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Akce 

Husité na Vítkově 

připomene slavnou 

bitvu i odkaz 

Jana Husa

str. 13 a 24

Poznejte svého strážníka –

představujeme okrskáře 

Obvodního ředitelství 

městské policie Praha 3

str. 15 
říká Damjan Prelovšek, znalec 

Plečnikova díla str. 17

„Chrám na náměstí 
Jiřího z Poděbrad 

je jedinečný,“

Radnice přitvrdila v boji 
proti nadměrnému 
hluku z dopravy
Lidé žijící kolem frekventované ulice Jana Želivského 
mají naději, že jejich zdraví a životní prostředí už do bu-
doucna nebude ničit všudypřítomný hluk z projíždějících 
automobilů. Starostka Prahy 3 totiž důrazně odmítá do-
pisem zaslaným řediteli Hygienické stanice hl. m. Prahy 
prodloužit platnost výjimky, která umožňuje překračovat 
v této ulici hladinu hluku bezpečnou pro zdraví lidí. 

Dopravní zátěž a hluk 
v ulici Jana Želivského, 
která slouží jako spojnice 
mezi dálnicemi D8 a D1, 

na mnoha místech výrazně překra-
čuje zákonem stanovené limity. Pro 
hluk z hlavních silnic je přitom sta-
noven limit 60 dB ve dne a 50 dB 
v noci. 

Současnou situaci umožnila praž-
ská hygienická stanice v roce 2005, 
když na základě prováděcího před-
pisu k zákonu o ochraně veřejného 
zdraví povolila Technické správě ko-
munikací překračování hygienických 
limitů hluku s platností do 31. 12. 2017. 

Podle starostky Vladislavy Hujo-
vé však městská část do budoucna 

zásadně odmítá souhlasit s prodlou-
žením této výjimky nebo s udělová-
ním jakýchkoli dalších výjimek týkají-
cích se nadměrného hluku. Obyvatelé 
Prahy 3, kteří žijí v domech podél uli-
ce Jana Želivského, musí nyní kvůli 
této výjimce žít v nevyhovujícím pro-
středí nikdy nekončícího hluku. 

Veletrh Volný čas 
na Trojce nabídne 
mimoškolní aktivity
Radnice Prahy 3 připravuje přehlíd-

ku volnočasových a  sportov ních 

aktivit ve  školním roce 2015/16. 

Jednotlivé organizace představí svo-

ji činnost a nabídnou dětem a mlá-

deži přihlášení do kroužků či spor-

tovních klubů.

Více na str. 5

Seniorům bude 
pomáhat nový Dům 
sociálních služeb
Dům, ve kterém by na jednom 

místě fungoval domov pro senio-

ry, centrum pro pacienty s Alzhei-

merovou nemocí či denní stacio-

nář, by mohl do budoucna ulehčit 

život seniorům z Prahy 3. 

Více na str. 3

Rockoví matadoři 
podpořili SOS 
sbírku pro Nepál
Tony Ducháček z  kapely Garáž, 

Honza Kalina ze Sto zvířat či Joe 

Karafi át z  The Plastic People Of 

The Universe vystoupili 9. června 

v hospodě U Vystřelenýho oka na 

Koncertu pro Nepál. 

Více na str. 16
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Rušná ulice Jana Želivského

slouží jako spojnice mezi  dálnicemi D8 a D1

sloupek

 Pokračování na str. 3

Neziskovky 
nabízejí 
i program 
na léto
K  neziskovým organizacím mám vel-

mi blízko, a to nejen proto, že tato ges-

ce je v mé kompetenci na radnici, ale 

téměř deset let jsem se prostřednic-

tvím občanského sdružení Osvěta vě-

novala pomoci seniorům a handicapo-

vaným. Jsem přesvědčena, že právě 

tyto organizace a dobrovolnictví našich 

spoluobčanů obohacují život každého 

z nás, napomáhají  soudržnosti a udr-

žování společenského života a řeší pro-

blematiky, které nedokáže stát či obec 

dohledat, zastřešit a vyřešit. 

Dlouhodobě chyběl přehled nezis-

kovek, které působí v Praze 3 a kte-

ré oblasti pokrývají. Nyní si však už 

můžete interaktivní katalog vyhledat 

na webu MČ Praha 3.

Vyhledávat neziskovou organiza-

ci (NNO) v katalogu můžete dle názvu, 

cílové skupiny (děti; děti a mládež; ci-

zinci; sociálně znevýhodnění; dospělí; 

osoby v krizi; zdravotně handicapova-

ní) či působnosti (volný čas a sport; ci-

zinci a ostatní; kultura; vzdělávání, po-

radenství, zdravotnictví; sociální služby, 

prevence, řešení krizových situací, se-

nioři; příspěvkové a  další organizace; 

charita). Specifi kovány jsou také pro-

jekty dotované z rozpočtu Prahy 3.

Webová verze jistě není defi nitivní, 

neziskový sektor je „živý organismus“, 

který se průběžně proměňuje, vzniká 

i zaniká. Proto je pro nás důležité, aby 

se zapojili i občané a posílali nám své 

postřehy, pokud po návštěvě některé 

z dotovaných aktivit měli poznatky po-

zitivní nebo i negativní. Při rozhodování 

o poskytování dotací potřebujeme znát 

vaše hodnocení. Právě zpětná vazba je 

při vyhodnocování neziskového sekto-

ru velice důležitá, napomůže k účelné-

mu a  efektivnímu využívání dotačních 

prostředků z  rozpočtu městské čás-

ti Praha 3.

Užijte si léta a vyberte si z široké 

nabídky neziskových organizací.

Jaroslava Suková

radní městské části Praha 3
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Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 

a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahléd-

nutí na Odboru občansko správním, od-

dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 

nám. 9 nebo na www.praha3.cz.

Představujeme výbory a komise

„Praha 3 musí být příjemné a bezpečné místo pro život,“ 

říká Martin Sekal, předseda komise pro bytovou politiku

Můžete představit náplň činnosti 

komise, jíž předsedáte?

Náplní práce naší komise je v pod-
statě vše, co se týká bytů vlastněných 
městskou částí Praha 3 a nakládání 
s nimi. Jsme poradním orgánem ra-
dy městské části. Konkrétně se ko-
mise bytové politiky zabývá posu-
zováním všech náležitostí souvisejí-
cích s pronájmem a užíváním bytů 
a doporučuje radě další postup. Nej-
podstatnější část její činnosti před-
stavuje projednání a vyhodnoce-

ní „žádostí o nájem bytu“. Každá je 
posouzená individuálně a jednotli-
ví členové komise následně hlasují 
o tom, zda s příslušným žadatelem 
má být uzavřena nájemní smlouva 
a za jakých podmínek. Komise se 
snaží preferovat především žadatele, 
kteří nejsou schopni zajistit si bydle-
ní vlastními silami. Například senio-
ry, jejichž výše důchodu nepostačuje 
na pokrytí nájemného, matky samo-
živitelky, či osoby se zdravotním po-
stižením. Přihlíží i k faktu, zda je bu-
doucí nájemce schopen dostát svým 
závazkům plynoucích z nájmu bytu. 

