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Trojku čeká kvůli 
uzavírkám náročné jaro
Dopravní omezení na Vinohradské třídě potrvají do 
poloviny července, výsledkem rekonstrukce by mělo být 
méně hluku. Po Velikonocích bude na tři měsíce uzavřena 
ulice Pod Krejcárkem. 

Srekonstrukcí dvou kilometrů tramvajové trati 
na Vinohradech začal dopravní podnik na začát-
ku minulého měsíce. Práce postupují rychle, do-
pravním zácpám se Trojka prozatím vyhnula. 

Omezení se dotýkají jak cestujících MHD, tak řidičů 
i chodců a lidí, kteří podél opravované Vinohradské žijí. 
Přestože se nejedná o investiční akci městské části, chce 
být Praha 3 lidem maximálně nápomocna. Proto zřídila 
dočasnou funkci ombudsmana pro případné krizové situ-
ace, kterou zastává Šimon Ornest. Lidé se na něho mo-

hou obracet v naléhavých situacích buď telefonicky 
na linku 777 465 159, nebo psát na emailovou adresu vi-
nohradska@praha3.cz. A to hlavně v případech, pokud 
by měli například problém s přístupy do domů a podob-
ně. Pomoc je určena hlavně hendikepovaným lidem 
nebo lidem s nějakou kompenzační pomůckou, pro kte-
ré by rekonstrukce mohla znamenat zásadní překážku 
v pohybu. „Jsem v kontaktu se zástupci investora, kterým je 

str. 11

„Občas je těžké 
vysvětlit, 

co vlastně dělám,“
říká Floex

Volby do Evropského 
parlamentu
Prezident republiky vyhlásil 8. ledna 
termín konání voleb do Evropského 
parlamentu na pátek 24. a sobotu 25. 
května.

Více na str. 3

Hospodaření radnice 
jak na dlani
V souvislosti s členstvím ve spolku Ote-
vřená města zveřejní radnice během 
dubna rozklikávací rozpočet a otevře-
né účty.

Více na str. 3

Schválené dotace 
na rok 2019
Zastupitelstvo MČ schválilo dotace 
ve výši 12,5 mil. Kč

Více na str. 8–9 a 12

   Pokračování na str. 2 
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sloupek
Vážení čtenáři,

zdá se, že zimu máme defi nitivně 

za sebou a snad se mnou budete sou-

hlasit, že letos byla snesitelná. Nastává 

období jara, což je čas optimizmu a na-

dějí. Máme se také na co těšit. Budou 

Velikonoce, významné židovské a určitě 

nejvýznamnější křesťanské svátky. 

A i pro ty, kteří náboženský rozměr těch-

to svátků nevnímají, je to velmi příjemný 

čas. Velikonoce mají tu výhodu, že ať 

jsou dříve nebo později, vždycky jsou to 

čtyři dny volna vcelku a to už stojí za to. 

Letos vycházejí Velikonoce na nejzazší 

možný termín, můžeme se tedy těšit, že 

budou plné slunce a budou lákat k růz-

ným venkovním aktivitám. V Radničních 

novinách naleznete tentokrát hodně 

technických, ale nikoli méně zajímavých 

informací. Mladší rodičovstvo může vy-

bírat z pestré nabídky nejlepší mateř-

skou školu pro svou ratolest, všichni se 

pak dočtou o rozdělení dotací z Dotač-

ního fondu městské části pro letošní rok. 

Peněz se tentokrát rozdělovalo méně, 

ale přesto se alespoň něco dostalo 

na více subjektů, a proto se může těšit 

z jejich činnosti větší okruh obyvatel. 

Radnice se snaží o  co největší 

transparentnost hospodaření, a tak za-

číná zveřejňovat vše až do detailu, až 

do poslední zaplacené faktury. Říká se 

tomu rozklikávací rozpočet. Bude pro-

pojen i na bankovní účty, takže zájemci 

mohou mít úplný přehled, jak radnice 

hospodaří. Rozklikávací rozpočet v pře-

hledné podobě najdete v průběhu dub-

na na webových stránkách radnice.

Nemůžeme ale pořád psát o příjem-

ných věcech, občas dojde i na nepopu-

lární kroky. Radnice se rozhodla po le-

tech zvýšit nájem v obecních bytech. 

Nájemníkům to radost neudělá, ale krok 

je to nutný. Ceny rostou, platy rostou, ale 

nájem zůstával dlouhá léta na stále stej-

né nízké úrovni. I po zvýšení ale zůstává 

stále hluboko pod tržním nájemným. 

Dočtete se rovněž o dopravních omeze-

ních, která se dotýkají a ještě dotknou 

Prahy 3. Neudělají radost ani chodcům, 

ani automobilistům. Jsou to ale omezení 

nutná. Tramvajové koleje na Vinohrad-

ské už jsou ve velmi špatném stavu a vý-

měna plynového potrubí v ulici Pod Krej-

cárkem je rovněž nezbytná.

Přeji všem čtenářům mnoho jarního 

sluníčka a  na  procházku po  parcích 

na Trojce si nezapomeňte s sebou vzít 

čerstvé Radniční noviny. 

Radko Šťastný
šéfredaktor

Giovanni Battista Pergolesi 

Stabat Mater

Začala rekonstrukce Vinohradské ulice Foto Šimon Ornest
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„Trojkové“ programy pro rok 2019
Na jednání Rady MČ byly schváleny pro-
gramy Trojka pro rodiny 2019 a  Trojka 
pro seniory 2019, které navazují na pro-
gramy realizované v  předešlých letech. 
Programy mají podpořit rodiny s  dětmi 
z  Prahy 3 a  rozvíjet komunitní život 
na území městské části a zapojit seniory 
jednak do  aktuálního společenského 
dění, ale i je ochránit před sociálním vy-
loučením či izolací. Na  oba programy 
bylo celkem vyhrazeno 2,5 milionu ko-
run.

Rada MČ Praha 3
11. 3. 2019

Zřízení komise pro strategické 
plánování
Rada MČ schválila ke dni 16. 3. 2019 zří-
zení komise pro strategické plánování. 
Důvodem vzniku komise je potřeba začít 
s přípravou na zpracování nového strate-
gického plánu pro městskou část Praha 3. 
Stávající plán je platný na roky 2014−2020.

Vyhodnocení Akčního plánu 
na rok 2018
RMČ schválila závěrečnou zprávu, která 
shrnuje plnění jednotlivých bodů akčního 
plánu Prahy 3 za rok 2018. Realizováním 
těchto projektových záměrů naplňuje MČ 
svou vizi rozvoje a programové úkoly ob-
sažené v Strategickém plánu rozvoje MČ 
Praha 3. Vyhodnocení bylo doporučeno 
ke schválení do následného zasedání Za-
stupitelstva MČ.

Rada MČ Praha 3
20. 3. 2019

Požadavky k  rekonstrukci ulice 
Koněvova
Rada MČ na svém jednání schválila do-
poručení Komise pro dopravu, které po-
žaduje doplnění přechodů pro chodce 
a  korekci umístění některých přechodů 
při rekonstrukci ulice Koněvova, která se 
připravuje na rok 2020 a bude navazovat 
na  již provedenou rekonstrukci Husitské 
ulice. V dokumentaci pro stavební řízení 
na  některých místech přechod k  vý-
znamným cílům na  protější straně (ná-
stup na Vítkov, autobusová zastávka ad.) 
zcela chybí.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
19. 3. 2019

Schválení dotací
Na zasedání ZMČ byly schváleny dotace 
z  Dotačního fondu městské části Pra-
ha 3 na rok 2019, a to v šesti dotačních 
programech v celkové výši 12,5 milionu 
korun.

Přidělení návratných fi nančních 
výpomocí
Zastupitelstvo MČ na  základě doporu-
čení Výboru pro územní rozvoj ZMČ 
schválilo pro rok 2019 přidělení návratné 
fi nanční výpomoci z  Fondu obnovy 
a rozvoje MČ Praha 3 pro opravy a re-
konstrukce domů na  území městské 
části 11 subjektům v  celkové hodnotě 
5,2 mil. Kč. Pro nesplnění podmínek ne-
byla doporučena jedna žádost. 

Rada MČ Praha 3
27. 2. 2019

dopravní podnik, i se zástupci zhotovitele 

z fi rmy Strabag, takže problém půjde řešit 

rychle,“ říká Ornest. 
Dopravní podnik během rekon-

strukce vyzval cestující, aby ve větší 
míře využívali metro. Jako náhradu 
za přerušený provoz tramvají nasa-
dil náhradní autobus X-11. Oriento-
vat se ve změnách v prvních dnech 
pomáhali cestujícím informátoři do-
pravního podniku. Auty se řidiči do-
stanou po Vinohradské pouze 
ve směru z centra, do centra je do-
prava vedena po objízdných trasách 
(viz schéma).

Bude méně hluku
Rekonstrukce kolejí na Vino-

hradské je největší letošní investicí 
pražského dopravního podniku, vý-
měna kolejí přijde na 190 milionů 
korun. V rámci rekonstrukce budou 

odstraněny panely, po kterých dnes 
tramvaje jezdí, koleje budou nově 
položeny do antivibračních rohoží 
a zapuštěny do asfaltu. To by měli 
ocenit hlavně obyvatelé přilehlých 
domů, protože dojde k razantnímu 
snížení hluku. V souvislosti s opra-
vou kolejí dojde k rozšíření chodní-
ků, zřízení nových odpadkových 
košů a laviček a zastávka Italská 
ve směru do centra dostane kom-
pletně bezbariérovou úpravu. 
U ostatních zastávek Vinohradská 
tržnice, Jiřího z Poděbrad a Rad-
hošťská si lidé budou muset na bez-
bariérové úpravy počkat, hlavní 
město je plánuje až v souvislosti 
s kompletní revitalizací ulice, kte-
rou připravuje pražský Institut plá-
nování a rozvoje. Ta však ještě není 
natolik připravena, aby obě akce 
mohly proběhnout současně. 

Jednosměrka Na Balkáně
Opravy plynovodu kompletně 

uzavřou od 23. dubna ulici Pod 
Krejcárkem pro individuální dopra-
vu v úseku od křižovatky Ohrada 
po křižovatku s ulicemi Novovyso-
čanská a Pod Plynojemem. Projíždět 
stavbou budou smět pouze autobu-
sy MHD. S uzavírkou se výrazně 
zvýší provoz po objízdné trase, která 
povede od Novovysočanské přes 
Spojovací a dále Koněvovou. Radni-
ce chce s předstihem zabránit tomu, 
aby řidiči využívali rezidenční oblast 
kolem Balkánu jako další alternativu 
k objízdné trase. Proto připravila ně-
kolik dopravních omezení, která by 
měla řidičům případný průjezd na-
tolik zkomplikovat, že je to v dů-
sledku od průjezdu odradí. Do ulice 
Na Balkáně bude ve směru ze Spojo-
vací vjezd rovnou zakázán a ulice 

bude po dobu tříměsíční opravy jed-
nosměrná. Další omezení je v ulici 
U Kněžské louky, odkud se nebude 
dát projet ke Spojovací (viz sché-
ma). Pokud by lidé měli k doprav-
ním opatřením připomínky, mohou 
se obracet na email uzavirkanabal-
kane@praha3.cz.

Opravy plynovodu připravuje 
společnost Pražská plynárenská dis-
tribuce a. s. Ještě předtím, než dojde 
k velké opravě Pod Krejcárkem, stej-
ná společnost opravuje plynovod 
také v ulici Na Balkáně. Řidiči muse-
jí do 13. dubna počítat s uzavírkou 
jednoho jízdního pruhu ulice Spojo-
vací v úseku mezi ulicemi Na Balká-
ně – V Třešňovce a dopravním ome-
zením v ulici U Kněžské louky 
a zákazem vjezdu ze Spojovací. 

 Katka Maršálová

Plán objízdné trasy pro individuální dopravu

Šimon Ornest zastává roli ombudsmana pro krizové situace v souvislosti s opravou kolejí 

na Vinohradské. K dispozici je na čísle 777 465 159, nebo emailu vinohradska@praha3.cz

Oblast Na Balkáně. Postřehy a komentáře k fungování nového dopravního režimu v okolí ulice 

Na Balkáně můžete radnici psát na speciálně zřízený email uzavirkanabalkane@praha3.cz

Trojku čeká kvůli uzavírkám náročné jaro

Rekonstruována část TT

Praha 3

Praha 1

Praha 2

Praha 2

Objízdná trasa - směr z centra
Objízdná trasa - směr do centra

Kompletní seznam a znění usnesení 

RMČ a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 

k nahlédnutí na odboru občansko-správ-

ním, oddělení rady a zastupitelstva, 

Havlíčkovo nám. 9 nebo na www.pra-

ha3.cz/samosprava/rada/usneseni

SPO
JO

VACÍ

U KNĚŽSKÉ LOUKY

V OKRUŽÍ

NA BALKÁNĚ

NA BALKÁNĚ

NAD LUKAM
I

LUČNÍ

SPO
JO

VAC
Í
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Hospodaření radnice jak na dlani
V souvislosti s členstvím ve spol-
ku Otevřená města zveřejní radni-
ce během dubna rozklikávací roz-
počet a otevřené účty. Cílem této 
snahy je zpřístupnit široké veřej-
nosti hospodaření radnice do po-
sledního detailu.

Pomocí rozklikávacího rozpočtu je 

možné se proklikat až k  jednotlivým 

fakturám, které radnice proplatila. Roz-

počet bude navíc propojen s bankov-

ními účty, takže bude možné průběžně 

sledovat i pohyb na těchto účtech.

Celá operace je rozložena do  tří 

samostatných etap. V  první etapě, 

která se nyní dává veřejnosti k  dis-

pozici, se zveřejňuje hospodaření 

v  letošním roce. Veškeré zveřejněné 

dokumenty musely být před zveřejně-

ním očištěny od osobních údajů, kte-

ré je třeba chránit.

Ve  druhé etapě, na  které se 

nyní začne pracovat, budou, opět 

po očištění od osobních údajů, zve-

řejněny podrobnosti o  hospodaření 

radnice v minulosti.

Následovat bude třetí etapa, kdy 

se bude zveřejňovat hospodaře-

ní podřízených organizací, jak škol-

ských, tak kulturních i sociálních. Tato 

etapa bude časově nejnáročnější, ne-

boť evidenční a účetní systémy těch-

to organizací jsou roztříštěné, velmi 

různorodé, a proto přenos dat z těch-

to systémů bude náročný.

Rozklikávací rozpočet je uživatel-

sky velmi přátelský a  jeho používá-

ní nevyžaduje žádnou hlubší znalost 

účetnictví. I  laik se v něm dobře zo-

rientuje. Navíc nabízí i další možnos-

ti, snadno v něm lze provádět i analy-

tické operace, takže se každý může 

podívat, kolik se např. uhradilo faktur 

a v jaké výši v určitém časovém úse-

ku konkrétnímu subjektu, nebo jaké 

radnice vynaložila prostředky a v jaké 

struktuře v  rámci konkrétní investič-

ní akce.

Vzhledem k  tomu, že stejný rozkli-

kávací rozpočet používají i další členové 

Otevřených měst, v Praze jsou to ješ-

tě městské části Praha 1, 5 a 7, bude 

možné i  porovnávat hospodaření jed-

notlivých radnic až do jednotlivých fak-

tur za konkrétní zboží či služby. To může 

v budoucnu přinést i nemalé úspory.

Rozklikávací rozpočet naleznete 

na www.praha3.cz/rozpocet/. 
 Radko Šťastný

Čekají nás volby do Evropského 
parlamentu 
Termín konání voleb do Evropského parlamentu 
byl stanoven na pátek 24. a sobotu 25. května 
v obvyklých časech, tedy v pátek od 14 do 22 hodin 
a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Tímto rozhodnutím byla 
pro kandidující politické 
strany, politická hnutí, 
koalice a další kandidující 

subjekty zahájena volební kampaň.

Voličské průkazy
Od data vyhlášení voleb začala 

také běžet lhůta pro podání žádosti 
o vydání voličského průkazu. 

Podle § 30 odst. 2 zákona 
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evrop-
ského parlamentu a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, může každý volič, který 
nebude moci volit ve volebním okrs-
ku, ve kterém je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského par-
lamentu, požádat obecní úřad o vy-
dání voličského průkazu. S volič-
ským průkazem může volič hlasovat 
v jakémkoli stálém volebním okrsku 

na území České republiky. Voličské 
průkazy budou vydávány nejdříve 
dne 9. května 2019.
Možnosti, jak požádat o vydání vo-
ličského průkazu:
1. osobně
–  sepsáním žádosti při osobní ná-

vštěvě na Úřadu městské části Pra-
ha 3, Czech POINT;

–  od 9. května 2019 do 22. května 
2019 do 16 hodin, bude voličský 
průkaz voličům vydáván na po-
čkání na Czech POINT ÚMČ Pra-
ha 3.

2. písemným podáním 
formou žádosti opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče doruče-
né nejpozději dne 17. 5. 2019 do 16  
hodin (na adresu: Podatelna ÚMČ 
Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 
130 00 Praha 3);

3. v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím své datové 
schránky, doručené nejpozději 
do 17. 5. 2019 do 16 hodin (ID datové 
schránky ÚMČ Praha 3 – 
eqkbt8g).

Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

Práce v okrskových volebních 
komisích
Členem okrskové volební komise 
může být občan České republiky 
nebo občan jiného členského státu,
a)  u něhož nenastala překážka výko-

nu volebního práva,
b)  který není kandidátem pro volby 

do Evropského parlamentu,  
c)  který alespoň v den složení slibu 

dosáhl věku 18 let.

Odměna je stanovena zákonem 
ve výši: 
• předseda 2200 Kč,
• místopředseda 2100 Kč,
• člen 1800 Kč
 
Zájemci budou do komisí jmenováni 
25. dubna 2019. Po tomto datu nebo 

po naplnění komisí budou přijímáni 
náhradníci. Zájemci o práci v okrs-
kových volebních komisích se mo-
hou pro veškeré informace a přihlá-
šení obracet na Kateřinu Šulcovou 
na e-mail sulcova.katerina@praha3.
cz nebo telefonicky 222 116 758. 
 Radko Šťastný

Obecní nájem se po letech mění 
Celých devět let stagnovaly nájmy 
v  obecních bytech v  Praze  3. 
Zatímco tržní nájmy rostly, 
obecní nájemné zůstávalo léta 
stejné. Radnice nyní přistupuje 
k sice nepopulárnímu, ale přesto 
logickému kroku, aby tuto 
disproporci zmírnila.  

Od roku 2010, kdy se obecní nájmy 
zvyšovaly naposledy, se situace 
s byty změnila. Aktuálně se tržní ná-
jemné v Praze 3 pohybuje podle 
údajů realitních kanceláří kolem 350 
korun za metr čtvereční. Pro srovná-
ní, obecní nájmy i v okolních měst-
ských částech jsou vyšší, v Praze 7 to 
je letos 145 korun/m2.  Zato obecní 
nájem v Praze 3 od roku 2010 zůstá-
val na částce 95,55 korun za metr 
čtvereční. „Cena za nájem se léta ne-

změnila, ale lidem rostou platy i důcho-

dy. Nájemné tak v podstatě postupně 

zlevňovalo,“ vysvětluje rozhodnutí, 

o kterém v únoru rozhodla Rada 
městské části, starosta Jiří Ptáček. 

Nájemníkům ve stávajících by-
tech, kteří mají smlouvu na dobu 
neurčitou, se z rozhodnutí rady 
zvýší nájem plošně o 20 %. To je 
maximum, které umožňuje občan-
ský zákoník. U bytů,  u kterých se 
bude prodlužovat smlouva nebo 
uzavírat nová, je nájemné stanove-
no na  120 Kč za m2 za měsíc. Napří-
klad za byt o velikosti 50 m2 dosud 
nájemník platil 4 777 korun, nově 
bude nájem činit 5 733 Kč a u nově 
uzavřené smlouvy 6 tisíc korun 
za měsíc. 

Zvýšení nájmu se týká zhruba 
dvou tisíc domácností v bytech 
v Praze 3. Většinou se jedná o sta-
rousedlíky v neopravených panelo-
vých domech nebo byty vyčleněné 
pro podporované skupiny dle pravi-
del bytové politiky. „Nová hladina ná-

jemného znamená pro nájemníky 

ve srovnání s tržní cenou stále výhodné 

bydlení,“ říká radní Ondřej Rut, kte-
rý je zodpovědný za bytovou politi-
ku. „Rodiny nebo jednotlivci s nižšími 

příjmy, kteří by se zvýšením nájemného 

dostali do složité situace, mohou od státu 

čerpat příspěvek na bydlení,“ vysvětluje 
Rut. Zvýšení nájmů je plošné a týká 
se i nájemníků, jejichž byty půjdou 
do privatizace. Ještě před prodejem 
do osobního vlastnictví však měst-
ská část domy opraví. Opoziční za-
stupitel Petr Venhoda k tomu jako 
člen bytové komise poznamenal: 
„Radnice by při zvyšování nájmů u sta-

rousedlíků měla říci i to pomyslné ´B´, 

a to kdy a jak dojde ke zkvalitnění bydle-

ní těchto občanů, např. v podobě rekon-

strukce bytů, do kterých se za 30 let sotva 

investovala koruna.“ 

Aktuální zvýšení nájmů je podle 
Ruta prvním krokem. Následovat 
bude příprava nových pravidel byto-
vé politiky, která by měla být dokon-
čena během tohoto roku. Pravidla 
by měla brát na zřetel sociální situa-

ci jednotlivých žadatelů, také proto 
radnice spolupracuje s odborníky 
na tuto problematiku. Součástí nové 
bytové politiky se má podle Ruta 
stát i projekt Bydlení především 
(Housing fi rst), s nímž mají dobré 
zkušenosti v Brně. Tamní radnice 
vyčlenila část městských bytů lidem 
a rodinám bez domova, kteří žijí 
na ubytovnách nebo v azylových do-
mech. Projekt vychází z myšlenky, 
že lidem v bytové nouzi se má nejpr-
ve poskytnout stabilní bydlení. Díky 
tomu rodiny s dětmi získají trvalé 
bydliště, na jehož základě také zís-
kají nárok na příspěvek na bydlení. 
„Brněnský příklad ukázal, že to fungu-

je. Klíčová je také spolupráce s úřadem 

 práce a sociálními pracovníky, kteří 

obyvatele provází novým nájemným 

vztahem,“ vysvětluje Rut. Podle při-
pravovaných pravidel bytové po-
litiky by rada měla mít možnost roz-
hodnout také o komerčních nájmech 
části obecního bytového fondu. 
 Katka Maršálová

Mapování kulturního 
života v Praze 3

Kulturní komise Rady městské 

části Prahy 3 si v rámci přípravy 

strategického plánu dala za  cíl 

zmapovat kulturní dění v  Pra-

ze  3. Důležitým zdrojem infor-

mací se stane především „Do-

tazník pro kulturní subjekty 

působící v Praze 3“, který bude 

prostřednictvím odboru kultury 

rozeslán subjektům, jejichž kon-

takty má ve  stávající databázi 

v  současné době k  dispozici. 

Tato databáze však nemusí být 

kompletní, proto se tímto měst-

ská část obrací na  širokou kul-

turní veřejnost s prosbou o spo-

lupráci. Analytické zpracování 

dotazníků se stane pro kulturní 

komisi důležitým podkladem pro 

nastavení nástrojů komunikace 

a spolupráce s těmito subjekty.

Dotazník Kulturní komise bude 

k  dispozici na  webových strán-

kách městské části www.praha3.

cz. Zde bude možné dotazník on-

line vyplnit a uložit, tím se všech-

ny údaje načtou rovnou do naše-

ho systému. Kulturním zařízením, 

která již odbor eviduje, zašle do-

tazník prostřednictvím emailu. 

Takto zaslané formuláře dotazní-

ku poprosíme zaslat vyplněné 

zpět na vlastap@praha3.cz, a to 

do 15. května tohoto roku. 
 -red-

Další užitečné informace naleznete na www.praha3.cz nebo www.mvcr.cz. 
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zpravodajství

Květnové oslavy 5. výročí otevření 
Infocentra

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program – kromě 

standardního programu jsme připravili i komentované 

prohlídky Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, procházku 

se skautem Eduardem Markem, který v březnu oslavil 

102. narozeniny. Pro rodiny s dětmi, ale i pro sportovce, jsme 

připravili městskou hru s překvapením, komponované večery 

se známými osobnostmi a mnoho dalšího. 

Více informací na infocentrum@praha3.cz, 

FB ICPraha3, tel.: 222 232 464

„Lepší se utahat než zrezivět“  
Své životní krédo Stanislav Zindulka naplnil vrchovatě. Ztvárnil bezpočet rolí divadelních 

i fi lmových, jeho mistrovství bylo oceněno Cenou � álie a Českým lvem. Stanislav Zindulka 

zemřel 14. března ve věku 86 let.

Když zval Stanislav Zin-
dulka loni v dubnu, při 
své návštěvě u Martina 
Severy v Galerii Toyen, 

diváky na svá představení do někte-
rého z divadel, kde předváděl své he-
recké mistrovství, netušili jsme, že 
jsou to poslední příležitosti vidět 
„naživo“ tuto vynikající hereckou 
osobnost.

Před necelým rokem se Stanislav 
Zindulka loučil s naplněným sálem 
slovy: „Měl jsem krásný život, dělal 

jsem, co chtěl. A k tomu mám už 59 let 

skvělou ženu, která mi v tom pomáhala.“

Publikum, nadšené jeho pouta-
vým vyprávěním, ho tehdy odměni-
lo dlouhotrvajícím potleskem. Sta-
nislav Zindulka žil na Žižkově 
od roku 1989, kdy vyměnil Brno 
za Prahu a tamní byt za byt v Bara-
nově ulici. A proč si vybral právě 
toto místo – nedaleko, v Jičínské, 
bydlel jeho celoživotní přítel a ka-
marád, taktéž herecká osobnost prv-
ní velikosti, Vlastimil Brodský.

Ve věku 86 let, 14. března po po-
ledni, mezi svou rodinou Stanislav 
Zindulka zemřel. Televizní a fi lmové 
diváky oslovoval přesvědčivým 
ztvárněním svých rolí ve fi lmu 
i na divadle. Postavy, které vytvořil 
na plátně či na jevišti, byly na jednu 
stranu nabité vitalitou a energií, 
na druhou stranu nepostrádaly ani 
smutek a jistou melancholii.

Jak ho viděli jeho kolegové?
Herectví co nejúžeji souvisí s her-

covou osobností. Jeho škála odpoví-
dá škále vnímavosti a chápání svého 
nositele. A Stanislav Zindulka byl 
skutečný muž, charismatický džentl-
men, sečtělý a vzdělaný člověk, plný 
humoru i poznání. Velký herec, čte-
me na facebookových stránkách Či-
noherního klubu.

„Za tu dobu, co byl v Činoherním klu-

bu, jsme ho poznali jako naprosto velko-

rysého a statečného člověka s vyhraněný-

mi názory, jako chlapa, který se stal 

nejen součástí našeho kolektivu, ale 

i jeho v tradičním slova smyslu pilířem. 

Přestože se prosadil až v pozdějším věku, 

jeho osobnost se do nás všech strašně 

otiskla. Byl úžasným kolegou, který ni-

kdy nikoho neunavoval, takže jsme ani 

nic nevěděli o jeho zdravotním stavu,“ 
řekl  herec a kolega Ondřej Vetchý.

