 2018 13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově

10. 4. 2018 14:00–18:00

nám. Jiřího z Lobkovic

11. 4. 2018 13:00–17:00

nám. Barikád

11. 4. 2018 15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova

12. 4. 2018 15:00–19:00

Buková x Pod Lipami

14. 4. 2018 09:00–13:00

Jeseniova 143

14. 4. 2018 10:00–14:00

Přemyslovská x Orlická

17. 4. 2018 13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova

17. 4. 2018 14:00–18:00

Křivá 15

18. 4. 2018 13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská

18. 4. 2018 15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova

19. 4. 2018 15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková

21. 4. 2018 09:00–13:00

Ambrožova x Malešická

21. 4. 2018 10:00–14:00

Koněvova x V Jezerách

24. 4. 2018 13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí

24. 4. 2018 14:00–18:00

Tachovské náměstí

25. 4. 2018 13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově

25. 4. 2018 15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic

26. 4. 2018 15:00-19:00

nám. Barikád

28. 4. 2018 09:00–13:00

Kostnické náměstí x Blahníkova

28. 4. 2018 10:00–14:00

Omluva
Redakce Radničních novin se omlouvá za chybné uvedení telefonního
čísla do Klubu seniorů v Praze 3, Olšanská 7 v Radničních novinách č. 3,
strana 15.

Blok č. 1: 24. 4. (úterý)
Květná, Hollarovo náměstí, Soběslavská
(Votická – Hollarovo náměstí), Šrobárova,
(Soběslavská – U Vinohradského hřbitova),
Votická (Šrobárova – Květná), U Vinohradské nemocnice, U Vinohradského hřbitova

datum a čas

Křivá 15

Blok č. 2: 25. 4. (středa)
Hradecká, Horní Stromky, Chrudimská, Kouřimská, NN 335 (Kouřimská
– Kouřimská), náměstí Jiřího z Lobkovic,
Písecká, Slezská (náměstí Jiřího z Lobkovic – Jičínská), Šrobárova (Jičínská –
Soběslavská), V Horní Stromce
Blok č. 3: 26. 4. (čtvrtek)
U Vodárny (Vinohradská – Korunní), Nitranská (Vinohradská – Korunní), Řipská
(Vinohradská – Korunní), Perunova, Kolínská, Libická, Čáslavská, Slezská (Jičínská
– U Vodárny)
Blok č. 4: 27. 4. (pátek)
Přemyslovská (Radhošťská – Jičínská),
Lucemburská (Radhošťská – Jičínská),
Křišťanova, Žižkovo náměstí, Sudoměřská,
Baranova, Radhošťská, spojka Baranova –
Sudoměřská (NN 4749), Olšanské náměstí
– parkoviště
Blok č. 5: 15. 5. (úterý)
Slavíkova (Ondříčkova – náměstí Jiřího
z Poděbrad), Laubova, náměstí Jiřího z Poděbrad, Milešovská, Velehradská, Bořivojova (Ondříčkova – Orlická), Jagellonská,
Lucemburská (Milešovská – Radhošťská),
Přemyslovská (náměstí Jiřího z Poděbrad –
Radhošťská), Orlická
Blok č. 6: 2. 5. (středa)
Kubelíkova, Bořivojova (U Rajské zahrady – Kubelíkova), Vlkova, Siwiecova,
U Rajské zahrady (Vozová – Havelkova),
Ježkova, Krásova (Kubelíkova – Seifertova),
Přibyslavská, Víta Nejedlého, Chvalova,
Sladkovského náměstí, Čajkovského (Sladkovského náměstí – Kubelíkova), Lipanská
(Táboritská – Bořivojova)

Klub seniorů nemá vlastní tel. spojení, proto pro kontakt s občany uvádíme mobil tiskového mluvčího organizace „Senioři České republiky, z. s.
– Základní organizace Praha 3“, pana
Ing. Bohuslava Nigrina: 777 140 503

Jarní deratizace

Blok č. 7: 3. 5. (čtvrtek)
Příběnická, Řehořova, Husinecká, Krásova (Seifertova – Husinecká), Blahníkova,
Kostnické náměstí, Orebitská, Jeronýmova,
U Božích bojovníků, Pod Vítkovem, Dali-

milova, Cimburkova, Štítného (Blahníkova
– Cimburkova)
Blok č. 8: 4. 5. (pátek)
Milíčova, Chlumova (Seifertova – Prokopova), Havlíčkovo náměstí, Lipanská (Chelčického – Havlíčkovo náměstí), Rokycanova
(Prokopova – Chelčického), Chelčického
(Prokopova – Lipanská), Štítného (Cimburkova – Havlíčkovo náměstí), Lupáčova
Blok č. 9: 9. 5. (středa)
Tachovské náměstí, Prokopovo náměstí,
Chlumova (Koněvova – Roháčova), Roháčova (Prokopova – Koldínova), Sabinova,
Komenského náměstí (Roháčova – Sabinova), Rokycanova (Prokopova – Koněvova),
Blahoslavova, Českobratrská, Lukášova
(Koněvova – Roháčova), Ostromečská,
Černínova, Tovačovského, náměstí Barikád,
Žerotínova (Ostromečská – nám. Barikád)
Blok č. 10: 10. 5. (čtvrtek)
Kališnická, Pražačka, Roháčova (Koldínova
– Zelenky-Hajského), Žerotínova (Koldínova
– Zelenky-Hajského), Koldínova, Domažlická, Hájkova, Zelenky-Hajského, Biskupcova
(Zelenky-Hajského – Jana Želivského),
Na Parukářce, U Zásobní zahrady, Basilejské náměstí (západní strana), Malešická
(Basilejské náměstí – Na Parukářce) včetně
zálivu, Ke Kapslovně včetně zálivu
Blok č. 11: 11. 5. (pátek)
Na Ohradě, Nad Ohradou, Za Žižkovskou
vozovnou (Koněvova – Kunešova), Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkovskou vozovnou
– Na Vlastním), V Domově (Pod Vrcholem
– Za Žižkovskou vozovnou), Na Hlídce
(Na Balkáně – Koněvova), Strážní (Na Balkáně – Koněvova), V Bezpečí, Hraniční (Na Balkáně – Koněvova), Šikmá, Na Vlastním
Blok č. 12: 16. 5. (středa)
Basilejské náměstí (východní strana), Ambrožova, Biskupcova (Jana Želivského – Jeseniova), Rečkova, Buchovcova, Viklefova, Na Vápence, Loudova, Za Žižkovskou vozovnou
(Koněvova – Jilmová), Na Hlídce (Koněvova
– Jeseniova), Strážní (Koněvova – Jeseniova),
Jilmová (park. proti č. 9 –11 se nečistí), Malešická (Basilejské náměstí – Ambrožova)
Blok č. 13: 17. 5. (čtvrtek)
Pod Vrcholem, Na Vrcholu, K Lučinám,
U Kněžské louky, Nad Lukami, Luční, Křivá

I (spojka Luční – Luční), Křivá II, V Okruží,
Na Lučinách, V Domově (K Lučinám –
Pod Vrcholem), Na Balkáně (Spojovací –
Na Vlastním), K Vrcholu, K Chmelnici
Blok č. 14: 18. 5. (pátek)
V Zahrádkách, Na Chmelnici, Za Vackovem,
Na Mokřině, Na Vackově (Pod Jarovem
– Malešická), Mezi Domky (Za Vackovem
– Na Vackově), Pod Jarovem, Květinková
(V Zahrádkách – Na Jarově), Schöfﬂerova,
Pod Lipami (Na Jarově – Plavínová vč. slepého úseku), Na Rovnosti, V Zeleni (V Zahrádkách – Na Mokřině), U Staré cihelny,
Na Viktorce, Plavínová
Blok č. 15: 20. 5. (neděle)
Husitská (Koněvova – Trocnovská) – pravá
strana ve směru do centra, Jičínská (Olšanské náměstí – Vinohradská), Koněvova
(Jana Želivského – Husitská) – pravá strana
ve směru do centra, Koněvova – parkoviště u ul. Pražačka, Prokopova (Husitská
– Rokycanova), Seifertova (Italská – Táboritská)
Blok č. 16: 27. 5. (neděle)
Husitská (Koněvova – Trocnovská) – pravá
strana ve směru z centra, Jičínská (Vinohradská – Korunní), Koněvova (Jana Želivského – Husitská) – pravá strana ve směru
z centra, Korunní (U Vodárny – Šrobárova,
kom. příslušná území MČ Praha 3), Vinohradská (Jičínská – Jana Želivského) – pravá strana ve směru z centra
Blok č. 17: 14. 5. (pondělí)
Slavíkova (Ježkova – Ondříčkova), Ševčíkova, Škroupovo náměstí, Zvonařova, Pospíšilova, Blodkova, Fibichova, Křížkovského,
Ondříčkova (Slavíkova – Žižkovo náměstí),
Čajkovského (Ondříčkova – Kubelíkova),
Bořivojova (Kubelíkova – Ondříčkova)
Blok č. 18: 21. 5. (pondělí)
Jeseniova (bez úseku Rokycanova – Prokopova), Pod Parukářkou, V Kapslovně,
NN 1782
Blok č. 19: 22. 5. (úterý)
Květinková (Na Jarově – Pod Lipami),
Na Jarově, V Jezerách, Buková, Osiková
(Pod Lipami – Habrová), Pod Lipami (Na Jarově – Koněvova), Habrová

Územní a časový harmonogram na rok 2018

Přemnožené potkany ve městě likviduje magistrát pravidelně dvakrát
ročně v rámci cyklické deratizace
v objektech a na plochách, které
vlastní, spravuje, a dále v přilehlých
prostorách a v kanalizační síti.
Na pozemcích ve správě městské
části Praha 3 se výskyt potkanů řeší operativním zákrokem deratizační ﬁrmou. Odbor ochrany životního prostředí MČ Praha 3 připravuje
dubnu provedení preventivních deratizačních prací na pozemcích svěřených do péče městské části. Jedná
se o místa častého výskytu potkanů,
jako například v parku okolo domu
Luční 20 a Osiková – Pod Lipami
u Alberta, v okrasných záhonech na
Basilejském náměstí a Koněvova –
K Lučinám, místa se zvýšenou stavební činností – Habrová, lokality
okolo vyústění kanalizace – Buková,
Šrobárova – U Vinohradské nemocnice. Pro úspěšnou deratizaci, kterou
na MČ Praha 3 provádí profesionální
ﬁrma, je zapotřebí nalézt místa, kde
jsou vchody do nor potkanů. Do nor,

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

Praha 3
Alexandra Jermanová,
Koněvova 2417/159, Praha 3,
130 00,
e-mail:a.jermanova@seznam.cz

které nesou známky, že jsou obývané
potkany, se vkládají hluboko deratizační přípravky a vchod do nory se
zasype zeminou.
V dubnu se také připravuje druhá
deratizační akce v prostorách bývalého Českého rozhlasu – Jeseniova 36
a 38. V objektu byla provedena velká deratizační akce již koncem ledna.
V případě, že se potkani objeví na
soukromém pozemku, je deratizace
vždy věcí vlastníka pozemků, na kterém se potkani vyskytují. To znamená, že na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví fyzických nebo právnických osob (SV, bytová družstva, ﬁrmy atd.) si vlastníci deratizaci zajišťují na své vlastní náklady. 