Jak často se komise schází a  jak 

probíhá její jednání?

Naše osmičlenná komise složená z ko-
alice i opozice je nejaktivnější a nejčas-
těji se scházející komisí na naší měst-
ské části. Scházíme se každý týden 
a to ve středu od 15.30 hodin. Jedná-
ní probíhá mnohdy až do večerních 
hodin, neboť se snažíme opravdu po-
ctivě a svědomitě rozhodovat o před-
ložených materiálech. Přednostně se 

snažíme vyřešit zejména naléhavé pří-
pady, kdy se někdo dostane do pro-
blémů, které neumí sám řešit. Jsou to 
mimo jiné například oběti domácího 
násilí, lidé, kteří se z důvodu nemoci 
či ztráty zaměstnání musí přestěhovat, 
neboť nejsou již schopni platit stávají-
cí nájem.

Jaké dopady má komise na běžný 

život lidí v Praze 3?

Otázka dopadů na spoluobčany je 
velmi subjektivní. Samozřejmě víme, 
že se nemůžeme zavděčit všem. Již 
na první schůzi bytové komise jsme 
se společně shodli na tom, že uchaze-
če je třeba vybírat jiným způsobem, 
než tomu bylo v minulosti. Snažíme 
se o přidělení bytů bezproblémovým 
občanům, kteří svým chováním nebu-
dou obtěžovat své okolí. V minulosti 
nebyl kladen takový důraz na výběr 
uchazečů a často docházelo k situa-
ci, kdy byl byt přidělen ne zcela vhod-
ným uchazečům. Abych byl konkrét-
ní, připomínám nešťastné přidělení 
bytů například v Husitské 74 nebo 

Blahoslavově 10. Takové chyby by-
chom jistě opakovat nechtěli.

Nyní jsme naopak v situaci, kdy 
je nám vyčítáno, že některé uchaze-
če odmítáme. Z pozice předsedy by-
tové komise bych chtěl ujistit všech-
ny spoluobčany, že výběru uchazečů 
se komise věnuje opravdu důkladně. 
Chceme docílit hlavně toho, aby na-
še městská část byla místem, kde se 
běžný občan nebude muset bát vy-
jít po setmění na ulici a nebude se 
muset neustále otáčet, zda mu něco 
nehrozí. Je třeba si uvědomit, že čle-
nové komise svou činnost vykonáva-
jí zdarma a ve svém volném čase. 

-red-

Zasazením stromu a zapsáním 
do Knihy cti uctila Praha 3 
Přemysla Pittra
Přesně 120 let uplynulo v červnu od narození humanisty Přemysla Pittra. 
Třetí městská část si toto výročí připomněla zasazením pamětního stromu 
v zahradě Milíčova domu a při té příležitosti se jeho jméno objevilo in memo-
riam i v Knize cti. 

V zahradě Milíčova domu 
byla 15. června zasazena 
pamětní lípa, kterou Pra-
ha 3 uctila památku věhlas-

ného humanisty a pedagoga Přemy-
sla Pittra. Jak uvedla starostka Vla-
dislava Hujová ve své úvodní řeči 
během slavnostního aktu, život a dí-
lo Přemysla Pittra si dodnes zasluhu-
je obrovské pozornosti a může být 
příkladem pro další generace, které 
nezažily útrapy 2. světové války. Bě-
hem ní se stal Milíčův dům z Pittro-
vy iniciativy útočištěm pronásledova-
ných židovských rodin, důležitou ro-
li hrál ale ještě před ní, kdy zde byly 
umístěny děti německých emigrantů, 
které musely uprchnout z nacistické-
ho Německa. Do dějin se Přemysl Pit-
ter zapsal především akcí „zámky“ – 
ve zkonfi skovaných zámcích umístil 
jak židovské děti z Terezína, tak i ně-
mecké, které měly nálepku „děti ne-
přátel“. Za tuto činnost získal čestný 
titul „Spravedlivý mezi národy“.      

Nyní funguje Milíčův dům jako 
mateřská škola, avšak i po letech je 

odkaz Přemysla Pittra v jejích pro-
storách hmatatelný. Tolerance a ote-
vřenost jsou dosud hlavními priori-
tami této školky, která ve dvou mi-
krotřídách poskytuje péči dětem se 
speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. „Je skoro až symbolické, že jediná 

místnost, které se nikdy nedotkly sta-

vební úpravy, je právě jeho pracovna,“ 

uvedla Marta Vrabcová, která dlou-
há léta pracovala v Milíčově do-
mě jako ředitelka a podílela se spo-
lu s Informačním centrem Praha 3 
na přípravě celoměsíčního progra-

mu oslav 120. výročí narození Pře-
mysla Pittra.

V této pracovně též starostka Vla-
dislava Hujová spolu s Martou Vrab-
covou a Blankou Sedláčkovou, bý-
valou spolupracovnicí Přemysla Pit-
tra, předala mateřské škole Pamětní 
list o slavnostním zápisu do Knihy 
cti, který se stane součástí dodnes 
zachovalé Pittrovy pracovny. 

Praha 3 připomněla Pittrovu osob-
nost i ve svém informačním centru. 
Konala se zde beseda s Pavlem Ko-
satíkem, autorem knihy Sám proti zlu, 
návštěvníci mohli také zhlédnout 
fi lm Milujte své nepřátelé autora Tomá-
še Škrdlanta. V informačním centru 
proběhly besedy s Blankou Sedláčko-
vou, která se s ostatními podělila o svo-
je vzpomínky na Přemysla Pittra, ne-
bo komponovaný večer, v rámci něhož 
vystoupili Táňa Fischerová, Josef So-
mr a děti z divadelního souboru Fei-
gele, a skrze mluvené slovo a dramatic-
kou tvorbu vzdali hold památce živo-
tu a díle našeho předního humanisty. 

Martin Hošna

Rada MČ Praha 3

8. 6. 2015

Rekonstrukce hřiště 
ZŠ a MŠ Chmelnice

Obě hřiště ZŠ a MŠ Chmelnice, která 

jsou pro sportovní využití žáků důležitá, 

dostanou nový povrch a také ochranné 

sítě. Mlatové hřiště, které využívají i dě-

ti z MŠ, bude větší. Jeho dosud prašný 

povrch nahradí nový, z polyuretanové-

ho vodupropustného krytu. Víceúče-

lový ovál s atletickou dráhou bude mít 

rovněž nový podklad a lepší trávník.