Na Zindulku vzpomíná také Di-
vadlo v Řeznické, kde hrál v insce-
nacích Ředitelská lóže a Vražedný 
pátek. „Milý Stando, zůstaneš v našich 

vzpomínkách stále živý, laskavý a s neu-

tuchající energií a smyslem pro humor,“ 
vzkázalo divadlo.

„Byl to neuvěřitelně laskavý člověk, 

báječný kolega,“ řekl  Tomáš Töpfer, 
který se Zindulkou natáčel seriál 
Četnické humoresky. „Dokonce jsme 

se v Brně sešli už v 60. letech, kdy mě 

učil na konzervatoři, takže na něj mám 

vzpomínky už od dětství. Je mi to moc 

líto a myslím především na rodinu,“ do-
dal.

A jak viděl sám sebe?
„Co to totiž je jít na jeviště prezento-

vat se v nějaké hře? To znamená ukázat 

krásnou myšlenku, ukázat člověčinu, 

jenže pro to člověk musí život sledovat. 

A hlavně, musí číst. V literatuře je zá-

klad, hodnota, ohromné bohatství,“ tak 
charakterizoval své herectví sám Sta-
nislav Zindulka.  Jan Dvořák

Co si myslí občané   
Kampaň Žižkov není šiškov je v pl-
ném proudu a z prvních reakcí re-
spondentů už je možno vysledovat, 
co obyvatele nejvíce trápí a jak by 
chtěli současný stav změnit.

Podle průběžných výsledků k 20. 
březnu bylo ve sběrných stanovištích 
shromážděno 54 anketních lístků 
a na FB Infocentra dalších 78 reakcí. 
Shrneme-li ve stručnosti podněty ob-
čanů, dostaneme první obraz skuteč-
nosti, která obyvatele nejvíce trápí 
a zároveň z toho vyplývá, kam je po-
třeba zaměřit pozornost při řešení 
problematiky psích exkrementů. 

V první řadě respondenti upozor-
ňují na nedostatek košů na exkre-
menty (54 lokalit), či chybějící pytlí-
ky (4 lokality). Z pohledu veřejnosti 
se jako problém jeví i malá součin-
nost městské policie (strážníci by 

měli více dohlížet na pořádek a více 
pokutovat strůjce nepořádku).

Pejskaři by také raději přivítali 
praktičtější plastové pytlíky (jsou 
odolné proti dešti a lépe se nabírají 
exkrementy). Jako inspiraci napří-
klad nabízejí postup radnice z Pra-
hy 8. K řešení doporučují i proble-
matiku neustálé přeplněnosti 
odpadkových košů (v koších urče-
ných na psí exkrementy jsou odpad-
ky, které tam jednoznačně nepat-
ří). Je třeba dbát na logické 
umisťování těchto košů – parky, 
okolí větší koncentrace psů – před 
veterinárními ordinacemi, stejně tak 
mají pocit, že je málo odpadkových 
košů v blízkosti hostelů, hotelů atd.

Obecně by lidé ocenili větší frek-
venci vysávání psích exkrementů 
a čištění chodníků vůbec, pokutová-
ní za odhazování nedopalků a odpa-

du na komunikace a další podobné 
nešvary.

Stranou nezůstala ani potřeba 
zvláštního a ohleduplného postupu 
vůči hendikepovaným spoluobča-
nům s asistenčními psy. 
 Jan Dvořák

Za zne iš ování ve ejného prostranství 
m žete dostat pokutu až 10 000 K

žižkov_není_šiškov_A1_(5).indd   1 1.3.2019   13:49:39

Stanislav Zindulka se narodil 5. května 1932 v  Jilemnici, zemřel 14. března 

2019 v Praze.

K herectví ho přivedli jeho rodiče, kteří byli zapálenými ochotníky, na divadel-

ních prknech stál poprvé už ve svých pěti letech. S trochou nadsázky bychom 

mohli říci, že od této chvíle šel z role do role. Po absolutoriu na pražské DAMU 

hrál dvanáct sezon v divadle v Hradci Králové, poté byl dvacet dva let ve stá-

lém angažmá v brněnském Divadle bratří Mrštíků a současně dlouhá léta spo-

lupracoval i s  loutkovým divadlem Radost. Vedle herectví se v Brně věnoval 

také pedagogické činnosti. Na zdejší konzervatoři učil od roku 1968 do roku 

1975, kdy musel z politických důvodů ze školy odejít. Kvůli špatnému kádrové-

mu profi lu nemohl dlouhou dobu vystupovat ani na pražských divadelních scé-

nách. To se změnilo v roce 1989. Ve svých sedmapadesáti letech se rozhodl 

začít nanovo a z Brna odešel do Městských divadel pražských, na jejichž scé-

nách odehrál pět sezon. Od roku 1994 byl členem pražského Činoherního klu-

bu. Tím si vlastně splnil i jedno ze svých tajných přání z mládí, kdy do „Činohe-

ráku“ často jezdíval obdivovat herecké výkony svých kolegů. Filmový či televizní 

diváci si ho vybaví především jako velkého herce malých rolí. V polovině osm-

desátých let jej proslavila role „srágorky“ Josefa Pumplně v seriálu Vlak dětství 

a naděje. V roce 2001 získal dokonce Českého lva za nejlepší mužský herecký 

výkon ve vedlejší roli za ztvárnění své zatím druhé životní role – Edy v Babím 

létě.

Loni v  květnu Zindulka převzal cenu za celoživotní přínos českému humoru 

v rámci jubilejního festivalu Komedy Fest Plzeň. Před třemi lety na jevišti Národ-

ního divadla v  Praze obdržel prestižní Cenu Thálie za  celoživotní činoherní 

mistrovství.

Často hrál v pohádkách (například Anděl Páně, Kouzelný měšec, Policejní po-

hádky strážmistra Zahrádky, O zakletém hadovi aj.), ale objevil se mimo jiné 

také ve snímcích Hanele, Báječná léta pod psa, Bumerang, Stůj, nebo se ne-

trefím, Pasáž, Učitel tance, Andělské oči, Tichá bolest či Smrt krásných srnců 

i  v  dalších seriálech. Popularitu hlavně mezi nejmenšími diváky mu přinesla 

i role kouzelného dědy neposedy v Kouzelné školce. 
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zápis do MŠ

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 měst-
ské části. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 3 má při přijímání přednost před dí-
tětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 3. 

Bližší informace: internetové stránky škol   

Základní školy a mateřské školy

ZŠ a MŠ Chelčického
ředitel PhDr. Pavel Ostap
ZŠ – Praha 3, Chelčického 43/2614; tel.: 222 592 504, ostap@chelcickeho.cz, www.zschel-
cickeho.cz
mateřská škola – Pavla Ladrová 
• Praha 3, Žerotínova 43/2614; 
• Praha 3, Roháčova 38a/535
tel.: 222 515 267, skolka@zschelcickeho.cz
Zaměření: děti  jsou nenásilnou a pro jejich věk přijatelnou formou seznamovány se vším, 
co je pro život a každodenní činnosti důležité.
Den otevřených dveří: 
Budova Žerotínova: 9. 4. – 14–17 hod.
Budova Roháčova: 10. 4. 2019 – 15–17 hod.

ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic
ředitelka Mgr. Naděžda Hrebíková
ZŠ – Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121 ; tel.: 272 734 869, hrebikova@lobkovicovo.cz, 
www.lobkovicovo.cz
mateřská škola – Bc. Kateřina Jelínková
Praha 3, Perunova 975/6; tel.: 608 481 060, katerina.jelinova@perunka.cz
http://materinka.perunka.cz
Zaměření: podpora soudržnosti mezi dětmi navzájem, podpora skupinové činnosti a je  
kladen důraz na spolupráci dětí a dospělých.
Den otevřených dveří: možno přijít kdykoliv, nejlépe mezi 15–17 hodinou.

ZŠ a MŠ J. Seiferta
ředitelka Mgr. Marie Suchá
Praha 3, Vlkova 31/800; tel.: 222 721 550, e-mail: sucha@skolaseiferta.cz, www.skolaseiferta.cz
mateřská škola – Mgr. Lucie Haklová
tel.: 222 712 764, haklova@skolaseiferta.cz
Zaměření: podpora komplexního rozvoje dítěte, výchova zdravě sebevědomého jedince 
bez jakýchkoli předsudků ke všemu odlišnému, motivace k rozvoji poznávání.
Den otevřených dveří: 3. 4. a 17. 4. 2019 – 8:30–11:30 a 14–17 hod.

ZŠ a MŠ Jarov
ředitel PaedDr. Stanislav Šebl
Praha 3, V Zahrádkách 48/1966; tel.: 284 860 650, e-mail: kancelar@zsjarov.cz
www.zsjarov.cz
mateřská škola – Ivana Netušilová
tel.: 284 680 004, zs-jarov@volny.cz
Zaměření:  důraz je kladen na individuální přístup a na vytváření rodinné atmosféry.
Den otevřených dveří: 25. 4. 2019 v době provozu

Mateřské školy

MŠ Jeseniova 4
ředitelka Ladislava Lébrová
Praha 3, Jeseniova 4,6/1680; tel.: 222 716 407, skolka@msjeseniova4.cz; www.msjesenova4.cz
Zaměření: na všestranný harmonický rozvoj dítěte s důrazem na estetické vnímání a rozvoj 
fyzické a zdravotní kondice.
Den otevřených dveří: 10. 4. 2019 – v 9, 10 a 14 hod. komentovaná prohlídka

MŠ Jeseniova 98
ředitelka Mgr. Iva Sovová
Praha 3, Jeseniova 98/2593; tel.: 271 772 732, reditelka@msjeseniova98.cz
www.msjeseniova98.cz
Zaměření: využití heterogenních tříd jako přirozených dětských společenství.
Den otevřených dveří: 4. 4. 2019 – 9–16 hod., vždy v celou hodinu komentovaná prohlídka

MŠ Jeseniova 204
ředitelka Mgr. Alena Luhanová
Praha 3, Jeseniova 204/2686; tel.: 777 366 491, msjeseniova@volny.cz
www.msjeseniova204.cz
Zaměření: na všestranný rozvoj dítěte, individuální přístup ke každému dítěti.
Den otevřených dveří: 11. 4. 2019 – 14–17 hod.

MŠ Libická
ředitelka Mgr. Jaroslava Tomášová
Praha 3, Libická 4/2271; tel.: 271 736 681, mslibicka@mslibicka.cz
www.mslibicka.cz
Zaměření: na estetickou výchovu, na integraci dětí z různého jazykového prostředí.
Den otevřených dveří: 11. 4. 2019 – 9–11 hodin

MŠ Milíčův dům
ředitelka Bc. Barbora Pelclová
Praha 3, Sauerova 2/1836; tel: 222 582 364, reditelka@milicuvdum.cz
www.milicuvdum.cz
Zaměření: na tolerantnost, otevřenost, příkladný vztah k dětem, péči o děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami.
Den otevřených dveří: individuálně, po telefonické dohodě s ředitelkou

MŠ Na Balkáně
ředitelka Jaroslava Kozohorská
Praha 3, Na Balkáně 74/2590; tel.: 284 820 546, jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz;  
www.msnabalkane.com
Zaměření: na zdravý způsob života a citlivý vztah k životnímu prostředí.
Den otevřených dveří: 4.4. a 15. 4. 2019 – vždy 15–17 hod.

MŠ Na Vrcholu
ředitelka Mgr. Jana Vaníčková
Praha 3, Na Vrcholu 1a/1966; tel.:284 861 184, info@msnavrcholu.cz
www.msnavrcholu.cz
Zaměření: všestranný rozvoj osobnosti dítěte s podporou inkluzivního vzdělávání. Mezige-
nerační setkávání dětí a seniorů. Projekt na začleňování dětí. 
Den otevřených dveří: 10. 4. 2019 – 10–11 hod. komentovaná prohlídka

MŠ nám. J. z Lobkovic
ředitelka Hana Sekerová
• Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
• Praha 3, Zvěřinova 16/3416
tel.: 777 497 046, mslobkovic.volny.cz
www.mslobkovicovo.cz
Zaměření: vlastní environmentální program, logopedický projekt, školní preventivní pro-
gram v oblasti sociálně patologických jevů.
Den otevřených dveří: 
Budova nám. J. z Lobkovic: 8. 4. – 15–17 hod.
Budova Zvěřinova: 9. 4. 2019 – 15–17 hod.

MŠ Pražačka
ředitelka Gabriela Hermannová
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700; tel.: 222 592 043, 
gabriela.hermannová@msprazacka.cz; www.msprazacka.cz
Zaměření: na ekologickou výchovu se všeobecnými poznatky a s přiblížením českých zvyků.
Den otevřených dveří: 4. 4. a 15. 4. 2019 – vždy 16:30–17:30 hod. komentovaná prohlídka

MŠ Sudoměřská
ředitelka Vladimíra Vaněčková
Praha 3, Sudoměřská 54/1137; tel.: 222 728 705, skolka@ms-sudomerska.cz
www.ms-sudomerska.cz
Zaměření: na všestranný rozvoj dítěte a jeho individuální potřeby se zřetelem připravit děti 
na vstup do školy.
Den otevřených dveří 17. 4. 2019 – 9–11 hod. a 15–16:30 hod.

MŠ U Zásobní zahrady
ředitelka Pavla Mervartová
Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697; tel.: 271 774 967, reditelka@zasobnizahrada.cz; http://
zasobnizahrada.cz
Zaměření: na všestranný rozvoj dítěte, preferována je práce v malých skupinách.
Den otevřených dveří: 3. 4. 2019 – 14–17 hod.

MŠ Vozová
ředitelka Ivana Machálková
Praha 3, Vozová 5/953; tel.: 222 721 259, info@vozova5.cz
http://vozova5.cz
Zaměření: na esteticko-citovou tvořivost; děti jsou vedeny k samostatnosti a zdravému se-
bevědomí.
Den otevřených dveří: individuálně, po telefonické dohodě – nejlépe v poledne

MŠ Waldorfská
ředitelka Bc. Hana Mandlíková
Praha 3, Koněvova 240a/2497, tel.: 602 660 195, mswaldorf.praha3@seznam.cz
www.waldorf.estranky.cz
Zaměření: na rozvoj osobnosti dítěte v její celistvosti. Nedovoluje uspěchat přirozený vývoj 
dítěte a důraz klade na prožitek.
Den otevřených dveří: po telefonické domluvě

Zápis do mateřských škol v Praze 3 
pro školní rok 2019/2020
Termín zápisu pro školní rok 2019/2020 – 6. a 7. května 2019
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Administrativa dusí ředitele, Praha 3 hledá jak pomoci 
Ředitelé škol jsou zahlceni narůs-
tající administrativou. Je pro ně 
čím dál obtížnější si mezi byrokra-
tickými povinnostmi nalézt čas 
na zlepšování výuky. Praha 3 bude 
hledat řešení, jak jim ulehčit. 

„Náš cíl je, aby se ředitelé a učitelé 

starali primárně o výuku a její vylepšo-

vání, aby měli čas na hospitace a vedení 

učitelů, a nemuseli řešit věci, které s uče-

ním nesouvisejí. V ideálním případě by 

neměli být nuceni řešit problémy se spra-

vováním budov, například s drobnými 

opravami,“ říká místostarosta pro ob-
last školství Štěpán Štrébl. Aby po-
znal, jak školy zevnitř skutečně fun-
gují a kolik času zabere nezbytná 

administrativa, chystá se na tři týdny 
„pracovat“ v jedné ze základních 
a jedné z mateřských škol. V dubnu 
se bude v praxi seznamovat s tím, 
jak funguje ZŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic a MŠ Pražačka. „Navštívil jsem vět-

šinu ředitelů a ti se shodují, že hodně 

problémů souvisí s administrativou. Po-

třebuji se seznámit s tím, jaké problémy 

školy reálně mají, vyzkoušet si to 

na vlastní kůži,“ říká s tím, že bude 
ředitelkám tzv. k ruce a hledat způ-
sob, kde jim pomoci a odlehčit. 

Jako jednu z cest vidí možnost, že 
by se městská část kompletně starala 
právě o své školní budovy. Ty jsou 
aktuálně v majetku Prahy 3, ale svě-
řené do péče školám. Školy realizují 

investice do budov do výše několika 
set tisíc samy, velké rekonstrukce, 
jako jsou opravy střech, oken nebo 
fasády, pak prostřednictvím kapitá-
lových výdajů zajišťuje městská část. 
Podle Štrébla by to v praxi mohlo 
vypadat tak, že by ředitelé své poža-
davky na opravu pouze zadávali 
do programu, následně by se ho ujal 
příslušný odbor a opravu vyřešil. 
Systém by přinesl další zjednoduše-
ní byrokracie. Pokud totiž nyní ško-
ly provedou opravu, která navýší 
účetní hodnotu budov, musí být tyto 
změny zaneseny do zřizovacích lis-
tin, tedy projít radou a následně i za-
stupitelstvem. 

 kam

Cizinci ve školách češtinu potřebují 
Integrovat úspěšně ve  školách 
děti, které nemluví česky, je čím 
dál větší problém. Ve třídách totiž 
narůstá počet cizinců, kteří mezi 
sebou používají svůj mateřský ja-
zyk, a  motivace učit se češtinu 
slábne. Jde o problém celého hlav-
ního města a Praha 3 není výjim-
kou.

V březnu se proto na radnici usku-
tečnilo setkání ředitelů základních 
škol, které se tímto problémem za-
bývalo. Výsledkem je iniciativa, kte-
rá má směřovat až ke změně školské-
ho zákona, která by měla přinést 
lepší možnosti výuky češtiny pro ci-
zince. 

Jak dokazují zkušenosti ředitelů 
trojkových škol, pokud počet cizin-

ců ve třídě překročí určitou hranici 
dvou až tří dětí ve třídě, kteří mluví 
jiným rodným jazykem než češtinou, 
vytváří skupinky a málo se učí češti-
nu, kterou ale potřebují k výuce. 
Nejčetnější jsou rusky a vietnamsky 
mluvící děti, ale problém se týká i ji-
ných jazykových skupin. Cizinců 
ve školách je tolik, že nepomáhá roz-
dělení do jednotlivých tříd. Jediným 
dalším nástrojem škol je umístit star-
ší děti do nižšího ročníku, aby měly 
snazší látku a mohly se více věnovat 
češtině, což je však logicky nepopu-
lární u rodičů dětí cizinců.

Praha 3 připravuje žádost o dota-
ci z programu Pól růstu na integraci, 
která by byla určena pro výhradně 
pro výuku češtiny. „Snahou je koncen-

trovat výuku do jedné školy, kde by výu-

ka probíhala a žáci všech škol městské 

části by ji navštěvovali,“ vysvětluje 
místostarosta pro školství Štěpán 
Štrébl. Aktuálně ze zákona výuku ci-
zinců zajišťuje hlavní město. „Tyto 

kapacity ale nestačí a jsou pro děti dale-

ko,“ dodává. Ideální by byl podle něj 
stav, kdy by jedna škola zajišťovala 
pro všechny školáky výuku češtiny, 
v létě intenzivním kurzem a přes rok 
průběžně hodinami českého jazyka 
pro cizince. Výuka češtiny by byla 
prvním předpokladem pro pokračo-
vání ve studiu na české škole. „Hle-

dáme formu, která by umožňovala dě-

tem na začátku školní docházky, když 

přijdou do školy a nemluví česky, aby se 

naučily češtinu, kterou ke studiu potře-

bují,“ vysvětluje. 
 kam

Trojka pro rodiny a seniory střídměji 
Trojkové projekty na podporu ro-
din a seniorů pokračují i v letošním 
roce, i když s o něco menším roz-
počtem než vloni.

Z programu zmizely velkorysé pro-
jížďky parníkem, výlety do Drážďan 
nebo bezplatné návštěvy Žižkovské 
věže. Městská část zaměřila podpo-
ru především na aktivity, které mají 
komunitní nebo socializační charak-
ter, na kulturně společenské akce 
a aktivity zaměřené na setkávání ro-
din, zdravý životní styl, aktivní trá-
vení volného času a posílení lokální 
soudržnosti. Mezi ně patří napří-
klad rodinné akce Velikonoce 
na Trojce, Cesta pohádkovým lesem 
na Parukářce, setkání v Rajské za-
hradě na začátku léta, workshopy 
v KC Zahrada, tradiční podzimní 
drakiáda nebo lampionový průvod. 
Na tento program je vyčleněn 
1 200 000 korun.  

Trojka pro seniory s rozpočtem 
1 300 000 korun je i letos zaměřena 
na aktivizaci a zapojení seniorů 
do společenského života. Program 
přirozenou a atraktivní formou pů-
sobí proti sociálnímu vyloučení 
a izolaci. Zároveň přispívá jako pre-
vence nástupu zdravotních problé-
mů a nemocí spojených se stářím 
a stárnutím. Z aktivit se letos mohou 
senioři těšit na oblíbenou soutěž 
v luštění křížovek, 3 x týdně si mo-
hou jít zdarma zaplavat na Pražač-
ku, uskuteční se šest tanečních od-
polední v Olšance, ale také se mohou 
účastnit PC kurzů, jazykových kur-
zů nebo lekcí nordic walkingu. Me-
zinárodní týden seniorů pak nabíd-
ne celou paletu aktivit. V rámci 
programu bude Praha 3 spolupraco-
vat s různými subjekty působícími 
v oblasti práce se seniory. 

 Katka Maršálová

Lepší obědy z Pečovatelské služby 
Obědy pro klienty Pečovatelské 
služby bude od dubna nově dodávat 
fi rma AV Gastro. Městská část vy-
pověděla smlouvu původnímu do-
davateli společnosti CH Catering. 

Důvodem byly jednak dlouhodobé 
stížnosti na špatnou kvalitu obědů 
od strávníků, ale i fakt, že společ-
nost nesplácí dluh na nájemném. 
CH Catering je totiž také provozo-
vatelem samoobslužné jídelny a re-
staurace v Roháčově ulici, v prosto-
rách, které patří městské části. Než 
městská část ve výběrovém řízení 
vybere nového nájemce nebytových 
prostor, bude jídelna zavřená. Nový 
provozovatel by měl pak kromě jí-
delny i otevřít sousední kavárnu, 
která je zavřená již od května loň-
ského roku. 

Defi nitivního dodavatele rozvá-
žených obědů si nakonec vybere 
sama Pečovatelská služba. Firma 
AV Gastro pouze zajistí dodávky jí-
del v přechodném období. Podle 
radního pro sociální oblast Ondřeje 
Ruta jde o spolehlivého dodavatele, 
který vaří i pro menzu VŠE a po-
třebných 250 obědů je schopen do-
dat ze dne na den. Cena donesené-
ho oběda se pro klienty Pečovatelské 
služby nezmění. 

 Katka Maršálová

Mezinárodní program pro školáky 
Žáci osmých a devátých tříd bu-
dou mít možnost rozvíjet své do-
vednosti díky mezinárodnímu 
programu Mezinárodní cena vé-
vody z Edinburghu.  

Zastupitelé v březnu schválili Memo-

randum o  spolupráci s  organizací 

The Duke of Edinburgh’s Internatio-

nal Award Czech Republic Foundati-

on (DofE), které tak umožní školám 

zapojit se do prestižního celosvěto-

vého programu s více než padesáti-

letou historií. Program není zaměřen 

pouze na  mezinárodní spolupráci 

s  ostatními školami, ale na  samot-

ných školách v Praze 3 bude podpo-

rovat rozvoj dětí, a to hned ve čtyřech 

oblastech: sportu, rozvíjení talentu, 

dobrovolnictví a  v  dobrodružných 

expedicích. Smyslem programu je 

přivést školáky k rozmanitým volno-

časovým aktivitám, které budou roz-

víjet jejich osobnosti i schopnosti pro 

budoucí kariéru. Pro oblast dobro-

volnictví je například předjednána 

spolupráce s  domovem seniorů 

v Habrové, ale může jít i o doučování 

spolužáků. Jak uvedla radní Anna 

Kratochvílová, která má zahraniční 

vztahy městské části v kompetenci, 

již nyní se také připravuje ve spolu-

práci s DDM Ulita pilotní projekt bilin-

gvního tábora, kterého se budou 

kromě českých dětí účastnit i  děti 

z cizojazyčných škol.

Pro program jsou klíčoví proškole-

ní pedagogové, kteří budou mentory 

zapojených dětí a spolu s nimi si děti 

budou nastavovat vlastní cíle a  po-

stupně je plnit. Za tyto aktivity získají 

učitelé 200 korun měsíčně za každé-

ho žáka. Hned v letošním roce proje-

vilo zájem zapojit se do programu pět 

základních škol z Prahy 3. 

 Katka Maršálová

Od dubna se otevírají 
volnočasové areály   
Po zimní pauze se na začátku dubna otevírají venkovní 
sportovní a relaxační areály.

Od 1. dubna může veřej-
nost opět navštěvovat 
park Rajská zahrada. 
Kromě dětského hřiště, 

venkovní posilovny nebo hřiště 
na pétanque je zde veřejnosti k dis-
pozici i malé fotbalové hřiště 
s osvětlením. Od 16 hod. do 22 hod. 
je hřiště zpoplatněné a je možné si 
jej pronajmout předem. Rajská za-
hrada patří k nejnavštěvovanějším 
parkům a je oblíbeným místem pro 
uzavírání sňatků. Vyhledávají jej 
také fi lmové štáby pro nejrůznější 
natáčení. 

Dětské dopravní hřiště slouží kro-
mě zajištění výuky dopravní výcho-
vy pro základní školy veřejnosti kaž-
dý den od 14 do 19 hodin. Už ti 
nejmenší se tu mohou hravě sezna-
movat s pravidly provozu. Otevřeno 
bude ofi ciálně od 15. dubna. „Když 

bude dobré počasí, otevřeme dříve,“ sli-
buje ředitel SARAPu Václav Bartá-
sek a dodává, že pokud prší, je hřiště 
zavřeno. V ceně vstupného 30 Kč 
na hodinu je zahrnuto i půjčení 

kola, koloběžky nebo helmy, dítě ale 
může přijít i s vlastním kolem.

1. dubna také začíná letní sezona 
na kurtech sportovního areálu Pra-
žačka, které jsou určeny pro volej-
bal, nohejbal, rekreační tenis a bea-
chvolejbal.  Otevření venkovního 
bazénu se letos plánuje na 18. květ-
na, nejpozději však 1. června. Aktu-
ální informace budou k dispozici 

na webových stránkách a faceboo-
ku Pražačky. „V minulém roce jsme 

zrekonstruovali venkovní koupaliště. 

Proto pro letošní sezonu připravujeme 

rozšíření odpočinkových ploch. Chtěli 

bychom stihnout propojit venkovní kou-

paliště i se sousedním grill parkem,“ re-
aguje ředitel Bartásek na zvýšení 
zájmu vylepšením dalších služeb. 
 Katka Maršálová

Rajská zahrada Foto Katka Maršálová
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Kde na Žižkově letos zažijeme Zažít 
město jinak? 
Přistěhovali jste se do nové čtvrti, 
kde nikoho neznáte? Nebo zde na-
opak žijete roky, ale přesto své 
sousedy znáte jen z fronty na poš-
tě? Poznejte se navzájem zábav-
nou formou – zorganizujte celo-
denní venkovní slavnost. Přihlášky 
do zářijového Zažít město jinak se 
právě otevírají.