Jaro 2018
3. 4.–30. 4.
Spojovací, sídliště Jarov, sídliště Chmelnice, oblast Na Balkáně,
Krejcárek, Koněvova (rekonstrukce)
po Ohradu vč. přilehlých ulic, oblast
Vackov, Malešická, Jeseniova, parky
Ohrada, Pražačka, Jana Želivského
a okolí Nákladového nádraží, Basilejské náměstí, Olšanská a přilehlé ulice, Olšanské náměstí, park Parukářka
a ulice na něj navazující, Hollarovo náměstí a Soběslavská.
2. 5.–31. 5.
Vinohradská, okolí olšanských hřbitovů, OC Flora, Kouřimská, náměstí
J. z Lobkovic, Písecká, Slezská, Hradecká, Šrobárova, Čáslavská, Kolínská, Perunova, Řipská, náměstí

J. z Poděbrad, Slavíkova, Lucemburská, Ondříčkova, Baranova, Bořivojova, Sudoměřská, Křišťanova, Žižkovo
náměstí, Kubelkova, Mahlerovy sady, Škroupovo náměstí, Křížkovského, Bořivojova, Čajkovského, Vlkova,
Sladkovského náměstí, Táboritská.
1. 6.–29. 6.
Seifertova,
Řehořova,
náměstí
W. Churchilla, Husinecká, Krasová,
Cimburkova, Blahníkova, Kostnické
náměstí, Prokopovo náměstí, Roháčova, Havlíčkovo náměstí, Rokycanova, Komenského náměstí, Žerotínova,
Ostroměřská, Jeseniova, náměstí Barikád, Koněvova od Ohrady dolů, Hájkova, Kališnická, Domažlická, Lukášova, Tachovského náměstí, Husinecká,
U Památníku.
Podzim 2018
21. 8.–27. 9.
Spojovací-sídliště Chmelnice, sídliště Jarov, Koněvova a na ní přilehající ulice po Ohradu, parky – Pražačka,

Ohrada, Krejcárek, Jana Želivského,
Basilejská, Malešická, Olšanská, Olšanské náměstí, Parukářka, Náměstí
Jiřího z Poděbrad, Jeseniova – Ostroměřská, Hollarovo náměstí Vinohradská, nám. J. z Lobkovic, Flora,
Žižkovo náměstí, Kubelíkova, Mahlerovy sady, Fibichova, Ondříčkova, Baranova, Radhošťská, Korunní, Slezská, Soběslavská, Kouřimská, okolí
zdí Olšanských hřbitovů, nám. J z Poděbrad, Slavíkova, Lucemburská,
Škroupovo náměstí
1. 10.–31. 10.
Korunní, Jiřího z Poděbrad, Mahlerovy
sady, Žižkovo náměstí, Kostnické náměstí, Seifertova.
Toto období bude využíváno na ošetření problémových míst, kde musí být
deratizační zásah několikrát opakován. Opakovaná ošetření problematických lokalit s přetrvávajícím výskytem dle pokynů příslušné hygienické
stanice a odboru ŽP.
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programy

Nová Trojka
Rodinné a kulturní centrum
Jeseniova 19, Praha 3
tel.: 222 589 404,
777 650 759
www.nova-trojka.cz
email: novatrojka@nova-trojka.cz
V pondělí 2. 4. 2018 je Velikonoční pondělí
a Nová Trojka je zavřená.
Čt 5. 4. – So 7. 4. Jarní dobročinná burza
oblečení a potřeb pro děti a luxusního dámského oblečení
Ne 8. 4. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne
pro ženy - běžecká skupina
Ne 8. 4. 9.00–11.15 Sportovní dopoledne
pro ženy - NEběžecká skupina
Pá 13. 4. 18.00 – So 14. 4. 9.30 Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti
se postaráme my
Pá 20. 4. 16.00 Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny
Pá 20. 4. 16.00 Duševní hygiena aneb Jak
předcházet a zabránit stresu a vyhoření
Pá 27. 4. 16.00 Čarodějnice aneb Tajemná
zahrada. Akce se koná ve spolupráci s MČ
Praha 3 v rámci projektu Trojka pro rodiny.
Individuální poradenství a mediace,
podpůrné skupiny
Pá 13. 4. 9.30–11.30 Psychomotorický vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu
Po 16. 4. 9.00–10.30 Poradna v oblasti
osobnostního rozvoje
Čt 19. 4. 16.30–17.00 Jak na poruchy
učení a chování s etopedkou Mgr. Janou
Češkovou
Pá 20. 4. 9.30–11.30 Laktační poradna
s Marikou Pithartovou, DiS.
Út 24. 4. 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 konzultantku, vyškolenou pracovnici krizové linky na
tel.: 734 258 291.
Internetové poradny
Rodinné a občanské právo, Daně a jak na
ně, Sociálně právní ochrana dětí, Výchova
dětí.
Odpovídají odborní lektoři Nové Trojky. Dotazy do internetových poraden posílejte na
email: jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz,
předmět „poradna“. Možnost individuálních osobních konzultací dle dohody. Info
a rezervace Jolana tel.: 603 416 724 nebo
email: jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz.
Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena 774 644 974
Pá 6. 4. 20.30 Burzovní setkání ve Venda
baru
St 18. 4. 19.30 Tvoření s Helenou – výroba
broží a náušnic z Foamiranu
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
2. 7.–31. 8. 7.30–17.00 (týdenní turnusy)
Letní příměstské tábory aneb Dobrodružství
s Novou Trojkou pro děti od 3 a 6 let
Beztíže
nízkoprahový klub
Na Balkáně 2866/17a
tel: 271 774 725
www.beztize.ulita.cz
Téma: Talent v nás
2. 4. Karaoke
6. 4. Skládání origami
9. 4. Cvičení a posilování s vlastní vahou s Jirkou
13. 4. Tematický ﬁlm
16. 4. Cvičení a posilování s vlastní vahou
s Jirkou
23. 4. Turnaj ve stolním fotbálku
27. 4. Tematický ﬁlm
30. 4. Přednáška/Talentové medailonky
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 a pá 9–12.30, út a čt 15.30–18)
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Více informací o programu naleznete na
www.rkulitka.cz, registrace: info@rkulitka.cz.
3. 4. út 15.30–17.30 Přednáška: Sourozenecké vztahy, děti a autority
9. 4. po 16.00 Divadelní představení „NÁŠ
NOVÝ KAMARÁD“
14. 4. so 9–17 Bazar oblečení a potřeb pro
děti a těhotné
17. 4. út 18.30–20.30 Kreativní dílna pro
dospělé a děti od 10 let – Textilní tapisérie
22. 4. ne 10.00 Uličníci v pražských uličkách – Petřín
Výuka češtiny pro cizince – ZDARMA
Úterý 14.15–15 Čeština pro děti – cizince
(5–7 let)
Středa 18.15–19.15 Čeština pro dospělé –
cizince
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Nabízíme poslední volná místa na příměstské tábory pro nejmenší 3–5 let a na příměstský pohybový tábor nebo sportovní
kemp pro děti 5–7 let.
Cena: 1 200 Kč (pro nejmenší), 1 500 (pohybový tábor), 2 400 (sportovní kemp)
Více informací a online přihlášení na
www.rkulitka.cz/program-rozvrh.
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., 9., 16. a 23. po 16–18 Rodinná úniková
hra „Sherlockova zkouška“
8. a 15. ne 14–16 Keramická dílna -první
neděli modelujeme, druhou glazujeme
13. pá 17–20 Výtvarný ateliér pro dospělé malba olejovými barvami
17. út 17–19.30 Drátované vážky a motýli.
20. pá 17–20 Výtvarný ateliér pro dospělé
– akvarel
24. út 17–19.30 Košíkaření z pedigu
30. po 15–19 Pálení čarodějnic
Nabídka na ředitelské volno 30. 4.
30. po 8–17 Příměstský tábor o čarodějnicích
30. 4.–1.5. po–út 12–16 Čarodějnice teens
+ prvomájový výlet
LETNÍ TÁBORY ŽLOUKOVICE 2018 A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PRAZE
1.7.–31.8. - letní tábory pro děti v táborové
základně Žloukovice u Berouna a letní příměstské 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 DUBNU?
3. 4. Úvodní seminář k Montessori kurzům,
18.30–20.30
4. 4. Podpůrná skupina v počátcích mateřství, 13–15
11. 4. Podpůrná skupina pro ženy s batolaty, 10–12
11. 4. Podpůrná skupina Porod jinak,
13–15
14. 4. Příměstská sobota pro děti v péči
OSPOD
17. 4. PALEČKOVY 11. NAROZENINY,
15–17
18. 4. Podpůrná skupina v počátcích mateřství, 13–15
21. 4. Příměstská sobota pro děti v péči
OSPOD
26. 4. Podvečerní seminář pro pěstouny,
16.30–18.30
Paleček dále zdarma nebo za dotovanou
cenu nabízí:
• Psychoterapeutickou poradnu pro dospělé a děti
• Sociálně právní poradnu
• Logopedickou poradnu

• Poradnu empatického rodičovství
• Poradnu pro slaďování profesního a rodinného života
• Svépomocné podpůrné skupiny: Porod
jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batolaty; Jsem máma a mám své limity
Více informací o programu najdete na www.
rcpalecek.cz.
Registrace do seminářů a besed na kurzyprodeti@rcpalecek.cz.
Podrobnější informace získáte na hlavní
straně www.rcpalecek.cz v přehledu akcí,
popř. prosím, využijte kontaktů výše.

NPK Husita
Náměstí Barikád 1
Praha 3, 130 00
Otevírací doba:
Po–Čt 14:00–18:00 hod.
Téma: Já a příroda
2. 4.–6. 4. Jak správně recyklovat+zapojení
do programu ukliďme svět ukliďme Česko
2018
4. 4. Promítání ﬁlmu Země
9. 4.–13. 4. Příroda a moje zdraví (Kam jít
na vycházku na Praze 3)
16. 4.–20. 4. Společné sázení semínek před
klubem a na zahrádce
23. 4.–27. 4. Týden romského tance
30. 4. Výroba čarodějnic, oheň na zahrádce
KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory,
Praha 3, Táboritská 22,
222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz;
www.vstupujte.cz.
V úterý 17. dubna zveme seniory na poznávací výlet Plzeňský pivovar a rozhledna Kotel,
cena 500 Kč vč. oběda, dopravy a vstupu.
V pondělí 23. dubna zveme do Informačního
centra na nám. Jiřího z Poděbrad na Jarní notování s Klubem Remedium – vstupné dobrovolné, kde mimo jiné zahraje na harmoniku
Jarka Kopecká, zazpívá Klub veselých zpěváků, představí se několik protagonistů Loutkového divadélka a každý návštěvník si domů
odnese dárek.
Skupina KONTAKT, příležitost k popovídání
a seznámení bude 12. a 26. dubna od 10.30
hod., účast ZDARMA. Zájemci o různé společenské hry ozvěte se! Vytváříme skupinku
příznivců.
DS Proměna hledá do souboru herce/muže
a prostory ke zkouškám, info v Klubu.
V Klubu je otevřeno po–čt, 9.00–18.00, pá
do 16.00 hodin, zavřeno o Velikonocích pá–
po.
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 měsíčně) – 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 výtvarné tvoření, kreativitu)
– Tancování hrou (zaměřen na výrazový tanec 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.

pravidelně sociální poradenství – bezplatné,
nezávislé, důvěrné a nestranné – v následujících časech:
pondělí, úterý a čtvrtek 8.30–11.30 pro
osobní konzultace (bez objednání), pondělí
a úterý 12.30–15.30 pro telefonické dotazy
na tel. čísle 272 743 666, čtvrtek 12.30–
15.30 pro osobní konzultace (pro klienty
předem objednané).
Čekárnu otevíráme v 8.15. Objednat se můžete každé pondělí a úterý v době pro telefonické dotazy na tel. čísle 272 743 666 nebo na
e-mailu obcanskaporadna@remedium.cz.
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
13–14 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá
záda
13.30–15.30 Otevřená hodina šití na strojích
14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá
záda
14–18 Otevřený klub pro mládež
15–17.30 Romské tance pro děti a mládež
15:30–17.30 Free Cinema Films: promítání
ﬁlmů s odbornou přednáškou
18–19.30 Kurz šití na strojích pro začátečníky s registrací
Úterý:
9–12 Předškolní dětský klub
9–11 Psychoterap. služby pro rodiny s dětmi
9–12 Poradenství pro cizince
9–13 Otevřený klub pro seniory
11–13 Dámský klub
15.30–17.30 Cvičení pro maminky s dětmi
se zajištěným hlídáním
18–20 Kalistenika pro děti a mládež
Středa:
9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi
10–12 Kreativní workshopy pro seniory
12–14 Divadelní klub pro seniory
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, svépomocné skupiny
10–12 Cestování nejen po ČR – seminář pro
seniory
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 registrací – příprava na zkoušku A1
14–18 Odpolední otevřený klub pro mládež
Všechny aktivity kromě nízkoprahových
kurzů češtiny jsou bezplatné a konají se
při účasti dvou a více účastníků. Projekt je
spoluﬁnancován Evropskou unií. V případě
dotazů volejte na tel. 775 917 645.