Zastupitelstvo MČ Praha 3

16. 6. 2015

Privatizace bytů v ulicích 
Vinohradská, Krásova a Hradecká
ZMČ Praha 3 schválilo prodej bytových 

jednotek v domě č.p. 2190, 2370, Vi-

nohradská 170, 172 a č.p. 2356, Vino-

hradská 168 oprávněným nájemcům. 

Stejně tak byl schválen prodej byto-

vých jednotek v domě č.p. 1834, Krá-

sova 2 a dále v domě č.p. 2339, Hra-

decká 22, a to dle zák. č. 89/2012 Sb. 

Zastupitelé schválili záměr 
zajištění kapacity pro děti 
do tří let
Zastupitelstvo MČ rozhodlo o schválení zá-

měru zajištění kapacity pro děti věku do tří 

let na místě stávající budovy MŠ Buková. 

Ve hře jsou dvě varianty budoucí podoby 

zařízení pro děti do tří let. První, podle stu-

die z r. 2010, počítá s rekonstrukcí, rozší-

řením na čtyři třídy a třípodlažním řešením. 

Druhá, z dubna 2015, je nová výstavba za-

řízení modulového typu v rozsahu 4 – 5 tříd. 

Obě varianty vyžadují projektovou doku-

mentaci pro územní řízení a následné sta-

vební povolení, která se připravuje. V obou 

případech ale dojde k rozšíření stávající za-

hrady, které bude dětem poskytovat do-

statečný a bezpečný prostor na hraní.

 
Sloučení příspěvkových 
organizací
Zastupitelé svým usnesením sloučili pří-

spěvkové organizace Mateřská škola 

Praha 3, Buková s příspěvkovou organi-

zací Základní škola a mateřská škola Ja-

rov, a to s účinností ke dni 1. 8. 2015.

Rada MČ Praha 3

22. 6. 2015

Schválen záměr prodeje bytů 
Za Žižkovskou vozovnou 18
Radou MČ Praha 3 byl schválen záměr 

prodeje jednotek v  domě č. p.  2687, 

Za  Žižkovskou vozovnou 18. Prodej 

těchto bytů je součástí rámcového har-

monogramu přípravy prodeje jednotek 

v domech svěřených MČ Praha 3 v rám-

ci privatizace bytového fondu.

Pronájem fotbalového areálu 
Viktoria Žižkov
Rada MČ Praha 3 schválila záměr pro-

nájmu areálu Viktoria Žižkov. Fotbalo-

vý areál je v současné době nepronajatý 

a jeho nynější protiprávní užívání je řeše-

no soudní cestou. Radnice chce ale i na-

dále tento rozsáhlý komplex smysluplně 

sportovně využívat. Záměr pronájmu bu-

de zveřejněn na úřední desce.

Vlastivědná procházka do Milíčova domu vyvrcholila slavnostním zasazením 

pamětního stromu

Komise pro bytovou politiku 

Rady MČ Praha 3

předseda: Martin Sekal

místopředseda: Michal Kucián

členové: Michal Kopáč, Simeon 

Popov, Ivo Šebek, Antonín Homola, 

Alena Hronová, Jan Stoss

tajemník: Magdalena Benešová
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Seniorům bude pomáhat nový 
Dům sociálních služeb na Jarově
Dům, ve kterém by na jednom místě fungovaly domov pro seniory, centrum pro pacienty s Alzhei-
merovou nemocí či denní stacionář, by mohl do budoucna ulehčit život seniorům z Prahy 3. Rada 
městské části schválila záměr vybudovat v ulici K Lučinám Dům sociálních služeb a uložila zpra-
covat architektonickou studii, studii fi nančního zajištění nového objektu a studii využití kapacity 
tohoto zařízení pro jednotlivé typy sociálních služeb.

Potřeba výstavby nového Do-
mu sociálních služeb odráží 
závěry analýzy, kterou ještě 
před schválením záměru ra-

dou zpracoval odbor sociálních věcí.
Podle ní žilo v roce 2014 v Praze 3 

celkem 12 807 seniorů nad 65 let vě-
ku. Městská část disponuje v součas-
nosti 204 byty ve dvou domech s pe-
čovatelskou službou (ulice Roháčova 
a Krásova). Vedle toho má městská 
část byty ve své správě v privatizo-
vaných domech, počet těchto bytů 
se po skončení privatizace odhadu-
je zhruba na 1500 jednotek. Analýza 
předpokládá, že významná část těch-
to bytů má do budoucna sloužit po-
třebám seniorů, kteří se z různých 
důvodů ocitli v neadekvátním nebo 
nevyhovujícím bydlení. Jejich stávají-
cí počet je podle analýzy dostatečný.

Vhodné by bylo navýšení kapacity 

odlehčovacích služeb 

Jinak je tomu však u místně přijatel-
ných domovů pro seniory, což jsou 

zařízení pro osoby se sníženou so-
běstačností zejména z důvodu vě-
ku, jejichž situace vyžaduje pravidel-
nou pomoc jiné fyzické osoby. Třetí 
městská část nyní provozuje 89 lů-
žek v domově pro seniory v rámci 
Ošetřovatelského domova Praha 3.

Dlouhodobým problémem v hlav-
ním městě, ale i v celé republice, jsou 

také místa v domovech se zvláštním re-
žimem, kde pečují o osoby například 
s Alzheimerovou nemocí či s chronic-
kým duševním onemocněním. Další-
mi potřebnými službami jsou denní 
a týdenní stacionáře, vhodné by podle 
analýzy bylo i navýšení kapacit odleh-
čovacích služeb – v současnosti mo-
hou příbuzní seniorů využít v případě 

potřeby 7 míst v rámci Ošetřovatelské-
ho domu Praha 3.

Pomoci s výstavbou mohou dota-

ce i PPP projekty

Právě proto analýza odboru sociál-
ních věcí dává na zváženou, zda by 
nebylo do budoucna výhodné vybu-
dovat objekt pro alespoň 80 osob 

s dlouhodobým pobytem, který by 
prostupnou formou plnil funkci do-
mova pro seniory, domova se zvlášt-
ním režimem a denního či týdenní-
ho stacionáře. Nové zařízení by dále 
navýšilo kapacitu odlehčovacích 
služeb ve stávajícím domově pro 
seniory.

Výstavba nového objektu by mě-
la přijít na stejnou částku, se kterou 
počítala již původní studie výstav-
by domu s pečovatelskou službou 
– tedy na zhruba 250 milionů ko-
run. V rámci studie fi nančního za-
jištění realizace však bude přihléd-
nuto k možnosti využití dotací, 
případně PPP projektů (Public Pri-
vate Partnership – partnerství ve-
řejného a soukromého sektoru). 

Městská část také očekává zvý-
šenou podporu z dalších veřejných 
zdrojů, která vychází z všeobec-
né potřeby zařízení typu domo-
va se zvláštním režimem v hlavním 
městě. 