Sousedské slavnosti koordinuje 
spolek Auto*Mat, jejich program 

bude ale i letos, v sobotu 21. září, 
plně v režii místních organizátorů – 
nejčastěji party přátel nebo místního 
spolku, kteří se řídí principy jako 
důraz na lokálnost, DIY (Do it your-
self – udělej si sám), dobrovolnost 
a otevřenost.

Proč zažít město jinak?
Osobně poznáte své sousedy, je-

jich koníčky nebo um, seznámíte se 
s činností organizací a podniků 

ve vašem okolí a naučíte se přemýš-
let jinak o veřejném prostoru. Díky 
novým vazbám také vznikají i další 
lokální iniciativy.

Loni se sousedských slavností 
jen v Praze objevilo 71 a dalších 25 
ve městech po celé republice. Kon-
krétně v Praze 3 to bylo v ulicích 
Biskupcova, Na Jarově, na náměstí 
Barikád, či Víta Nejedlého (pod ná-
zvem: Do kopce). Na programu se 
nejčastěji objevuje hudba, domácí 

recepty, dílny, hry, divadla, zábavné 
závody, bazárky, módní přehlídky, 
besedy, tanec, programy pro děti, 
povídání s pamětníky, vycházky 
atd.

Letos mají slavnosti podtitul 
„Sousedská revoluce“ s odkazem na 
30. výročí té sametové. 

Úřady neřešte
Spolek Auto*Mat organizátorům 

během celého procesu příprav radí 

a stará se o všechna úřední povolení, 
pomůže s grafi kou a propagací.

Pokud máte o organizaci slavnos-
tí předběžný zájem, napište do 
20. května na zmj@auto-mat.cz. 
Všechny informace naleznete na 
webu zazitmestojinak.cz. 

 red

Hroznýš oslavil 102. narozeniny
Eduard Marek – nositel řádu Stříbrného vlka, čestný člen Svojsíkova oddílu a Skautského oddílu 

Velena Fanderlíka přezdívaný Hroznýš, je nejstarším žijícím skautem v České republice. Skaut, 

starší než naše republika, oslavil v březnu úctyhodné 102. narozeniny.

Opravdový skaut a rodilý Žižkovák
Skaut tělem i duší Eduard Marek, 

prožil snad všechny útrapy všech re-
žimů, které provázely historii Česko-
slovenska. Účastník druhého a třetí-
ho odboje je nositelem nejvyšších 
skautských, odbojářských vyzname-
nání a medailí. „Jsem rodilý Žižkovák,“ 
prozrazuje na sebe Eduard Marek, 
který je přesvědčený o tom, že 
za svůj požehnaný věk vděčí mimo 
jiné právě skautingu.

Ke skautingu se dostal přes kostel 
sv. Prokopa. „Ministroval jsem tam 

a páter Klement založil takovou druži-

nu, což byl první krok k tomu z nás udě-

lat skauty. Takových družin bylo na za-

čátku Československa několik tisíc,“ 

vyprávěl nejstarší skaut.
„Skautskou povinností bylo pomáhat 

vlasti a svému bližnímu. A za německé 

okupace na tom byli nejhůř Židi. Cítil 

jsem potřebu jim nějak pomoci. Na to se 

ale přišlo a já skončil na gestapu, které 

mě naštěstí předalo soudu. Soudci se 

i v té době přece jen snažili alespoň tro-

chu jednat podle zákona, nakonec jsem 

vyvázl s třemi měsíci vězení,“ popisuje 
své zkušenosti s nacistickou totali-
tou.

Němcům sice vyvázl, ale přišli 
komunisti a s nimi další osudové 
rány 

Sám Eduard Marek líčí okolnos-
ti  zatčení svého i své manželky 
takto: „Nejhůř bylo po Únoru, po ko-

munistickém puči. Řekli jsme si, že 

musíme něco dělat, a tak vznikla znač-

ka DEB – doktor Edvard Beneš. Byli 

jsme napojeni na Mosteckou skupinu, 

která měla na starosti kromě jiných 

akcí převádět přes hranice vládní čini-

tele. V té době dostali do bezpečí kanc-

léře prezidenta pana Smutného s celou 

rodinou. Čekali jsme na další pokyny 

od francouzské skupiny vedené generá-

lem Prchalou. Poslali k nám agenta, 

bydlel u nás v bytě v Karlíně ještě 

v době, když nás začali zatýkat, protože 

si myslel, že o něm nevědí. 

Pak ale udělali prohlídku, a bylo to. 

STB ani tak nešlo  o naši skupinu, ale  

o Horákovou, kterou potřebovali exem-

plárně potrestat. Takže všechny podob-

né skupiny navlíkli na Horákovou. Je-

likož se s ní agent sešel, o čemž jsme ani 

nevěděli, dostali jsme také příkladné 

tresty. Prokurátor mně navrhoval 25 let 

až doživotí. Protože jsem zatvrzele zapí-

ral, dostal jsem ,jen‘ deset let. Po sedmi 

letech mě pustili na podmínku. Moje 

manželka dostala ještě o rok navíc kri-

minálu – byla totiž přímo s ním v bytě 

a zapírat nemohla.“

Skauting jako životní fi lozofi e
„Skauting mě naučil jíst střídmě 

a přežít nesnáze, což se mi hodilo do ži-

vota, co mě čekal. Měli jsme jen dva 

roky povoleného skautingu a dvacet let 

jsme ho dělali ilegálně – a to jak 

po válce, tak v normalizaci. Scházeli 

jsme se v jiných organizacích, i tábory 

byly zatajované.“ 

Za nejlepší vzpomínku na skaut-
ské hnutí označil Eduard Marek  se-
tkání jamboree v Anglii: „Skautů nás 

bylo asi 40 tisíc. Neskutečný zážitek.“

Zástupci radnice osobně popřáli 
do dalších let  nejstaršímu skautovi 
Eduardu Markovi v první řadě pev-
né zdraví. Radniční noviny se ke gra-
tulaci připojují a věříme, že jeho pří-
kladné životní postoje budou 
i nadále vzorem nejen mladým skau-
tům, ale i nám ostatním. 

Jan Dvořák

Zažít město jinak 2018 v Biskupcově ulici Foto Jan Ferkl

Foto Jan Ferkl

Eduard Marek (1917) se naro-

dil na  Žižkově v  Chelčického ulici. 

Byl členem ministrantské organiza-

ce Legio Angelica, kterou vedl pá-

ter Klement z  kostela sv. Prokopa. 

Působil jako předseda obvodní rady 

Junáka Prahy 2 a  je členem Svoj-

síkova oddílu a  Skautského oddí-

lu Velena Fanderlíka. Angažuje se 

ve  Společnosti křesťanů a  Židů, 

Konfederaci politických vězňů, je dr-

žitelem mnoha skautských vyzna-

menání a  medailí za  svoji činnost 

v  druhém a  třetím odboji. Během 

2.  světové války byl vězněn za  po-

moc Židům. Komunistický aparát ho 

odsoudil za působení v ilegální orga-

nizaci DEB – doktor Edvard Beneš 

– která měla za cíl převádět z Čes-

koslovenska stíhané vládní činite-

le. Za  tuto aktivitu byl odsouzen na 

10 let nucených prací. 
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dotace

Schválené dotace z Dotačního fondu MČ Praha 3 na rok 2019
Přehled podle jednotlivých dotačních programů:

Název dotačního programu
Celkový počet řádně 

podaných žádostí

Počet žádostí, 
kterým byla 

schválena dotace

Počet žádostí bez 
návrhu na dotaci

Schválená výše 
dotace celkem

Dotační program pro oblast životního prostředí   19   10   9 486 300 Kč

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu   93   70 23 2 500 000 Kč

Dotační program pro oblast památkové péče     3     3   0 495 000 Kč

Dotační program pro oblast kultury   80   46 34 1 997 700 Kč

Dotační program pro oblast volnočasových aktivit 

dětí a mládeže
  94   71 23 3 000 000 Kč

Dotační program pro sociální oblast 

a zdravotnictví     
  79   70   9 4 021 000 Kč

Celkem 368 270 98 12 500 000 Kč

Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém 5. za-
sedání 19. března 2019 schválilo dotace 
pro rok 2019.
Celkový počet řádně podaných žádostí: 
368
Počet žádostí, kterým bylo vyhověno: 270
Počet žádostí, které nedosáhly požado-
vaný počet bodů: 98
Požadovaná částka za všechny podané 
žádosti: 48 136 232 Kč
Schválená částka: 12 500 000 Kč

Program pro oblast životního prostředí
Název  / Jméno žadatele Název projektu Požadovaná 

výše dotace 
Schválená 

výše dotace

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

49 900 Kč 49 900 Kč

Agentura Koniklec, o. p. s. Mobilní průvodce Parukářka inNatura 47 750 Kč 47 700 Kč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 
obvodní myslivecký spolek Praha 3

Přírodovědění 60 000 Kč 56 000 Kč

Dům ochránců přírody v Praze - ZO 
ČSOP

Pražská zvířecí záchranka a její působení na 
veřejnost

40 000 Kč 40 000 Kč

Husitské centrum, o.p.s. Komunitní zahrádka Meduňka 49 000 Kč 49 000 Kč

Junák – český skaut, 4. přístav Jana 
Nerudy Praha, z. s.

Výukové včelařské středisko při 4. Přístavu a materiál 
na činnost kroužku

85 000 Kč 85 000 Kč

Společenství vlastníků jednotek domu 
Kališnická č.p. 2889, Praha 3

Kultivace domu a jeho okolí – Kališnická 2889, Praha 
3 - Žižkov

45 000 Kč 45 000 Kč

Společenství vlastníků Na Hlídce 10, 
Praha 3

Rekultivace předzahrádky bytového domu Na Hlídce 
2412/10

52 715 Kč 52 700 Kč

Záhony pro školky z.s. Záhony pro školky 45 000 Kč 45 000 Kč

Židovská obec v Praze
Revitalizace a parkové úpravy veřejného prostoru 
Starého židovského hřbitova na Žižkově - projekt

16 000 Kč 16 000 Kč

Celkem: 490 365 Kč  486 300 Kč   

Program pro oblast tělovýchovy a sportu
Název  / Jméno žadatele Název projektu Požadovaná 

výše dotace 
Schválená 

výše dotace
„FlowSchool” Příspěvek na nájem 98 000 Kč 65 000 Kč

„FlowSchool” Cvičení s tělesně postiženými sportovci 180 000 Kč 35 000 Kč

„FlowSchool” Zdravotní cvičení a funkční trénink pro seniory 115 200 Kč 50 000 Kč

Box club Žižkov, z.s.
Příspěvek na provoz a nájem tělovýchovného 
zařízení Box Club Žižkov

65 600 Kč 40 000 Kč

Boxing club Rebel z.s. Podpora na provoz spolku BC Rebel 120 000 Kč 34 000 Kč

Boxing club Rebel z.s.
Zkvalitnění vybavení a nové pomůcky pro 
REBELÁTKA

45 000 Kč 16 000 Kč

Buči z.s. Turistický oddíl mládeže ze sociálně slabých rodin 97 000 Kč 30 000 Kč

Club Sport Vítkov, z.s. Beachvolejbal pro každého 220 000 Kč 30 000 Kč

Club Sport Vítkov, z.s. Pohyb hrou 150 000 Kč 20 000 Kč

Česká federace Powerchair Hockey, z. s. Organizace Play off 2019 v Powerchair hockey 40 000 Kč 15 000 Kč

Česká federace Powerchair Hockey, z. s. Kvalifi kační turnaj v Powerchair hockey na ME 2020 100 000 Kč 35 000 Kč

České sportovní lezení z.s. Lezení do škol 30 000 Kč 15 000 Kč

ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu 
Kapslovna

Žižkovská stuha 2019 - kvalifi kační závod Českého 
poháru biatlonu

45 000 Kč 15 000 Kč

ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu 
Kapslovna

Biatlon na Žižkově - sportem za zdravím, zážitky a 
novými kamarády už od roku 1976

130 900 Kč 35 000 Kč

Cheer Academy, z.s. Cheer Academy, z.s. 200 000 Kč 50 000 Kč

JULIUS, z.s.
Komunitní centrum tělovýchovy a turistiky - 
příspěvek na nájem tělocvičny

60 000 Kč 15 000 Kč

Junák - český skaut, 4. přístav Jana 
Nerudy Praha, z. s.

Lakrosový kroužek při 4. přístavu 16 000 Kč 16 000 Kč

Klub národní házené Spoje Praha, z. s. Pronájmy KNH Spoje Praha v roce 2019 30 000 Kč 25 000 Kč

Klub národní házené Spoje Praha, z. s. Mládež KNH Spoje Praha v roce 2019 90 000 Kč 25 000 Kč

Klub rodičů při Miličově domě Olympiáda v MŠ Milíčův dům 30 000 Kč 30 000 Kč

Kriketová Akademie ČR, z.s. Rodinný den s kriketem 2019 49 796 Kč 30 000 Kč

Kutil gym box club fi tness Příspěvek na provoz Kutil Gym 300 000 Kč 100 000 Kč

Kutil gym box club fi tness Podpora dětí a mládeže Kutil gym 320 000 Kč 30 000 Kč

LUDUS MAGNUS, z.s. Sportovní kroužky při školách Prahy 3 300 000 Kč 15 000 Kč

My.Aktivity o.p.s.
Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 - 
sportovní kempy

297 000 Kč 50 000 Kč

My.Aktivity o.p.s. Odpolední klub aktivit pro žáky MŠ a ZŠ Prahy 3 85 900 Kč 30 000 Kč

My.Aktivity o.p.s. Dopolední programy pro školky 65 100 Kč 30 000 Kč

My.Aktivity o.p.s. Sportovní hry pro seniory Prahy 3 137 500 Kč 50 000 Kč

My.Aktivity o.p.s. Sport pro ženy 44 100 Kč 10 000 Kč

My.Aktivity o.p.s. Pravidelné cvičení pro seniory Prahy 3 49 640 Kč 30 000 Kč

OLYMP FLORBAL, z.s.
Podpora celoroční činnosti sportovního klubu 
OLYMP FLORBAL pro děti a mládež z MČ Praha 3

80 000 Kč 20 000 Kč

Orel jednota Praha - Balkán Sportovní kempy pro děti a mládež 150 000 Kč 50 000 Kč

OSVĚTA z.s.
Pohybové centrum pro děti se zrakovým a 
kombinovaným postižením Prahy 3

46 000 Kč 46 000 Kč

Prague Games Club z.s.
PRAGUE GAMES -16. ročník mezinárodního 
fl orbalového turnaje pro děti a mládež

200 000 Kč 10 000 Kč

Prague Handball Club, z. s. Prague Handball Cup 100 000 Kč 10 000 Kč

Raft klub STAN z.s. sportovní příprava  oddílu Raft klub Stan 40 000 Kč 10 000 Kč

Raptor Dojang, z.s. Olympijský sport Taekwondo WT 60 000 Kč 20 000 Kč

REMEDIUM Praha o.p.s. Pohybové programy pro seniory 124 000 Kč 60 000 Kč

Senior fi tnes z. s. Senioři Prahy 3 v pohybu 60 000 Kč 30 000 Kč

Slovo 21, z. s. Pojďme hrát fotbal! 50 000 Kč 10 000 Kč

Smart Running z.s. Běžecká škola Prahy 3 pro rok 2019 124 053 Kč 20 000 Kč

spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové Podpora výjezdů 45 000 Kč 20 000 Kč

spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové Letní soustředění 64 800 Kč 20 000 Kč

Sportovní klub FC Bučis Team, z.s.
Pronájem haly SH VŠE, Na Třebešíně 3215/1, Praha 
3 pro zajištění celoročního provozu Sportovního 
klubu FC Bučis Team

350 000 Kč 43 000 Kč

Sportovní klub Slavia Praha - odbor 
zrakově postižených, z.s.

Kuželky zrakově postižených 45 000 Kč 45 000 Kč

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Jarní běhy mimo dráhu 30 000 Kč 20 000 Kč

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Soutěžní pohár "JESKY" pro přípravky a žactvo 30 000 Kč 20 000 Kč

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Doprava na závody a soustředění 100 000 Kč 70 000 Kč

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Prázdninové léto s  "JESKOU" 60 000 Kč 45 000 Kč

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Mámo, táto zkus to taky !!! 20 000 Kč 15 000 Kč

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Děti dětem 10 000 Kč 7 000 Kč

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Adventní soutěžení 10 000 Kč 5 000 Kč

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Oprava ochranné sítě vrhačská klec 20 000 Kč 15 000 Kč

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Trenérský seminář 20 000 Kč 13 000 Kč

Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. Halový pohár "JESKY" 100 000 Kč 50 000 Kč

Sportovní klub Žižkov Praha z.s. SK Žižkov Praha - hokej 300 000 Kč 20 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Kampa Soutěže v gymnastických sportech 150 000 Kč 10 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Kampa Podpora mladých sportovců T.J. Sokol Kampa 150 000 Kč 10 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I
Udržení celoročního provozu sokolovny v hlavní 
budově TJ

450 000 Kč 130 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I
Podpora cílené a systémové práce  cvičitelů oddílu 
sokolské všestrannosti

28 250 Kč 20 000 Kč

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

135 000 Kč 35 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I
Oddíl basketbalu - výjezdy, soustředění, mistrovské 
soutěže, přípravná utkání a turnaje, podpora cílené a 
systémové práce trenérů mládežnických družstev

270 000 Kč 75 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II.
Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol 
Žižkov

350 000 Kč 140 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. Letní soustředění oddílu judo 200 000 Kč 100 000 Kč

TJ Slavia Žižkov, spolek TJ Slavia Žižkov - zimní příprava 10 000 Kč 5 000 Kč

TJ Zora Praha z.s. Otevřené turnaje 2019 - TJ Zora Praha z.s. 25 000 Kč 25 000 Kč

Viktorka Žižkov, z.s.
Příspěvek na činnost trenérů mládeže, soustředění a 
dopravu k utkáním

350 000 Kč 130 000 Kč

Viktorka Žižkov, z.s.
Příspěvek na provoz a pronájmy tělovýchovných 
zařízení na Praze 3

350 000 Kč 130 000 Kč

Vodní sporty Pražačka Vodní sporty Pražačka 2019 190 000 Kč 20 000 Kč

Volnočasovky SPORT, z. s. Trénink těla i duše na Vítkově 21 080 Kč 5 000 Kč

Celkem: 8 429 919 Kč   2 500 000 Kč   

Program pro oblast památkové péče
Název  / Jméno žadatele Název projektu Požadovaná 

výše dotace
Schválená 

výše dotace
Římskokatolická farnost u kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - 
Vinohrady

Obnova exteriéru hlavní lodi a sakristie kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady - etapa 
4

300 000 Kč 165 000 Kč

Římskokatolická farnost u kostela sv. 
Prokopa Praha - Žižkov

Oprava krytiny a oplechování střechy kostela sv. 
Anny na Žižkově - 1. etapa

300 000 Kč 165 000 Kč

Židovská obec v Praze
Provedení záchranných prací na staticky havarijních 
náhrobcích na Novém židovském hřbitově

300 000 Kč 165 000 Kč

Celkem: 900 000 Kč   495 000 Kč   

Program pro oblast kultury
Název  / Jméno žadatele Název projektu Požadovaná 

výše dotace
Schválená 

výše dotace
"INFO-DRÁČEK, z.s." Asie vzdálená a blízká 208 000 Kč 1 000 Kč

„Občanské sdružení AQUALUNG” Celoroční činnost divadla Aqualung v roce 2019 381 000 Kč 176 200 Kč

3D company s.r.o.
Kontinuální činnost divadelního souboru 3D 
company s.r.o. v Žižkovském divadle Járy Cimrmana

100 000 Kč 38 000 Kč

Armáda spásy v České republice, z. s. Pěvecký sbor Radostné stáří 60 000 Kč 22 800 Kč

ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. Nekropolis (loutkový festival pro děti 5+ až 100) 198 000 Kč 15 000 Kč

Auto*Mat, z.s. Zažít město jinak 2019 50 000 Kč 21 700 Kč

Bohnická Divadelní Společnost o.s. Blázinec v hlavě ll 100 000 Kč 38 000 Kč

Buči z.s. Dětský soubor romského folkloru Marcinovci 75 000 Kč 32 600 Kč

Buči z.s. Oslavy Mezinárodního dne Romů 2019 v Praze 3 80 000 Kč 28 200 Kč

Caháková Pavla
Ozvěny mezinárodního fi lmového festivalu Mental 
power

40 500 Kč 17 600 Kč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., 
obvodní myslivecký spolek Praha 3

Zachování a rozvoj tradičních aktivit mysliveckého 
spolku na Praze 3

95 000 Kč 33 500 Kč

Činčera Matěj Galerie OKOLO – výstavní činnost v roce 2019 250 000 Kč 95 200 Kč

DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO 
PENĚZÍCH, zapsaný spolek

MARYŠA (MLČÍ) 91 500 Kč 32 300 Kč

Diatta-Rebcová Monika El Ritmo de la Minha Vie 30 000 Kč 11 400 Kč

Divadlo Pod čepicí - spolek Spojené 
hlavy

Realizace 20 edukativních divadelních představení 
DIVADLA POD KLOBOUKEM, určených pro základní 
a mateřské školy na území městské části Praha 3

89 500 Kč 31 600 Kč

Hošek Jiří, Doc. Mgr.
MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 23. ročník v 
roce 2019, realizace propagačních tiskovin

250 000 Kč 25 000 Kč

hunt kastner artworks, s.r.o. Neigbourhood Boogie Woogie 2019 30 000 Kč 14 600 Kč

Chemické divadlo, z.s. Program Chemického divadla na rok 2019 100 000 Kč 43 500 Kč

Institut Terezínské iniciativy, obecně 
prospěšná společnost

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 
2019

50 000 Kč 15 000 Kč

Klub přátel Žižkova z.s.
Spolková činnost Klubu přátel Žižkova pro Městskou 
část Praha 3 v roce 2019

50 000 Kč 23 100 Kč

Landkammerová Šárka
Interaktivní projekt Poslouchej aneb aktivní vnímání 
hudby

20 000 Kč 7 000 Kč

MD booking Žižkovská Noc 2019 162 000 Kč 66 100 Kč

My.Aktivity o.p.s. Divadelní spolek pro rodiny a seniory 42 000 Kč 20 500 Kč

Nerudný fest.cz Praha Žije Hudbou 141 000 Kč 49 800 Kč

Nové sdružení pražských umělců Žižkovské dialogy 2019 95 000 Kč 33 500 Kč

Občanské sdružení Kultura pro 
mládež,z.s.

Zkusebny.com-kultura pro všechny 100 000 Kč 48 900 Kč

Open House Praha, z.ú. Open House Praha 2019 100 000 Kč 15 000 Kč

P & J Music s.r.o. Jazz meets world 2019 plus 94 000 Kč 33 200 Kč

Pocková Johana Rómeo a kamélie 35 000 Kč 14 200 Kč

Pražský hudební institut, z.ú.
Mezinárodní violoncellová soutěž Jana Vychytila - 
13. ročník

95 000 Kč 36 100 Kč

REMEDIUM Praha o.p.s. Divadelní spolek Proměna 45 000 Kč 23 200 Kč

Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. Účast koncertního sboru Zvonky na festivalu v Číně 250 000 Kč 95 200 Kč

Spielraum Kollektiv z. s. Babylon ON AIR 53 600 Kč 20 400 Kč

Spielraum Kollektiv z. s. Papír 124 800 Kč 44 100 Kč

Společnost pro podporu a rozvoj kina 
AERO z.s.

Filmové přehlídky v kině Aero v roce 2019 249 480 Kč 122 100 Kč

Společnost pro podporu a rozvoj kina 
AERO z.s.

Aero seniorům 2019 130 600 Kč 67 500 Kč
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dotace

Tanec Praha z.ú. PONEC - divadlo pro tanec 2019 250 000 Kč 102 000 Kč

Tanec Praha z.ú. TANEC DĚTEM 2019 160 000 Kč 65 200 Kč

Tanec Praha z.ú. Hlasové a pohybové dílny pro seniory 2019 77 000 Kč 35 600 Kč

TAPATAN - ostrov čtení, z.s. Tapatan dospělým 56 000 Kč 25 800 Kč

Via musica ad beatum z.s. Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky 279 500 Kč 98 800 Kč

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

147 000 Kč 55 900 Kč

Zájmový klub seniorů z.s. Zájmový klub seniorů z.s 2019 120 000 Kč 52 200 Kč

Zákulisí, z.s. Venušiny dny 2019 140 500 Kč 61 100 Kč

Zákulisí, z.s. 5 let Žižkovské Venuše 160 000 Kč 65 200 Kč

Zálešáková Daniela Krvavá svatba 60 000 Kč 22 800 Kč

Celkem:  5 515 980 Kč   1 997 700 Kč   

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže    

Název  / Jméno žadatele Název projektu Požadovaná 
výše dotace

Schválená 
výše dotace

"INFO-DRÁČEK, z.s." Veselý týden s Dráčkem 342 000 Kč 44 000 Kč

"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Palečkova letní školka 2019 137 300 Kč 120 000 Kč

"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Předškolák 2019 146 550 Kč 100 000 Kč

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC Eko-hraní v pražských lesích 48 400 Kč 48 000 Kč

Alfa Human Service, z.s. Doučování dětí na ZŠ Jeseniova 2400/96 36 000 Kč 30 000 Kč

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s. Klub Sestry 
v sukni

Nájem klubovny, školící místnosti a skladu 49 600 Kč 40 000 Kč

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s. Klub Sestry 
v sukni

Vzdělávání a zapojování mládeže do péče o 
hendikepované spoluobčany

38 000 Kč 34 000 Kč

Asociace TOM ČR, TOM 19034 
SVĚTLUŠKY

Žižkovské Světlušky jedou na tábor 2019 21 000 Kč 16 000 Kč

Asociace TOM ČR, TOM 19034 
SVĚTLUŠKY

Jednodenní a třídenní výpravy Světlušek za 
dobrodružstvím

12 000 Kč 10 000 Kč

Asociace TOM ČR, TOM 19195 
TÁBORNÍCI

Letní stanový tábor Bácovice 2019 30 000 Kč 25 000 Kč

Asociace TOM ČR, TOM 19195 
TÁBORNÍCI

Celoroční činnost turistické oddílu - schůzky, výpravy 13 000 Kč 11 000 Kč

Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 2019 31 000 Kč 25 000 Kč

Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2019 20 000 Kč 15 000 Kč

Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2019 15 000 Kč 11 000 Kč

Baletní škola Evy Maternové, s.r.o.
Příprava a realizace divadelních představení v roce 
2019

50 000 Kč 15 000 Kč

Box club Žižkov, z.s. Projekt DUO prevence kriminality a drog 107 100 Kč 40 000 Kč

Buči z.s. Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 2019 166 997 Kč 33 000 Kč

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Letní kurzy češtiny pro děti zážitkovou formou 45 060 Kč 40 000 Kč

Centrum vzdělávání a volného času 
Duhové klubíčko, z.s.

Dostaňme děti z ulic X. 45 000 Kč 30 000 Kč

Centrum vzdělávání a volného času 
Duhové klubíčko, z.s.