se opět v aule Husova institutu teologických
studií v Roháčově ul. 66, Praha 3–Žižkov
ve středu 11. dubna 2018 v 18 hod. Těšíme
se na vás. Vstupné je zdarma.
Zájmový klub seniorů Hořanská 2
Srdečně zveme své členy i nečleny na přátelskou besedu s hercem Jiřím Krampolem,
která se koná ve čtvrtek 19. dubna 2018
od 16 hodin v klubu seniorů Hořanská 2.
Pohoštění zajištěno.
Dále zveme na besedu o Irsku ve čtvrtek
12. dubna od 16 hodin.
V termínu od 28. května 2018 organizujeme
6denní malý rodinný pobyt v termálních koupelích v lázních Velký Meder. Počet účastníků omezen na 18. Doprava klimatizovaným
minibusem, večerní programy zajištěny.
Odjezd v 7 hodin ráno od Polikliniky Žižkov.
Podobný zájezd budeme opakovat v termínu od 24. září do 1. října 2018. Podrobné
informace v klubu.
Klub je otevřen každé pondělí a čtvrtek od
14 do 18 hodin. Dále nabízíme společný
pronájem klubovny v Hořanské ulici každé
úterý, středa a pátek. K dispozici je 50 míst
k sezení, lednice, možnost občerstvení.
Dagmar Mačková
Klub přátel Žižkova,
Blahoslavova ulici 2
10. 4. v 16.30 hod. Žižkov blízké budoucnosti. Šárka Těšík přednáší o očekávaných
proměnách Žižkova v blízké budoucnosti
a o uplatňování zákona o památkové péči.
24. 4. v 16.30 hod. Architektonické klenoty
Prahy 3. Beseda Jana Schütze o významných stavbách Prahy 3
Seniorﬁtnes
Přijďte s námi cvičit zdravotní tělesnou výchovu! Školení cvičitelé Seniorﬁtnes vám
pomohou s bolestmi zad a kloubů. Jako
bonus získáte i nový okruh přátel. Více na
www.seniorﬁtnes.cz
Na Praze 3 cvičíme:
SŠ Jarov, Učňovská 1
Cvičení v bazénu
ST: 17:00–18:00 (60 Kč)
Jitka Šebková
tel.: +420 607 115 220
e-mail: j.sebk@seznam.cz

Čáry Máry na Balkáně ve sportovním sídle
TJ Spoje Praha v ulici Na Balkáně nabídnou
pestrý sportovní program pro malé i velké,
který připravil spolek Racek 2017. Spolek
v místě pořádá kroužky komplexní sportovní
přípravy dětí.

HUSŮV INSTITUT TEOLOGICKÝCH
STUDIÍ
Zveme opět všechny příznivce klasické hudby na dubnové setkání. Tentokrát jsme pro
vás připravili záznam představení Bohémy
z jeviště Metropolitní opery v New Yorku,
kde se v roce 1982 pod dirigentskou taktovkou věhlasného Jamese Levina v hlavních rolích představili tenorista J. Carreras
(Rudolf), sopranistka T. Stratas (Mimi), barytonista R. Stilwell (Marcelo) a další. Sejdeme
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OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3,
272 743 666
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
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DGXEQD  | 3RUDGHQVNp FHQWUXP åLYQRVWHQVNpKR RGERUX – ýinnost a služby zde poskytované
od 9 do 12 hodin
budou zajištovány pracovníky živnostenského odboru, a to každé úterý v þase od 9 do 12 hodin. ZájemcĤm
o vstup do podnikání zde budou poskytovány zejména informace ve vztahu k základní orientaci z problematiky živnostenského podnikání, dokladování odborných zpĤsobilostí a další. Poradenské centrum je urþeno
primárnČ a pouze k poskytování informací o podnikání, tedy není zde možno uþinit ohlášení živností, ohlášení zmČny þi podat žádost.

DGXEQD |2PEXGVPDQSURVHQLRU\– poskytuje seniorĤm Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, dĤchodĤ,
od 10 do 14 hod.
sociálních a zdravotnických služeb, volnoþasových aktivit, zajišĢuje bezplatné právní poradenství, doprovod pĜi úĜedních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

RGKRGLQ |ýHVNiVWRSDY%HOJLL – Setkání s paní Olgou Schmalzriedovou
GXEQD RGKRGLQ | )LOPRYiSURMHNFH ±3RVWUQLãWLERV
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Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:
Za Trojku (Atrium a KC Vozovna)
a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

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

programy
12. 4. 19.00 Vernisáž k výstavě Soﬁe
Švejdová: 9058
14. 4. 15.00 Lichtenberg Kvartet
(Kanada, ČR)
16. 4. 19.30 Večer klavírních kvintetů
18. 4. 19.00 Koncert pro NI
19. 4. 19.00 Komentovaná prohlídka
k výstavě Soﬁe Švejdové: 9058
21. 4. 16.00 Záhada 9058
23. 4. 19.30 Peter Katina – nové
skladby pro akordeon a multikanálovou elektroniku
25. 4. 19.30 Shum Davar (Bělorusko,
Gruzie, SR, ČR)
27.–29. 4. pá a so 11.00–23.00, ne
11.00–18.00 Gallery Weekend
28. 4. 21.00 „Eau de Kupka“ – multimediální představení
VÝSTAVY
12. 4.–7. 5. Soﬁe Švejdová: 9058

Program informačního centra na příslušný měsíc viz inzerát na straně 17

DIVADLO PRO TANEC

5. čt 20:00 Pojďme na tanec!
6. pá 20:00 You are not the one who
shall live long
7. so 20:00 Švihla + projekce ﬁlmu
Beating
8. ne 21:00 Proces
10. út 20:00 Constellations II. (Time
for Sharing)
12. čt 20:00 GUIDE
14. so 20:00 La Loba
15. ne 16:00 Svět z papíru
17. st 20:00 YOU ARE HERE
19. čt 20:00 As Long As Holding
Hands
22. ne 16:00 Kocour
25. st 9:00 a 11:00 Momo

4. st 10.30 LouDkové divadélko:
Šípková Růženka
4. st 17.00 Okénko do historie: Jiří
z Poděbrad
5. čt 10.00–11.00 Kočárem do Vozovny
5. čt 16.00–19.00 Klub deskových
her, skupina 1: Děti s doprovodem
7. so 16.00 Divadlo Koník: Smolíček
10. út 17.00 Divadlo Koník: Tři prasátka
11. st 17.00 Křeslo pro hosta: Bohuš
Matuš
15. ne 14.00–17.30 Toy Machine:
Dílna stínového divadla
16. po 16.00 Fresh senior: Setkání
s Valerií Zawadskou
17. út 17.00 Divadlo b: Kde přespávají pohádky
18. st 18.00 Literární večer: Středověký večer - oslava krále Jiřího
z Poděbrad
19. čt 10.00–11.00 Kočárem do Vozovny
19. čt 16.00–19.00 Klub deskových
her, skupina 3: Tradiční deskové
a karetní hry
24. út 17.00 Divadlo Lokvar: Sněhurka
25. st 17.00 Středeční hudební recitály: Monogram
30. po 16.00 Fresh senior: Fresh
memory – Jogging pro svěží
paměť

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3
tel.: 222 721 838, fax: 222 716 866
www.atriumzizkov.cz
4. 4. 19.30 PIANO A3UM 2.2018 –
Daan Vandewalle (BE)
5. 4. 19.30 Pražákovo kvarteto
6. 4. 19.30 Ludmila Pavlová a Stanislav Gallin – křest CD
9. 4. 17.00 Fresh senior: Sestry
Havelkovy
10. 4. 19.30 Klavírní kvarteto – M.
Bačová – housle, H. Baboráková
– violoncello, T. Fialová - klavír,
K. Untermüller – viola

3. út 19:00 Tramvaj do stanice touha
| Městské divadlo v Mostě
4. st 19:00 Testosteron | Městské
divadlo v Mostě
5. čt 19:00 Homevideo | Městské
divadlo v Mostě
6. pá 19:00 Čechov vs. Tolstoj aneb
Manželská zkouška | 3D company
7. so 14:00 Pokusme se společně |
DDM Jižní Město
8. ne 19:00 Záskok | Divadlo Járy
Cimrmana
9. po 19:00 A pak už tam nezbyl
ani jeden | Divadlo A. Dvořáka
Příbram
10. út 19:00 Záskok | Divadlo Járy
Cimrmana
11. st 19:00 Švestka | Divadlo Járy
Cimrmana
12. čt 19:00 Dobytí severního pólu |
Divadlo Járy Cimrmana
13. pá 19:00 Němý Bobeš pro galerii
| Divadlo Járy Cimrmana
14. so 19:00 Smích zakázán | 3D
company
15. ne 19:00 Dlouhý, Široký a Krátkozraký | Divadlo Járy Cimrmana
16. po 19:00 Zabte ošklivé | Divadlo
AQUALUNG
17. út 19:00 Blaník | Divadlo Járy
Cimrmana
18. st 19:00 Posel z Liptákova | Divadlo Járy Cimrmana
19. čt 19:00 Afrika | Divadlo Járy
Cimrmana
20. pá 19:00 Pub in the Glade | Cimrman English Theatre
21. so 19:00 Starý holky | 3D company
22. ne 19:00 Cimrman v říši hudby |
Divadlo Járy Cimrmana
23. po 19:00 Frida K. | 3D company
24. út 19:00 Vražda v salónním
coupé | Divadlo Járy Cimrmana
25. st 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimrmana
26. čt 19:00 Vyšetřování ztráty třídní
knihy | Divadlo Járy Cimrmana
29. ne 19:00 Dobytí severního pólu |
Divadlo Járy Cimrmana
30. po 19:00 Dobrý proti severáku |
3D company

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
3. 4. 20.30 Diáky | Expedice Nový
Zéland
4. 4. 19.45 NT Live | Hamlet
9.–11.4. Belmondo v Aeru
12. 4. 20.30 Distant Sky – Nick
Cave & The Bad Seeds Live in
Copenhagen

Štítného 5, Praha 3,
tel.: 222 780 396, www.zdjc.cz
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz

27. pá 19:30 EINAR STRAY
ORCHESTRA /NO

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3
tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz
5. 4. Bezpatyboty a hosté, alternative/rock, vstup volný
7. 4. 7 let s neviditelnou výstavou hospoda po tmě, Kamil Jasmín,
Mario Bihári, od 18. h., vstup
dobrovolný
12. 4. Sketa fotr, legenda country
punku, vstup volný
19. 4. Koonda Holaá, a one man
band - psychedelic rock + Permon balet superstar, vstup volný
26. 4. Rudovous, rock‘n‘schrammel
shrapnel chanson band, vstup
volný

Projekce pro seniory – každé úterý
od 10.00 a čtvrtek od 13.30
3. 4. Mečiar
5. 4. Hora
10. 4. Planeta Česko
12. 4. Já, Tonya
17. 4. Tlumočník
19. 4. Lady Bird
24. 4. Foxtrot
26. 4. Dej mi své jméno
Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou
středu od 10.00.
Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti
i dospělé. www.aeroskola.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH / 13:00 & 18:00

Husitská 114/74 / Praha 3 – Žižkov

OSVĚTOVÁ PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLY

FILMOVÉ ÚTERKY & AKCE V KCH SUTERÉN / DUBEN 2018
3. 4. 13.00
18.00
10. 4. 13.00
18.00
17. 4. 13.00
18.00
24. 4. 13.00
18.00

KLUB DESKOVÝCH HER
VÝTVARNÉ AKTIVITY

H2Omx / Mexico 2013 / 82 min.
BEZPLATNÝ VSTUP
Gayby Baby / Austrálie 2015 / 85 min.
BEZPLATNÝ
PRONÁJEM
bezplatný
vstup
Kola versus auta / Švédsko 2015 / 88 min.
Plavba / Norsko 2015 / 55 min.
Sejde z očí, sejde z mysli / Kanada 2014 / 87 min.
VSTUP
VOLNÝ
Punkový syndrom / Finsko 2012 / 85 min.
Vražedná pole na Srí Lance / Velká Británie 2013 / 93 min.
Prachy v prachu / Estonsko 2013 / 98 min.