Stanislav Kněnický

Starostka provedla razii v nelegálních hernách

Starostka městské části Praha 3 

Vladislava Hujová spolu s náměst-

kem Ministerstva fi nancí ČR Ond-

řejem Závodským a celní správou 

provedla v pátek 12. června ve ve-

černích hodinách kontrolu v něko-

lika nelegálních hernách na území 

Prahy 3. 

Kontrolovány byly herny v ulicích 
Cimburkova, Táboritská, Jana Že-
livského, Koněvova a nám. Jiřího 
z Poděbrad. Ve všech těchto pěti 
hernách bylo zaznamenáno celkem 

39 nepovolených výherních hracích 
automatů. Bylo zjištěno, že výher-
ní hrací automaty, které byly všech-
ny zrušeny k 31. 12. 2012, jsou opět 
používány a pouze přeprogramová-
ny na kvízomaty. Tato kosmetická 
úprava ovšem znamená pouze to, 
že před zahájením hry přístroje po-
kládají hráčům jednoduché kvízové 
otázky. 

Starostka Vladislava Hujová je 
rozhodnuta podat v součinnosti s Mi-
nisterstvem fi nancí České republiky 
na provozovatele těchto černých he-

ren, které navenek fungují jako sou-
kromé kluby, trestní oznámení.

Podle ní došlo vzhledem k před-
chozím letům k výraznému úbyt-
ku herních automatů. Před pěti ro-
ky bylo na území Prahy 3 přibližně 
120 heren s cca 1600 výherními ter-
minály, nyní je situace výrazně lepší, 
i když nesystémový přístup magist-
rátu k povolování hazardu vede mj. 
ke vzniku tzv. černých heren.

Jasná pravidla magistrát neurčil 
ani na posledním zasedání zastupitel-
stva ve čtvrtek 18. 6., kdy byla novela 

vyhlášky o hazardu na pořadí jedná-
ní. Její projednávání způsobilo v řa-
dách koalice značné rozpory a bod 
byl odložen až na zářijové zasedání.

Do heren, které pod záštitou spol-
ků „Život je hrou“, „Hraví dospě-
lí“, „Kdo si hraje, nezlobí“ nebo no-
vě i svěřeneckého fondu „ESCAPE“, 
mají přístup sice pouze členové klu-
bu, členství je ale založeno na formál-
ní registraci. Jak kontrola zjistila, vět-
šinou nejsou ani ověřovány informace 
uvedené v přihlášce do klubu. 

-ivv-

Radnice upraví chodníky u paneláků 

Jeseniova 37 až 41 a Ostromečská 3 a 5

Stavební úřad vydal další stavební po-

volení v rámci revitalizace panelových 

domů na Žižkově. Předmětem stavby 

budou chodníky přilehlé k bloku panelo-

vých domů Jeseniova 37 až 41 a Ostro-

mečská 3 a 5, ostatní budou následovat. 

Podle zástupce starostky Ivana Holeč-

ka budou součástí komplexních oprav 

fasád panelových domů v této lokalitě 

i terénní a sadové úpravy předzahrádek 

a zmíněných chodníků a parkování.

Městská část Praha 3 také vybrala pro-
jektanta sadových úprav vnitrobloku, 
včetně stavební rekonstrukce dvou gará-
ží, a to v lokalitě vymezené panelovými 
domy v ulicích Jeseniova, Ostromečská, 

Roháčova a Blahoslavova. Jak o tom již 
informovaly RN, prvním panelovým do-
mem, který získal stavební povolení na re-
vitalizaci fasád, je objekt Jeseniova 27 až 
35 (blok 49), kde je zahájení stavebních 
prací podmíněno vydáním stavebního po-
volení na chodníky okolo domu. Stavební 
povolení na opravu ostatních objektů jsou 
v současné době projednávána a jejich vy-
dání se předpokládá v průběhu prázdnin.

Investice do obnovy panelových domů 
byly plánovány prostřednictvím SMP Pra-
ha 3, nyní je bude mít na starosti odbor 
technické správy majetku a investic ÚMČ 
z důvodu přímého fi nancování z kapitá-
lových výdajů rozpočtu MČ a koordinace 
s harmonogramem privatizace.  -sak-

Příjmy z pronájmu nebytových 

prostor stoupají

Městská část Praha 3 zvýšila od začátku letošního roku zisk 

z pronájmu nebytových prostor. Například u garáží ve vlastnic-

tví městské části vzrostl počet pronájmů o 8 procent a zrychlil 

se i proces jejich nabídky a výběru. K nárůstu zisku z pronájmů 

obecních nebytových prostor přispělo i to, že komise pro vedlej-

ší hospodářskou činnost, která se zabývá vyhodnocením výbě-

rových řízení pro přidělení nebytových prostor, zavedla pravidel-

né schůzky každý měsíc. 

Podle zástupkyně starostky Lucie Vítkovské, která má tuto oblast 
na starosti, Praha 3 potřebuje mít efektivní systém nakládání s neby-
tovými prostory, protože po skončení privatizace bytů budou příjmy 
z těchto prostor jednou z hlavních složek rozpočtu městské části.

Městská část v rámci komise pro vedlejší hospodářskou čin-
nost také při přidělování nebytových prostor více zohledňuje do-
stupnost potřebných služeb pro své občany. 

-sak- 

V Praze 3 žilo 

v roce 2014 

celkem 12 807 

seniorů nad 

65 let věku

Praha 3 chce proto s dostatečným 
předstihem upozornit magistrát a hy-
gienickou stanici na potřebu řešení 
této neúnosné situace. Upozorňuje 
na to, že bez dobudování východní 
části chybějícího městského okruhu, 
což je v kompetenci magistrátu a mi-
nisterstva dopravy, budou obyvatelé 
centra Prahy nadále trpět důsledky 
zdejší tranzitní dopravy. Radnice třetí 
městské části proto také požádá ma-
gistrát, aby přijal opatření, které by 
zakázalo vjezd do ulice Jana Želivské-
ho nákladním autům s nosností nad 
6 tun. 

Stanislav Kněnický

 Pokračování ze str. 1

Radnice přitvrdila 

v boji proti 

nadměrnému 

hluku z dopravy

JAK ŠKODÍ HLUK ZDRAVÍ

Zvýšená hladina hluku poškozuje 

podle Státního zdravotního ústavu 

v denní době sluchové ústrojí, ovliv-

ňuje kardiovaskulární systém a ne-

příznivě působí na osvojování řeči 

a čtení u dětí. V noci jsou dosta-

tečně prokázané negativní účinky 

hluku vyvolávající poruchy spánku 

a zvýšené užívání léků na spaní.
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„Díky Praze 3 nemusíme řešit nečekané situace,“ 

říká Zuzana Novotná, ředitelka Ošetřovatelského domu Habrová

Městská část Praha 3 je kromě ji-

ných domů péče o seniory také zři-

zovatelem Ošetřovatelského domu 

v Habrové. Zde je pečováno o 72 kli-

entů ve věkovém průměru 87 let. 