Prázdniny s Duhovým klubíčkem IV. 39 000 Kč 20 000 Kč

Centrum vzdělávání a volného času 
Duhové klubíčko, z.s.

Cestujeme a poznáváme s Duhovým klubíčkem IV. 32 000 Kč 20 000 Kč

Club Sport Vítkov, z.s. Příměstské tábory 2018 (jaro-léto-podzim) 160 000 Kč 130 000 Kč

Český zahrádkářský svaz, z. s. Den země - příroda kolem nás 43 000 Kč 10 000 Kč

Husitské centrum, o.p.s. Zvol si svou cestu 7 64 000 Kč 40 000 Kč

Husitské centrum, o.p.s. Tanec nás baví 7 45 000 Kč 35 000 Kč

Cheer Academy, z.s. Cheer Academy, z.s. 120 000 Kč 25 000 Kč

Institut moderní hudby, z.s. Rozvoj hudební vzdělanosti u dětí na Praze 3 205 000 Kč 50 000 Kč

Junák - český skaut, 4. přístav Jana 
Nerudy Praha, z. s.

Příměstské tábory Medvídci 2019 32 000 Kč 32 000 Kč

Junák - český skaut, 4. přístav Jana 
Nerudy Praha, z. s.

Tábory 4. přístavu 2019 25 000 Kč 25 000 Kč

Junák - český skaut, 4. přístav Jana 
Nerudy Praha, z. s.

Klubovna 4. přístavu 30 000 Kč 25 000 Kč

Junák - český skaut, 4. přístav Jana 
Nerudy Praha, z. s.

Přístřešek na lodě ve skautském areálu Křížek 40 000 Kč 20 000 Kč

Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov 
Praha, z. s.

Nová podlaha v klubovně na Křížku 15 000 Kč 10 000 Kč

Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov 
Praha, z. s.

Zdravotnický kurz pro vedoucí skautských oddílů 21 000 Kč 20 000 Kč

Junák - český skaut, okres Praha 3, z. s.
Údržba vybavení a herních prvků ve skutském areálu 
Křížek

35 000 Kč 20 000 Kč

Junák - český skaut, středisko Maják 
Praha, z. s.

Zdravotní kurz pro novou generaci vedoucích 50 000 Kč 20 000 Kč

Kamínková Lenka Ateliér Kroužek - pravidelná činnost 153 000 Kč 11 000 Kč

Kamínková Lenka Příměstské tábory v Ateliéru Kroužek 50 000 Kč 36 000 Kč

Kriketová Akademie ČR, z.s. Turnaj o pohár Kriketové Akademie 32 700 Kč 10 000 Kč

LUDUS MAGNUS, z.s. Sportovní kempy - letní příměstské tábory na P3 150 000 Kč 60 000 Kč

Mateřská škola Paleček o.p.s. Letní příměstský tábor v MŠ Paleček 145 870 Kč 145 000 Kč

My.Aktivity o.p.s. Zájmové kroužky RK Ulitka na Pražačce 324 280 Kč 130 000 Kč

My.Aktivity o.p.s. Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 345 100 Kč 100 000 Kč

My.Aktivity o.p.s. Můj první tábor 108 740 Kč 30 000 Kč

Nemec Jan, BcA. Baletní mládí a koncerty baletní školy v r. 2019 280 000 Kč 140 000 Kč

Nemec Jan, BcA.
Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací 
činnosti a využití volného času dětí a mládeže na 
území Prahy 3

263 000 Kč 80 000 Kč

Nová škola, o.p.s. Společně v knihovně na Trojce 35 576 Kč 30 000 Kč

NOVÁ TROJKA, z.s.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO 
PŘEDŠKOLÁKY 2019

249 940 Kč 200 000 Kč

NOVÁ TROJKA, z.s. Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2019 249 960 Kč 180 000 Kč

NOVÁ TROJKA, z.s.
ŽÍŽKOVSKÝ ROK 2019 - tradiční akce pro celou 
rodinu s programy pro muže Chlapi friendly

166 380 Kč 60 000 Kč

Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina 
Kalich

Kališnický příměstský tábor 22 000 Kč 10 000 Kč

Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina 
Kalich

Kališnický pobytový letní tábor 55 000 Kč 15 000 Kč

Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina 
Kalich

Kališnická pravidelná zájmová činnost 27 000 Kč 20 000 Kč

Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina 
Kalich

Kališnické jednorázové akce pro rodiče s dětmi 22 000 Kč 11 000 Kč

Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina 
Galaxie

147. PS Galaxie – víkendové akce 10 000 Kč 9 000 Kč

Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina 
Galaxie

147. PS Galaxie – pronájem tělocvičny 9 000 Kč 7 000 Kč

Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina 
Galaxie

147. PS Galaxie – pronájem skladu 8 000 Kč 6 000 Kč

Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina 
Galaxie

147. PS Galaxie – klubovna 20 000 Kč 12 000 Kč

Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina 
Galaxie

147. PS Galaxie – příměstský tábor 5 000 Kč 5 000 Kč

Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina 
Galaxie

147. PS Galaxie – letní tábor 20 000 Kč 15 000 Kč

REMEDIUM Praha o.p.s.
Semináře zaměřené na posílení fi nanční gramotnosti 
dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3

100 000 Kč 30 000 Kč

Sdružení dětí Veverka s.r.o.
Volnočasové aktivity dětí a mládeže mateřského 
centra Veverka

214 800 Kč 20 000 Kč

Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.
Mimopražská soustředění sborů studia Zvoneček - 
Praha v roce 2019

67 000 Kč 30 000 Kč

Společnost pro podporu a rozvoj kina 
AERO z.s.

AERTĚK 2019 146 400 Kč 60 000 Kč

Společnost pro podporu a rozvoj kina 
AERO z.s.

Příměstské tábory v kině Aero 2019 74 900 Kč 50 000 Kč

Společnost pro podporu a rozvoj kina 
AERO z.s.

Aeroškola 2019 250 000 Kč 80 000 Kč

spolek Kung - Fu škola Petry Lorenzové Příměstský tábor Kung - Fu 40 000 Kč 38 000 Kč

Šikovné děti, z.s. Šikovné děti - Kutil Junior 49 460 Kč 16 000 Kč

Šikovné děti, z.s. Příměstský řemeslný tábor Kutil Junior 41 200 Kč 25 000 Kč

Teen Challenge International ČR
Volnočasové aktivity Centra dětí a mládeže TCI pro 
neorganizované děti a mládež na Žižkově

247 855 Kč 100 000 Kč

Teen Challenge International ČR
Lyžařský výcvik pro klienty z Centra dětí a mládeže 
TCI 2019

40 000 Kč 20 000 Kč

Teen Challenge International ČR Letní tábor 2019 49 000 Kč 20 000 Kč

Celkem: 6 383 168 Kč   3 000 000 Kč   

Program pro sociální oblast a zdravotnictví
Název  / Jméno žadatele Název projektu Požadovaná 

výše dotace
Schválená 

výše dotace
"Rodinné a komunitní centrum PALEČEK" Jdeme s rodinou 2019 715 000 Kč 270 000 Kč

"Rodinné a komunitní centrum 
PALEČEK"

Abeceda pro rodinu 2019 1 274 350 Kč 550 000 Kč

Alfa Human Service, z.s. Práce se seniory v komunitním Alfa centru 36 680 Kč 15 000 Kč

Amelie, z.s. Amelie občanům MČ Praha 3 15 000 Kč 5 000 Kč

Arcidiecézní charita Praha Domov svaté Rodiny 20 000 Kč 7 000 Kč

Armáda spásy v České republice, z. s. Multigenerační komunitní centrum Armády spásy 156 000 Kč 60 000 Kč

Asistence, o.p.s. Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2019 50 000 Kč 8 000 Kč

Beztíže, z. ú. Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova 200 000 Kč 80 000 Kč

Centrum ALMA, o.p.s. Poradna ALMA 30 000 Kč 8 000 Kč

Centrum LOCIKA, z.ú.
Včas a spolu – pomoc dětem ohroženým domácím 
násilím na Praze 3

50 000 Kč 8 000 Kč

Centrum MARTIN o.p.s.
Sociální rehabilitace - Vzdělání a praxe pro vstup na 
trh práce pro osoby s mentálním postižením

140 000 Kč 60 000 Kč

Centrum MARTIN o.p.s. Sociálně terapeutická dílna – Café MARTIN 140 000 Kč 30 000 Kč

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince 
z Prahy 3

288 000 Kč 40 000 Kč

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Prevence sociálního vyloučení cizinců se zvláštními 
potřebami

100 000 Kč 30 000 Kč

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Podpora dobrovolnických aktivit pro rodiny s dětmi 
i jednotlivce

221 600 Kč 20 000 Kč

Centrum pro rodinu PSS a klinické adik-
tologie, z.ú.

Centrum pro rodinu, Integrace rodiny, Ambulantní 
léčba

50 000 Kč 10 000 Kč

Cesta domů, z.ú. Domácí hospic Cesta domů 100 000 Kč 60 000 Kč

Cesta domů, z.ú. Odlehčovací služby Cesta domů 60 300 Kč 25 000 Kč

Cesta domů, z.ú. Poradna Cesta domů 60 300 Kč 10 000 Kč

Česká společnost pro duševní zdraví 
Praha, z. s.

Prevence dětí duševně nemocných rodičů 74 925 Kč 25 000 Kč

Česká unie neslyšících, z. ú. Tlumočnická služba ČUN 50 000 Kč 10 000 Kč

Česká unie neslyšících, z. ú. CSS ČUN Praha SAS 50 000 Kč 10 000 Kč

Diakonie ČCE - středisko Praha Diakonie ČCE - středisko Praha 49 900 Kč 10 000 Kč

Dílna Gawain, z.s. Dílna Gawain, z.s. 20 000 Kč 7 000 Kč

Dům tří přání, z.ú.
Poradenství a rodinná terapie v Centru rodinné 
terapie Horizont

80 000 Kč 10 000 Kč

EDA cz, z.ú.
Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo 
kombinovaným postižením s bydlištěm na území 
Prahy 3

19 500 Kč 15 000 Kč

ERGO Aktiv, o.p.s. Končím s nemocí 97 109 Kč 60 000 Kč

ERGO Aktiv, o.p.s. Do práce s hendikepem 10 000 Kč 6 000 Kč

ERGO Aktiv, o.p.s.
Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením 
mozku

70 350 Kč 30 000 Kč

Fokus Praha, z.ú. Centrum denních aktivit Dům u Libuše 70 000 Kč 25 000 Kč

HEWER, z.s.
Osobní asistence pro občany MČ Praha 3 v roce 
2019

106 000 Kč 80 000 Kč

Hospic Štrasburk o.p.s. Terminální onkologický hospic 100 000 Kč 45 000 Kč

Husitské centrum, o.p.s. Provoz NPK Husita 321 160 Kč 120 000 Kč

Husitské centrum, o.p.s. Husátko - klub pro předškolní děti a jejich rodiče 159 000 Kč 40 000 Kč

Labre, z.s. Přestupní stanice 160 000 Kč 10 000 Kč

Linka bezpečí, z.s. Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 3 50 000 Kč 8 000 Kč

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

300 000 Kč 50 000 Kč

Mamma HELP, z. s.
Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou 
prsu - 2019

98 800 Kč 20 000 Kč

Moudrá Sovička z.s. Hodinový ajťák pro seniory na Praze 3 28 800 Kč 15 000 Kč

My.Aktivity o.p.s.
Rodinný klub Ulitka na Pražačce - celoroční aktivity 
pro rodiny Prahy 3

683 840 Kč 120 000 Kč

My.Aktivity o.p.s. Předškolka na Pražačce 231 550 Kč 50 000 Kč

My.Aktivity o.p.s. Ospod - kroužky 157 500 Kč 30 000 Kč

My.Aktivity o.p.s.
Rodiiný klub Ulitka na Pražačce - Dobrovolnický 
program

65 000 Kč 20 000 Kč

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Poskytování komplexních služeb osobám s 
poruchou autistického spektra z MČ Praha 3

50 000 Kč 20 000 Kč

NOVÁ TROJKA, z.s. V Nové Trojce všichni spolu 2019 953 400 Kč 657 000 Kč

Občanské sdružení Smíšek, spolek
Integrační školičky Smíšek pro děti v péči OSPOD 
Prahy 3

70 600 Kč 15 000 Kč

Pobočka Diakonie Církve bratrské v 
Praze 3

Stacionář pro děti s kombinovaným postižením 50 000 Kč 30 000 Kč

POHODA - společnost pro normální život 
lidí s postižením, o.p.s.

Asistence POHODA 6 000 Kč 6 000 Kč

Pro Dialog, z.s.
Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi V 
na Praze 3

170 000 Kč 20 000 Kč

PROGRESSIVE,  o.p.s. No Biohazard 20 000 Kč 10 000 Kč

Prostor plus o.p.s. Program Pilot 47 000 Kč 10 000 Kč

R - Mosty, z.s. Nízkoprahový klub R-Mosty 669 176 Kč 150 000 Kč

R - Mosty, z.s. Sociálně právní poradna R-Mosty 567 167 Kč 205 000 Kč

REMEDIUM Praha o.p.s. Občanská poradna REMEDIUM 120 000 Kč 60 000 Kč

REMEDIUM Praha o.p.s. Klub Remedium 204 800 Kč 100 000 Kč

REMEDIUM Praha o.p.s. Vzdělávání seniorů 150 000 Kč 70 000 Kč

Ruka pro život o.p.s. Poskytování sociálních služeb občanům MČ Praha 3 19 600 Kč 10 000 Kč

SANANIM z. ú. Pracovní a sociální agentura SANANIM, z.ú. 100 000 Kč 25 000 Kč

SANANIM z. ú. Ambulance pro gambling SANANIM, z.ú. 100 000 Kč 26 000 Kč

SDMO - Sdružení pro komplexní péči při 
dětské mozkové obrně, z. s.

Komplexní léčebná rehabilitace pro osoby s 
diagnózou DMO

58 000 Kč 30 000 Kč

Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. Pomocná ruka 520 154 Kč 50 000 Kč

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

Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3 210 000 Kč 100 000 Kč

Středisko křesťanské pomoci Horní 
Počernice

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - 
Azylový dům

130 000 Kč 80 000 Kč

Tichý svět, o.p.s. Tichá linka 50 000 Kč 20 000 Kč

TŘI, o.p.s. Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech 70 000 Kč 40 000 Kč

Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha s.r.o.

Dobrovolnická činnost  studentů ve prospěch 
seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů 
do oblasti speciálně pedagogické podpory

37 050 Kč 10 000 Kč

Židovská obec v Praze Osobní asistence 65 000 Kč 20 000 Kč

Židovská obec v Praze Domácí zdravotní péče 60 000 Kč 25 000 Kč

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

128 000 Kč 60 000 Kč

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

128 000 Kč 60 000 Kč

Celkem: 11 514 611 Kč   4 021 000 Kč
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 společenská rubrika

Vážení senioři,
rádi bychom Vás informovali 

o činnosti naší organizace, která 
nese nový název – již nejsme Svaz 
důchodců, ale Senioři České repub-
liky, z.s. – Základní organizace Pra-
ha 3.

V roce 2018 jsme provedli řadu 
právních, organizačních, ale i sta-
vebních změn (malování, elektro-
instalace, protiskluzová úprava 
vstupu do klubu se zábradlím, 
včetně úprav dveří tak, aby k nám 
mohli i vozíčkáři, nebo lidé cho-
dící s oporou). Mysleli jsme na to, 
aby se nám všem v Klubu dobře 
žilo. Kde Klub najdete? Máme 
sídlo samozřejmě na Praze 3, 
v budově Olšanská 7 (budova po-
likliniky), ale vchod je z druhé 
strany budovy, současná ulice 
Pernerova. Do Klubu vedou 4 
schůdky se zábradlím. Najdete 
nás každé pondělí v době od 14 
do 16 hodin, kdy kromě posezení 
u kávy, nebo čaje probíhají pro 
naše členy důležité informace 
o plánu činností, včetně možnosti 
placení členských příspěvků, kte-
ré na rok činí 50 Kč.

Pracujeme pod heslem „Aby 
člověk nebyl sám“

Naší hlavní náplní jsou jedno-
denní výlety, úterní a čtvrteční vy-
cházky v okolí Prahy, páteční turis-
tické výšlapy. Nedílnou součástí je 
péče o kulturu – zajišťování vstupe-
nek do divadel, na koncerty i výsta-
vy. Při každém jednodenním výletu 
je navštíveno jedno historicky cen-
né místo v ČR. V roce 2018 bylo 
uskutečněno i díky poskytnuté do-
taci od Městské části Praha 3 cel-
kem devět hodnotných výletů a na-
vštívena tři méně známá lázeňská 
místa (Vráž u Písku, Lázně Libver-
da a Kundratice, s edukací o léčbě 
chorob na základě Indikačního se-
znamu – vyhl. č. 1/2015). Dvě naše 
členky si na místě lázeňskou léčbu 
v Kundraticích na léto již 
objednaly.

Pro rok 2019 máme v plánu opět 
navštívit troje lázně, a to lázně Kyn-
žvart, Konstantinovy Lázně a úpl-
ně nově zrekonstruované lázně Ve-
lichovky.  Ceny našich zájezdů se 
pohybují od 100 do 150 Kč pro čle-
ny Základní organizace. Nečlenové 
platí cca o 50 Kč více.

Přihlašovat se lze téměř každé 
pondělí.

Nedílnou součástí naší činnosti 
pod heslem „Aby člověk nebyl sám“ 
jsou naše vánoční a velikonoční po-
sezení, vždy 2 dny v týdnu.

Letošní velikonoční posezení se 
bude konat ve dnech 3. a 4. dubna 
od 14 do 16 hodin v klubu 
Olšanská 7.

Nedílnou součástí je každý rok 
připravena pod stejným heslem 
oslava jubilantů, kteří se v daném 
roce dožívají významného životní-
ho jubilea 70, 80, 85, 90 a více let, 
a to v 1. i 2. polovině roku. Jsou zvá-
ni osobním dopisem.

Spolupracujeme se všemi akcemi 
Městské části Praha 3, např. Dobro-
volník roku, Veletrojka, rádi se zú-
častňujeme tanečních odpolední 
v hotelu Olšanka apod. Jsme zapo-
jeni do komunitního plánování pro 
sociální oblast za účelem zlepšová-
ní života seniorů na Praze 3 („Akční 
plán“ – pracovní a řídící skupina).

Děkujeme za přečtení našeho 
programu a těšíme se na setkání 
s Vámi.

Za výbor Základní organizace 
Praha 3

Vladimíra Kalfusová. 

Aprílový běh s kuřetem
Již 25. ročník tradičního Aprílového běhu se usku-

teční 2. dubna na Židovských pecích. Běh je určen 

pro školní družstva i  jednotlivce dětí z  prvního 

stupně základních škol. Pro školáky je připraveno 

osm běhů ve čtyřech kategoriích. Součástí Aprílo-

vého běhu s  kuřetem je opět humanitární sbírka 

pro kuře. Ta začala již 18. března na SK Jeseniova 

a  ZŠ Jeseniova a  bude ukončena na  Aprílovém 

běhu. Startovné je dobrovolné a je součástí sbírky 

„Pomozte dětem!“. V  loňském roce organizátoři 

pro kuře vybrali 32 528 Kč, celkově za 12 let nada-

ci poslali již 227 000 Kč.  -red-

Streetwork Beztíže v ulicích Žižkova
Mladí lidé tráví svůj volný čas čím dál častěji v obchodních centrech a jejich blízkosti, 

protože jsou pro ně místem setkávání. Sociální služba terénní program Streetwork 

Beztíže působí na území Prahy 3 již od roku 2009. Každé pondělí, úterý a čtvrtek vyráží 

dvojice pracovníků do ulic a v čase od 14:00 do 19:00 aktivně vyhledávají a oslovují 

děti a mládež ve věku 6–26 let, kteří se pohybují v ulicích, parcích a například i OC 

Flora či přilehlé uličce.  „S mladými kontinuálně pracujeme a vedeme je k odpovědnosti 

za  své chování. Naším cílem je snižování výskytu sociálně rizikových jevů. Jsme 

v kontaktu s vedením nákupního centra i policií a podnikáme kroky ke zlepšení situace,“ 

vysvětluje činnost programu vedoucí Romana Walicová. Více o  práci Beztíže se 

dočtete na https://beztize.ulita.cz/

Z redakční pošty
Vážená redakce,

se zájmem jsem si přečetl článek „Radnice proti psím 

exkrementům“ spojený s kampaní Žižkov není šiškov. Udě-

lovat pokuty nedbalým pejskařům je naprosto v pořádku. 

Co ale radnice a ředitel Městské policie udělali v uplynu-

lém období pro to, aby nebyla znečišťována veřejná pro-

stranství přímo člověkem? Mám konkrétně na mysli bez-

domovce v  parku před stadionem Viktoria Žižkov, kteří 

ztrpčují život všem kolemjdoucím. Odpadky po nich, jejich 

opíjení se, žebrání aj. radnici očividně netrápí. To mohu do-

ložit i  mailovou korespondencí s  posledním starostou 

a  Ing.  Machoněm. Od  té doby se vůbec nic nezměnilo. 

Řešení jsem navrhl – umístit strážníka do parku na celý den 

vždy alespoň po dobu jednoho týdne, popř. to i zopakovat. 

Jednoho člověka by Městská policie snad mohla obětovat. 

Nepořádek v  parku je koneckonců přímo před budovou 

úřadu MČ Praha 3 na Seifertově ulici. Skvělá vizitka.

Zkuste proto psát i o tomto tématu a hlavně zjišťovat, 

zda došlo k nějakému posunu. Jinak si budu já i ostatní vo-

liči myslet, že je váš plátek k ničemu a zabývá se jen pro-

pagací současné garnitury na radnici. V případě potřeby 

mě neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem

Filip Říha

Seifertova

Tématu bezdomovectví se radnice a RN věnují dlouhodo-
bě, naposledy v č. 12/2018.

Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 28. 2. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal zastupitel Matěj Michalk Žaloudek

Na vítání občánků dne 21. 3. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zastupitelka Lucie Vítkovská
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rozhovor

„Občas je těžké vysvětlit, co vlastně 
dělám,“ říká Floex
Celý svůj život žije Tomáš Dvořák, kterého náš hudební svět zná pod přezdívkou Floex, na Praze 3 
v blízkosti náměstí Jiřího z Poděbrad. Místo bydliště bylo vždy klíčové pro jeho tvorbu, za niž si 
v minulosti odnesl několik hudebních ocenění. A letos dokonce Cenu Anděl, a to za desku 
A Portrait Of John Doe, kterou natočil společně s britským kolegou Tomem Hodgem.  

Jedna z mých nejstarších vzpomí-
nek na tebe je, když jsi na křižovat-
ce na  Jiřáku natáčel zvuky projíž-
dějících aut. Co jsi tam vlastně 
prováděl?
To je opravdu hodně dávno, asi rok 
2002. Jednalo se o projekt, který byl 
určený pro výstavu v Pařížské galerii 
Espace Electra, jmenoval se jedno-
duše „Crossroad“. Auta projíždějí 
v určitém rytmu přes čtyři místa 
na křižovatce, která snímá kamera. 
Jejich barvy byly zdrojovou infor-
mací, kterou jsem převáděl do hud-
by. Barvu jsem přiřadil např. k něja-
kému tónu či harmonii. Byl jsem 
z toho tenkrát trochu nervózní. Jed-
nalo se o první věc na AVU, kde jsem 
zrovna začínal studium. Kurátor vy-
bíral jednoho mladého umělce 
na větší výstavu o nových médiích, 
já jsem se připletl na nějakou schůz-
ku, řekl jsem jim o svém nápadu, 
a vůbec jsem nepočítal, že mě vybe-
rou. Ale stalo se. Pak jsem zjistil, že 
to musím taky nějak realizovat, 
zprvu jsem vůbec nevěděl jak. Když 
jsem si na Jiřáku nahrával testovací 
materiál, lidi mě během procesu za-
stavovali a ptali se, co to tam dělám. 
Bylo by ale asi trochu složité to vy-
světlovat.

V té době jsi natočil také svoji první 
desku Pocustone. Jak dlouhou 
cestu jsi jako hudebník od té doby 
ušel?
S odstupem času nechápu, jak jsem 
tuhle desku vůbec složil, třeba 
i technologicky. Bylo mi teprve dva-
cet let. Byly jiné podmínky pro práci 
než teď. Dneska vám na skládání 
hudby stačí třeba i jen nějaký 
chytřejší telefon. Pamatuji se, že 
představu o první desce jsem měl už 
předtím, ale sampler tehdy stál oko-
lo 80 tisíc korun. Na to jsem jako 
student neměl. Takže trvalo několik 
let, než jsem se k tomu dopracoval. 
Cítím ale z té desky svůj jasný ruko-
pis, který nevím, kde se vzal, prostě 
shůry.

Po vydání alba jsi měl koncert hned 
v  Paláci Akropolis, což musel být 
pro začínajícího umělce úspěch.
Pamatuji si na něj. A taky na to, jak 
jsme se fotili na střeše budovy. Zrov-
na nedávno mi kamarád posílal z té 
střechy fotky. Předtím jsme měli jen 
pár koncertů a hrát v Akropoli bylo 
pro nás samozřejmě zcela zásadní. 

Vracíš se do minulosti? Nenapadlo 
tě někdy naživo připomenout debut 
svým fanouškům?
Přiznám se, že mě zajímá především 
současnost. Staré věci pro mě už ne-
jsou zas tak aktuální a hůř k nim hle-

dám cestu. Maximálně dokážu na 
dobu, kterou mám s tou tvorbou 
spojenou, melancholicky zavzpomí-
nat.

Loni jsi vydal spolu s Tomem Hod-
gem desku The Portrait of John 
Doe, za  níž jsi v  březnu převzal 
cenu Anděla. Do jaké míry si ji ce-
níš?
Byl to můj asi nejnáročnější projekt. 
Nejen, že to byla moje první velká 
spolupráce, navíc se skladatelem 
z Londýna, ale zejména i kvůli na-
hrávání se Symfonickým orchestrem 
Českého rozhlasu. Deska je to ale 
trochu míň přístupná, než moje 
předchozí tituly. Navíc už jsem 
na scéně trochu zavedený. Kritici ra-
ději objevují někoho neokoukaného. 
O to víc mě potěšila cena. 

Jak jste se s Tomem podělili o kom-
ponování? 
Na začátku jsme společně improvi-
zovali ve studiu. Vznikly skici, řadu 
z nich jsme zahodili, něco z materiá-
lu nám přišlo natolik inspirativní, 
abychom se tím zaobírali dál. V dal-
ších fázích jsme už pracovali na dál-
ku. Tom má blízko ke klasické hud-
bě, takže měl pod palcem víc aranže, 
já jsem se věnoval víc produkci a do-
pracovával formy skladeb.

Od  jednoho hudebního motivu se 
poté rozvíjely další nápady?
Nebyla to čistá improvizace, že bych 
hrál na klarinet a Tom mě doprová-
zel na piano. Přirovnal bych to 
k ping–pongu, kdokoliv může coko-
liv. Důležité bylo, aby akce vašeho 
partnera ve vás vzbudila nějakou in-
spiraci, nebo asociaci. 