5. 4. / 18.00 / OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ / dokumentární ﬁlm / hudba / vernisáž
9. 4. / 18.30 / ŠŤASTNÉ VZTAHY / beseda s M. Plocovou & T. Böhmem / experty na rodinné a partnerské vztahy
10. 4. / 19.30 / TEREZA BOUČKOVÁ hostem Jana Bárty / z cyklu Setkávání s osobnostmi veřejného života
29. 4. / 10.00 - 14.00 / SWAP / přines, co se ti nehodí /odnes si, co se ti líbí
PO CELÝ DUBEN / UMĚNÍ V KCH / KOMIKS O ROMSKÉ HISTORII / SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ / ČTVRTEK 5. 4. :

18.00 dokument R. Strii ‚Ať jsi Rom kdekoliv na světě, pořád jsi Rom‘ / 19.30 duo V. „Žabák“ Demeter & R. Sivák

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Praha - pól růstu ČR

3DWURQ\SURMHNWĤ7URMNDSURVHQLRU\D7URMNDSURURGLQ\MVRXPtVWRVWDURVWRYp
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OLYêFKSURJUDPHFKMVRXSURVHQLRU\DURGLQ\VGČWPL]0ý3UDKD]GDUPD

duben

Kubelíkova 27, Praha 3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
2. po 20:00 TANTEHORSE X
CREEP
3. út 20:00 SPITFIRE COMPANY –
ANTIWORDS + ROBERT JANČ &
SQUADRA SUA–UP
4. st 19:30 ANGELA JOHNSON /
US, VLADIMIR 518 /CZ, MATĚJ
RUPPERT /CZ, EUGEN BOTOS
FINALLY /SK, CHRISTINNE /CZ
5. čt 19:00 VISACÍ ZÁMEK +
ZNOUZECTNOST
6. pá 19:30 VESSELS /UK
7. so 19:30 JACOB SARTORIUS
WITH HRVY
9. po 20:00 FEKETE SERETLEK –
KAR
10. út 10:00 BAMBA WASSOULOU
GROOVE /MALI
16. po 20:00 STUDIO DAMÚZA &
FEKETE SERETLEK X RAT
17. út 20:00 STUDIO DAMÚZA &
FEKETE SERETLEK X RAT
18. st 19:30 POKÁČ
19. čt 19:30 CORY HENRY & THE
FUNK APOSTLES /US
21. so 18:00 PRIMORDIAL /IE +
MOONSORROW /FI + DER WEG
EINER FREIHEIT /DE
24. út 19:30 SAVINA YANNATOU &
PRIMAVERA EN SALONICO
25. st 19:30 „MARX, ENGELS,
BEATLES“ PO DVACETI LETECH
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14. 4. 18.15 MET: Live in HD | Luisa
Miller
17. 4. Filmy o nevidomých nejen
pro nevidomé – 16.00 Jmenuji
se Hladový Bizon, 18.00 Hasta la
Vista!, 20.30 Rande naslepo
25. 4. 19.20 PechaKucha Night
Prague Vol. 58
28. 4. 18.45 MET: Live in HD | Popelka

28.3.2018 9:51:31



zápis do MŠ

Zápis do mateřských škol v Praze 3
pro školní rok 2018/2019
Zápis pro školní rok 2018/2019 se v mateřských školách zřízených MČ Praha 3 bude konat 2.–3. 5. 2018.
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (více v § 34a a 34b školského
zákona).
Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 3 je celé
území městské části. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 3 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 3.
Bližší informace získáte u ředitelek a ředitelů mateřských škol.

MŠ Jeseniova 204

Základní školy a mateřské školy

MŠ Milíčův dům

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
MŠ – Roháčova 40, tel.: 222 591 729
Zaměření: na běžnou populaci s důrazem na výuku ﬁnanční gramotnosti, třídy specializované pro děti se speciﬁckými poruchami učení. Pro děti s odkladem školní docházky je zřízena přípravná třída.
Den otevřených dveří v budově Žerotínova (pro 3–6leté děti): středa 18. 4. 2018, od 14
do 17 hodin
Den otevřených dveří v budově Roháčova (pro 2–3leté děti): úterý 17. 4. 2018, od 15
do 17 hodin

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, ﬂorbal nebo výtvarnou výchovu.
Den otevřených dveří: kterýkoli pracovní den od 9 do 11 a od 15 do 17 hodin.

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.
Návštěva dle individuálního objednání.

ředitelka Mgr. Alena Luhanová
Praha 3, Jeseniova 204/2686; tel.: 271 772 056, www.msjeseniova204.cz
Zaměření: na všestranný rozvoj dítěte, individuální přístup ke každému dítěti.
Den otevřených dveří: 12. 4. 2018 14–17.

MŠ Libická
ředitelka Mgr. Jaroslava Tomášová
Praha 3, Libická 4; tel.: 271 736 681, www.mslibicka.cz
Zaměření: na estetickou výchovu, na integraci dětí z různého jazykového prostředí.
Den otevřených dveří: 11. 4. 2018 9–11 hodin

zást. ředitelky Pavla Mervartová
Praha 3, Sauerova 2/1836; tel: 222 582 364, www.milicuvdum.cz
Zaměření: na tolerantnost, otevřenost, příkladný vztah k dětem, péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Návštěva školy dle individuálního objednání na tel.: 222 582 364

MŠ Na Balkáně
ředitelka Jaroslava Kozohorská
Praha 3, Na Balkáně 74/2590+; tel.: 284 820 546, www.msnabalkane.com
Zaměření: na zdravý způsob života a citlivý vztah k životnímu prostředí
Den otevřených dveří: 9. 4. 2018 15–17 hodin

MŠ Na Vrcholu
ředitelka Mgr. Jana Vaníčková
Praha 3, Na Vrcholu 1a/1966; tel.:284 861 184, www.msnavrcholu.cz
Zaměření: doplňující postavení MŠ vůči rodině s orientaci na výtvarnou výchovu a anglický jazyk. Den otevřených dveří: 11. 4. 2017 od 8 do 11 hodin

MŠ nám. J. z Lobkovic
ředitelka Hana Sekerová
Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119; tel.: 267 310 270, www.mslobkovicovo.cz
Zaměření: vlastní Environmentální program, Logopedický projekt, Školní preventivní
program v oblasti sociálně patologických jevů. Zápis se koná i pro odloučené pracoviště v lokalitě Třebešín.
Den otevřených dveří: 10. 4. 2018 10–11 hod. a 15–17 hod.

MŠ Pražačka
ředitelka Gabriela Hermannová
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700; tel.: 222 592 043, www.msprazacka.cz
Zaměření: na ekologickou výchovu se všeobecnými poznatky a s přiblížením českých zvyků
Návštěva školy dle individuálního objednání na tel.: 222 592 043

ZŠ a MŠ Jarov

MŠ Sudoměřská

ředitel PaedDr. Stanislav Šebl
Praha 3, V Zahrádkách 48/1966; tel.: 284 860 650, e-mail: zsjarov@volny.cz,
www.zsjarov.cz
MŠ – tel.: 222 862 165
Zaměření: škola pro žáky 1.–5. ročníku. Důraz je kladen na individuální přístup
a na vytváření rodinné atmosféry.
Návštěva školy dle individuálního objednání na tel.: 284 860 650

ředitelka Vladimíra Vaněčková
Praha 3, Sudoměřská 54; tel.: 222 728 705, www.ms-sudomerska.cz
Na základě rozhodnutí zřizovatele MČ Praha 3 se z technických důvodů zápis pro
rok 2018/2019 v MŠ nekoná.

MŠ U Zásobní zahrady

Mateřské školy

ředitelka Mgr. Eva Minksová
Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697; tel.: 271 774 967, http://zasobnizahrada.cz
Zaměření: na všestranný rozvoj dítěte, preferována je práce v malých skupinách.
Den otevřených dveří: 4. 4. 2018 14–17 hodin

MŠ Jeseniova 4

MŠ Vozová

ředitelka Ladislava Lébrová
Praha 3, Jeseniova 4, 6; tel.: 222 716 407, www.materska-skola.cz/jeseniova
Zaměření: na všestranný harmonický rozvoj dítěte s důrazem
na estetické vnímání a rozvoj fyzické a zdravotní kondice.
Den otevřených dveří: 11. 4. 2018 v 9, 10 a 14 hodin

ředitelka Ivana Machálková
Praha 3, Vozová 5; tel.: 222 721 259, http://vozova5.cz
Zaměření: na esteticko-citovou tvořivost, děti jsou vedeny k samostatnosti a zdravému
sebevědomí.
Návštěva školy dle individuálního objednání na tel.: 222 721 259

MŠ Jeseniova 98

MŠ Waldorfská

ředitelka Mgr. Iva Sovová
Praha 3, Jeseniova 98; tel.: 271 772 732, www.msjeseniova98.cz
Zaměření: využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství.
Den otevřených dveří: 12. 4. 2018 9–16 hodin; prohlídka budovy v každou celou hodinu

ředitelka Bc. Hana Mandlíková
Praha 3, Koněvova 240a/2497, tel.: 242 449 993, www.waldorf.estranky.cz
Zaměření: na rozvoj osobnosti dítěte v její celistvosti. Nedovoluje uspěchat přirozený
vývoj dítěte a důraz klade na prožitek.
Návštěva školy dle individuálního objednání na tel.: 242 449 993
RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | DUBEN 2018



dotace

Schválené dotace MČ Praha 3 v roce 2018
Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém jednání 20. března 2018 schválilo dotace pro
rok 2018.
Celkový počet řádně podaných žádostí:
390
Počet žádostí, kterým bylo vyhověno: 258
Počet žádostí, které nedosáhly požadovaný počet bodů: 132
Požadovaná částka za všechny podané
žádosti: 50 669 559 Kč
Schválená částka: 16 500 000 Kč

Přehled podle jednotlivých dotačních programů:

Název dotačního programu
Dotační program pro oblast životního prostředí
Dotační program pro oblast volnočasových aktivit
dětí a mládeže
Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví
Dotační program pro oblast kultury
Dotační program pro oblast památkové péče
CELKEM:

Program pro oblast životního prostředí
Název / Jméno žadatele
„Krásná žába z. s.“
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC
Doležílková Petra
EKODOMOV, z. s.
Junák - český skaut, 4. přístav Jana
Nerudy Praha, z. s.
Společenství pro dům K Lučinám 2467,
2468, 2469, Praha 3
Společenství vlastníků – Zelenky
Hajského 1937/4
Společenství vlastníků Chvalova 1091
Společenství vlastníků jednotek
Lucemburská 33/1579
Společenství vlastníků Sudoměřská 29
Záhony pro školky, z. s.

Název projektu
Kultivace úzení na místě bývalého lomu jihozápadní
ho svahu na vrchu Sv. Kříže
Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve
vnitroblocích Prahy 3
Obnova předzahrádky Strážní 2390/6
Kompostování ve školách
Výukové včelařské středisko při 4. Přístavu a
materiál na činnost kroužku
Obnova a úprava předzahrádky SVJ K lučinám
2469
Kultivace obytného domu a vnitrobloku na adrese
Zelenky Hajského 1937/4, Praha 3 Žižkov
Dvorek
Lucemburská zahrada k relaxaci
Revitalizace vnitrobloku Baranova Sudoměřská
Záhony pro školky

Požadovaná
výše

Navrhovaná
výše dotace

50 000,00

46 610,00

49 750,00

49 750,00

25 600,00

23 864,00

49 867,00

46 486,00

51 000,00

51 000,00

25 400,00

23 678,00

48 200,00

44 932,00

150 000,00

139 829,00

54 108,00

54 108,00

250 000,00

233 049,00
86 694,00

846 925,00

800 000,00

Požadovaná
výše
30 000,00

Navrhovaná
výše dotace
23 322,00

Veselý týden s Dráčkem

167 000,00

111 281,00

Palečkova letní školka 2018

137 300,00

96 573,00

Předškolák

287 100,00

166 588,00

Eko-hraní v pražských lesích

46 600,00

46 600,00

Doprava na letní tábor – TOM 19034 Světlušky

12 000,00

6 000,00

Jednodenní a třídenní výpravy Světlušek za dobrodružstvím a Oslava 50. výročí od založení oddílu

15 000,00

9 995,00

Doprava na letní tábor – TOM 19195 Táborníci

12 000,00

6 000,00

Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2018

31 500,00

19 824,00

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže
Název / Jméno žadatele

Název projektu

„Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.“ Pražský studentský summit
„INFO-DRÁČEK, z. s.“
„Rodinné a komunitní centrum
PALEČEK“
„Rodinné a komunitní centrum
PALEČEK“
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC
Asociace TOM ČR, TOM 19034
SVĚTLUŠKY
Asociace TOM ČR, TOM 19034
SVĚTLUŠKY
Asociace TOM ČR, TOM 19195
TÁBORNÍCI
Asociace TOM ČR, TOM 21001
S.T.A.N.
Asociace TOM ČR, TOM 21001
S.T.A.N.
Asociace TOM ČR, TOM 21001
S.T.A.N.
Baletní škola Evy Maternové, s.r.o.
Box club Žižkov, z. s.
Buči z. s.
Centrum vzdělávání a volného času
Duhové klubíčko, z. s.
Centrum vzdělávání a volného času
Duhové klubíčko, z. s.
Centrum vzdělávání a volného času
Duhové klubíčko, z. s.
Club Sport Vítkov, z. s.
Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Praha 3 - Žižkov II.
Český zahrádkářský svaz, z. s.

Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2018

20 000,00

13 327,00

Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2018

15 000,00

9 995,00

8 944 706 Kč
10 079 074 Kč
9 774 320 Kč
660 000 Kč
35 383 513 Kč

3 600 000 Kč
4 440 000 Kč
3 500 000 Kč
660 000 Kč
16 500 000 Kč

Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina
Galaxie
REMEDIUM Praha o.p.s.
Sdružení Zvoneček – Praha, z. s.
Sdružení Zvoneček – Praha, z. s.

147. PS Galaxie – klubovna
Semináře zaměřené na posílení ﬁnanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3
Mimopražská soustředění sborů studia Zvoneček –
Praha v roce 2018
Víkendová soustředění pěveckých sborů studia
Zvoneček

Společnost pro podporu a rozvoj kina
Aeroškola 2018
AERO z. s.
Společnost pro podporu a rozvoj kina
Příměstské tábory v kině Aero 2018
AERO z. s.
spolek Kung – Fu škola Petry Lorenzové Příměstský tábor Kung - Fu

Teen Challenge International ČR
Teen Challenge International ČR
Teen Challenge International ČR
Yogadana, z. s.

Tapatan-ostrov čtení
Volnočasové aktivity Centra dětí a mládeže TCI pro
neorganizované děti a mládež na Žižkově
Lyžařský výcvik pro klienty Centra dětí a mládeže
TCI 2018
Tábor 2018
Budeme si rozumět - rozvoj komunikačních
dovedností slovem i pohybem

Celkem:

20 000,00

10 000,00

117 000,00

77 963,00

95 800,00

60 290,00

42 790,00

26 929,00

250 000,00

150 000,00

50 750,00

50 750,00

36 000,00

36 000,00

220 000,00

138 453,00

215 632,00

107 815,00

45 650,00

45 650,00

68 000,00

45 312,00

63 479,00

31 740,00

5 078 488,00

3 500 000,00

Požadovaná
výše
98 000,00

Navrhovaná
výše dotace
70 000,00

Název / Jméno žadatele

Název projektu

„FlowSchool”

Příspěvek na nájem

„FlowSchool”

Zdravotní cvičení a funkční trénink pro seniory

105 200,00

70 000,00

„FlowSchool”

Cvičení s tělesně postiženými sportovci

180 000,00

140 000,00

Box club Žižkov, z. s.

Box pod otevřeným nebem

98 400,00

60 000,00

Club Sport Vítkov, z. s.

Beachvolejbal pro každého

216 000,00

20 000,00

České sportovní lezení z. s.
ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu
Kapslovna
ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu
Kapslovna
ELITE PRAHA, z. s.

Lezení do škol
Biatlon na Žižkově – sportem za zdravím, zážitky
a novými kamarády už od roku 1976
Žižkovská stuha 2018 - kvaliﬁkační závod Českého
poháru biatlonu
ELITE PRAHA ... provoz ﬂorbalového klubu

60 000,00

30 000,00

175 196,00

50 000,00

45 000,00

20 000,00

180 000,00

15 000,00

Cheer Academy, z. s.

Cheer Academy, z.s.

40 000,00

20 000,00

Cheer Academy, z. s.

200 000,00

70 000,00

215 000,00

50 000,00

Klub národní házené Spoje Praha, z. s.

Cheer Academy, z.s.
Komunitní centrum tělovýchovy a sportu pro děti
a mládež
Pronájmy KNH Spoje Praha v roce 2018

30 000,00

20 000,00

Klub národní házené Spoje Praha, z. s.

Mládež KNH Spoje Praha v roce 2018

130 000,00

50 000,00

107 100,00

71 366,00

Kutil gym box club ﬁtness

Příspěvek na provoz Kutil Gym

300 000,00

50 000,00

Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 2018

166 997,00

50 000,00

Kutil gym box club ﬁtness

Podpora dětí a mládeže Kutil gym

320 000,00

70 000,00

Cestujeme a poznáváme s Duhovým klubíčkem III.

22 000,00

14 660,00

Kutil gym box club ﬁtness

240 000,00

40 000,00

Prázdniny s Duhovým klubíčkem III.

39 000,00

25 988,00

150 000,00

70 000,00

Lorenzová Petra, Mgr. Ing.

Podpora významných sportovních akcí Kutil Gym
Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového
sportu) Kutil gym
Obnova svítidel

20 000,00

20 000,00

My.Aktivity o.p.s.

Sportovní příměstské tábory pro děti z Prahy 3

353 000,00

70 000,00

Dostaňme děti z ulic IX.

Kutil gym box club ﬁtness

50 000,00

33 318,00

150 000,00

150 000,00

My.Aktivity o.p.s.

Sportovní družina pro školy Prahy 3

176 060,00

50 000,00

Dětské rybářské závody

75 000,00

47 200,00

My.Aktivity o.p.s.

Sobotní rodinné atletické kempy

209 760,00

80 000,00

Den Země – příroda kolem nás

30 000,00

18 880,00

My.Aktivity o.p.s.

Sportovní hry pro seniory Prahy 3

173 400,00

50 000,00

24 292,00

My.Aktivity o.p.s.

Mezinárodní fotbalový turnaj na Pražačce

70 200,00

50 000,00

My.Aktivity o.p.s.

Pravidelné cvičení pro seniory

49 890,00

20 000,00

My.Aktivity o.p.s.

Sport pro ženy

50 000,00

20 000,00

Nadace Jedličkova ústavu

PA Gastronomic s.r.o.

II. ročník Koloběžka Cup 2018
Provoz tenisového areálu, přetlakových hal a nájmy
sportovních zařízeních Orel jednota Praha Balkán
Sportovní kempy pro děti a mládež
Mezinárodní tenisový turnaj ITF WTA Kuchyně
Gorenje Prague Open 2018 6. ročník
4. ročník mezinárodního tenisového turnaje mužů
ITF ATP RPM Prague Open 2018
Kluziště Pražačka

Raptor Dojang, z. s.

Olympijský sport Taekwondo WTF v Praze 3

REMEDIUM Praha o.p.s.

Senior ﬁtnes z. s.

Pohybové programy pro seniory
Závod Běchovice – Praha 122. ročník silničního
závodu
Senioři Prahy 3 v pohybu

Senior ﬁtnes z. s.

Všestranná pohybová příprava dětí Prahy 3

Smart Running z. s.

Příměstské tábory 2018 (jaro-léto-podzim)

Institut moderní hudby, z. s.
Junák – český skaut, 4. přístav Jana
Nerudy Praha, z. s.
Junák – český skaut, 4. přístav Jana
Nerudy Praha, z. s.
Junák – český skaut, 4. přístav Jana
Nerudy Praha, z. s.
Kriketová Akademie ČR, z. s.

rozvoj hudební vzdělanosti u dětí na Praze 3

175 000,00

110 133,00

38 600,00

LUDUS MAGNUS, z. s.

88 847,00

Tábory 4. Přístavu 2018

15 000,00

10 551,00

Pravidelná činnost

40 000,00

26 654,00

Příměstské tábory 4. přístavu

40 000,00

40 000,00

Rodinný den s kriketem

54 720,00

34 437,00

Sportovní kempy – příměstské tábory na P3

170 000,00

150 500,00

Mateřská škola Paleček o.p.s.

Letní příměstský tábor v MŠ Paleček

145 870,00

145 870,00

Mladí občané, z. s.

Občanské vzdělání hravě
Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 na
Pražačce
Můj první tábor

49 800,00

35 028,00

NOVÁ TROJKA, z. s.
Pionýr, z. s. – 117. pionýrská skupina
Kalich
Pionýr, z. s. – 117. pionýrská skupina
Kalich
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina
Galaxie
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina
Galaxie
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina
Galaxie
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina
Galaxie

49
18
29
0
132

15 000,00

26 654,00

NOVÁ TROJKA, z. s.

56
66
67
3
258

105
84
96
3
390

800 000 Kč

30 000,00

40 000,00

Nemec Ján, BcA.

3 500 000 Kč

Schválená výše
dotace celkem

Příprava a realizace divadelních představení v roce
2018
Projekt DUO prevence kriminality a drog

120 000,00

Nemec Ján, BcA.

5 078 488 Kč

JULIUS, z. s.

Malý průzkumník přírody
Cesta za řemeslem – kulturně vzdělávací projekt
pro rodiče a děti
Zvol si svou cestu 6

My.Aktivity o.p.s.

25

80

Počet žádostí
bez návrhu na
dotaci

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

EKODOMOV, z. s.
Hospodářská komora hlavního města
Prahy
Husitské centrum, o.p.s.

My.Aktivity o.p.s.

55

22

TAPATAN - ostrov čtení, z. s.

93 000,00

Celkem:

11

Požadovaná
částka
u úspěšných
žádostí
846 925 Kč

Počet žádostí,
kterým byla
schválena
dotace
11

Celkový počet
řádně podaných
žádostí

150 000,00

50 000,00

500 000,00

310 000,00

100 000,00

50 000,00

300 000,00

50 000,00

300 000,00

50 000,00

350 000,00

20 000,00

80 000,00

20 000,00

123 500,00

50 000,00

350 000,00

70 000,00

80 000,00

45 000,00

25 000,00

15 000,00

Běžecká škola Prahy 3

155 100,00

80 000,00

Smart Running z. s.

Správné běhání dětí

191 000,00

60 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.

Jarní běhy mimo dráhu

30 000,00

30 000,00

Orel jednota Praha – Balkán
Orel jednota Praha – Balkán

Baletní mládí a koncerty baletní školy v r. 2018
Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací
činnosti a využití volného času dětí a mládeže na
území Prahy 3
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO
PŘEDŠKOLÁKY 2018
Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2018
Kališnický příměstský tábor pro předškolní děti
Kališnické pobytové letní tábory

335 100,00

201 060,00

102 240,00

64 343,00

220 000,00

146 597,00

250 000,00

157 333,00

Orel jednota Praha – Balkán
Orel jednota Praha – Balkán

SDRUŽENÍ ZÁVODŮ BĚCHOVICE

249 940,00

249 940,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.

Soutěžní pohár „JESKY“ pro přípravky a žactvo

30 000,00

30 000,00

249 520,00

184 742,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.

Doprava na závody a soustředění

90 000,00

90 000,00

22 000,00

22 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.

Prázdninové léto s „JESKOU“

60 000,00

60 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.

Mámo, táto zkus to taky !!!

20 000,00

20 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.

Děti dětem

10 000,00

10 000,00

55 000,00

34 613,00

147. PS Galaxie – pronájem tělocvičny

8 000,00

8 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.

Adventní soutěžení

10 000,00

10 000,00

147. PS Galaxie – pronájem skladu

4 000,00

4 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.

Výměna ochranné sítě

20 000,00

20 000,00

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z. s.

Trenérský seminář

20 000,00

10 000,00

Tělocvičná jednota Sokol Kampa

Soutěže v gymnastických sportech
Udržení celoročního provozu sokolovny v hlavní
budově TJ

150 000,00

25 000,00

400 000,00

340 000,00

147. PS Galaxie – příměstský tábor
147. PS Galaxie – letní tábor
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5 000,00

5 000,00

20 000,00

12 587,00

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I



dotace
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II.
TJ Zora Praha z. s.
Viktorka Žižkov, z. s.
Viktorka Žižkov, z. s.
Vodní sporty Pražačka
Vysokoškolská tělovýchovná jednota
Ekonom Praha, z. s.

Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol
Žižkov II
Otevřené turnaje poslepu – o pohár starostky
Prahy 3
Příspěvek na provoz a nájmy tělovýchovných
zařízení na Praze 3
Příspěvek na činnost trenérů mládeže a dopravu
k utkáním
Vodní sporty Pražačka 2018
Pronájem sportovního areálu Třebešín 2018

Celkem:

500 000,00

310 000,00

25 000,00

20 000,00

350 000,00

250 000,00

„Rodinné a komunitní centrum
PALEČEK“
„Rodinné a komunitní centrum
PALEČEK“
„soft palm“ o. s.
A DOMA z. s.

„INFO-DRÁČEK, z. s.“

„ProDech”

49 000,00

19 483,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.

EuroConnections

250 000,00

92 776,00

100 000,00

30 000,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.

Liveurope festival

250 000,00

92 776,00

3 600 000,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.

Music Inﬁnity

248 000,00

92 034,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.

Akropolis Multimediale

247 500,00

85 288,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.

Cirkopolis Festival

250 000,00

99 403,00

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o.

Nekropolis – loutkové šílenství na Žižkově

185 000,00

68 654,00

Arts Iniciativa z. s.

Apríles 2018

92 000,00

31 703,00

Barek Stanislav

Kytara napříč žánry XXI. ročník

98 000,00

41 564,00

Bohnická Divadelní Společnost o. s.

Bohnická Divadelní Společnost – Žižkov
HAPPY HAND – galerie, malá divadelní zkušebna
a loutkářská dílna pro děti
DO PEKLA NE! – experimentální multi-žánrové
divadelní představení o legálním zabíjení alkoholem
Oslavy Mezinárodního dne Romů 2018 v Praze 3

50 000,00

17 230,00

50 000,00

17 230,00

80 000,00

27 568,00

80 000,00

31 809,00

75 000,00

33 797,00

Požadovaná
výše

Navrhovaná
výše dotace

Jdeme s rodinou

715 000,00

317 143,00

1 374 350,00
100 000,00

634 286,00
42 286,00

Bohnická Divadelní Společnost o. s.

54 000,00

27 486,00

Arcidiecézní charita Praha

20 000,00

8 457,00

Buči z. s.

Asistence, o.p.s.

Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2018

45 300,00

8 457,00

Buči z. s.

Beztíže, z. ú.

Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova

200 000,00

84 571,00

Centrum ALMA, z. ú.

Poradna ALMA
Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro vstup
na trh práce pro osoby s mentálním postižením
Sociálně terapeutická dílna – Café MARTIN
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb Centra
MARTIN, o.p.s.
Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro
cizince z Prahy 3
Domácí hospic Cesta domů

30 000,00

10 571,00

120 000,00

63 429,00

105 000,00

42 286,00

Dětský soubor romského folkloru Marcinovci
Ozvěny mezinárodního ﬁlmového festivalu Mental
Caháková Pavla
Power
Čermák Petr
Chuť a vůně Česka 2018 – festival dobré nálady
Českomoravská myslivecká jednota,
Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého
o. s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 spolku Praha 3
Divadlo v parku o.p.s.
Myšpulínova laboratoř

94 000,00

10 571,00

Fencl Ondřej, Mgr.

Všetečky – poezie z noční tramvaje

Feng-yün Song, z. s.

Songfest.cz 2018 – Vítání roku Psa
MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 22. ročník
v roce 2018, realizace propagačních tiskovin
To si piš (a čmárej taky)

Centrum MARTIN o.p.s.
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Cesta domů, z. ú.
Cesta domů, z. ú.
Cesta domů, z. ú.
Česká společnost pro duševní zdraví
Praha, z. s.
Česká unie neslyšících, z. ú.
Česká unie neslyšících, z. ú.
Diakonie ČCE - středisko Praha
Dílna Gawain, z. s.
EDA cz, z. ú.
ERGO Aktiv, o.p.s.
ERGO Aktiv, o.p.s.
Fokus Praha, z. ú.
Fosa, o.p.s.

Poradna Cesty domů
Odlehčovací služby Cesty domů
Prevence dětí duševně nemocných rodičů
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Tlumočnická služba ČUN
Raná péče rodinám MČ Praha 3
Dílna Gawain, z.s.
Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo
kombinovaným postižením s bydlištěm na území
Prahy 3
Denní stacionář pro osoby se získaným
poškozením mozku
Končím s nemocí
Centrum denních aktivit Dům u Libuše

295 000,00

84 571,00

110 000,00

52 857,00

60 300,00
60 000,00

21 143,00

Chemické divadlo, z. s.
Institut Terezínské iniciativy, obecně
prospěšná společnost
Klub přátel Žižkova, z. s.

250 000,00

92 776,00

95 000,00

32 737,00

82 700,00

28 498,00

50 000,00

21 206,00

55 000,00

24 784,00

30 000,00

11 133,00

MOVE Association s.r.o.

245 500,00

91 106,00

50 000,00

19 880,00

26 429,00

My.Aktivity o.p.s.

On Air Terminal B – umělecká galerie 10. ročník
Mistrovské hudební kurzy ve hře na housle, violu,
na violoncello a ve zpěvu
Divadelní spolek pro rodiny a seniory

68 100,00

28 882,00

19 029,00

My.Aktivity o.p.s.

Cyklus pohádek

36 370,00

16 389,00

Nerudný fest.cz

Mladí Ladí Jazz

220 000,00

87 474,00

Nerudný fest.cz

Praha Žije Hudbou

159 000,00

54 791,00

Nové sdružení pražských umělců
Občanské sdružení Kultura pro mládež,
z. s.
Open House Praha, z. ú.

Žižkovské dialogy 2018

90 000,00

31 014,00

Zkusebny.com - kultura pro všechny

100 000,00

42 412,00

Open House Praha 2018

100 000,00

37 110,00

PA Gastronomic s.r.o.

Black Grotesque Cinema

321 000,00

92 776,00

PA Gastronomic s.r.o.
POINT 50+, obecně prospěšná
společnost
RACHOT Production s.r.o.

Napříč kontinenty – I.ročník „Cesta kolem Evropy“
Z FOTOALBA MODERNÍ ČESKÉ STÁTNOSTI –
VÝSTAVA
Other Music 2018

695 000,00

92 776,00

50 000,00

21 206,00

250 000,00

99 403,00

RACHOT Production s.r.o.

Respect Plus 2018

250 000,00

99 403,00

RACHOT Production s.r.o.

Respect Festival 2018

250 000,00

99 403,00

REMEDIUM Praha o.p.s.

Divadelní spolek Proměna
Koncertní činnost sborového studia Zvoneček –
Praha v roce 2018
Účast sborů studia Zvoneček – Praha na 6. ročníku
mezinárodní soutěže a festivalu Per Musicam Ad
Astra 2018, Toruň, Polsko
BABY-L-ON/OFF on Air: Žižkovský vysílač

43 000,00

19 377,00

99 500,00

44 837,00

143 350,00

53 198,00

74 000,00
52 857,00

Hospic Štrasburk o.p.s.

100 000,00

42 286,00

Husitské centrum, o.p.s.

Husátko – klub pro předškolní děti a jejich rodiče

50 000,00

42 286,00

Husitské centrum, o.p.s.

Provoz NPK Husita

301 760,00

126 857,00

Mezi námi, o.p.s.

Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 3
Mamma HELP centrum Praha – pomoc pro ženy
s rakovinou prsu a jejich blízké
Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou
prsu - 2018
Mezigeneračně na Praze 3

Moudrá Sovička z. s.

Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3

My.Aktivity o.p.s.

Rodinný klub Ulitka na Pražačce

514 280,00

158 571,00

My.Aktivity o.p.s.

Předškolka na Pražačce

180 800,00

52 857,00

My.Aktivity o.p.s.

Rodinný klub Ulitka - dobrovolnický program

48 000,00

29 600,00

NOVÁ TROJKA, z. s.

V Nové Trojce všichni spolu 2018

949 400,00

581 429,00

Občanské sdružení Smíšek, spolek
Pobočka Diakonie Církve bratrské
v Praze 3

Integrační školičky Smíšek Jarov

65 000,00

31 714,00

Stacionář pro děti s kombinovaným postižením

50 000,00

31 714,00

170 000,00

63 429,00

100 000,00

37 000,00

Mamma HELP, z. s.

106 030,00

Move Festival/ Bruder 14. ročník

105 714,00

Mamma HELP, z. s.

18 555,00

250 000,00

MERKADO – Latinská Amerika na Jiřáku

21 143,00

50 000,00

22 266,00

50 000,00

MOVE Association s.r.o.

40 000,00

200 000,00

Linka bezpečí, z. s.

60 000,00

Merkado, z. s.

15 857,00
8 457,00

44 000,00

35 785,00

Žižkovská Noc 2018

21 143,00

40 000,00

70 000,00

37 110,00

90 000,00

MD booking s.r.o.

16 914,00

118 364,00

15 030,00

Labre, z. s.

50 000,00

98 490,00

40 500,00
100 000,00

Program Chemického divadla na rok 2018
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa
2018
Činnost a provoz Klubu přátel Žižkova v roce 2018
Přestupkáři – cyklus debat a přednášek o
speciﬁckých zkušenostech
Druhý ročník beneﬁční výstavy Uličníci – umění z ulice

42 286,00

49 900,00

Hošek Jiří, doc. Mgr.

31 714,00

74 925,00

50 000,00

Bohnická Divadelní Společnost o. s.

Hošková Kateřina, Mgr.

Osobní asistence pro občany Prahy 3
Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce
2018
Terminální onkologický hospic

HEWER, z.s.

99 403,00

20 000,00

8 457,00

Centrum MARTIN o.p.s.

460 340,00

190 000,00

15 000,00

Centrum MARTIN o.p.s.

Navrhovaná
výše dotace
99 403,00

180 000,00

Osobní asistence Čtyřlístek
Ambulantní poradenské centrum Alfa pro osoby,
které pečují o své blízké v domácím prostředí
Domov svaté Rodiny

Alfa Human Service, z. s.

Požadovaná
výše
309 850,00

350 000,00

Název projektu

Hospic Malovická

Název projektu
Asie vzdálená a blízká
Celoroční činnost divadla AQUALUNG v
Žižkovském divadle Járy Cimrmana v roce 2018
Podpora činnosti uměleckého tělesa Žižkovská smršť

8 944 706,00

Abeceda pro rodinu

Název / Jméno žadatele

„Občanské sdružení AQUALUNG”

Program pro sociální oblast a zdravotnictví
Název / Jméno žadatele

Program pro oblast kultury

10 571,00

300 000,00

52 857,00

98 800,00

21 143,00

10 000,00

8 457,00

25 800,00

21 143,00

Labre, z. s.

Múzy z. s.

Sdružení Zvoneček – Praha, z. s.
Sdružení Zvoneček – Praha, z. s.

17 000,00

6 759,00

200 000,00

68 919,00

89 500,00

37 959,00

184 000,00

68 283,00

PROGRESSIVE, o.p.s.

Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi IV
na Praze 3
Komplexní psychoterapeutická a psychosociální
podpora dlouhodobě nemocných a umírajících
klientů
PARTYHARMreduction

100 000,00

37 000,00

R - Mosty, z. s.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

304 463,00

158 571,00

Spielraum Kollektiv z. s.
Společnost pro podporu a rozvoj kina
AERO z. s.
Společnost pro podporu a rozvoj kina
AERO z. s.
Společnost pro podporu a rozvoj kina
AERO z. s.
SUKUS, z. s.

R - Mosty, z. s.

Sociálně právní poradna R-mosty

250 000,00

158 571,00

SUKUS, z. s.

20. Mezinárodní výtvarné sympozium - MILNÍKY

111 500,00

38 422,00

REMEDIUM Praha o.p.s.

Klub Remedium

218 700,00

126 857,00

Tanec Praha z. ú.

PONEC - divadlo pro tanec

250 000,00

99 403,00

REMEDIUM Praha o.p.s.

Vzdělávání seniorů

158 000,00

74 000,00

Tanec Praha z. ú.