Zda je to málo nebo hodně, to už 

posuzuje ředitelka Zuzana Novotná.

„Jednoduše řečeno, kapacita našeho za-

řízení je zcela naplněná. Což ovšem ne-

znamená, že je to na úkor poskytovaných 

služeb,“ uvedla ředitelka Novotná. 
V Ošetřovatelském domě na Habrové 
podle ředitelky ve struktuře pohlaví 

převažují zejména seniorky. Podle 
okřídleného úsloví má žena vždy ně-
jaké přání. To nejčastější je pokud 
možno stále se líbit. „Samozřejmě, 

i v tomto ohledu jsme připraveni senior-

kám vyhovět. Nadstandardní péče zahr-

nuje například pedikúru a kadeřníka,“ 
specifi kuje Zuzana Novotná s tím, že 
každodenní režim v péči o seniorky je 
nastavený podle přání klientů. Kro-
mě toho je pochopitelně realizován 
i harmonogram práce pro celodenní 
službu. „Přání klientů někdy takříkajíc 

nabourá obvyklý režim, nicméně samo-

zřejmě jim vyhovíme. Od toho jsme přece 

tady,“ podotkla ředitelka Novotná. 
Jak dále řekla, personál v čele s ní 

je rád, že nemusí řešit nečekané si-
tuace. „Za to je nutno poděkovat vede-

ní městské části Prahy 3, které nám vždy 

vychází vstříc. A to zejména ze strany Da-

vida Gregora, zástupce starostky pro so-

ciální záležitosti a zdravotnictví,“ zdů-
vodnila ředitelka. Příklad vzájemné 
shody měla hned po ruce – vede-
ní městské části Ošetřovatelskému 
domu Habrová ponechalo na letošní 
rok dotaci na provoz, kterou posky-
tuje pražský magistrát. „S výší dotace 

si musíme samozřejmě vystačit a nadále 

poskytovat za ni adekvátní služby,“ sdě-
lila ředitelka Zuzana Novotná, která 
zastává tuto funkci 18 let a v sociální 
oblasti působí 22 roků. 

„Funkce ředitelky je náročná zejména 

v komunikaci s lidmi. Svou práci však 

dělám pořád ráda a jako člověka mě stá-

le naplňuje. Navíc se v současnosti velmi 

raduji z toho, že máme dovybavenou po-

čítačovou techniku,“ svěřila se Zuza-
na Novotná. Přesto ale jedno aktu-
ální přání má. A to, jak říká, zlepšit 

úpravu části prostranství kvůli dosta-
tečnému prostoru klidové zóny pro 
klienty. Těm třeba v minulých dnech 
zpříjemnil život pozvaný harmoni-
kář a ve venkovním areálu si senioři 
mohli opékat i buřty.

Péče o seniory pochopitelně není 
zadarmo a potencionální klient 
musí splňovat základní podmínku 
– být občanem Prahy 3. Další z pod-
mínek přijetí je to, že zájemce musí 
disponovat příspěvkem na péči. 

Petr Štrompf

Praha 3 chce 

zlepšit služby 

občanům, prostor 

za Poliklinikou 

Jarov se rozšíří

Zastupitelstvo městské části schválilo 

realizaci prodeje části pozemku spo-

lečnosti Lékárna Na chmelnici spol. 

s r.o., pro rozšíření manipulačního pro-

storu ve dvoře polikliniky, který slouží 

pro příjezd sanitních vozů k bezbarié-

rovému vstupu do objektu.

Jedná se o 5 metrů čtverečních pozemku, 
který má městská část Praha 3 ve svěře-
né správě. Rozšíření dvoru polikliniky 
o tuto část pozemku zlepší průjezdnost 
zvláště při otáčení sanitních vozů.

Návrh odkupu části uvedeného po-
zemku řeší odbor majetku Úřadu měst-
ské části Praha 3. 

Podle zástupce starostky Alexandera 
Bellu měla městská část Praha 3 samo-
zřejmě zájem vyjít žadateli vstříc, neboť 
rozšíření obslužnosti sanitních vozů zna-
mená především zkvalitnění poskytova-
ných služeb občanům městské části. 

-pšt-

Analýza určí, jak nejlépe provozovat 
žižkovský fotbalový stadion
Městská část Praha 3 připravuje s právními a ekonomickými odborníky analýzu, která určí, jak 
a kým bude do budoucna provozován žižkovský fotbalový stadion. V zájmu co nejlepšího využití 
stadionu, jenž je ve vlastnictví Prahy 3, zvažuje vytvoření nebo rozšíření činnosti městské příspěv-
kové organizace, která by areál v Seifertově ulici spravovala.

Podle zástupce starostky Ale-
xandera Bellu by měl nový 
správce do budoucna akti-
vovat žižkovský stadion tak, 

aby byl multifunkčně využíván nejen 
pro sportovní činnost, ale i pro kul-
turní či komerční akce, jako napří-

klad koncerty či prezentace. Městská 
část se nebrání ani tomu, aby na sta-
diónu hrály současně dva fotbalové 
kluby, jak je to například běžné v ně-
kterých evropských zemích. 

Takto rozšířené portfolio činnos-
tí by městské části přinášelo větší 

příjmy, které by mohla využít pro 
modernizaci stadionu v Seifertově 
ulici tak, aby byl občany častěji vy-
užíván a přinášel zisk.

Městská část v současnosti čeká 
na výsledky soudních sporů se sou-
časným nájemcem žižkovského sta-

dionu – profesionálním fotbalovým 
klubem FK Viktoria Žižkov, který dlu-
ží městské části přes jeden milion ko-
run. Zároveň byl klub, kterému byla 
odebrána druholigová licence na příš-
tí sezónu, městskou částí už podruhé 
požádán, aby vyklidil stadion.

Rozsudek na ochranu majetku by 
měl být znám do poloviny letošní-
ho srpna. Praha 3 jako vlastník sta-
dionu také čeká na výsledek soudu 
ohledně žaloby na dluh fotbalového 
klubu vůči městské části. 

Stanislav Kněnický

VSTUPENKA
NA FINÁLE

ZDARMA

Po předložení tohoto ústřižku získáte
volnou vstupenku. Více info na

www.ceecup.org

Finále CEECUP
se koná ve středu

29. 7. 2015 od 18:00
na stadionu

Viktoria Žižkov

Péče o seniory je v ošetřovatelském domě nastavena podle přání a potřeb klientů

Současný nájemce stadionu v Seifertově ulici FK Viktoria Žižkov nedostal na příští sezonu licenci pro druhou ligu. Městská část další spolupráci 

s Viktorií Žižkov nevylučuje, umí si však představit, že na stadionu budou hrát dva kluby. 
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Vedení radnice diskutovalo 

s lékaři o plánované rekonstrukci 

Polikliniky Vinohrady

Dne 10. června proběhla veřejná 

diskuze, v rámci níž zástupci sta-

rostky Ivan Holeček a Lucie Vítkov-

ská ubezpečili lékaře, že plánovaná 

rekonstrukce Polikliniky Vinohra-

dy se výrazně nedotkne provozu 

zařízení.