V jednom rozhovoru jsi říkal, že jste 
dokonce použili hrnce a jiné nehu-
dební pomůcky.
To je pravda, začali jsme zprvu mlá-
tit do kuchyňského nádobí, do jízd-
ního kola, zkrátka do všeho, co vy-
volalo inspiraci. Aby se rozjel 
asociační koloběh. 

Které zvuky z  této fáze na  desce 
nakonec zůstaly?
Vlastně není důležité, které z nich 
na desce jsou. Často se může stát ně-
jaký motiv inspirací pro jinou hu-
dební myšlenku, která je zrovna zá-
sadní. Bez toho primárního impulzu 
by se to ale nestalo. Dalo by se to 
srovnat s malířstvím. Můj oblíbený 
abstraktní expresionista Cliford Still 
tvořil tak, že překresloval barvy přes 
sebe. Původní barva často vidět ani 
není, anebo jen ve zbytkovém ná-
znaku. Bez původního impulzu by 
ale obraz vypadal zcela jinak.  
Vrátím se ještě k tomu nádobí. Pou-
žili jsme poklice, které ve výsledku 
zněly jako tibetské mísy nebo zvon. 
Jsou rozprsklé po celé desce od za-
čátku do konce. 

Jak ses s Tomem seznámil? 
Potkali jsme se na jednom festivalu 
v Berlíně, poté mi napsal, že by se 
rád u mě v Praze zastavil. Skončili 
jsme ve studiu a já ze začátku nevě-
děl, co tam budeme vlastně dělat. 
A tak vlastně začalo mlácení do hrn-
ců, abychom se uvolnili a odbourali 
zábrany. (smích) 

Kdo je John Doe, podle něhož se 
album jmenuje?
Název vznikl vlastně později. V ang-
ličtině se výraz používá pro někoho, 

kdo nemá jméno. Chtěli jsme tím vy-
jádřit, že nám nejde o nikoho kon-
krétního. Český ekvivalent by mohl 
znít Jan Novák. Podstatné to ale pro 
samotnou hudbu není. Spíše název 
doplňuje pocit ze samotné hudby, 
v níž důležitou roli hrají běžné lid-
ské okamžiky, takové, které sdílíme 
my všichni.
K tématu desky nás přivedla hudba 
samotná, příběhy, které v nás vyvo-
lala. První z nich bylo Resurgence, 
„Zmrtvýchvstání“. Na začátku byla 
melodie, která nekonečně klesá, pro-
padá se čím dál víc hlouběji, pak ná-
sleduje dovětek, v němž se prvotní 
melodie transformuje do ještě čistší 
a jasnější podoby. Jako když člověk 
prochází krizí, poté ale dojde k pozi-
tivní transformaci.

Překvapuje mě kontrast mezi abs-
trakcí a v podstatě biblickou, nebo 
i  starodávnou mytologií, podle níž 
se některé skladby jmenují. Je to 
záměr?
Pro mě ne. V tomto případě se jed-
nalo o vnitřní, osobní transformaci. 
Deska má  duchovní rozměr, ale ne 
náboženský. 
Za dobu co skládám, se mi změnilo 
vnímání hudby. Dřív jsem hudbu víc 
vnímal skrze obrazy, dneska to je 
spíš o příbězích, které si za skladba-
mi často představuji.

Máš na kontě i soundtracky k počí-
tačovým hrám, kde jsi ale používal 
svoje skutečné jméno. Proč?
Už to nedělám. Dělal jsem rozdíl 
mezi autorskou tvorbou a hudbou 
složenou pro nějaký účel, v tomto 
případě pro obraz. Ale docházelo 
ke zmatkům. Lidé by mě buď znali 

jen jako autora soundtracků, anebo 
pro moji autorskou tvorbu. Za důle-
žitější považuji, že mám určitý styl 
a rukopis, který je patrný z obou ka-
tegorií.

Promítá se tvoje hudba i do vlastní-
ho života? 
Na to existuje složitější odpověď. 
Možná má na mě vliv v emoci a ener-
gii, která je mi v nějakém období 
blízká, možná v těch zmíněných pří-
bězích, které si do tvorby občas pro-
mítám. Na druhé straně hudba fun-
guje sama o sobě, není potřeba k ní 
dávat nějaký klíč, nebo cokoli vysvět-
lovat. Často v ní řeším témata a pro-
blémy zcela odtržené od reality.

Do jaké míry tě inspiruje místo, kde 
žiješ? 
Žil jsem nějakou dobu v Maďarsku 
a musím říct, že tam mi skládání 
moc nešlo. Jsem uhnízděný většinou 
ve svém studiu, kde jsem si za dlou-
hou řadu let vytvořil pole, v kterém 
je mi dobře. Jen těžko se mi z mého 
světa daří vystoupit, v poslední době 
se mi to povedlo v jednom případě. 
Jednalo se o představení Nepřestá-
vej s Terezou Hradílkovou, které 
jsme připravovali na rezidenci v Ma-
lovicích pro Divadlo Ponec. 

Text a foto Martin Hošna

Floex (nar. 1978) se jmenuje 
vlastním jménem Tomáš Dvořák. 
Skládá a zároveň propojuje 
elektronickou a akustickou 
hudbu do atmosférické podoby, 
tvoří i v oblasti multimedií. Vydal 
alba Pocustone (2001), Zorya 
(2011), EP Gone (2014), za něž 
získal několik hudebních ocenění 
(Ceny Anděl, Nominace 
na evropské ceny Qwartz, 
Nominace na Apollo a Vinyla 
Awards). Za poslední desku 
A Portrait Of John Doe, která 
vznikla společně s britským 
hudebníkem Tomem Hodgem, 
získal letos Cenu Anděl.  Vytvořil 
také soundtracky pro počítačové 
hry Samorost II, III 
a Machinarium. Je autorem 
interaktivních instalací 
a performance (RBB, Křižovatka, 
Živá Partitura). V Divadle Ponec 
se podílí na představení 
Nepřestávej s Terezou 
Hradílkovou.

     Zajímají mě 
lidské okamžiky, 
které sdílíme 
všichni

”
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téma

Dotace pro rok 2019 jsou viditelně 
štíhlejší, i tak patří v Praze k těm 
nejvyšším 
Zastupitelstvo městské části na svém jednání 19. března schválilo rozdělení dotací z dotačního 
fondu na rok 2019 ve výši 12,5 milionu korun. 

Ve srovnání s předchozím 
rokem, kdy bylo na dota-
ce rozděleno 16,5 milionu 
korun, se jedná o částku 

o čtvrtinu nižší. Částka na dotace vy-
chází ze schváleného rozpočtu, jehož 
prioritou byla vyrovnanost. I tak má 
Praha 3 ve srovnání s ostatními měst-
skými částmi v dotacích jeden z nej-
vyšších fi nančních objemů. Pro srov-
nání uveďme celkovou výši dotací 

ve srovnatelně velkých městských 
částech, např. Praha 2, celková částka 
3 695 000 Kč (kultura 900 000 Kč, 
prevence kriminality 500 000 Kč, 
prevence sociálně patologických jevů 
a návazné kriminality 383 000 Kč, 
mimoškolní činnost dětí a mládeže 
500 000 Kč, sport 262 000 Kč, život-
ní prostředí 250 000 Kč, oblast so-
ciální a sociálně zdravotní 900 000 
Kč.), nebo Praha 7, celková částka 

4 730 000 Kč (bezpečnost a protidro-
gová prevence 200 000 Kč, kultura 
2 200 000 Kč, sociální a zdravotní 
830 000 Kč, sport 1 000 000 Kč, škol-
ství 250 000 Kč, životní prostředí 
250 000 Kč).

Jak se rozhodovalo
Největší míra zodpovědnosti ležela 

na členech jednotlivých odborných 
výborů a komisí, tedy členech porad-

ních orgánů Rady městské části a Za-
stupitelstva městské části. Členové ko-
misí a výborů rozhodovali naprosto 
individuálně a nezávisle pomocí elek-
tronického přidělování bodů podle 
předem stanovených kritérií v rámci 
jednotlivých dotačních programů pro 
jednotlivé žádosti o dotace.

Výsledné sumarizované bodové 
ohodnocení bylo pro závěrečné roz-
hodování Výboru pro dotační politi-
ku směrodatné. Doporučení tohoto 
výboru poté akceptovala i Rada 
městské části a předložila ho zastu-
pitelstvu ke schválení.

Priority
Členové komisí a výborů zohled-

ňovali význam a přínos žádosti pro 
městskou část, její obyvatele a množ-
ství zapojených skupin obyvatel. 
 Zohledňována byla i doba trvání 
projektu. Upřednostňovány byly 
projekty s delším trváním před pro-
jekty jednorázovými. Zřetel byl brán 
i na skutečnost, zda projekt požívá 
i další podporu, např. z Magistrátu 
hlavního města Prahy. Tyto projekty 
podpořeny nebyly, nebo jen nižšími 
částkami.  Hodnotitelé rovněž zkou-
mali, zda žadatel dotaci skutečně 
potřebuje, či zda je schopen projekt 
fi nancovat sám. Větší pozornosti 
a podpoře se těšily projekty směro-
vané na děti a seniory realizované 
na Praze 3. Důležitým kritériem byl 
také veřejný zájem, upřednostňová-
ny byly projekty podporující spol-
kovou a místní činnost. Snahou bylo 
podpořit více projektů třeba nižší 
částkou pro zajištění základních po-

třeb, jako úhradu nájmu či energií, 
před podporou jednorázových akcí 
s vysokým fi nančním požadavkem.

Srovnání s předchozím rokem
V letošním roce bylo řádně podá-

no 368 žádostí, v minulém roce 390. 
Ve srovnání s rokem 2018 bylo vyho-
věno více žádostem, letos 270, loni 
258. Letos bylo zamítnuto 98 žádos-
tí, v loňském roce 132. 

Vzhledem k nižšímu rozpočtu si 
ve srovnání s minulým rokem pohor-
šily všechny dotační programy. Nej-
citelnější propad zaznamenal pro-
gram pro oblast kultury. V loňském 
roce obdržel 3 500 000 korun, letos 
necelé 2 000 000. Naopak nejmenší 
ztráty postihly dotační program pro 
oblast volnočasových aktivit dětí 
a mládeže, který letos obdržel 
3 000 000 (vloni 3 500 000) a dotač-
ní program pro sociální oblast 
a zdravotnictví s dotací 4 021 000 
korun (vloni 4 440 000).

Nová dotační pravidla
Souběžně s rozdělováním dotací 

pro letošní rok pracuje vedení radni-
ce na přípravě nových pravidel pro 
rozdělování dotací. Cílem je krom ji-
ného dosáhnout větší transparent-
nosti při rozdělování dotací. V plánu 
je připravit pravidla tak, aby mohla 
být předložena zastupitelstvu ke 
schválení v červnu tohoto roku.

Kompletní přehled přidělených 
dotací naleznete na str. 8–9 tohoto 
vydání Radničních novin. 
  Radko Šťastný

Mám z toho velkou 

radost. Letos poprvé 

se myslím podařilo 

rozdělit peníze 

spravedlivěji než 

v předchozích letech, 

kdy nemalá část 

plynula do organizací napojených 

na různé kamarádíčky. Všechny 

komise se snažily podpořit zejména 

projekty, které na Praze 3 vznikají, 

odehrávají se tu a v nichž spatřujeme 

smysl. Například v oblasti volnočaso-

vých aktivit jsme vyřadili jednorázové 

a drahé akce s pódiem a audiotechni-

kou a raději podpořili projekty soustav-

nější a s větším výchovným efektem. 

I přesto, že jsme letos rozdělovali 

o 4 miliony méně, myslím, že všichni 

skutečně potřební podpořeni byli.

Michal Vronský (TOP 09/STAN),

koaliční zastupitel

Letos bylo do dotač-

ních programů 

z rozpočtu MČ P3 

vyčleněno 

12 500 000 Kč, 

žadatelé o dotace 

podali žádosti 

za téměř 48 000 000 Kč (přibližně 4x 

více). V minulých letech byly dotace 

(neboli peníze občanů přerozdělené 

státem) přidělovány i do projektů 

navázaných na stranické funkcionáře 

a jejich kamarády, kdy dotace pouze 

navyšovaly obchodní zisk soukromých 

subjektů. Často se jednalo o předraže-

né kulturní projekty s minimálním 

dopadem na život občanů Prahy 3. 

Letos dotace skutečně slouží jako 

nástroj podpory veřejného zájmu, 

a ačkoliv se nemohlo dostat na všech-

ny, byly rozděleny spravedlivě.

 František Doseděl (Piráti),

koaliční zastupitel

Letos jsem se 

účastnila hodnocení 

dotací v oblasti 

volnočasových aktivit 

a v oblasti sociální. 

Věřím, že jsme podle 

našeho nejlepšího 

svědomí podpořili aktivity, které jsou 

pro Prahu 3 prospěšné a někdy 

i naprosto nezbytné. Ve všech 

komisích si klademe otázku, jak 

upravit grantová pravidla pro příští rok, 

a to s ohledem na předpoklad snížení 

objemu grantového fondu a zajištění 

zachování podpory důležitých 

a prospěšných aktivit. Nová pravidla 

musejí být též transparentnější, 

zejména zamítnutí žádosti musí být 

vždy opravdu dobře odůvodněno.

Martina Chmelová (Zelení),

koaliční zastupitelka

Kladně vnímám 

snížení objemu 

poskytnutých dotací. 

Naopak negativně 

nahlížím na politizaci 

rozdělování fi nancí. 

Mnoha tradičním 

a prospěšným projektům byla 

poskytnuta jen zanedbatelná fi nanční 

částka a na některé projekty vůbec 

nepřišla řada. Jak jsem se dozvěděl 

na jednání zastupitelstva, fi nance 

někteří jeho členové přidělovali podle 

vlastního politického smýšlení. Musím 

bohužel konstatovat, že pevná kritéria, 

která jsem osobně zaváděl do rozho-

dovacího procesu, nejsou dodržována 

a dotace jsou tak přidělovány podle 

politické afi nity k té či oné organizaci. 

Tomáš Kalivoda (Koalice pro Prahu 3)

opoziční zastupitel

Na rozdělení dotací 

se promítla skuteč-

nost, že se změnilo 

vedení na radnici, 

které stoplo žádosti 

pro akce v Paláci 

Akropolis. Zároveň 

mě překvapilo, že celkem tři koaliční 

zastupitelé z vedení radnice ohlásili, že 

mají střet zájmů, když se o dotacích 

rozhodovalo. Při hlasování zastupitel-

stva, když se schvalovalo rozdělení 

dotací, jim to však nijak nebránilo 

zvednout ruku. Očekával bych, že se 

zdrží. 

David Soukup (ANO),

opoziční zastupitel

Anketa  Jak hodnotíte výši a rozdělení dotací pro letošní rok?
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názory zastupitelů

V názoru místostarosty Štrébla (Piráti) v Radničních 

novinách č. 3/2019, str. 13, se objevily  zavádějící 

a nepravdivé informace očerňující osobu opoziční-

ho zastupitele a  poslance Parlamentu ČR Petra 

Venhody, který poukazoval v příspěvku „Piráti krmí 

své hladové Piráty“ na  praktiky nového vedení 

radnice v  oblasti odměňování svých stranických 

kolegů. Jednou z  oněch odměňovaných je totiž 

i jeho životní partnerka, radní Anna Kratochvílová 

(Piráti). Ta se nezúčastnila již osmi! z 13 zasedání 

Rady MČ. Má tak skoro 62 % absenci. Odměny 

za funkci však užívá vesele dál. 

Věřím ve shodu nás všech, že stáří má být obdo-

bí klidu a pohody. Současná kvalita péče o seni-

ory na Praze 3 tomu však neodpovídá. Příslušná 

městská část se o své seniory stará prostřednic-

tvím příspěvkových organizací, kterými jsou 

domy s pečovatelskou službou a ošetřovatelský 

dům. Obě tato zařízení v současné době nemají 

svého ředitele. Z  jednoho zařízení paní ředitelka 

odešla a z druhého byla odejita. Já osobně jedno 

pečovatelské zařízení vedu a z vlastní zkušenosti 

vím, že jsem pro seniory jako ředitelka důležitá. 

Pro seniory je zásadní cítit jistotu a vědět, že nej-

sou sami a mají se vždy na koho obrátit. Každý 

ředitel přináší nějakou vizi či koncepci a je zodpo-

vědný za chod organizace. Zcela zásadní je zvy-

šování kvality a efektivity služeb a dodržování fl e-

xibility v obsazování lůžek. Cílem městské části 

by mělo být dosažení vysoké úrovně péče 

ve všech zařízeních pro seniory. Bohužel se ale 

obávám toho, aby pečovatelská služba měla 

v budoucnu dostatek kvalifi kovaného personálu. 

Věřím, že radnice brzy vypíše konkurz na  nové 

ředitele, kteří vizi ohledně zvyšování kvality péče 

podpoří. Nesmíme zapomínat ani na to, že seni-

oři jsou rádi součástí společenského života. 

V minulosti se nám dařilo pravidelně pořádat kul-

turní akce díky programu Fresh senior, který jsme 

s kolegou pro seniory vymysleli. Jsem přesvěd-

čena, že je potřeba pokračovat v aktivním zapo-

jování seniorů do  společenského dění, a  to 

na místech, která jsou pro ně snadno dostupná. 

Přála bych si, aby senioři na Praze 3 prožívali ob-

dobí stáří v  poklidu, aby věděli, kam se obrátit 

o pomoc, a aby rodiny seniorů věděly, že je o je-

jich blízké dobře postaráno. O to by mělo jít nám 

všem. 

Klid, pohodlí a jistota pro seniory na Praze 3 

Cizí jazyky jsou v kurzu
Anna Kratochvílová / Piráti

Technická správa komunikací připravuje na rok 2020 rekonstrukci 

Koněvovy ulice, která má být provedena v obdobných parametrech 

ulice Husitské realizované v  roce 2018. I  když projekt rozhodně 

představuje posun k lepšímu, výsledek rekonstrukce Husitské budí 

oprávněné rozpaky a je promarněnou příležitostí proměnit ulici v pří-

jemný městský bulvár.

Projekt na Koněvovu jsme zdědili a prakticky od začátku mandá-

tu jednáme, zda by se ještě nedal „zlidštit“. Z vedení hlavního měs-

ta Prahy nyní přišly dodatečné podněty – v  ulici chybí bezpečná 

opatření pro cyklistiku a infrastruktura pro dobíjení elektrobusů – ty 

by mohly jezdit na  liniích 133, 136 a 207, což velmi vítáme. I pro 

Prahu 3 se tak otevřela možnost znovu projekt korigovat.

Hlavním nedostatkem chystané rekonstrukce je minimum stro-

mů. Na to je ale již zřejmě pozdě, protože sítěmi se již hýbat nedá. 

Věcí, kterou lze ale snad celkem snadno napravit, jsou chybějící 

přechody pro chodce přes Koněvovu na mnoha místech – zejména 

na křižovatkách s ulicemi Hájkova, Ostromečská a u komunistickou 

asanací zničené ulice Budovcova, kde mají vzniknout i nové zastáv-

ky autobusu. Pěší prostupnost je tu přitom zásadní, protože jinak se 

lidé, kteří se třeba nepohybují tak čiperně jako ostatní nebo mají 

z jedoucích aut strach, mnohem hůře dostávají do parku, na cyk-

lostezku či na zastávku autobusu.

Jsem moc rád, že jsme v Radě městské části jednohlasně roz-

hodli o tom, že má Praha 3 doplnění přechodů pro chodce požado-

vat. Stojíme o to, aby se Koněvova ulice posunula od dopravní tep-

ny blíže tomu, co je dobré pro místní lidi.

Budu ještě jednat s  náměstkem primátora pro dopravu, coby 

zadavatelem a investorem stavby, aby si požadavky Prahy 3 také 

osvojil. Jestli projektant požadavky Prahy 3 zapracuje, to ještě uvi-

díme. Držte nám palce. 

Město pro lidi – 
chceme doplnit přechody 
na Koněvově ulici

Ondřej Rut / Zelení 

Pár řádek o tom, proč 
zvyšujeme nájmy v obecních 
bytech

Jiří Ptáček / TOP 09/STAN

Lucie Vítkovská / Koalice pro Prahu 3 Petr Venhoda  / ANO

Vedení radnice se odhodlalo k nepopulárnímu, ale nezbytnému kro-

ku – zvyšujeme nájmy v obecních bytech. Rád bych zde vysvětlil, 

co nás k tomu vedlo. Praha 3 disponuje nemalým bytovým fondem. 

Jde o více než 2 000 bytů. U naprosté většiny nájmů je cena stano-

vena usnesením Rady městské části ze dne 26. 8. 2009. Nájemníci 

platí částku 95,55 Kč/m2 měsíčně. Například nájem bytu (bez ener-

gií) o velikosti 70 m2 vychází na 6 700 Kč měsíčně. Ačkoliv v posled-

ních letech nájmy v Praze radikálně vzrostly a zvýšily se i provozní 

náklady na údržbu bytového fondu, politici Prahy 3 za celých deset 

let nenašli odvahu alespoň k částečnému narovnání cen.

U  stávajících smluv na  dobu neurčitou se zvyšuje nájemné 

o 20 %, což je maximální možné navýšení dle Občanského zákoní-

ku. Nová cena tedy je 114,66 Kč/m2. Současně připravujeme nová 

pravidla bytové politiky (zjednodušeně řečeno – podmínky pro zís-

kání obecního bytu). Nové smlouvy by měly být uzavírány přede-

vším na dobu určitou a ještě před stanovením nových pravidel se 

budou další smlouvy uzavírat (či prodlužovat) za cenu 120 Kč/m2 

měsíčně.

Chceme i nadále poskytovat dostupné bydlení. Smyslem je pře-

devším řešit potřeby lidí v obtížné životní situaci, nebo poskytnout 

lepší podmínky například učitelům a strážníkům. Považujeme však 

za nezbytné, aby tato politika byla dlouhodobě udržitelná. Celý sys-

tém obecního bydlení nesmí být ztrátový jako v minulosti. 

Vytkli jsme si ambiciózní cíl, aby každý deváťák mluvil plynně anglicky. 

Na tom jsem začala pracovat ihned po zvolení. Základem našich snah 

je mezinárodní spolupráce a  interakce s  rodilými mluvčími. V únoru 

jsme do  rozpočtu městské části prosadili prostředky, aby na každé 

škole mohl působit rodilý mluvčí. Vyčlenili jsme prostředky na podporu 

výjezdů žáků do zahraničí a na projekty, kde žáci budou jazyk intenziv-

ně používat. Na březnovém zastupitelstvu jsme schválili memorandum 

o spolupráci s organizací The Duke of Edinburgh’s International Award 

(DofE), což nám umožní ještě v tomto školním roce pilotovat první kon-

krétní vzdělávací inovace jako bilingvní letní tábory.

Britská organizace DofE působí ve 160 zemích a jejích programů se 

účastní 1,3 milionu dětí. Jejím cílem není pouze jazykové vzdělávání, 

třebaže na Praze 3 bude jeho zásadní součástí. Program ještě tento 

školní rok spustíme s vybranými žáky osmých a devátých tříd a učiteli 

na pěti našich školách. Většina peněz, které Praha 3 do programu in-

vestuje, půjde právě našim učitelům.

Tato spolupráce pro nás představuje pilíř našich snah vybudovat 

mezinárodní partnerství ve vzdělávání. Sehnat instituce ve světě, které 

by chtěly spolupracovat s  českými školami, totiž není snadný úkol. 

Díky síti škol zapojených do DofE nyní komunikujeme o spolupráci se 

školami v Irsku, Nizozemí, Dánsku a USA. Gró plánované spolupráce 

spočívá v tom, že zahraniční školy přijedou na letní tábor v ČR (s našimi 

dětmi), kde si zároveň splní jednu část programu DofE. Na oplátku 

naše děti vycestují v osmé třídě na delší pobyt na partnerskou školu. 

Nepochybuji o tom, že mnoho našich inovací jazykového vzdělávání 

ještě projde vývojem a stane se vděčným cílem kritiky opozice. Věřím 

však, že naplnit tuto naši vizi za to stojí.

V minulém čísle se v článku Petra Venhody z ANO objevily nepravdy 

nebo zavádějící informace, které vyvolaly reakce dotčených osob 

podle § 10 tiskového zákona. Po dohodě s dotyčnými jsou tyto reakce 

dostupné v online verzi Radničních novin na webu Prahy 3. 
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inzerce

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 705 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volnými venkovními parkovacími 
stáními. 
Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za měsíc

Termín 

nabídky

1. Květinová 2576/17A
Venkovní parkovací 

stání č. 9
12 m2  800 Kč

8. 4. 2019

Do 18.00 hod.

2. Květinová 2576/17A
Venkovní parkovací 

stání č. 12
12 m2  800 Kč

8. 4. 2019

Do 18.00 hod.

VÝZVA č. 706 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážovými stáními. 
Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za měsíc

Termín 

nabídky

1. Jana Želivského 15/2387 Motostání č. 101/2 5,4 m2  800 Kč
8. 4. 2019

Do 18.00 hod.

2. Jana Želivského 15/2387 Motostání č. 101/3 5,4 m2  800 Kč
8. 4. 2019

Do 18.00 hod.

Veškeré podrobnosti naleznete na www.praha3.cz/urad/volne-nebytove-prostory

  Celesta Praha, z. ú., nabízí hospodyně 
do domácnosti a společnice pro seniory 
(podpora při zajištění chodu domácnos-
ti, doprovod, trénování paměti apod.) 
E-mail: celesta@celestapraha.cz, tel.: 
775 976 383.

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

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

 SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ – 
opravy karem, kotlů, wawek atd. REVI-
ZE PLYNU + KULATÉ RAZÍTKO, pravi-
delné kontroly, tlakové zkoušky po ode-
brání plynoměru. TOMÁŠ ZIKL, tel.: 
603 486 565 Praha 3.

 Sídlo pro s.r.o, OSVČ v Praze od 149 Kč/

měsíc. Tel.: 728 991 247, www.sidloprofir-

mupraha.cz

 Kompletní rekonstrukce bytů, domů 
a  bytových jader. Malování, podlahy, 
elektro, voda, topení… Seriózní jednání. 

Luboš Srba, tel.: 603 814 590.

 Opravy v bytech – menší i velké– zedníci. 

Tel.: 734 695 775. 

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

hradě, chatě nebo v  kanceláři. Tel.: 

736 140 942.

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

 Rekonstrukce v bytech, i menší opravy dů-

chodcům. Tel.: 734 695 775.

 PEDIKÚRA – Salon Mr. Image – MOKRÁ 
PEDIKÚRA: 350 Kč. Monika Kačmarčí-
ková, Slavíkova 27, Praha 2, tel.: 

731 704 311, monika2019@email.cz.

 VYKLÍZENÍ – ODVOZ STARÉHO NÁBYT-
KU NA  SKLÁDKU. Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odve-
zeme cokoli. Rozumná cena – stěhová-
ní. Volejte tel.: 773 484 056.

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odve-

zu. Tel.: 286 891 400.

 Bestseller: Inkvizice v Čechách po 400 le-

tech. www.kniznieshop.cz, sekce literatura 

faktu.

 Koupím starou bižuterii, krabičky od šper-

ků, hodinky. Tel.: 603 410 736.