170 000,00

63 088,00

REMEDIUM Praha o.p.s.

Občanská poradna REMEDIUM

110 000,00

74 000,00

Tanec Praha z. ú.

250 000,00

86 149,00

Ruka pro život o.p.s.

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

30 870,00

12 686,00

SANANIM z. ú.

Pracovní a sociální agentura SANANIM

100 000,00

37 000,00

Tanec Praha z. ú.

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2018
TANEC PRAHA 2018 – 30. Mezinárodní festival
současného tance a pohybového divadla
Workshopy pro seniory

70 000,00

25 977,00

Ambulance pro gambling, SANANIM
Komplexní léčebná rehabilitace pro osoby
SDMO - Sdružení pro komplexní péči
s diagnózou DMO a komplexní péče o děti
při dětské mozkové obrně, z. s.
s ohroženým psychomotorickým vývojem
Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. Pomocná ruka
Středisko křesťanské pomoci Horní
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice –
Počernice
Azylový dům
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek
Žádost o poskytnutí ﬁnančního příspěvku ze
Praha 3
sociálního a zdravotního fondu
Svaz důchodců České republiky, o. s.
Aby člověk nebyl sám – aktivní senioři Praha 3
Základní organizace Praha 3
SVR - společnost pro vývojovou
Šance pro handicapované děti Prahy 3
rehabilitaci o.p.s.
Tichý svět, o.p.s.
Tichá linka

100 000,00

37 000,00

Tanec Praha z. ú.

TANEC DĚTEM 2018

150 000,00

59 642,00

TAPATAN - ostrov čtení, z. s.

48 000,00

21 630,00

64 400,00

15 857,00

Tóny nad městy

40 000,00

15 904,00

422 672,00

52 857,00

Via musica ad beatum z. s.

80 000,00

31 809,00

140 000,00

100 429,00

Via musica ad beatum z. s.

100 000,00

39 761,00

30 000,00

15 857,00

Zájmový klub seniorů z. s.

Bylo by to neštěstí, kdybychom se nesešli
17. ročník Mezinárodní hudební festival Tóny nad
městy
Soutěž ve hře na klasickou kytaru PRAGuitarra
Clásica
Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky
(6. ročník 2018)
Zájmový klub seniorů z. s 2018

100 000,00

42 412,00

50 000,00

17 230,00

20 000,00

9 012,00

58 000,00

26 136,00

TŘI, o.p.s.

9 864 320,00

3 500 000,00

Pro Dialog, z. s.
PRO Gaudia, z. ú.

SANANIM z. ú.

Univerzita Jana Amose Komenského
Praha s.r.o.
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Praze
Život bez závislostí z. s.
Život bez závislostí z. s.
Celkem:

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech
Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením – aplikace nových trendů
do oblasti speciálně pedagogické podpory II
Osobní asistence
Domácí zdravotní péče
Komplexní program primární prevence pro I.
stupeň základních škol MČ Praha 3
Komplexní program primární prevence pro II.
stupeň základních škol MČ Praha 3

200 000,00

105 714,00

100 000,00

26 429,00

50 000,00

15 857,00

100 000,00

42 286,00

32 500,00

10 571,00

65 000,00

26 429,00

55 000,00

21 143,00

100 000,00
100 000,00
10 079 074,00

Zákulisí, z. s.
Židovská obec v Praze
Židovská obec v Praze

90 000,00

31 014,00

Aero seniorům 2018

113 000,00

47 925,00

Filmové přehlídky v kině Aero v roce 2018

182 480,00

72 556,00

Tohle je Aero - 20 let Aera

142 130,00

56 512,00

24. Festival integrace SLUNCE

250 000,00

106 030,00

Venušiny dny
Komentované prohlídky na Starém židovském
hřbitově na Žižkově
Stopy židovské přítomnosti na Praze 3 - dokončení
publikace a příprava pro tisk

Celkem:

Program pro oblast památkové péče
Název / Jméno žadatele

Název projektu

63 429,00

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady
Římskokatolická farnost u kostela sv.
Prokopa Praha - Žižkov

63 429,00

Židovská obec v Praze

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady
– Restaurování žaluziových okenic ve zvonici
Oprava oken kostela sv. Anny na Žižkově (část
přízemí do dvora)
Provedení záchranných prací na staticky havarijních
náhrobcích na Novém židovském hřbitově

4 440 000,00

Celkem:

Požadovaná
výše

Navrhovaná
výše dotace

240 000,00

240 000,00

120 000,00

120 000,00

300 000,00

300 000,00

660 000,00

660 000,00
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ze života Prahy 

Vlajka pro Tibet zavlála nad radnicí již
po třiadvacáté
Letos, stejně jako v minulých letech, vyvěsila žižkovská
radnice 10. března vlajku Tibetu, a to v rámci iniciativy
Vlajka pro Tibet.

P

řipomínka událostí v Tibetu začala již 8. března. Pro
návštěvníky byl připravený
pestrý program, který připomenul kulturu a historii Tibetu.
V Galerii pod radnicí byla otevřena výstava fotograﬁí Zdeňka omy
Svět tibetského buddhismu. Návštěvníci poté vyslechli povídání
Zuzany Ondomišiové na téma Chutě Tibetu a mohli rovněž ochutnat
některé tibetské speciality, jako například campa z praženého ječmene,
různé druhy sušených sýrů, sušené
jačí maso nebo slaný čaj s jačím
máslem.
Ladislav Brom pak pozval přítomné k mandale, vysvětlil její vý-

znam a vznik, načež přítomní za
účasti starostky Vladislavy Hujové
(TOP 09) přistoupili k rituálu rozmetání mandaly. Písek z mandaly
byl pak rozprášen na dvoře radnice
do všech světových stran.
V sobotu 10. března pokračovala
vzpomínková slavnost ve 14 hodin
vyvěšením tibetské vlajky z okna
radnice.
V KC Vozovna mohli zájemci
14. března zhlédnout ﬁlm Žijící
Buddha – 17. Gjalwa Karmapa. Film
Žijící Buddha od Clemense Kubyho
je skutečný životní příběh znovuzrození jednoho z největších a nejuznávanějších duchovních učitelů Tibetu
Gjalwa Karmapy. Karmapové jsou

tradičně nejvyšší duchovní autoritou
linie Kagjü tibetského buddhismu.
Gjalwa Karmapa zemřel v roce 1981
v Chicagu a znovu se zrodil v roce
1985 v Tibetu. Každý následující
Karmapa zanechal indicie o svém
budoucím znovuzrození a předpověděl tak datum, okolnosti narození,
a dokonce jména budoucích rodičů.
Česká republika se ke kampani
vyvěšování vlajky Tibetu připojuje
pravidelně od roku 1996. V minulých letech v České republice vyvěsilo tibetské vlajky na budově úřadu
na 410 obcí, měst, městských částí
nebo krajů. 
-redTřiadvacáté rozmetání mandaly na Žižkově.

Baletní škola Jána Nemce
Žáci Baletní školy Jána Nemce se
zúčastnili 16. 2. a 17. 2. 2018 kvaliﬁkační soutěže pro Českou republiku Dance World Cup v německém
městě Selb. Světový pohár proběhne v červnu 2018 v Barceloně.
Za naší školu se zúčastnily soutěže
dvě žákyně Emma Haisová a Natalie Schultes. Emma Haisová soutěžila v moderním tanci na hudbu
Shape of you v choreograﬁi J. Nemce a v klasickém tanci s Variací zlata

na hudbu Ch. Gounoda v choreograﬁi J. Nemce. Natalie Schultes
soutěžila v klasickém tanci s Variací
vodní víly na hudbu O. Nedbala
v choreograﬁi J. Nemce a v klasickém tanci s Variací La Vida na hudbu J. H. Clarke – e Most Evolved
v choreograﬁcké úpravě J. Nemce.
Emma Haisová získala první cenu
v kategorii klasický tanec. Natalie
Schultes získala dvakrát druhou
cenu v kategorii klasický tanec a moderní tanec.

Tato soutěž poskytuje příležitost
učitelům, žákům a rodičům k vzájemnému seznámení, které je spojeno se soutěžením ve všech věkových
kategoriích. Soutěž motivuje děti
a jejich přátele k tanci, přináší dětem
nové zážitky a posiluje jejich lásku
k tanci. Nejlepší soutěžící mají možnost kvaliﬁkovat se na Dance World
Cup do Barcelony, kde se letos pořádá ﬁnále mezinárodní soutěže. 
Ján Nemec

Emma Haisová a Natalie Schultes.

Bazárek oblečení v KC Husitská
Pod heslem „Pošli to dál“ se v suterénu komunitního centra Husitská konal již druhý výměnný bazar

použitého oblečení. Za vstupné 5
ramínek na oblečení sem lidé mohou přinášet čisté a funkční oble-

čení, ale také boty, kabelky, hračky, dekorace a věci z domácnosti
nebo kosmetiku. Podobné množství přinesených věcí si naopak
lidé mohou zase odnést. Aktivitu, která má za cíl omezit plýtvání
a podpořit recyklování tím, že použité věci budou mít novou funkci, podporuje městská část v rámci svého nového projektu Trojka
pro rodiny. Proto také akci svou
návštěvou podpořili zástupci radnice David Gregor (ČSSD), který
je zodpovědný za oblast sociálních věcí, a jeho stranický kolega Ivan Holeček. Bazárek se koná
pravidelně poslední neděli v měsíci od 10 do 14 hodin. Věci, které nenajdou své nové uživatele,
se předávají do Azylového domu
pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi. Aktuální informace o termínek naleznete na FB stránkách
SWAP–Pošli to dál. Nejbližší bazar
se koná opět v komunitním centru
Husitská 29. dubna. 
-red-
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Foto Radko Šťastný

Slovo z církví
Proti nechuti
Co říkám, když se mi nechce?
Neotravuj. Řekni si někomu jinému.
Nebo: Jo, zítra se na to podívám…
Když se zeptám, která reakce je
lepší, asi si řeknete, co je to za pitomou otázku, to je přece jasný…
Jenže se to zamotá, když uděláme opak toho, co říkáme. Říct zítra
a myslet nikdy. Slíbit kontrolu úkolu a pak ho strčit do spodního šuplíku. Souhlasit a pak to tak nějak zapomenout. Nebo se při prosbě
o pomoc dívat jinam, ale pak se zastydět a vzít za práci…
Podobně vlezlé otázky pokládal
Ježíš: „Co myslíte? Jeden člověk měl
dva syny. Přišel a řekl prvnímu: ‚Synu,
jdi dnes pracovat na vinici!‘ On odpověděl: ‚Nechce se mi.‘ Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl
mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane.‘
Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli
svého otce?“
Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám,
že celníci a nevěstky předcházejí vás
do Božího království.“ (Bible, Lukáš 10)
Mluvíme rádi o spravedlnosti,
věrnosti, obětavosti. Jak jsou nesamozřejmé! Tolik lidí na ně kašle.

Třeba sprostá sousedka. Arogantní
úředník. Nadržený kolega. Spolužáci, co kradou. Politici. Prostitutky a feťáci. Slušnost dostává vážně
na frak…
Dost pohoršování! Víc o morálce
mluvím nebo ji žiju? Neuděluji víc
výjimek, než je zdrávo, sobě a svým
blízkým?
Uznávat hodnoty je opravdu
dobré. Proto je vynášíme do nebe.
Jenom abychom je pustili i na zem.
Abychom se jednou nedivili, že je
chápou lépe ti, u nichž to nečekáme. Že nás předběhnou na cestě
do ráje ti, které lítost přiměla změnit směr. 
Alžběta Hanychová
Českobratrská církev evangelická Jarov



ze života Prahy 

Kabelky a brašny s ﬁlozoﬁí
Vystudovaný antropolog a bývalý profesionální skateboardista Jakub Jarolím se k brašnářskému
řemeslu dostal zajímavou náhodou před čtyřmi lety. Dnes má na Žižkově prosperující obchod
a v soutěži Prahy 3 se stal Živnostníkem roku.