Městská část Praha 3 má Polikli-
niku Vinohrady pod svojí správou 
od roku 2010 a od té doby usiluje 
o její proměnu v moderní zařízení, 
které by vyhovovalo jak lékařskému 
personálu, tak pacientům. Již v mi-
nulosti žižkovská radnice pečlivě 
monitorovala požadavky a upozor-
nění ze strany lékařů na nevyhovují-
cí stav objektu. Během diskuze ujis-
tili zástupci radnice přítomné lékaře, 

že městská část chce problematiku 
nedostatečného stavu budovy řešit 
a zároveň se pokusit vyjít vstříc všem 
jejich požadavkům. Aby se plánova-
ná rekonstrukce výrazně nedotkla 
provozu, v měsících červenec a srpen 
se bude opravovat přízemí, kde je 
umístěno rentgenové zařízení, a celé 
7. patro objektu včetně ordinací, če-
káren a dalších nebytových prostor. 
Stavební úpravy se dotknou přede-
vším elektroinstalace, rozvodů vody 
a podlah. Podle vyjádření Ivana Ho-
lečka a Lucie Vítkovské se budou 
další práce v následujících letech od-
víjet od toho, jaký dopad bude mít 
tato letní rekonstrukce na běžný pro-
voz polikliniky. 

-ham-

Dětský den na Pražačce přilákal davy rodičů s dětmi

Na neděli 31. května připravila tře-

tí městská část pro děti při příle-

žitosti jejich svátku sportovně-zá-

bavný den. Dětský den, na který 

zvala radní Jaroslava Suková, se 

letos slavil ve sportovním areálu 

Pražačka.

Sportovní a rekreační areál Pražačka 
se otevřel dětem v neděli 31. května 
od 10.00 a program plný her, uká-
zek a divadelních atrakcí trval až 
do 16.00 hodin. Na děti tu vedle nej-
různějších soutěží s odměnami čeka-
ly také nafukovací zábavné atrakce, 
Klauni z Balónkova nebo malování 
na obličej. Nechyběla ani divadelní 
vystoupení plné zábavných scének 
a písniček pro děti.

Atrakcí byly ukázky zásahu ha-
sičů nebo práce městské policie, 
v rámci níž ukázali cvičitelé dopade-
ní pachatele pomocí hlídacích psů. 

Nejmenší potěšila výstava dravců 
mysliveckého spolku.

Poděkování si zaslouží i partneři 
letošního Dětského dne: Sportovní 
a rekreační areál Pražačka, Správa 

železniční a dopravní cesty, Hasič-
ský záchranný sbor SŽDC, Čes-
ké dráhy, Městská policie a Policie 
ČR. 

-ham-

Veletrh Volný čas na Trojce nabídne 
dětem a mládeži mimoškolní aktivity
Radnice Prahy 3 připravuje přehlídku volnočasových 
a sportovních aktivit pro děti a mládež ve školním roce 
2015 – 2016 formou prezentace jednotlivých organizací. 
Ty budou mít možnost představit svoji činnost a nabíd-
nout dětem a mládeži přihlášení do kroužků, skupin, 
sportovních klubů a tělovýchovných jednot. 

Veletrh Volný čas na Trojce 
se bude konat ve středu 
2. 9. 2015 od 14 do 19 ho-
din na náměstí Jiřího z Po-

děbrad. Akce samozřejmě pamatuje 
i na rodiče s dětmi, kterým nabídne 
také volnočasovou činnost.

Městská část Praha 3 tak podle 
radní pro oblast školství a volný 
čas dětí a mládeže Jaroslavy Suko-
vé rozšiřuje spolupráci s neziskový-
mi a příspěvkovými organizacemi, 

které od městské části Praha 3 obdr-
žely fi nanční dotaci na své projekty, 
ale nabídnout své programy mohou 
i ostatní organizace, které se věnují 
dětem a mládeži.

Přihlášky na veletrh volnočaso-
vých a sportovních aktivit je mož-
né stáhnout z webu městské části 
na odkaze http://goo.gl/c7i2tc. Vy-
plněné přihlášky zašlete e-mailem 
na adresu janav@praha3.cz. 

Petr Štrompf

DOSUD PŘIHLÁŠENÉ 

ORGANIZACE:

 RK Paleček (Rodinné 

a komunitní centrum)

 Teen Challenge

 Nová Trojka

 DDM Ulita

 My.Aktivity

 ZŠ Chmelnice

 KNH Spoje Praha

 Mallorn

 Junák – 4. přístav J. Nerudy

 ČRS Praha 3 - Žižkov

 SK ZŠ Jeseniova

 Tensing Tyjátr

 Kung-Fu škola Petry Lorenzové

 Dětský turistický oddíl TOM 

S.T.A.N Praha 3

 Gaudium

 147. PS Galaxie

 R-Mosty

 Vodní sporty Pražačka

 Věda nás baví

VOLNÝ ČAS
NA TROJCE
Nabídka volnočasových a sportovních
aktivit pro děti a mládež na nový školní rok
od A až do Z
14.00–19.00 hodin | náměstí Jiřího z Poděbrad

02. 09. 2015

... Angličtina • Atletika • Badminton • Dramaťák • Flétna 
Florbal • Fotbal • Házená • Cheerleaders • Joga • Keramika 
Kytara • Lezení • Miminka • Parkour • Pilates • Příprava na 
maturitu • Rybaření • Skaut • Stolní tenis • Tanec • Volejbal 
Výtvarka • Zpívánky • Zumba...

Přijďte si vybrat kroužek – od miminek až po teenagery
(a pro rodiče se také něco najde)

Jak se vám líbí katalog neziskových organizací?

Již od konce května městská část Praha 3 na svých webových stránkách spustila Katalog neziskových organizací, který 

naleznete na stránkách městské části na adrese http://goo.gl/Isq1B6. Ten je součástí nové koncepce spolupráce s ne-

ziskovkami ve třetí městské části. Cílem je seznámit občany s možnostmi zapojování do aktivit organizací a poskytnout 

jim aktuální informace. Městská část Praha 3 proto velmi uvítá veškeré podněty i připomínky ze strany občanů, které by 

spolupráci s neziskovkami mohly ještě víc zlepšit, na e-mailové adrese: janav@praha3.cz. 