 ÚDRŽBÁŘE, UKLÍZEČKU hledám na HPP, 
majitel domů na  P3. Zašlete životopis 

na udrzbar.zizkov@seznam.cz.

 ČINŽOVNÍ DŮM KOUPÍM jako přímý
zájemce. Stav domu nerozhoduje. Děkuji 

za nabídky, informaci na tel.: 602 204 257, 

milan@kodidek.cz.

MALÍ SKÉ a LAKÝRNICKÉ PRÁCE
v etn  sest hování a úklidu, Praha 3

tel.: 777 140 861
malíské a lakýrnické jakerle7_67x19.indd   1 15.1.2019   12:20:02

www.oknacreative.cz +420 777 874 899 info@oknacreative.cz

KOUPÍME VÁŠ

ČINŽOVNÍ DŮM
I SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL       

tel.: 603 247 875  
e-mail: cinzovnidomy@volny.cz

JSME PŘÍMÍ ZÁJEMCI (nikoliv RK)

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky  
a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu 
mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský 
předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je 
maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší 
nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách 
či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Sleva až  
polovina
z doplatku  
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

Koněvova 2427/205

Otevíráme pro Vás novou  
lékárnu Dr.Max na Praze 3

pondělí–pátek 7.00–18.00
Otevírací doba

duben 3
trojka pro_vybrané.indd   4 13.12.2017   10:18:35

trojka_pro_duben_2019_RN_179x363.indd   1 19.3.2019   13:58:16

www.praha3.cz
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důležité informace

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

ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-

ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-

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

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

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

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

vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

Uzemní a časový 
harmonogram 

deratizace na rok 2019 

Praha 3
Alexandra Jermanová, Koněvova 

241 7/159, 130 00 Praha 3, e-mail: 

a.jermanova@seznam.cz.

Jaro 2019
3. 4. – 30. 4. 2019
Luční, Křivá, V Okruží, Sladkovské-

ho nám., Pod Lipami, Na  Jarově, 

Spojovací, sídliště Jarov, sídliště 

Chmelnice, oblast Na Balkáně, Krej-

cárek, Koněvova po Ohradu vč. při-

lehlých ulic, oblast Vackov, Malešic-

ká, Jeseniova, parky Ohrada, 

Pražačka, Jana Želivského a  okolí 

nákladového nádraží, Basilejské ná-

městí, Olšanská a přilehlé ulice, Ol-

šanské náměstí, park Parukářka 

a ulice na něj navazující, U Zásobní 

zahrady.

2. 5. – 31. 5. 2019
Hollarovo náměstí, Soběslavská, 

Šrobárova, Vinohradská, okolí ol-

šanských hřbitovů, OC Flora, Kou-

řimská, náměstí J. z  Lobkovic, Pí-

secká, Slezská, Hradecká, 

Šrobárova, Čáslavská, Kolínská, 

Perunova, Řípská, náměstí J. z Po-

děbrad, Slavíkova, Lucemburská, 

Ondříčkova, Baranova, Bořivojova, 

Sudoměřská, Křišťanova, Žižkovo 

náměstí, Kubelíkova, Mahlerovy sa-

dy, Škroupovo náměstí, Křížkovské-

ho, Bořivojova, Čajkovského, Vlko-

va, Sladkovského náměstí, 

Táboritská.

3. 6. – 28. 6. 2019
Seifertova, Řehořova, náměstí 

W.  Churchilla, Husinecká, Krásova, 

Cimburkova, Blahníkova, Kostnické 

náměstí, Prokopovo náměstí, Rohá-

čova, Havlíčkovo náměstí, Rokyca-

nova, Komenského náměstí, Žerotí-

nova, Ostromečská, Jeseniova, 

náměstí  Barikád, Koněvova od Ohra-

dy dolů, Hájkova, Kališnická, Do-

mažlická, Lukášova, Tachovského 

náměstí, Husinecká, U Památníku.

Podzim 2019
21. 8. – 27. 9. 2019
Spojovací-sídliště Chmelnice, sídliš-

tě Jarov, Koněvova a na ní přilehající 

ulice po Ohradu, parky – Pražačka, 

Ohrada, Krejcárek, Jana Želivského, 

Basilejská, Malešická, Olšanská, Ol-

šanské náměstí, Parukářka, nám. 

J.  z  Poděbrad, Jeseniova - Ostro-

mečská, Hollarovo náměstí, Vino-

hradská, nám. J. z Lobkovic, Flora, 

Žižkovo náměstí, Kubelíkova, Ma-

hlerovy sady, Fibichova, Ondříčko-

va, Baranova, Radhošťská, Korunní, 

Slezská, Soběslavská, Kouřimská, 

okolí zdí Olšanských hřbitovů, nám. 

J. z  Poděbrad, Slavíkova, Lucem-

burská, Škroupovo náměstí.

1. 10. – 31. 10. 2019
Korunní, J. z Poděbrad, Mahlerovy 

sady, Žižkovo náměstí, Kostnické 

náměstí, Seifertova.

Toto období bude využíváno na 

ošetření problémových míst, kde 

musí být deratizační zásah několi-

krát opakován. Opakovaná ošetření 

problematických lokalit s přetrváva-

jícím výskytem dle pokynů příslušné 

hygienické stanice a odboru ŽP.

Jaro je tu! Přivítejte ho spolu s námi pohybem! Seniorfitnes z.s. vás  zve do tělocvičen a bazénů!
Informace a kontakt najdete na www.seniorfitnes.cz.

Cvičíte doma? Pak otevřete www.fitseniors.eu.

Senior fitnes z.s. pořádá pro seniory na Praze 3 pravidelná zdravotní cvičení, která mají za cíl zvýšit soběstačnost a kvalitu 

života. Současně ve svém Kulturně komunitním centru nabízí výukové, sportovní a volnočasové aktivity, které jsou zcela 

zdarma. Více na www.seniorfitnes.cz, www.fitseniors.eu.

místo datum a čas

nám. Barikád 2. 4. 2019  13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 2. 4. 2019  14:00–18:00

Buková x Pod Lipami 3. 4. 2019  13:00–17:00

Jeseniova 143 3. 4. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 4. 4. 2019  15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova 6. 4. 2019  09:00–13:00

Křivá 15 6. 4. 2019  10:00–14:00

Přemyslovská x Sudoměřská 9. 4. 2019  13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova 9. 4. 2019  14:00–18:00

V Zahrádkách x Květinková 10. 4. 2019  13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 10. 4. 2019  15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 11. 4. 2019  15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 13. 4. 2019  09:00–13:00

Tachovské náměstí 13. 4. 2019  10:00–14:00

Na Vrcholu x V Domově 16. 4. 2019  13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 16. 4. 2019  14:00–18:00

nám. Barikád 17. 4. 2019  13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 17. 4. 2019  15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 18. 4. 2019  15:00–19:00

Jeseniova 143 20. 4. 2019  09:00–13:00

Přemyslovská x Orlická 20. 4. 2019  10:00–14:00

Sudoměřská x Křišťanova 23. 4. 2019  13:00–17:00

Křivá 15 23. 4. 2019  14:00–18:00

Přemyslovská x Sudoměřská 24. 4. 2019  13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova 24. 4. 2019  15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 25. 4. 2019  15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 27. 4. 2019  09:00–13:00

Koněvova x V Jezerách 27. 4. 2019  10:00–14:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 30. 4. 2019  13:00–17:00

Tachovské náměstí 30. 4. 2019  14:00–18:00

místo datum a čas

Na Vrcholu x V Domově 2. 5. 2019  15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 4. 5. 2019  09:00–13:00

nám. Barikád 4. 5. 2019  10:00–14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 7. 5. 2019  13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 7. 5. 2019  14:00–18:00

Jeseniova 143 9. 5. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 11. 5. 2019  09:00–13:00

Sudoměřská x Křišťanova 11. 5. 2019  10:00–14:00

Křivá 15 14. 5. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 14. 5. 2019  14:00–18:00

U Rajské zahrady x Vlkova 15. 5. 2019  13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 15. 5. 2019  15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 16. 5. 2019  15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 18. 5. 2019  09:00–13:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 18. 5. 2019  10:00–14:00

Tachovské náměstí 21. 5. 2019  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 21. 5. 2019  14:00–18:00

nám. Jiřího z Lobkovic 22. 5. 2019  13:00–17:00

nám. Barikád 22. 5. 2019  15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 23. 5. 2019  15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 25. 5. 2019  09:00–13:00

Jeseniova 143 25. 5. 2019  10:00–14:00

Přemyslovská x Orlická 28. 5. 2019  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 28. 5. 2019  14:00–18:00

Křivá 15 29. 5. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 29. 5. 2019  15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 30. 5. 2019  15:00–19:00

Výběrové řízení
Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 26/268, 

Praha 3 přijme zaměstnance na pozici
Sociální pracovník/ce

Kvalifi kační předpoklady:
VŠ vzdělání v oboru sociální práce 

Odborná způsobilost dle § 110 z. č. 108/2006 Sb.

Praxe v oboru sociálních služeb výhodou

Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Znalost standardů kvality dle vyhlášky 505/2006 Sb.

Uživatelská znalost práce PC – znalost IS ORION výhodou

Komunikační dovednosti 

Odpovědnost, spolehlivost, trpělivost, empatii, respekt ke klientům, smysl 

pro týmovou práci, ochotu učit se novým věcem, odolnost proti zátěži

Ochota dále se vzdělávat

Trestní bezúhonnost

Stručná náplň práce:
Jednání a uzavírání smluv se zájemci o službu (dojednávání průběhu, ob-

sahu a rozsahu služby)

Individuální plánování služby (tvorba a revize individuálních plánů uživatelů)

Vedení papírové i elektronické dokumentace

Jednání v zájmu klienta s dalšími institucemi

Metodické vedení týmu pracovníků přímé péče

Nabízíme:
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Zajímavou, pestrou a zodpovědnou práci 

5 týdnů dovolené

Příspěvek na stravování formou stravenek

Příspěvek na dopravu

Příspěvek na kulturní, vzdělávací a sportovní vyžití (UNIŠEK)

Mobilní telefon

3 dny Sickday

Strukturovaný životopis zasílejte elektronicky 
na e-mail: vacek@psp3.cz.
Pohovory s vybranými uchazeči se uskuteční po předchozí domluvě.
Nástup možný ihned nebo dle dohody. 

místo datum a čas

d
ub

en

Šrobárova x Květná 6. 4. 2019 9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 6. 4. 2019 13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 7. 4. 2019 9:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 13. 4. 2019 9:00–12:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 20. 4. 2019 9:00–12:00

Jeseniova 143 21. 4. 2019 13:00–16:00

kv
ět

en

Na Vackově x Pod Jarovem 12. 5. 2019 13:00–16:00

Šrobárova x Květná 18. 5. 2019 9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 18. 5. 2019 13:00–16:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 25. 5. 2019 9:00–12:00

Jeseniova 143 25. 5. 2019 13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 26. 5. 2019 13:00–16:00

če
rv

en
Šrobárova x Květná 22. 6. 2019 9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 22. 6. 2019 13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 23. 6. 2019 9:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 23. 6. 2019 13:00–16:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 29. 6. 2019 9:00–12:00

Jeseniova 143 29. 6. 2019 13:00–16:00

Přemyslovská x Orlická 30. 6. 2019 9:00–12:00

nám. Barikád 30. 6. 2019 13:00–16:00

Kontejnery na bio odpad 1. pololetí
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty 

živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

•  Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, 

kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína 

z květináčů, spadané ovoce atd.

•  Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, ma-

so, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny 

a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Pra-

ha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387
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 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Pá 5. 4. 18.00 – So 6. 4. 9.30 Pyžámkový 

večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti se 

postaráme my

Pá 12. 4. 16.00 Velikonoční dílny aneb Jaro 

v plném proudu

Pá 12. 4. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek 

pro pěstounské rodiny

Pá 12. 4. 16–18 Výchovné problémy v rodi-

ně – děti a lhaní

Ne 14. 4. 17–20 Sportovní podvečer pro 

ženy

Pá 26. 4.  16.00  Čarodějnice v  Zahradě 

aneb Magické odpoledne

Individuální poradenství a  mediace, pod-

půrné skupiny

Čt 4. 4. 17–18 Jak na poruchy učení a cho-

vání s etopedkou Mgr. Janou Češkovou

Pá 5. 4. 10–12  Laktační poradna s Marikou 

Pithartovou, DiS.

Po 8. 4. 9–10.30 Poradna v oblasti osob-

nostního rozvoje

Pá 12. 4. 9.30–11.30 Psychomotorický vý-

voj s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Ne 14. 4. 18–19 Výživová poradna pro děti 

i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou

Út 23. 4. 15–16 Dvojčata v rodině

Čt 25. 4. 10.30–12 Sebepéče pro ženy

Krizová linka Nové Trojky

Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či 

náhlé osobní krizi, můžete vždy od  pátku 

do neděle včetně kontaktovat naši konzul-

tantku, vyškolenou pracovnici krizové linky 

na tel.: 734 258 291.

Internetové poradny

Rodinné a občanské. Daně a jak na ně. So-

ciálně právní ochrana dětí. Výchova dětí.

Dotazy do  internetových poraden posílejte 

na email: jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz, 

předmět „poradna“. Možnost individuálních 

osobních konzultací dle dohody. Info a rezer-

vace Jolana tel.: 603 416 724 nebo email.

Klub dobrovolníků Nové Trojky

Info a  nábor nových dobrovolníků Helena 

774 644 974.

St 10. 4. 19.00 Obšívaný Swarovski kámen 

s Bárou Hudiovou

Kurzovní tipy

Přihlašování do kurzů a náhrady hodin na: 

nova-trojka.webooker.eu. 

Kreativ – ateliér užitého umění pro dívky 

od 9 let, st 14.30–16

Keramika pro nejmenší od 3 let, po 16–17

Miminka I - cvičení pro rodiče s dětmi od 2 

do 6 měsíců, pá 11–11.45

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma měsíce: Bitky a agrese

2. 4. Jak pracovat s agresí? Přijď to zjistit! 

8. 4. Mezinárodní den Romů

9. 4. Antistresové omalovánky

11. 4. Malování vajíček

15. 4. Rizika a legislativní dopady bitek

18. 4. Přespávačka v klubu

22. 4. Velikonoce v klubu

25. 4. Klubový parlament

  Rodinný klub Ulitka 
na Pražačce

 My.Aktivity, o.p.s.

 Nad Ohradou 2667/17, Praha 3

 tel.: 212 242 180, 777 851 386   

 info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz

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  pá 14.30–18, st 

14.30–16, čt 15.15–18), vstupné do herny: 

25,-/0,5 hod., 50,-/hod.+10,- za  každou 

započatou hod., sourozenec 10,-/hod.)

1. 4. 16.30–18 Vše, co jste chtěli vědět 

o výživě a báli jste se zeptat

6. 4. 9–16 Jarní bazar oblečení a potřeb pro 

děti a těhotné

8. 4. 16.30–18 Cvičení s Katkou – ploché 

bříško

16. 4. 16–17.30 Výtvarná dílna: Velikonoční 

zdobení

28. 4. 10–12.30, 14–16.30 Uličníci v praž-

ských uličkách – Petřín

29. 4. 15.30–17.30 Montessori workshop

30. 4. 15–22 Žižkovské čarodějnice v Pra-

gue Central Camp 

Více informací o  programu naleznete 

na www.rkulitka.cz/akce.

Nové kroužky:

–  Kurz češtiny pro děti (skupina II.) – 26. 3.–

25. 6., út 15.30-16.15

–  Kurz češtiny pro dospělé (začátečníci) 

1. 3.–26. 6., st 17.45 – 18.45

Více informací www.rkulitka.cz/krouzky.

Letní příměstské tábory 2019: Termíny 

a online přihlášky na www.rkulitka.cz/tabo-

ry.

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. 4. 17–19.30 Jarní drátování

5. 4. 17.30–20 Já a  hravost v  tvorbě – 

workshop s prvky arteterapie

6. 4. 10–19 Rodinná úniková hra Jeden den 

s Malým princem

7. 4. a 14. 4. 15–17 Keramická dílna – sle-

pice

9. 4. 17–20 Velikonoční dekorace z pedigu

12. 4. 17–20 Výtvarný ateliér – jarní akvarel

16. 4. 17–19.30 Velikonoční drátování

16. 4. 15–18 Parkour tour 2019

18. 4. 10–16 Dračí čtvrtek v ulitě

18. 4. 8–17 Tradiční velikonoce v Ulitě – pří-

městský tábor

23. 4. 17–20.30 Vitráže technikou Tiffani

30. 4. 16–19 Pálení čarodějnic v Ulitě 2019

3. 5.–5. 5. Jarní výprava na  Kokořínsko, 

sraz v 15.45 na Masarykově nádraží

14. 5. 14.30–18 U klub na pixaří výstavě

25. 5. 10–19 Rodinná úniková hra Jeden 

den s Malým princem

Letní příměstské  a pobytové tábory 1. 7.–

30. 8. Výlety, tanec, výtvarka, keramika 

a  další bohatý program. Pobytové tábory 

na táborové základně Žloukovice u Berouna. 

Více informací naleznete 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 DU-

BEN – ČERVEN 2019

•  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 DUB-

NU? 

3. 4. Podpůrná skupina v počátcích mateř-

ství, 13–15

3. 4. Práva a povinnosti rodičů a MŠ, 18–20

6. 4. Blízký vztah s dítětem, 10–13

7. 4. Pohybové hrátky a jóga pro děti, 10–16

9. 4. Zkrocená poporodní deprese, 17–19

10. 4. Podpůrná skupina pro ženy s batola-

ty, 10–12 

10. 4. Podpůrná skupina Porod jinak, 13–15

10. 4. Profesní hledání a  rodinné ladění, 

18–21

10. 4. Montessori nebo waldorfská peda-

gogika, 18.15–21.15

13. 4. Příměstská sobota pro děti v  pěs-

tounské péči a děti v evidenci OSPOD

14. 4. Velikonoční výtvarná dílna, 10–16

17. 4. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

17. 4. Žena ve svém živlu, 18.15–21.15

19.–22. 4. je Paleček zavřený, slavíme Veli-

konoce

24. 4. Narození sourozence, 18–20

25. 4. Podvečerní seminář pro pěstouny

Paleček dále zdarma nebo za  dotovanou 

cenu nabízí:

•  Psychoterapeutickou poradnu pro dospě-

lé a děti

• Sociálně právní poradnu

•  Logopedickou poradnu

•  Poradnu empatického rodičovství

•  Poradnu pro slaďování profesního a  ro-

dinného života

•  Svépomocné podpůrné skupiny: Porod 

jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batola-

ty; Jsem máma a mám své limity, Zkroce-

ná poporodní deprese

Více informací o programu najdete na www.

rcpalecek.cz. Registrace do seminářů a be-

sed na kurzyprodeti@rcpalecek.cz. Podrob-

nější informace získáte na  hlavní straně 

www.rcpalecek.cz v  přehledu akcí, popř. 

prosím, využijte kontaktů výše.

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

Senioři se mohou přihlašovat na volná místa 

v jazykových a pohybových kurzech. V dub-

nu začínají tyto PC kurzy: 8. 4. Zálohování 

dat a systému; 24. 4. PC kurz pro začáteč-

níky.

Pobyt v  Ústí nad Orlicí s  výlety na  zámky 

Častolovice, Doudleby a Litomyšl 30. 5.–2. 

6. (čt–ne). Cena 3  700 Kč zahrnuje 3x 

nocleh ve  dvoulůžkovém pokoji, 3x polo-

penzi, dopravu tam, uvedené výlety vč. do-

pravy a vstupů, ranní cvičení, večer s har-

monikou, doprovod sociálních pracovnic. 

Závazné přihlášky a platby v Klubu REME-

DIUM nejpozději do 2. 4. Účastníci mohou 

být z celé ČR, bez ohledu na věk.

15. 5. celodenní výlet Kouřim, Plaňany, Po-

děbrady, cena 490 Kč zahrnuje bus, oběd, 

doprovod, průvodce v  Kouřimi a  v  Po-

děbradech.

Skupina KONTAKT ve  čt 4.  4. od  10.30 

hod. Příležitost k navázání kontaktů a popo-

vídání si o každodenním životě.

Podpůrně-terapeutická skupina – čt 4.  4. 

od 13.00. Témata skupiny: vztahy v rodině, 

osamění, ztráta blízké osoby, sebedůvěra. 

Cílem terapie je větší spokojenost se sebou 

a svým životem, vyrovnání.

Kulturní klub – út 16. 4. 10.45–12.00. Poví-

dání o kultuře a jejích osobnostech, o litera-

tuře, umění, divadle, hudbě a  cestování. 

Tipy na kulturní akce.

Filozofi cko-duchovní rozpravy s  evangelic-

kým farářem J. Strádalem – st 17. 4. 14.00

Společenské hry každou st 12.00–14.30. 

Vítáme vyznavače všeho hazardu, zejména 

žolíků, kanasty, mariáše a dalších karetních 

her, jakož i šachu a dámy.

Účast na  skupinách a  přednáškách je 

ZDARMA, přijít můžete bez předchozího 

ohlášení.

Bližší informace a program najdete na webu 

nebo v Klubu, otevřeno je po–čt 9–18, pá 

do 16.00.

Klub bude uzavřen: Velikonoce pá 19. 4., út 

22. 4., út 30. 4.

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3

 272 743 666

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Občanská poradna REMEDIUM poskytuje 

pravidelně sociální poradenství – bezplatné, 

nezávislé, důvěrné a nestranné, a  to v ná-

sledujících časech: po, út a čt 8.30–11.30 

osobní konzultace (bez objednání), po a út 

12.30–15.30 telefonické dotazy na tel. čísle 

272 743 666, čt 12.30–15.30 osobní kon-

zultace (pro klienty předem objednané).  

Objednat se můžete v  pracovních dnech 

(pokud se nedovoláte, zavoláme vám zpět) 

na tel. 735 613 901 nebo na e-mailu obcan-

skaporadna@remedium.cz. Čekárnu oteví-

ráme v 8.15 hod. Neváhejte se na občan-

skou poradnu obrátit prostřednictvím inter-

netového formuláře:  Dotaz na  občanskou 

poradnu (http://www.remedium.cz/dotaz.

php). Na dotazy odpovídáme do 14 dnů.

Na našich stránkách www.dluhovylabyrint.cz 

můžete zjišťovat informace z oblasti dluho-

vé problematiky. Bližší informace najdete 

na www.remedium.cz.

 Komunitní centrum Žižkov
 Koněvova 65a, Praha 3

Pondělí: 

14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda

15.30–17.30 Otevřená hodina šití na strojích 

bez lektora

17.30–19.30 Kurz šití na strojích pro začá-

tečníky 1. 4.

17.30–19.30 Kurz pletení s paní Skalickou 8. 

4. a 15. 4.

17.30–19.30 Kurz vaření s panem Eichnerem 

29. 4.

Úterý:

10–13 Otevřený klub pro seniory

9–12 Dětský klub

Středa:

9–10 Kondiční cvičení pro seniory

10–12 Kreativní workshopy

12–14 Otevřený klub pro seniory

16.30–19 Workshop pro rodiny s dětmi 24. 4.

Čtvrtek:

9–16 Dětský klub

13–15 Poradna pro seniory

14.30–16.30 Kurz ovládání mobilu a tabletu, 

začátek od 18. 4.

Všechny aktivity jsou bezplatné a konají se při 

účasti dvou a více účastníků. Projekt je spo-

lufi nancován Evropskou unií. Přehled aktivit 

v  je pravidelně aktualizován na facebooku 

https://www.facebook.com/KCZizkov/. 

V případě dotazů volejte na tel. 775 917 645..

 

V případě dotazů volejte na tel. 775 917 645.

 

 ALFA HUMAN SERVICE
Na Vrcholu 2595/25

130 00 Praha 3

tel.: 242 441 486 

e-mail.: info@alfabet.cz 

www.alfahs.cz

Pravidelné aktivity pro seniory:

–  setkávání Tréninku paměti – čt 9.30–10.30 

(zbývá pár volných míst)

–  zdravé cvičení s fyzioterapeutkou v Sokole 

na Balkáně – pá 9.00 (zbývá několik vol-

ných míst, zájemci hlaste se u pí. Padrto-

vé, tel. 722 913 207)

–  tvořivá velikonoční dílna – 17. 4. 10.00–

13.00 v  Alfa centru, více informací 

pí. Padrtovou tel. 722 913 207

Pro pečující osoby:

–  Ambulantní poradenství a  terapeutické 

konzultace 

Pečujete dlouhodobě o  někoho blízkého 

a ztrácíte sílu, energii a motivaci? Dlouhodo-

bá péče o blízké je náročná, pečující velmi 

vyčerpává a ti si často neumí říct o pomoc. 

Jsme tu a  pomůžeme. Služby Alfa centra 

jsou pečujícím nyní nově fi nancovány v rám-

ci Operačního programu Zaměstnanost ESF 

a z  toho důvodu jsou tyto aktivity klientům 

poskytovány bezplatně.

Pro děti: 

–  Miniškolka Alfík – dětská skupina pro děti 

od 2 let

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Téma měsíce: Ekoterorismus posílení vzta-

hu k  přírodě, motivace pro vhodný vztah 

k životního prostředí

1. 4.–5. 4. Jak správně recyklovat a zapoje-

ní do programu ukliďme Česko 

10. 4. Společná procházka aneb kam zajít 

na Praze 3 abych se nenudit

11. 4. Promítání fi lmu Země 

15. 4.–18. 4. Společné sázení semínek po-

silování vztahu s přírodou 

19. 4.–22. 4. Velikonoční prázdniny

23. 4.–26. 4. Týden romských tanců v rámci 

Mezinárodního dne tance aneb jaký mám 

vztah k tanci a sebevyjádření

trojka_pro_duben_2019_RN_179x363.indd   1 19.3.2019   13:58:16
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Farní Charita Žižkov a Diakonie Broumov
pořádají sbírku oblečení a jiných domácích potřeb, která se koná v pátek 5. 4. 

2019 od 13 do 18 hodin, v sobotu 6. 4. 2019 od 10 do 16 hodin, sklad ve 

dvoře Prokopova ulice 216/4, Praha Žižkov. 
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inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA 

 duben
2. – 29. 4. 2019 Galerie Toyen si Vás v termínu od 2. 4. 2019 do 29. 4. 2019 dovoluje 
pozvat na Základním 

-
-

Pátek 26. 4.  9.00–19.00 hod. | 
14.00–15.00 hod. 
15.00 hod.  