O

bchod v ulici U Rajské
zahrady v sobě nečekaně
ukrývá i dílnu, kde
všechny ručně vyráběné
brašny, kabelky, pásky a peněženky
vznikají. „Rozhodl jsem se propojit výrobní prostor s reprezentativním, aby byl
zákazníkovi zcela zřejmý původ výrobku, jakým způsobem vzniká a kde,“ říká
dvaatřicetiletý brašnář samouk Jakub Jarolím. Všechny své originální
výrobky navrhuje sám nebo s malým
okruhem spolupracovníků, sám je
vyrábí a prodává. „Zákazníci si sem
jdou pro ﬁlozoﬁi výrobku, chtějí něco
zvláštního, podpořit lokální projekt,
a tak uvažuji i já. Chci pracovat v Čechách, pro lidi, co jsou tady,“ říká.

Jakub Jarolím ve svém showroomu.

O tom, že se stane brašnářem,
rozhodla obyčejná sázka o to, zda
dokáže pro přítelkyni vyrobit kabelku, jakou viděl na designovém marketu v Berlíně. „Nakoupil jsem materiál a potajmu začal něco vytvářet. Strávil
jsem na tom asi týden a skončilo to katastrofou. Ale zjistil jsem, že mě ta práce
hrozně baví a chci se tomu věnovat,“ vypráví. Začal odebírat kanály na youtube od různých řemeslníků hlavně
z Ameriky. „V Americe je toto řemeslo
velmi rozvinuté a tam jsem se inspiroval
materiály a stylem, který dělám. Ale také
jsem třeba v antikvariátu sehnal starou učebnici brašnářství vydanou roku
1947.“ Od devadesátiletého brašná-

Jakub Jarolím ukazuje, že záleží i na detailu.

ře z Plzně dostal první singrovku
z roku 1919 na šití kůží a staré nářadí, nějaké nářadí mu vyrobili kamarádi, něco objednal z Ameriky. „Učil
jsem se za pochodu, plán, že si udělám
výuční list, z časových důvodů nevyšel,
postupně jsem se zdokonaloval sám a začal přemýšlet i o marketingu,“ říká Jarolím. Název ﬁrmy EGGO vznikl jako
slovní hříčka z jeho skateboardové
přezdívky Vejce (angl. egg) a logo
zdobí všechny originální výrobky.
Jakub Jarolím podle svých slov
klade důraz hlavně na trvanlivost
výrobků. „Chci nabídnout produkt,
který je současně investicí. Má nadčasový design, protože vydrží dlouho.
Když vymýšlím novou věc, tak uvažuji v perspektivě desítek let,“ říká s tím,
že od tohoto principu jej lidé zrazovali. „Jdu proti proudu, chci to dělat
postaru.“
Hlazené usně odebírá od českých dodavatelů a většinou z českých chovů, přestože tradičních koželužských ﬁrem je ale v Čechách
málo. Stejně tak kvalitní kovové
komponenty jsou české výroby.
V dílně zákazník může na vlastní oči vidět, jak se kůže vyřezávají
podle šablon a střihů, ručně barví,
ošetřují včelím voskem a sešívají.
„Každá věc projde několikrát rukama,
než je hotová. Šití je jediná část výroby, kdy se používá stroj. Ze zahraničí
dovážíme speciální čalounické extrém-

S profesorem Pirkem při přebírání ocenění.

ně silné a odolné nitě,“ popisuje. Výroba složitějšího výrobku trvá jeden až dva dny. Až 30 % produkce
tvoří zakázková výroba. „Na zakázku
pracujeme rádi, je to příjemné vytržení z rutiny. Někdy přijde zákazník s naprosto jasnou představou, co chce, jindy
výsledný produkt spolu vymýšlíme, ale
pokaždé to stojí za to.“ 
Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

EGGO
U Rajské zahrady 965/6
Praha 3 - Žižkov, 130 00
www.eggobag.com

Irenu Douskovou, autorku slavné prózy Hrdý Budžes, si pozval Martin Severa k Žižkovskému
rozhovoru
Irena Dousková se narodila roku
1964 v Příbrami v herecké rodině.
Od roku 1976 žije v Praze, kde absolvovala gymnaziální studia (gymnázium Nad Štolou) a posléze Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
Právnické profesi se ale nikdy nevěnovala. Vystřídala různá zaměstnání, většinou nějakým způsobem
související s novinařinou. Posledních několik let je na volné noze
a věnuje se psaní.
Je členkou Asociace spisovatelů.
Její knihy byly přeloženy do jedenácti jazyků.

Irena Dousková je příbramská
rodačka, ale od počátku devadesátých let minulého století trvale
zakotvila v naší městské části. Původní autorčino jméno bylo Irena
Freistadtová, ale po emigraci otce
do Izraele přijala matčino dívčí příjmení Dousková.
Tuto osobnost naší současné literární tvorby přivítal Martin Severa
a její příznivci v Galerii Toyen v informačním centru 21. března a autorku přítomným představil krátkým předtočeným medailonkem.
Příjemná atmosféra večera se
dala vytušit hned po úvodních otázkách Martina Severy, na které velmi
poutavě a s vtipem Irena Dousková odpovídala. Řeč se točila kolem
jejích prvních setkání a dojmech ze
Žižkova, které vnímala z vyprávění
svého tatínka, který zde žil. Vlastní prožitky z Trojky nabírala autorka od roku 1993, kdy se sem přistěhovala do domu v Husitské ulici.
Nyní se z dolního Žižkova posunula poněkud výše a z okna hledí přímo na Žižkovskou věž. „Ta mě sice
k žádnému konkrétnímu vyprávění neinspirovala, ale některé pasáže mých
próz Žižkovem ovlivněny jsou,“ říká Irena Dousková. Dotazů na vlastní li-

Martin Severa a Irena Dousková uprostřed debaty.

terární tvorbu, ať již prozaickou či
básnickou, padla celá řada a z autorčiných odpovědí bylo patrno,
že ve své tvorbě neustále hledá optimální tvar konečného díla. Jejími
slovy: „Nápad je jedna věc, ale ta realizace, to je složitější.“ nebo „Prvotní je
pro mě psaní, nejvíce mě těší rozepsaný
rukopis, o němž už jsem si jista, že má
šanci…“, dodává však: „Nejhorší je to
mezi jednotlivými knihami, to se mnou
není k vydržení!“
Zajímavé vyprávění posluchači
vyslechli i na téma Douskové nejznámější knihy Hrdý Budžes, která

se stala i autorčinou první dramatizací. V titulní roli s Bárou Hrzánovou má do současnosti na 700 repríz
a hlavní představitelka za ni obdržela i cenu álie.
Irena Dousková povyprávěla
i o svém vztahu k Jaroslavu Haškovi. Její kniha Medvědí tanec pojednává o závěru života tohoto spisovatele, z období 1922 až 1923, kdy
byl již vážně nemocen a stále pracoval na Švejkovi. „Haška miluji, i když
chápu, že někdy je u nás vnímán poněkud rozporuplně,“ dodává. „Období
20. let minulého století mě vždy přita-

hovalo, ráda bych se tam nakrátko podívala a potkala se tam s tehdejší bohémou a zažila ten tvůrčí spolkový život,“
říká na otázku Martina Severy, co by
chtěla zažít.
Na úplný závěr nám Irena Dousková dala nahlédnout do své nejnovější knihy, která vyjde v dubnu. Je
to novela s titulem Rakvičky a je zasazena do poloviny 80. let minulého
století. „Je to letní příběh z doby, do které je potřeba se vracet, abychom se s ní
dokázali bezezbytku vyrovnat,“ říká na
konci svého vyprávění. 

Bibliograﬁe:
Pražský zázrak (spoluautorka, 1992)
Goldstein píše dceři (1997, 2006)
Hrdý Budžes (1998, 2002)
Někdo s nožem (2000)
Doktor Kott přemítá (2002)
Čím se liší tato noc (2004)
Oněgin byl Rusák (2006)
O bílých slonech (2008)
Bez Karkulky (2009)
Darda (2011)
Medvědí tanec (2014)
Napůl ve vzduchu (2016)
Dramatizace:
Hrdý Budžes (2003)
Oněgin byl Rusák (2008)
Darda (2012)

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný
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V Křišťanově ulici bude odhalena pamětní
deska Jaroslavu Foglarovi
Skautská nadace Jaroslava Foglara ve spolupráci s městskou částí Praha 3
odhalí 5. dubna v 17 hodin v Křišťanově ulici 817/18 pamětní desku Jaroslavu
Foglarovi, který na Žižkově vedl svůj skautský oddíl. V Křišťanově ulici žil
spisovatel v letech 1978–1999.

D

ílo
Jaroslava
Foglara
ovlivnilo generace kluků
i holek, kteří vyhledávali
klubovou činnost, varovali
před nevhodným chováním a pomáhali slabým a bezmocným. Jsem přesvědčená, že Žižkov se stal pro spisovatele
inspirujícím místem a mnoho lokací
v jeho knížkách nese jeho charakter,“
uvedla starostka Vladislava Hujová (TOP 09), která spolu se členy

skautské nadace slavnostně odhalí
pamětní desku.
Skautská nadace získala v roce
2017 po právních nejasnostech byt
v Křišťanově ulici po Foglarovi, který byl téměř 18 let zapečetěný. Nyní
je po dlouhé době otevřený pro veřejnost a zájemci si ho můžou prohlédnout po domluvě a vyplnění
formuláře na stránkách skautské nadace: www.1url.cz/qtYzg.

Jaroslav Foglar (1907–1999),
skautský vůdce a spisovatel dobrodružných knih pro mládež, ovlivnil
několik generací mladých dobrodruhů. Mnohokrát se setkal s nepochopením. Oddíl, který vedl zakázali
napřed fašisté, později i komunisté.
Přestože řadu let nemohl publikovat, počet výtisků jeho knih překročil magickou hranici milion kusů.
Za svůj plodný život napsal 30 knih

(některé byly i zﬁlmované), texty
k patnácti kresleným seriálům,
z nichž některé vycházely řadu let,
a spolupracoval na pěti příručkách
pro práci s mládeží. Do dějin dětské
literatury se zapsal zejména romány
Záhada hlavolamu nebo Stínadla se
bouří. 

že AČR. Po páté hodině odpoledne
Army den vyvrcholí autogramiádou
úspěšných sportovců ASC Dukla.
Kromě zmíněných ukázek si návštěvníci budou moci na ochozech
prohlédnout fotograﬁe Mervyna
Sternecka, zájemcům o službu v armádě a aktivní záloze budou k dispozici rekrutéři s aktuální nabídkou
i samotní příslušníci AZ, představí se
i Univerzita obrany. Nebude chybět
ani stanoviště úspěšného projektu
POKOS (Příprava občanů k obraně
státu), který nejen pro školáky připravil vědomostní soutěž o zajímavé
ceny.

„Organizací této akce chceme lidem
ukázat, že příslušníci armády mohou být
příjemnými společníky i v tak netradičním prostředí, jakým je obchodní centrum.
Chceme také představit resort obrany jako

Martin Hošna
Jaroslav Foglar ve věku přibližně 23 let.

Poznejte armádu zblízka
Celodenní program Army den pro
malé i velké návštěvníky nabídne
Atrium Flora ve středu 18. dubna.
Bude k vidění to nejzajímavější
z Armády ČR a Hradní stráže,
chybět samozřejmě nebude ani
moderní technika, kterou představí
sami její uživatelé – profesionální
vojáci.
Lehké obrněné vozidlo Iveco, Land
Rover Kajman, pyrotechnické roboty, přenosný protiletadlový komplet, motocykly Hradní stráže, které doprovázejí prezidenta republiky
a další techniku si návštěvníci budou

moci zblízka prohlédnout v prostoru před obchodním centrem už
od časného rána. Další vojenskou
výzbroj, včetně ručních zbraní, si
pak budou moci osahat uvnitř centra, kde bude pro diváky připraven
celodenní program.
Army den začne v 9 hodin oﬁciálním zahájením, na které naváže
vystoupení armádních hudebníků.
Potom už se budou v pravidelných
blocích střídat efektní a u diváků
velice oblíbené ukázky boje zblízka, přehlídky uniforem Armády ČR
a Hradní stráže a venkovní exhibiční vystoupení jednotky Čestné strá-

spolehlivého a atraktivního zaměstnavatele
a získat tak další zájemce o službu v armádě,“ uvádí plukovnice Lenka Šmerdová, hlavní organizátorka Army dne. 
-red-
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Turnaje záštiťuje
starostka MČ Praha 3
Ing. Vladislava Hujová
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