Letošní Dětský den na Pražačce se těšil hojnému zájmu návštěvníků

Veletrh Volný čas na Trojce nabídne pestrou škálu volnočasových aktivit





RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVENEC–SRPEN 2015

zpravodajství

Opravdový Vietnam můžete zažít i v Praze
Třetí městská část se dlouhodobě věnuje soužití národnostních menšin a cizinců na svém území. 
Kromě různých kulturních a gastronomických akcí, které pořádá a jež přibližují společnosti jejich 
život, usiluje radnice o ještě větší otevřenost menšin občanům Prahy 3. Radniční noviny se proto 
vydaly do vietnamského střediska Sapa, aby z jistily, jak doopravdy žije vietnamská komunita. 
Do budoucna se také uvažuje o komentovaných prohlídkách tohoto areálu.

Obchodní centrum Sapa, 
lidově přezdívané jako 
Malá Hanoj nebo Malý 
Saigon, překvapí návštěv-

níky svou autenticitou. Rozlehlý areál 
působí jako „město ve městě“, kde ob-
chodníci nabízejí na dvoukoláku viet-
namské (opravdu velmi silné) kafe, 
exotické ovoce, mořské plody nebo 
moučníky. Četné restaurace, nachá-
zející se na místě bývalého písnického 
masokombinátu, se diametrálně liší 
od těch, které jsou k vidění v Praze. 

„Po návštěvě Sapy mnozí tvrdí, že viet-

namští restauratéři nabízejí Evropanům 

ošizenou kuchyni. Není to tak. Jen se bo-

jí, že by jim nechutnala, protože je přece 

jen zcela odlišná od té, na kterou jsou Če-

ši zvyklí,“ vysvětlila � u � uy Truong, 
která nás v areálu doprovázela.

Aby taky ne. Místní delikatesou 
je např. kachní vejce nazvané trug 
vua, které v sobě ukrývá káče v již 
vyvinutém stádiu. Vyhlášená specia-
lita ale může vzbudit rozpaky u na-
kupujících, kteří jen tak nahodile 

zavítají na tržnici a mylně si kou-
pí syrové vejce, aniž by tušili, co se 
ukrývá uvnitř. 

„Pak nastává nedorozumění, kdy do-

tyčný přijde vejce reklamovat, a proda-

vač mu svým rodným jazykem těžko vy-

světluje, že vše je v pořádku,“ uvedla � u 
� uy Truong.

Přesto je Sapa vyhledávaná pro 
svoji originální gastronomii. Šneko-
vá polévka, smažené hovězí na česne-
ku s cibulkou a nudlemi nazvané bún 
bé khô, bagety banh mi s paštikou 
a masem patří k vyhledávaným po-
choutkám, stejně jako různé přísady 
bylinek, krevet, tofu, rybích a chilli 
omáček nebo chipsů z chlebovníku.

V Sapě lze nakoupit úplně všech-
no. Regály plné panenek, kabelek, 
hraček pro děti, obchodů se zeleni-
nou a ovocem střídají kadeřnictví, 
trafi ky nabízející vietnamské tiskovi-
ny nebo CD a DVD s vietnamským 
popem a fi lmem, ba je tu i zprostřed-
kovatelna leteckých zájezdů do Viet-
namu a zpět. Obchody se liší hlavně 

tím, že se zde nakupuje hromadně, ni-
koli po jednotlivých kusech.

Magickým místem v Sapě je pa-
goda – budhistická modlitebna. Sva-
tyně slouží k modlitbám Vietnamců, 

kteří svým mrtvým zanechávají dárky 
v podobě ovoce, cigaret nebo slad-
kostí. Nechybí zde ani fotografi e Vác-
lava Havla, kterého si Vietnamci ve-
lice váží. Vedle svatyně je umístěna 
pec, ve které se pálí obětiny, a tím se 
vysílají symbolicky vzkazy zemřelým 
příbuzným. V betonové změti a pro 
nás chaotickém nepořádku má Sapa 
svoje neskutečné kouzlo, přitom se 
nejedná o žádnou uzavřenou komu-
nitu. Prostor, v němž se jedná pře-
devším o obchod, ale nabízí pohled 
na skutečný svět v Asii. 

Zástupce starostky David Gregor 
by uvítal, aby se stejně jako jiné ná-
rodnostní menšiny i Vietnamci více 
otevřeli veřejnosti, a představili svoji 
kulturu nejen formou sítí obchodů, 
které jsou rozmístěny snad v každém 
větším městě. Městská část proto uva-
žuje o zpřístupnění Sapy občanům 
Prahy 3, aby jim umožnila poznat 
skutečný život národnostní menšiny 
tak, jak ji neznají (nabídky komento-
vaných procházek neleznete na webo-

vých stránkách Viet Food Friends: 
www.vietfoodfriends.cz).

Praha 3 se věnuje dlouhodobě zlep-
šování soužití národnostních men šin 
a cizinců žijících na jejím území a vět-
šinové společnosti. Vedle kulturních 
akcí, které dávají prostor zažít odliš-
né kultury, přes smyslové vjemy pro-
střednictvím hudby, jídla nebo obra-
zů, se zaměřuje i na vzdělávání men-
šin v českém jazyce a reáliích, a to ne-
jen dospělých, ale i dětí. V letošním 
roce bude aktualizovat webové strán-
ky pro cizince, které poprvé spustila 
v roce 2013, kde mohou cizinci nalézt 
ve třech jazykových mutacích (anglič-
tina, vietnamština a ruština) základní 
informace o činnosti úřadu a vyřizo-
vání nutných záležitostí. Oblíbenou 
akcí pořádanou městskou částí je též 
akce Poznejme se, sousedé, která se 
koná tradičně na podzim a předsta-
vuje na Parukářce národnostní men-
šiny prostřednictvím jejich kultury 
a kuchyně. 

Martin Hošna 

Městská část Praha 3 pomáhá cizincům s integrací do společnosti

Vzhledem k vysokému počtu ci-

zinců na území Prahy 3 se roz-

hodla městská část Praha 3 

zajistit cizincům interkulturní 

pracovníky/komunitní tlumoč-

níky pro jednání s úřady, institu-

cemi a organizacemi v Praze 3. 

Ze spolupráce s živnostenským 

odborem vyplynulo, že jej na-

vštěvuje vysoké procento ci-

zinců a že komunikace s nimi je 

často nelehká. 

Také komunikace s rodiči cizinci 
v rámci škol často vyžaduje nejen 
služeb tlumočníka, ale člověka, 
který informace uvede na pravou 
míru a vysvětlí například i systém 
vzdělávání v ČR. Pozice interkul-
turních pracovníků/komunitních 
tlumočníků by měla usnadnit ko-

munikaci cizinců a pracovníků 
různých institucí a úřadů. Záro-
veň mohou tito pracovníci prová-
dět terénní činnost, oslovovat ci-
zince v jejich přirozeném prostředí 
a nabízet pomoc nebo asistenci ci-
zincům z Prahy 3.