   17.00 hod. 

 | 

| Ombudsman pro seniory

  | Koncert skupiny Rejbele* 
9. dubna  | 

10. dubna  | 
11. dubna  | 

  | 

17. dubna  |  

17. dubna  |  

24. dubna  | 

25. dubna  | 

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE 

ROMŮ
Městská 
část 
Praha 10

Spolek BUČI a jeho předseda 

Bc. Štěpán Kavur Vás srdečně 

zvou na VI. ročník MDR  

u příležitosti Mezinárodního 

dne Romů 2019, pořádaného 

pod záštitou starosty Prahy 3 

Jiřího Ptáčka. 
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V 18.00  
HODIN 

HUDEBNÍ KLUB 

NOVÁ CHMELNICE,  

KONĚVOVA 219,  

PRAHA 3

Program • K tanci a poslechu zahrají: soubor Marcinovci, Jilestar, 
UGC, Bengas • pěvecký soubor Gipsy Old Memories, sbormistr Vojtěch 
Gorol a další hosté • Moderuje Julie Olachová a Jiří Pstružina • 
Bohatá tombola • Vstupné 100 Kč, děti zdarma • Během koncertu 
budou oceněny významné osoby za práci v pražské romské komunitě Pa
rt
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KONCERT

Giovanni Battista Pergolesi 

Stabat Mater

www.praha3.cz 
 /praha3.cz
 /mcpraha3
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Program informačního centra na pří-

slušný měsíc viz inzerát na straně 17

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

www.kcvozovna.cz

1. 4. 16:00 Fresh Senior: Kompono-

vané vystoupení Marty Töpferové

2. 4. 17:00 Divadlo LokVar: Sněhur-

ka

3. 4. 17:00 Křest pro hosta: Aleš Ci-

bulka

4. 4. 16:00–19:00 Klub deskových 

her – pro děti s doprovodem a do-

spělé

6. 4. 16:00 Divadlo Toy Machine: 

Šťastný kovboj

8. 4. 16:00 Fresh Senior: Cestopis 

s Martinem Kratochvílem

9. 4. 17:00 Bubenická dílna s Davi-

dem: Rytmy sběrného dvora

10. 4. 10:30 LouDkové divadélko: 

Princezna na hrášku

11. 4. 15:00–18:00 Výtvarná dílna 

s Danou: Osení na velikonoční stůl

13. 4. 16:00 Divadlo LokVar: Malá 

mořská víla

15. 4. 16:00 Fresh senior: Proč jsme 

tu potřební...

16. 4. 17:00 Buchty a  loutky: Zlatá 

husa

17. 4. 18:00 Literární večer: Oscar 

Wilde – Jak je důležité míti Filipa

18. 4. 16:00–19:00 Klub deskových 

her – pro děti s doprovodem a do-

spělé

23  4. 17:00 Divadlo Pavla Šmída: 

Pohádka z budíku

24. 4. 16:30 Velikonoce ve Vozovně: 

Jedeme k  vám...: Tradice, čepice, 

truhlice

25. 4. 15:00–18:00 Výtvarná díl-

na s  Danou: Čarodějnice - výroba 

masky

26. 4. 15:00 Remedium: Jarní kru-

hové tancování

27. 4. 16:00 Buchty a loutky: Kocour 

v botách

29. 4. 16:00 Fresh memory: jogging 

pro svěží paměť

30. 4. 17:00 Čarodějný rej: Divadlo 

Toy Machine: O velkém čaroději 

10. st 19:30 Dálava Band /US

11. čt 19:30 Poppy Ackroyd /UK + 

Julia Kent /CA

12. pá 19:30 Tam Tam Batucada

13. so 19:30 Onuka /UA - Mozaïka 

Tour

14. ne 14:00 a 16:00 Taneční studio 

Light  Krev není voda

15. po 18:45 Půlnoc + Svobodná 

místa + Eturnity

16. út 19:30 Alfa Mist /uk

17. st 20:00 Divadlo na cucky  

Opletal

18. čt 19:00 The.switch + special 

guest Sunset Trail

24. st 19:30 Michal Ambrož & 

Hudba Praha

26. pá 19:00 Frog Leap /NO + 

support

27. so 19:30 Korben Dallas /SK

29. po 20:00 Spitfi re Company  

Antiwords

11. 4. Sketa fotr, country - punk, 

vstup 100 Kč

18. 4. Vladivojna La Chia, pop - 

acoustic, vstup 150 Kč

25. 4. Klika, rock - ska, vstup 

100 Kč

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

3. st 19:30 Gogo Penguin /UK

4. čt 19:30 Habib Koite /ML

5. pá 19:00 Rok prasete - 

Songfest.cz 2019

6. so 18:30 Jaksi Taksi + 

zakázanÝovoce

7. ne 20:00 Tros Sketos

8. po 19:30 Ondra Škoch + hosté

9. út 19:30 Alash - New Old Tuvan 

Music/TUVA

2. a 3. 4. 13.00 Pražská snítka | 

pěvecká soutěž

3. 4. 20.30 Aero naslepo

8. 4. 20.30 Popkulturní milníky 

s Moviezone.cz | Poslední Mohykán

9. 4. 20.30 Diáky | Po slackline kilo-

metr nad zemí

11. 4. 19.45 NT Live | Vše o Evě (All 

About Eve)

12. 4. 20.00 Festival fi lmů Stevena 

Seagala | Přepadení v Pacifi ku

16. 4. 20.30 Legendy v Aeru | Takoví 

normální zabijáci

23. 4. 20.30 Mistři animace | Heavy 

Metal (1981)

24. 4. 19.20 PechaKucha Night 

Prague Vol. 63

27. 4. 16.00 What a Lovely Day | 

Mad Max Maraton

29. 4. 20.30 Nesem vám noviny 

panelová show

Projekce pro seniory – každé út 

10.00 a čt 13.30

2. 4. Všichni to vědí 

4. 4. Zrodila se hvězda

9. 4. Colette: Příběh vášně  

11. 4. Favoritka

16. 4. Co jsme komu zase udělali? 

 

18. 4. Bohemian Rhapsody

23. 4. Zelená kniha

25. 4. Je mi jedno, že se zapíšeme 

do dějin jako barbaři 

30. 4. Monetovy lekníny magie vody 

a světla Umění v kině

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 

středu od 10.00. 

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti 

i dospělé. www.aeroskola.cz.

DIVADLO PRO TANEC

1. po 20:00 Constellations II. Time 

for Sharing

2. út 21:00 SAME SAME

3. st 16:30 PLI

8. po 20:00 Krvavá svatba

9. út 20:00 Progres

10. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

11. čt 20:00 Ostrov de Forma

13. so 20:00 1000 Jeřábů

15. po 20:00 Švihla

17. st 10:00 Výročí

17. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

24. st 9:00 a 11:00 Momo

24. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

25. čt 20:00 Score #44. Methods of 

excavation

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465
 www.uvoka.cz

4. 4. Letouni soumraku, blues, vstup 

100 Kč

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

1. po 19:00 Dracula reloaded | Diva-

dlo AQUALUNG

3. st 19:00 Vše o ženách | Divadlo 

A. Dvořáka Příbram

4. čt 19:00 Starý holky | 3D company

5. pá 19:00 Maškaráda | Divadlo 

AQUALUNG

7. ne 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

9. út 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimr-

mana

10. st 19:00 Afrika | Divadlo Járy 

Cimrmana

11. čt 19:00 Záskok | Divadlo Járy 

Cimrmana

12. pá 19:00 Fantastická žena | 3D 

company ve spolupráci s Agenturou 

Familie

13. so 20:00 Fantastická žena | 3D 

company ve spolupráci s Agenturou 

Familie

14. ne 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrmana

15. po 19:00 The Act | Cimrman 

English Theatre

16. út 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

17. st 19.00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

18. čt 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

23. út 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

24. st 19:00 Hospoda Na mýtince | 

Divadlo Járy Cimrmana

25. čt 19:00 Hospoda Na mýtince 

pro Galerii | Divadlo Járy Cimrmana

26. pá 19:00 Až opadá listí z dubu | 

Divadlo AQUALUNG

27. so 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

28. ne 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrmana

29. po 19:00 Pan Hus aneb Tenkrát 

v Kostnici | Divadlo AQUALUNG

30. út 19:00 Posel z Liptákova | Diva-

dlo Járy Cimrmana

   

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

Do poloviny května 2019 rekonstrukce

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

1. 4. 18.00 a 20.45 Ladislav Zibura – 

Prázdniny v Evropě 

GT_04_2019_Marie_Šeborová_A1.indd   2 7.3.2019   9:36:42

TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

 FILMOVÉ ÚTERKY / 15.00 & 19.00   
podrobný filmový program: www.husitska.eu/filmy/ y

 KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.45 / PEDIG  -/ PLETENÍ Z PROUTÍ SE ZKUŠENÝMI LEKTORY 
 KAŽDÝ POSLEDNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI / 9.30 - 11.00  PODPŮRNÁ SKUPINA 

 PRO RODIČE DĚTÍ 0 - 7  -/ 25. 4.  / sdílení / přátelské prostředí / téma: TYPY VÝCHOVY 
 KAŽDÝ PÁTEK / 9.00 - 11.00 / SLUŽBY MEDIÁTORA / rezervace & info: suteren@r-mosty 
 KAŽDOU POSLEDNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI / 28. 4. / 10.00 - 14.00 / SWAP / výměna  

dejme věcem novou šanci / NOSTE PROSÍME MAX. 15 PĚKNÝCH KOUSKŮ 
 8. 4. / PONDĚLÍ / 17.00 - 19.00 / ZERO WASTE - EKOLOGICKÝ WORKSHOP  

PRO RODIČE & DĚTI 5+ / výrobky šetrné k přírodě / rezervace místa:// suteren@r-mosty.czy
 23. 4.  / ÚTERÝ / 19.30 /  výkonná ředitelka UNICEF - PAVLA GOMBA - hostem  

 JANA BÁRTY   / Cyklus „Setkávání s osobnostmi veřejného života“ / www.husitska.eu/osobnosti/
 24. 4. / STŘEDA / 18.00 - 19.30 / RELAXAČNÍ TECHNIKY JAKO ZDROJ VNITŘNÍ  

POHODY / PRO ŽENY VŠECH GENERACÍ / kapacita omezena / rezervace místa:// suteren@r-mosty.czy
 při příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ / 8. 4. / vystavujeme KOMIKS O ROMSKÉ HISTORII 

KCH / SUTERÉN 
Husitská 114/74, Praha 3 - Žižkov 
www.husitska.eu / suteren@r-mosty.cz

DUBEN 2019  
NA VŠECHNY AKTIVITY  

VSTUP ZDARMA
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Pražská lítačka
Není moc známé, že spisovatel Jaroslav 

Foglar se velice zajímal o tramvaje. 

Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
SPJF.cz pořádá pro širokou veřejnost 
v Praze závody v ježdění tramvají.

Název Pražská Lítačka jsme používali ještě 

dříve, než jej převzal magistrát Prahy pro svoji 

průkazku.

V  pátek 5. dubna 2019 se uskuteční 

10. ročník této soutěže a letos poprvé jsme jej 

pojali také jako Mistrovství v  ježdění tramvají 

městskou částí Praha 3.

Závodí se v hranicích celé Velké Prahy a le-

tos byl zvolen start a cíl nedaleko bytu Jaro-

slava Foglara.

Srdečně zveme obyvatele Trojky a  čtená-

ře Radničních novin k účasti na této nevšední 

soutěži.

Informace a přihlášení naleznete na www.

litacka.spjf.cz

Akce je začleněna do  řetězce aktivit 

k 80. výročí Rychlých šípů. 

red

„Řekl jsem končíme, ať žije svobodné 
Československo“ 
Karel Sedláček byl v roce 1960 nejmladším hlasatelem plzeňského studia Československého 
rozhlasu. V srpnu 1968 to byl právě jeho hlas, který lidem oznamoval vstup tzv. spojeneckých vojsk 
do Československa. 

Martin Severa si pozval 
Karla Sedláčka na dal-
ší pokračování Žiž-
kovských rozhovorů 

do Galerie Toyen 25. března. Zají-
mavé vyprávění se tentokrát zamě-
řilo z převážné části na zážitky 
z Ameriky.

„O cestě do Ameriky jsem snil už jako 

malý kluk,“ začal Karel Sedláček.  „Po-

prvé mě tahle myšlenka napadla ve chví-

li, kdy jsem objevil strýcovu kouzelnou 

bednu plnou rodokapsů. Kovbojové bez 

bázně a hany, kteří si hravě poradili 

s každým nepřítelem, se stali hrdiny mého 

dětství. Podívat se tam, kde se tyhle napí-

navé příběhy odehrávaly, to by bylo 

něco.“ Jenže plánovat v polovině mi-
nulého století takovouto cestu byla 
naprostá utopie. Po sametové revolu-
ci přijal nabídku pracovat jako redak-
tor a hlasatel americké stanice Rádia 
Svobodná Evropa a tehdy se svému 
snu konečně přiblížil.

Poprvé byl v  Americe na  pozvání 
českých krajanů, posléze sem jezdil  
za synem, který tu studoval a praco-
val. Celkem tu strávil několik let, 
vyj ma Aljašky. Humorné i vážné his-

torky z amerických cest si  zapisoval 
zprvu jen do deníku, ale nakonec se 
rozhodl je vydat knižně. 

Formou vtipných postřehů a pří-
hod posluchačům podal při besedě 
Karel Sedláček osobní svědectví 
o životě a přírodních krásách a při-
blížil  i  místa, kam se běžný turista 
nedostane. „Procestoval jsem USA kří-

žem krážem, ale ani zdaleka jsem je zcela 

nepoznal. Podávám tedy jen osobní svě-

dectví. Ostatně si myslím, že vlastní zku-

šenosti jsou ty nejzajímavější. Toulal 

jsem se velkými městy i pustými pouště-

mi, podzemními jeskyněmi a vysokohor-

skými masivy, obdivoval jsem umělecké 

galerie i muzikály, nechal se ohromovat 

nádhernými konstrukcemi mostů a pře-

hrad i architekturou mrakodrapů, se za-

tajeným dechem se procházel laserovými 

laboratořemi a po vojenských základ-

nách,“ vyprávěl Karel Sedláček. 
A jak vyhrál milion dolarů v Las Ve-
gas? I to posluchačům prozradil.  

Návštěvníci si mohli knihu repor-
táží a fejetonů z nevšedních míst  do-
plněnou paletou barevných fotogra-
fi í zakoupit po skončení rozhovoru 
a autor do ní rád připojil věnování 
a podpis. Kdo v USA byl, snad si ně-
která místa připomene, a kdo se te-
prve chystá je navštívit, může v Toul-
kách Amerikou s Karlem najít 
inspiraci. 

 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Fantastická žena v Žižkovském divadle
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
přichází s novinkou na repertoáru. 
V dubnu v české premiéře uvede 
hru nejúspěšnějšího kanadského 
autora Norma Fostera Fantastická 
žena. Komedie, která se točí kolem 
přátelských vztahů i hledání „ide-
álního“ partnera, zaujme svým hu-
morným pojetím ženy i muže.  

Režie nové hry, kterou pro Žižkov-
ské divadlo připravil divadelní 
soubor 3D company spolu s diva-
delní agenturou Familie Rozálie 
Víznerové, se ujal Martin Vokoun. 
Do hlavních rolí obsadil známé 
herce seriálové Ulice Ondřeje Vo-
lejníka, Adriana Jastrabana a Patri-
cii Solaříkovou. V alternacích se 
objeví Václav Krátký, Jarmil Škvr-
na nebo Diana Šoltýsová. Vtipná 
komediální zápletka se točí kolem 
dvou kamarádů. Nesmělého rozve-
deného Billa přihlásí jeho přítel 
Leon do seznamky, která záhadně 
vyhoví jeho požadavkům deseti 
ideálních vlastností budoucí part-
nerky. Bill se tak ocitne v přímé 
konfrontaci s tím, co si přál. Záhy 

se ukáže, že hledat dokonalého 
partnera nebo ideální vztah může 
být pěkně ošemetné. 

Hra Fantastická žena (	 e Love 
List) se již od premiéry v roce 2003 
úspěšně hraje na americkém konti-
nentu, ale v Čechách se objeví po-
prvé. V Žižkovském divadle ji diváci 
budou mít možnost navštívit pravi-
delně jednou za měsíc. Další úspěš-
nou povídkovou komedií Norma 
Fostera je hra Sex na vlnách, kterou 
hrají divadla v Šumperku nebo 
v Chebu. 

Katka Maršálová

Karel Sedláček (nar. 28. 5. 1941) se 

stal v roce 1960 nejmladším hlasate-

lem Československého rozhlasu.  

Promoval na  Fakultě sociálních věd 

UK v Praze. 

V  plzeňském rozhlasovém studiu 

pracoval do konce roku 1968. Potom 

byl tiskovým tajemníkem fi lmového 

festivalu Finále, redaktorem večerní-

ku Večerní Plzeň a až do konce roku 

1989 nejprve redaktorem pro vědu 

a techniku a později zástupcem šéf-

redaktora Svobodného slova.  

Po  krátkém působení jako šéfre-

daktor nakladatelství Melantrich byl 

redaktorem a hlasatelem Rádia Svo-

bodná Evropa až do ukončení vysílání 

české redakce v roce 2002. 

Externě spolupracoval s celou řa-

dou českých a  slovenských odbor-

ných časopisů (Technický týdeník, 

Technický magazín, MM Průmyslové 

spektrum, Automa, Elektro, Světlo) 

a Českým rozhlasem.  

Vědeckotechnická témata po-

pularizoval v  knihách Laser v  mno-

ha podobách (Praha 1982), Pod šif-

rou 2001 (Praha 1984), Atom skrývá 

naději (Praha 1987 – spolu s Janem 

Tůmou).  

Historii unikátní rozhlasové stani-

ce očima pamětníků i archivních do-

kumentů shrnul v knize Volá Svobod-

ná Evropa (Praha 1993). Vzpomínky 

na  konec komunistického režimu 

ve Svobodném slově a vydavatelství 

Melantrich obsahuje publikace Bal-

kon, fenomén listopadu 1989 (Praha 

2010 – spoluautor Milan Nevole).   

Události okupace Českosloven-

ska v  srpnu 1968 přibližuje publika-

ce Vzpomínky na Plzeň – Čas lámání 

chleba a charakterů (Praha 2011).

V  roce 2018 vydal soubor cesto-

pisných reportáží a  fejetonů Toulky 

Amerikou s Karlem. 

Foto Martin Vokoun
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Vlajka Tibetu zavlála na radnici už po čtyřiadvacáté 
V České republice v první dekádě 
března zavlály tibetské vlajky 
ve školách a na úřadech 748 obcí, 
měst, městských částí i krajů. Troj-
kovou radnici ozdobila vlajka již 
po čtyřiadvacáté. V roce 1996 pat-
řila Praha 3 mezi průkopníky a prv-
ní městské části, které se  k této 
akci připojily.

Starosta Jiří Ptáček společně s mís-
tostarosty Tomášem Mikeskou, který 
byl iniciátorem už zmíněného první-
ho vyvěšení, Janem Maternou a On-
dřejem Rutem rozvinuli tibetskou 
vlajku 8. března ve 14 hodin. Praha 3 
se vyvěšením tibetské vlajky z okna 

žižkovské radnice připojila opět 
k akci Vlajka pro Tibet, která má 
za cíl připomenout násilné potlačení 
tibetského povstání čínskou lidovou 
armádou. Letos uplynulo 60 let 
od tibetského povstání, které si vyžá-
dalo na 80 tisíc obětí na životech.

Samotnému vyvěšení vlajky před-
cházelo 6. března v 15 hodin slav-
nostní rozmetání mandaly, symbolu 
jednoty a rovnováhy, v Galerii pod 
radnicí. Autor mandaly, Ladislav 
Brom, při této příležitosti řekl: 
„V kontextu mahajánského buddhismu je 

mandala kruhový mystický diagram, 

ztvárněním kosmických a duchovních sil. 

Představuje svět v jeho nejčistší podobě. 

Mandala slouží k meditacím, modlitbám 

a různým viděním u příležitosti  různých 

svátků nebo výročí majících vztah ke kon-

krétním božstvům, osobnostem a klášte-

rům tibetského buddhismu. Rituálem je 

také symbolické zničení – smetení man-

daly a vysypání písku do potoka nebo 

řeky.“

Meditativní hudební doprovod 
na tradiční tibetské strunné nástroje 
přednesli Ladislav Brom na sitár 
a Michel Fabrice na tabla. Součástí 
kulturního programu byla i výsta-
va Tibet a dalajláma: historické mez-
níky 1959–1989, která proběhla v Ga-
lerii pod radnicí. 

Zuzana Ondomišiová, česká etno-
ložka, která navštívila Tibet poprvé 
už v roce 1988, těsně poté, co se země 
začala otevírat turistům, a od té doby 
sleduje každodenní životy obyvatel 
žijících na „střeše světa“, přítomné 
uvedla do problematiky krátkou 
přednáškou o životě Tibeťanů a divá-
ci si zároveň mohli prohlédnout  
předměty a fotografi e z přelomových 
historických událostí ze života 14. da-
lajlámy a jeho útěku do exilu. 

 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Poklona první „živé 
pochodni“
Zástupci Prahy 3, polské ambasády a Úřadu pro studium 

totalitních režimů uctili 7. března výročí 110 let od 

narození polské „živé pochodně“ Ryszarda Siwce u jeho 

památníku před Ústavem pro studium totalitních režimů 

v ulici nesoucí od roku 2009 jeho jméno. 

První osobou, která si pro-
střednictvím ohně sáhla 
na život, aby upozornila 
na násilný vstup vojsk Var-

šavské smlouvy do Československa, 
nebyl Jan Palach, ale Ryszard 
Siwiec. Otec pěti dětí a člen protina-
cistického odboje se narodil 7. břez-
na 1909. Do dějin se zapsal odváž-
ným činem z 8. září 1968, kdy se 
během oslav dožínek na varšavském 
Stadionu Desetiletí polil hořlavinou 
a zapálil.

Před zásahem polské státní bez-
pečnosti stihl ještě rozhodit mezi di-
váky leták, kde stálo: „Čtrnáct milio-

nů Čechů a Slováků bylo přepadeno 

armádami reprezentujícími téměř tři sta 

milionů lidí. Vojáci bez špetky studu pro-

vedli invazi do malé, mírumilovné 

a bezbranné země, která nekladla žádný 

vojenský odpor. Hanba tohoto činu mlu-

ví sama za sebe.“

Ryszard Siwiec podlehl svým zra-
něním o čtyři dny později 12. září 
1968. Jeho čin byl utajován tajnou 
policií až do roku 1969, kdy o pro-
testu informovala polská redakce 
Rádia Svobodná Evropa. V roce 
2001 posmrtně vyznamenal Siwce 
Řádem Tomáše Garrigua Masaryka 
prvního stupně prezident Václav 
Havel. 

Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček, An-
toni Wręga, Chargé d’aff aires  Pol-
ské republiky, ředitel ÚSTR Zdeněk 
Hazdra a zástupce polských studen-
tů k památníku v Siwiecově ulici po-

ložili věnec. „Do budoucna by mohlo 

v městské části vzniknout více ulic po-

jmenovaných po osobnostech protikomu-

nistického odboje. Nejenom na náklado-

vém nádraží, ale i na Vackově se staví 

a vzniknou nové ulice. Určitě se povede 

debata, po kom by se mohly jmenovat. To 

téma je mi docela blízké a myslím si, že to 

jsou osobnosti, které by se připomínat 

měly,“ komentoval událost starosta 
a dodal: „Jsem hrdý, že Praha 3 má ta-

kovou ulici.“

Zdeněk Hazdra v krátkém proje-
vu promluvil o osobnosti Siwce, ře-
kl, že jeho organizace přispívá k udr-
žování povědomí o něm a vyjádřil 
naději, že památka jeho činu zůstane 
živá. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla 

v polovině devadesátých let v západ-

ní Evropě a stala se jednou z nejvý-

znamnějších symbolických akcí vyja-

dřujících podporu ochrany lidských 

práv nejen Tibeťanů. V roce 1996 se 

k akci připojila první čtyři česká měs-

ta. Loni to bylo 737 obcí, měst, měst-

ských částí nebo krajů. Vlajky vyvěšují 

i různé organizace a obyvatelé České 

republiky. Při povstání proti čínské 

okupaci v roce 1959, které bylo násil-

ně potlačeno armádou, zahynulo 

zhruba 80 000 Tibeťanů.

Před čínským velvyslanectvím 

v Praze se v neděli 10. března sešlo 

přes dvě stě lidí. Demonstrující   si 

v  rámci akce Hlas pro Tibet připo-

mněli uplynutí 60 let od  tibetského 

povstání proti čínské okupaci. Shro-

máždění bylo součástí kampaně 

Vlajka pro Tibet pořádané Spolkem 

Lungta, ke které se připojily organi-

zace Amnesty International a  Češi 

Tibet podporují. Účastníci happe-

ningu zároveň protestovali proti ná-

silné převýchově tibetských dětí čín-

ským režimem. 
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Fokus na nové adrese 
Komunitní tým Karlín Fokusu Pra-
ha začal pracovat na nové adrese 
a  zahájil zde svou činnost dnem 
otevřených dveří ve čtvrtek 7. břez-
na.  Během dne navštívilo nové zá-
zemí centra mnoho lidí. Na komu-
nitním obědě se tu sešlo mnoho 
klientů nejen z Fokusu. Odpolední 
program vyvrcholil setkáním nad 
kávou se zájemci z  řad odborné 
veřejnosti.

Komunitní tým Karlín má nové záze-
mí v Praze 7. Sociální pracovníci od-
tud budou vyjíždět za svými klienty 
z Prahy 3, 5 a 7. Součástí tohoto týmu 
je i poskytování chráněného bydlení. 
Všechny služby jsou určeny  dospě-
lým lidem se zkušeností s duševním 
onemocněním například schizofre-
nie či schizoafektivní poruchy apod. 

Oblasti pomoci se zaměřují přede-
vším na získávání návyků samostat-
ného bydlení, rozvíjejí schopnosti při 

údržbě domácnosti, komunikace 
ve společnosti nebo s rodinnými pří-
slušníky. Stranou nezůstává ani seg-
ment fi nanční gramotnosti a hospo-
daření nebo pomoc při jednání 
s úřady a veřejnými institucemi.

Činnost Komunitního týmu Kar-
lín upírá svou pozornost i na jednání 
klientů s lékaři a  koordinaci dalších 
služeb, zvláště při krizových situa-
cích spojených se zhoršeným zdra-
votním stavem a při dodržování lé-
čebného režimu se zaměřením 
na zvládání pravidelných denních 
aktivit.

Fokus Praha už od roku 1990 po-
máhá lidem s problémy v oblasti 
 duševního zdraví najít cestu ke spo-
kojenému, důstojnému a perspektiv-
nímu životu. Je průvodcem v řešení 
otázek bydlení, práce, terapie, sociál-
ních vazeb i volnočasových aktivit 
a provozuje sociální fi rmy, jejichž 
smyslem je zaměstnávání lidí, kteří 

jsou znevýhodnění na otevřeném 
trhu práce. Zakládá a provozuje cen-
tra duševního zdraví poskytující 
komplexní komunitní péči.

Bojem  s předsudky a mýty v ob-
lasti duševního zdraví, které ve spo-
lečnosti doposud přetrvávají, se ak-
tivně zasazuje o změnu přístupu 
k lidem se zkušeností s duševním 
onemocněním a prosazuje nezbyt-
nost reformy psychiatrické péče 
v České republice. V neposlední řadě 
také vzdělává odbornou veřejnost. 

 Jan Dvořák

Trojka poetická
Přehlídka dětských recitátorů je postupovou přehlídkou a dílnou nejzajímavějších vystoupení 
dětských sólových recitátorů. Pro jednotlivé pražské regiony se pro ni ustálil název Pražské 
poetické setkání.  Recitační soutěž spolu s vyhlášením výherců a postupujících proběhla 
6. a 7. března v Kulturním centru Vozovna.

Na obvodní kola této pře-
hlídky navazují kola 
krajská a postupující 
z celé republiky se kaž-

dým rokem setkávají na celostátní 
přehlídce Dětská scéna ve Svitavách. 
Celostátní přehlídka dětských reci-
tátorů se letos koná společně s Celo-
státní přehlídkou dětského divadla 
v rámci přehlídky Dětská scéna 2019 
v červnu.

Přehlídky se mohou zúčastnit jed-
notlivci ze základních škol, nižších 
stupňů gymnázií, základních umělec-
kých škol, domů dětí a mládeže a dal-
ších institucí a přihlašují se u  odboru 
kultury městské části Praha 3.

Obvodní kolo pro Prahu 3 se ko-
nalo v KC Vozovna 6. a 7. března 
v několika kategoriích. Odborná po-
rota posuzovala zejména přiroze-
nost dětského projevu, vhodnost 

textu vzhledem k interpretační úrov-
ni soutěžícího, ale také interpretační 
a technickou vyspělost.

Po důkladném zvážení  navrhla 
k reprezentaci naší městské části 

v krajském kole přehlídky z každé ka-
tegorie dvě vystoupení. Postupující-
mi jsou Apolena Dvořáčková, ZUŠ 
Štítného, Ondřej Mlnařík, ZŠ Jeseni-
ova, Anna Dočekalová, ZŠ Jarov, An-

na Vlčková, ZUŠ Štítného, Lucia 
Jacková, ZŠ Lupáčova, Dominik 
Wells, ZUŠ Štítného, Soňa Linharto-
vá, ZUŠ Štítného a Anna Tretyachen-
ko, Gymnázium Pražačka.

Krajské kolo přehlídky se usku-
teční v DDM Praha 8 – Spirála 6. 
a 7. dubna. 

Jan Dvořák

Slovo z církví
O postu

Smysl půstu 
není v tom, že 
si odříkáme jíd-
lo, ale že se sna-
žíme ještě více 
v tomto období 
žít eticky podle 
Božích zákonů. 
Ale ani etika 

není konečným cílem. Křesťanství 
jde ještě dál, a upozorňuje i na pro-
spěšnost nebo škodlivost takového 
jednání, a to především ve vztahu 
k nám samým. 

Například mohu bezdomovci dá-
vat almužnu, a mohu to dělat proto, 
aby mě ostatní chválili; mohu to dě-

lat proto, aby mě v opačném případě 
nepostihl nějaký trest; a mohu to dě-
lat také proto, protože mám s tímto 
člověkem soucit. Navenek jsem udě-
lal vždy stejnou věc, ale v každém 
z uvedených případů zcela rozdílně 
působí na mou duchovní podstatu. 

Nejde o bezhlavé dodržování zá-
konů a přikázání, ale spíše o naplně-
ní jejich ducha. Uvedu příběh, který 
se skutečně stal: jeden člověk přijal 
křesťanství a cítil v sobě takovou ra-
dost a lásku, že když odešel na něko-
lik dnů do kláštera, chtěl nějak po-
hostit zde žijící mnichy. Protože 
nevěděl, že mniši nejedí vůbec maso, 
šel do města, nakoupil maso a připra-
vil hostinu. Když mniši přišli ke sto-
lu, aby ho neurazili a nezklamali, 
všichni s ním toto maso jedli. Teprve 
později mu citlivě naznačili, že maso 

vůbec nejedí. Z hlediska litery tito 
mniši porušili předepsané pravidlo, 
ale z hlediska smyslu půstu toto pra-
vidlo stoprocentně naplnili. Protože 
smyslem půstu je nepohoršit a neod-
suzovat druhého člověka, a prohlou-
bit svou lásku k druhým lidem.

Ať už jsme věřící nebo nevěřící, ať 
už držíme půst či nedržíme, snažme 
se v období před velikonočními svát-
ky více myslet na druhé, snažme se 
podívat na svět jejich očima a vžít se 
do jejich pocitů, a možná potom uvi-
díme, že jsme někdy zmařili jejich 
snahu o přiblížení a porozumění, je-
jich snahu o projevení lásky k nám. 
Ať je tedy toto období časem vnitřní-
ho zklidnění a míru, i časem zlepšení 
našich vztahů s naším okolím. 

Diákon Mgr. Alexandr Lukanič

Pravoslavná církev v českých zemích

Naši spoluobčané  s duševním 

onemocněním najdou službu 

Fokusu Praha na nové adrese:

Komunitní tým Karlín

Dukelských hrdinů 1

170 00 Praha 7

tel.: 778 764 738

kt.karlin@fokus-praha.cz

V rámci přehlídky porota také udělila několik 
Čestných uznání: 

Karolína Turková, ZUŠ Štítného

Nela Vyšínová, ZŠ Chelčického

Vojtěch Paták, ZŠ Jarov

Jessica Šalomová, ZŠ Lupáčova

Roman Hájek, ZŠ nám. J. z Poděbrad

Adam Opletal, ZŠ nám. J. z Poděbrad

Diana Derepko, ZŠ Chmelnice

Viola Kuncová, ZUŠ Štítného

Liliana Nguyen, ZŠ Chmelnice

Sára Špaková, ZUŠ Štítného

Eliška Slepičková, ZŠ Chmelnice
Vítězové recitační soutěže

SLAVNOSTNÍ  

ROMSKÉ VLAJKY

 
 

19. a 20. dubna 2019
PÁTEK+SOBOTA (14–18 HOD.)

výroba pomlázek a kraslic 

balónkový mág 
SOBOTA (10–13 HOD.)

koncert Iby Pop

VSTUP ZDARMA // 
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Žižkovská radnice si připomněla 
20. výročí vstupu naší republiky 
do Severoatlantické aliance
Česká republika, Maďarsko a Polsko 12. března 1999 vstoupily jako první země z bývalého 

„východního bloku“ do Severoatlantické aliance.

Přesně ve 12:00, dvacet let poté, zavlála vlajka NATO 

v úterý 12. března 2019 z oken žižkovské radnice, jako 

připomínka času, kdy Česká republika upevnila své 

spojenectví se Západem.

Slova prezidenta Václava Hav-
la rezonují i dnes: „Po mnoha 

staletích dramatické existence 

našeho státu je jeho bezpečnost 

konečně pevně a dobře zaručena, neboť 

se stává nedílnou součástí bezpečnosti 

celého euroamerického světa.“ 
Tomáš Mikeska, jako zástupce 

radnice, byl 12. března 1999 příto-
men u slavnostního ceremoniálu 
v Obecním domě, kdy tehdejší mi-
nistryně zahraničí USA Madeleine 
Albrightová a prezident Václav Ha-
vel ofi ciálně oznámili přistoupení 
České republiky do NATO.

Nynější místostarosta Tomáš Mi-
keska uvedl: „Prožil jsem čtyřicet let 

v době komunismu, zažil jsem útlak ze 

strany režimu a okupaci Československa 

ze strany Varšavské smlouvy v roce 1968. 

Dvanáctý březen byl jeden z nejšťastněj-

ších dnů v mém životě.“

Česká republika prošla úspěšně 
jako první v roce 1997 úvodním ko-
lem své připravenosti. Na summitu 
v Madridu bylo téhož roku rozhod-
nuto o zahájení vstupních pohovo-
rů. Poslanecká sněmovna schválila 
15. dubna 1998 přistoupení ČR 
do NATO a 30. dubna bylo přistou-

pení schváleno Senátem Parlamentu 
ČR. 12. března roku 1999 jsme se sta-
li ofi ciálním členem NATO a od té 
doby jsme plně zapojeni do činností 
i misí Aliance.

Na Pražském hradě se při této 
příležitosti setkali přední ústavní či-
nitelé se zástupci spojeneckých zemí 
včetně prezidentů Slovenska, Polska 
a Maďarska. Na konferenci Naše 
bezpečnost není samozřejmost  vy-
stoupila mimo jiné bývalá ministry-
ně zahraničních věcí USA Madelei-
ne Albrightová, která na úvod svého 
projevu nejprve česky uvedla: „Dobrý 

den, moc mě těší být tady s vámi v tak 

krásném místě, ale budu mluvit anglicky 

dneska.“ Označila za čest vystoupit 
ve městě, kde se narodila a připo-
mněla vstup nových tří zemí 
do NATO: „Tato aliance si klade za cíl 

chránit svobodu a civilizaci a je založe-

ná na principech demokracie. Nikdy ne-

zapomenu na emoce, které jsem pociťo-

vala, když jsem sledovala své české, 

polské a maďarské protějšky při podpisu 

této smlouvy a já jsem také tuto smlouvu 

podepsala v Missouri v rodišti preziden-

ta Trumana.“ 
  Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Beztíže oslavila plnoletost
Beztíže, specializované oddělení 
Domu dětí a mládeže Praha 3 – Uli-
ta, realizuje služby a programy pro 
děti a mládež ohrožené rizikovým 
chováním již 18 let, patří k nejstar-
ším svého druhu v lokalitě.

Za tuto dobu zařízení pracovalo 
s více jak tisícem mladých lidí. Beztí-
že poskytuje sociální služby dle zá-
kona č. 108/2006 Sb., ale i preven-
tivní programy, výjezdové akce či 
zábavně-motivační aktivity. 

Nejstarší službou oddělení Beztí-
že je tzv. nízkoprahový klub pro děti 
a mládež s názvem Klub Beztíže. Je 
tu pro všechny ve věku 11–21 let, bez 
nutnosti registrace a zdarma. „Mla-

dým lidem nabízíme bezpečný prostor 

pro sdílení toho, co se v jejich životě děje 

včetně problémů se vztahy, experimento-

váním spojeným s dospíváním, jsme 

průvodci na cestě k dospělosti,“ říká 
Klára Grombířová, garantka Klubu 
Beztíže. Sociální pracovníci je moti-
vují k aktivnímu trávení volného 
času, učí je dodržování pravidel 
a vzájemnému respektu. Umí také 
poradit v náročných životních situa-
cích, můžou zajistit či zprostředko-
vat doučování nebo doprovodit 
na úřad či do jiné instituce.

Přímo v ulicích Žižkova působí 
tzv. terénní pracovníci služby Street-
work Beztíže, kteří kontaktují mladé 
ve věku 6–26 let v prostředí, kde 
běžně tráví svůj volný čas – v uli-
cích, parcích i v OC Flora. Děti 
a mládež motivují k zapojení se 
do společnosti a odpovědnosti 
za svá rozhodnutí. Poskytují infor-

mace o rizikovém chování (užívání 
návykových látek, záškoláctví, šika-
na, nezodpovědné sexuální chování 
a další). „Pro mladistvé jsou terénní 

pracovníci často jedinými dospělými oso-

bami v jejich okolí, kteří je vyslechnou 

a berou jejich starosti vážně,“ doplňuje 
vedoucí terénního programu Roma-
na Walicová.

Kromě sociálních služeb Beztíže 
nabízí celou řadu nadstavbových ak-
tivit. Například vícedenní preventiv-
ní výjezdové akce, které fi nančně 
podporuje MČ Praha 3 a MHMP. 
Účastníci na nich mají možnost čas-
to poprvé vyrazit za Prahu a zažít 
první noc mimo domov. Prostřed-
nictvím různorodých aktivit rozvíjí 
svou fantazii, zručnost a poznávají 
své hranice. V průběhu roku Beztíže 
organizuje i menší preventivní akce 
zaměřené na témata, která mladí řeší 
(sex, drogy, vztahy, škola atd.). Rea-
lizuje také akce, kde mohou mladí 
ukázat veřejnosti, co se naučili 
ve workshopech. Mezi tradiční patří 
Letní párty Stav Beztíže, Beztíže za-
tápí nebo oslava narozenin. Letošní 

oslava 18. výročí se konala v prosto-
rách Klubu Beztíže 28. března, vr-
cholem odpoledne bylo vystoupení 
oblíbeného zpěváka Jana Bendiga.

Na činnost Beztíže coby oddělení 
DDM Ulita navazuje  organizace 
Beztíže, z. ú. Ve spolupráci s dalšími 
organizacemi byly realizovány pro-
gramy pro děti a mládež v Komunit-
ním centru Žižkov: pravidelné spor-
tovní i umělecké workshopy, série 
osobnostně rozvojových her a soutě-
ží i preventivní bloky pro školy. Prá-
vě spolupráce se školami a dalšími 
organizacemi na poli vzdělávání je 
nedílnou součástí činnosti Beztíže. 
„Spolupráce pomáhá všem zapojeným 

subjektům a pracovníkům lépe rozumět 

trendům mezi mladými a vhodně na ně 

reagovat,“ říká Tomáš Klumpar, ve-
doucí oddělení. Beztíže je součástí 
mnoha odborných a pracovních sku-
pin včetně komunitního plánování 
sociálních služeb, Programů včasné 
intervence a podílí se na vzniku me-
todických nástrojů MPSV. 
  -red-

Vstup do NATO
•  Diskuse o možném vstupu země 

do NATO začala hned po  listo-

padu 1989. Na  jaře 1994 se 

Česká republika připojila k  ali-

ančnímu programu Partnerství 

pro mír, který je považován 

za jakýsi předstupeň členství.

•  O dva roky později pak čeští zá-

stupci předali Severoatlantické 

alianci dokumenty nutné k zahá-

jení rozhovorů o plnohodnotném 

členství. Pozvánku ke  vstupu 

do NATO dostala Česká republi-

ka na summitu v Madridu v čer-

venci 1997.

•  Přístupové protokoly pak stvrdil 

svým podpisem tehdejší  prezi-

dent Václav Havel   26. února 

1999. 

•  Země pak vstoupila do  NATO 

12. března 1999. Ministři zahra-

ničí tehdy předali ve městě Inde-

pendence v  americkém státě 

Missouri své americké kolegyni 

Madeleine Albrightové ratifi kační 

listiny. Česko zastupoval Jan 

Kavan, ministr zahraničí v  teh-

dejší vládě Miloše Zemana.
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Prudký a ojedinělý rozmach Žižkova
Vážení čtenáři, druhá část pojednání o vzniku Žižkova tak, jak jej popsal ve věstníku pro ochranu 

památek Za starou Prahu Ludvík Prisching, někdejší předseda tohoto sdružení, přibližuje 

bouřlivý rozvoj a vznik nové pražské čtvrti. Text v dobové češtině přinášíme jen s drobnými 

redakčními úpravami.

Morová nákaza a Olšany
Jiný osud byl určen Olšanům. 

Za Karla IV. patřila klášteru ambro-
siánskému, za válek husitských pře-
šla do majetku obce novoměstské. 
První historické zprávy se datují 
z let 1390 a v nich se mluví o Olša-
nech jako o dvoře při rybníku, se za-
hradou a viničním hospodářstvím. 
Později zřejmě přibylo něco stavení, 
ale celá ves žila idylickým životem 
venkova, vzdáleného městského ru-
chu pražského.

Naprostý zvrat nastal, když Praha 
byla v roce 1680 navštívena těžkou 
morovou ranou. Pražské farní hřbi-
tovy nemohly býti s ohledem 
na možnost další nákazy používány, 
a tak Pražané hledali pohřebiště 
mimo zdi města. A tak 15. ledna 1680 
uprostřed řádění morové nákazy 
prodal Jakub Štika za 800 zlatých 
zahradu olšanského dvora staro-
městské obci za pohřebiště a jistě 
tehdy netušil, že dává vlastně základ 
velkému městu mrtvých. Potřeba 
pohřebiště byla tak naléhavá, že za-
koupenou zahradu vysvětil již 
29. ledna Jan Olomoucký, farář 
od sv. Martina v Praze a ihned se po-
čalo pohřbívati. Morová nákaza na-
bývala netušených rozměrů. Ve chví-
lích nejvyšší úzkosti učinil 
staroměstský magistrát slib, že po-
staví na novém hřbitově v olšanské 
zahradě kostel ke cti protimorových 
patronů sv. Rocha a Šebestiána, 
jestliže bude hrůza moru od Prahy 
odvrácena.

Když epidemie přestala, splnil 
staroměstský magistrát svůj slavný 
slib a kostel postavil. Projekt po-
chází snad od slavného barokního 
mistra Jana Křtitele Matheye, stav-
bu provedl Jan Heinric. Je to chrám, 
dostavěný roku 1682, eliptického 
půdorysu a průběžnou galerií nad 
vnitřními arkádami, zastřešený ko-
pulovitou střechou s lucernou. Nad 
portálkem chrámu je znak staršího 
města pražského s nadpisem: „Rada 

a obec staršího města pražského, 1680“. 
Na hřbitově se pohřbívalo znovu 
v letech 1715 a 1716, kdy v Praze vy-
pukla znovu morová epidemie. 
Když pak císař Josef II. roku 1786 
zakázal vůbec pohřbívání uvnitř 
města a staré farní hřbitovy pozbyly 
své funkce, staly se Olšanské hřbi-
tovy ústředními hřbitovy pro celou 
Prahu. Olšanské obci bylo souzeno, 
aby její půda stala se místem po-
sledním i pro měšťany Nového Měs-
ta. I novoměstští potřebovali za vel-
kého moru své pohřebiště. Našli si 
patrně vzor u svých staroměstských 
sousedů a zakoupili si v Olšanech 
zahradu blíže pohřebiště staroměst-
ského a v té pohřbívali. V roce 1719 
postavili pak na tomto hřbitově 
kostel, zasvěcený sv. Kříži, a hřbi-
tovní kapli Panny Marie Bolestné. 
Žalostné torzo tohoto kostela, jed-
noduché to jednolodní stavby, doží-
vá dosud v moři žižkovských činžá-
ků. Na hřbitově se pochovávalo 
v době morových epidemií v letech 
1680, později 1715 a 1716 a v roce 
1741 bylo zde pohřbeno asi 6 000 
vojáků francouzské okupační armá-
dy. Při kostele byla zřízena poustev-

na a v té bydlili až do roku 1787 
poustevníci ivanitského řádu, po-
slední poustevníci v pražském kraji. 
Na novoměstském hřbitově přesta-
lo se pohřbívat roku 1784 a staro-
městští i novoměstští pohřbívali 
společně v původní olšanské zahra-
dě. Při kostele byla zřízena roku 
1787 fara pro obec olšanskou, straš-
nickou a okolní osady. Zůstala tam 
až do roku 1842, kdy byl kostel zru-
šen a fara přenesena od sv. Kříže 
ke kostelu sv. Rocha, kam byly pře-
neseny ze zrušeného kostela i oltá-
ře. Jak nepatrné bylo osídlení těch-
to končin, dosvědčuje okolnost, že 
olšanská fara spravovala až do roku 
1851 území celého dnešního Karlí-
na, Vinohrad, starých i nových 
Strašnic, kromě vlastních Olšan 
a končin dnešního Žižkova.

Židé na Žižkově
A ještě někomu posloužila milo-

srdná olšanská země za místo po-
sledního odpočinku. Byli to pražští 
židé. Jejich osadě se mor zejména 
nevyhýbal. Nakažený žid musel 
z města a tak se stalo, že poblíže no-
voměstského pohřebiště byl zřízen 
jakýsi lazaret pro židy morem naka-
žené a vedle lazaretu hřbitov, proto-
že z lazaretu bylo blíže na onen svět 
než zpět do Prahy. Tak byl dán zá-
klad ke starému žižkovskému ži-
dovskému hřbitovu, sousedícímu 
těsně se hřbitovem při kostele sv. 
Kříže. Jako ostatní takto vzniklé 
hřbitovy na olšanské půdě sloužil 
nejprve jako hřbitov morový a te-
prve po roce 1787 se tu pochovávalo 
pravidelně.

Mizející usedlosti
Takový byl stav prostranství, 

na němž mělo vzniknout v neuvěři-
telné krátké době nové město žiž-
kovské. Prudce hornatý terén s ho-
rou Vítkovou a Šibeniční, mezi nimi 
silnice zvaná silnicí vídeňskou, vo-

zová cesta k Olšanům a k Vinohra-
dům. A mezi těmito komunikacemi 
pole a v nich skryté a po kraji volně 
rozseté usedlosti. Při vídeňské silnici 
směrem od Prahy byla již zmíněná 
Krenovka, při úpatí Vítkovy hory 
Proutková a Broučková výše, pak 
Smetanka, Vocilka a Ohrada, stará 
to vinice o výměře více jak 36 korců 
a daleko na východ Chmelnice. Při 
odbočení olšanské cesty Komotov-
ka, na místě dnešního kostela sv. 
Prokopa Raismonka, v 18. století 
majetek Raismanů z Riesenberka, 
poblíž které byla v roce 1686 posta-
vena Boží muka, později instalována 
na výstavě a dnes postavená v Kin-
ského zahradě.

Na Šibeniční hoře Fluomka, dále 
k východu Parukářka a při Židov-
ských pecích Vápenka a ještě dále 
na východ, v místě dnešního nákla-
dového nádraží Direktorka, jinak 
zvaná Červený dvůr. Směrem k Vi-
nohradům byla Sklenářka, Výšinka 
a Vendelínka. Tam, kde olšanský po-
tok protékal proláklinu hory Šibe-
niční, při malém rybníku, byl mlýn 
Bezovka. Je patrno, že usedlostí 
bylo tu mnoho, snad více než v ji-
ných končinách Prahy. Všechny po-
hltilo během několika desetiletí měs-
to svou rvavou rozpínavostí. Jen 
jména domů v některých ulicích při-
pomínají zašlé pastorále. 

Růst pražských předměstí
Dospíváme v našem vyprávění 

téměř do poloviny 19. století. Tato 
doba byla významná pro růst praž-
ských předměstí, která přetvářela 
pražské okolí a idylickou provinci-
ální Prahu změnila v město průmys-
lu a obchodu. Již kolem roku 1830 
se mění zejména Smíchov, Libeň 
a Karlín v průmyslová předměstí. 
Místo malých manufaktur se tvoří 
průmyslové podniky, zakládají se 
obchodní podniky a nové pracovní 
možnosti lákají do Prahy pracovní 
síly. Pražské obyvatelstvo počtem 
stoupá a přírůstek je třeba ubyto-
vat, je třeba stavět. Podle zásad ka-
pitalistického podnikání je třeba 
najíti levná staveniště. Ale ta nejsou 
všude stejně levná, neboť s nimi se 
již spekuluje. Nejlevnější stavební 
místa se nabízejí v údolí mezi horou 
Vítkovou a horou Šibeniční, které 
se počíná říkati Vrch sv. Kříže. 
V dolině stálo několik domků a této 
osadě bylo souzeno státi se zárod-
kem budoucího Žižkova.

Stavitel Karel Hartig postavil 
roku 1863 u této osady první žižkov-
ský činžák, který pojmenoval u Jana 
Žižky z Trocnova. Zlákáni levnými 
parcelami a Hartigovým příkladem, 
následovali další podnikatelé 
a v údolu začal se rozvíjeti divoký, 
nikým neusměrňovaný stavební 

ruch, který hrozil skončiti napros-
tým chaosem. Roku 1865 vypraco-
val proto Hartig zastavovací plán, 
na jehož podkladě vznikl dnešní 
Žižkov.

Území od hory Vítkovy až 
ke Karlovu bylo katastrem obce Vi-
nohrad, ustanovené v roce 1849 
a označené historickým jménem. 
V roce 1875 se katastr rozdělil 
na dvě samostatné obce, severní, 
označovanou Vinohrady I a jižní, 
označovanou Vinohrady II. Odliše-
ní obou obcí jmény stalo se roku 
1877, kdy severní, k Vítkově hoře 
přilehlá část, obdržela jméno Žiž-
kov v upomínku na slavného naše-
ho válečníka a jižní části bylo pone-
cháno jméno Vinohrady, jako 
upomínka na viničné sady pražské. 
Roku 1881 byl pak Žižkov povýšen 
na město. Prudký a ojedinělý roz-
mach Žižkova po roce 1866 podpo-
rovala okolnost, že Praha byla pro-
hlášena za otevřené město, takže 
nebylo již třeba při stavbě reversu 
na zbourání domu bez náhrady, 
kdyby toho vyžadovala vojenská 
potřeba. Úžasný rozmach Žižkova 
zachycují nejlépe suchá statistická 
data. 

Vinohrady a Žižkov dohromady
Rok počet č. p. počet obyvatel
1843 69    169
1857 93  1 688
1866 135  2 450
1874 269 11 000

Další data se týkají  samotného 
Žižkova
Rok počet č. p. počet obyvatel
1880 376 21 212
1890 728 41 236
1900 974 60 119
1907 1170 72 000

Vzrůst Žižkova ilustruje ještě jas-
něji okolnost, že například v jedi-
ném roce 1872 bylo postaveno 58 
domů a v následujícím roce dokon-
ce 66 domů, což jsou data, jakých 
zdaleka nedostihuje žádná jiná 
pražská čtvrť. Od vídeňské silnice 
stavělo se nejprve v údolu mezi obě-
ma vrchy a později směrem k Praze. 
Další fáze zahrnovala směr k Rajské 
zahradě. Bylo to jakési rozrůstání 
zárodečné enklávy jednak v údolu, 
jednak k Praze. Konečná fáze, která 
po roce 1900 ukončila tento nesmír-
ný stavební růst, směřovala k Vino-
hradům. 

Článek Ludvíka Prischinga je převzat 

z věstníku Za starou Prahu (Věstník pro 

ochranu památek), Ročník XXVI, 

číslo 4–5 z 1. prosince. 1951. 

Titulky a redakční úprava Jan Dvořák

Usedlost Na vápence čp. 44
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Dominik, Vladimír 
a Jana našli novou 

rodinu
Manželský pár přijal v roce 2016 do 

pěstounské péče sourozence Do-

minika (11), Vladimíra (12) a Janu 

(13). „Když obě naše děti dospě-

ly, přemýšleli jsme co dál. Uvědo-

movali jsme si, že máme dostatek 

času a energie, abychom se ještě 

do něčeho pustili. Čtete si letáky, 

hledáte si informace a ono to za-

číná do sebe zapadat. Začíná to 

dávat smysl. Společně jsme se 

rozhodli, že pomůžeme cizím dě-

tem. I naše dospělé děti souhlasi-

ly,“ vzpomíná pěstounka na období 

rozhodování, zda se stát náhradní-

mi rodiči.

Bohužel, pěstounů má Praha 

stále nedostatek. „Hledáme pěs-

touny zejména pro sourozenec-

ké skupiny a starší děti, i pro děti 

s handicapem,“ říká Jana Klinec-

ká, vedoucí oddělení sociální péče 

Magistrátu hl. m. Prahy. Podle psy-

choložky Radomíry Bednářové není 

snem každého dítěte ústavní vý-

chova, ale vyrůstat v láskyplné ná-

ruči alespoň jednoho rodiče zajiš-

ťujícího pro něj stabilní a bezpečný 

domov.

Chcete-li se o náhradní rodin-

né péči dozvědět více, obraťte se 

prosím na Oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí Úřadu městské čás-

ti Praha 3, sociální pracovnice ná-

hradní rodinné péče: 

Mgr. Lada Vaculíková – 

tel. 222 116 547 

Mgr. Michaela Mužíková, DiS. – 

tel. 222 116 459 

Mgr. Pavla Brokešová – 

tel. 222 116 440 

Děkujeme, že vám situace ohrože-

ných dětí není lhostejná. 

 

Koukni, 
jaro je tady! 

Foto čtenáře Josefa Loudy

|
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