Cílem projektu je poskytnout 
cizincům žijícím nebo pracujícím 
na území Prahy 3 asistenci včetně 
tlumočení při jednání s veřejnými 
institucemi (např. OSPOD, živ-
nostenský odbor, Úřad práce ČR, 
školy nebo školská zařízení aj.), 
podpořit soužití většinové společ-
nosti a cizinců a usnadnit integraci 
cizinců do většinové společnosti.

Cílovou skupinou jsou cizin-
ci žijící nebo pracující na území 
Prahy 3, zejména občané třetích 
zemí. Ve spolupráci s organizace-

mi Sdružení pro integraci a mig-
raci a Asociace pro interkulturní 
práci, z.s. budou pro cizince žijí-
cí nebo pracující na území Prahy 3 
zajištěny služby interkulturních 
pracovníků/komunitních tlumoč-
níků, a to v období květen–pro-
sinec 2015. Tito pracovníci bu-
dou moci poskytovat své služby 
přímo v prostorách ÚMČ Pra-
ha 3 nebo na území hl. m. Prahy 
(např. při doprovodu na jednání). 
Městská část Praha 3 zajistí služ-
by interkulturních pracovníků/
komunitních tlumočníků v rušti-
ně, ukrajinštině, angličtině, viet-
namštině a španělštině podle ak-
tuální potřeby cizinců. 

Zajištění interkulturních pra-
covníků/komunitních tlumočníků
bude probíhat v rámci projektu 

městské části Praha 3 „Praha 3 – 
Společné soužití 2015“ zaměřené-
ho na integraci cizinců a spolufi -
nancovaného Ministerstvem vnit-
ra ČR.  -pšt-

Developer prezentoval 

projekt výstavby 

školky na Třebešíně

Projekt nové mateřské školy pro 60 dětí, kte-

rá by měla vyrůst nedaleko ulice K Červené-

mu dvoru, představila na radnici Prahy 3 spo-

lečnost Tulipa Třebešín. Na výstavbě školky 

se vedení radnice dohodlo s touto společnos-

tí v loňském roce s tím, že developer předá 

po kolaudaci nový objekt městské části.

„Komunikace s městskou částí Praha 3 byla velmi pří-

jemná a efektivní, za tu efektivitu bychom chtěli vyjád-

řit poděkování,“ uvedla Renata Součková, koordi-
nátorka projektu a společnosti Tulipa Třebešín, 
která chce v lokalitě Třebešína postavit byty.

U projektu výstavby školky bylo v současnosti 
požádáno o vydání územního rozhodnutí a před-
pokládá se, že by školka mohla být předána Pra-
ze 3 na jaře 2017.

Nová školka na Třebešíně bude postavena ze 
tří modulů po 173 m2, každý z nich pojme 20 dětí. 
V těchto modulech budou herny pro děti, šatny 
a umývárny. Čtvrtý servisní modul bude sloužit 
jako zázemí pro personál a pro přípravu jídla.

Pokud jde o budoucí podobu školky, architek-
ti zvolili dřevo jako hlavní materiál pláště budo-
vy. „Varianta dřeva se nám jevila pro provoz školky jako 

vlídnější a vhodnější,“ vysvětlila Diana Hocková, ar-
chitektka projektu z ateliéru Straet Architects. Ze 
dřeva budou i dřevěné pergoly nad vstupy a nad 
hernami. Na zahradu školky bude vysazena luční 
směs, plot zahrady bude ve spodní části zabezpe-
čen podhrabovými deskami proti psům.

Uvnitř školky by měly na děti čekat umývár-
ny s protiskluzovou dlažbou a v hernách tepel-
ně izolační PVC v kombinaci s koberci. Výmalba 
stěn bude z jedné poloviny s barevnými motivy, 
ta druhá by měla zůstat bílá. 

-sak-

Uvnitř Sapy slouží místním obchod-

níkům i návštěvníkům budhistická 

modlitebna

Kontaktní údaje

PhDr. Eva Dohnalová

Metodička projektu Interkulturní 

společnost bez bariér

Asociace pro interkulturní práci, 

z.s.(AIP)/Association for intercu-

ltural work

Sdružení pro integraci a migraci 

(SIMI)/Association for Integration 

and Migration

Kancelář: Kubelíkova 55, 

130 00, Praha 3

e-mail: dohnalova@asociaceip.cz

tel: 736 632 002, 224 946 635

www.interkulturniprace.cz

Členové Českého zahrádkářského svazu 

soutěžili v zemském kole fl oristické soutěže

Pod záštitou radní MČ Praha 3 Jaroslavy Sukové proběhlo 

zemské kolo fl oristické soutěže, která výherce posune dál 

do celostátního kola.

V úvodu popřál zástupce starostky Prahy 3 Jan Materna mno-
ho úspěchů v úkolu, v němž soutěžily tři kategorie: žáci, juni-
oři a senioři. Během dvou hodin měli soutěžící za úkol naaran-
žovat dárkovou kytici, která bude splňovat všechny parametry 
předepsané odbornou porotou. Vítězové Kateřina Zvolská, 
Klára Papáčková, Judita Kocánová, Marek Kučírek, Jitka Bar-
borková, Helena Flébrová, Iveta Čapková, Michaela Široká 
a Lucie Mudrochová postupují do fi nále v Lysé nad Labem, 
které se zde uskuteční v rámci výstavy Květy. 

-ham-
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Polské dny v Praze nabídly na Jiřáku delikatesy i kulturní prožitek

O tom, že Polsko má skutečně co nabídnout 

ze své gastronomie, kultury a cestovního ru-

chu, se přesvědčily davy lidí, které si nene-

chaly 12. a 13. června ujít festival Polské dny 

v Praze.

Na náměstí Jiřího z Poděbrad zahájily Pol-
ské dny velvyslankyně Polské republiky 
v ČR Grażyna Bernatowicz se starostkou 
třetí městské části Vladislavou Hujovou, za 
účasti zástupce starostky Alexandera Bellu. 
Ti uvítali všechny návštěvníky akce a ujisti-
li je, že tento výjimečný gastronomický festi-
val se v kalendáři městské části umístí určitě 
natrvalo.

Na Jiřáku se podávaly speciality polské 
kuchyně. Přítomní si mohli vychutnávat 
uzený oštěpek (oscypek) z ovčího mléka, 

pikantní brynzu, ovčí syrovátku zvanou żęty-
cę (žinčici), bramborové kartacze nadívané 
mletým skopovým masem nebo kindziuk – 
originální sušenou uzeninu. 

Z teplé kuchyně nechyběl boršč nebo 
żurek (kyselo, kyselá polévka z chlebové-
ho kvásku) a mnoho dalších laskomin, jež 
připravili profesionální šé� uchaři, kteří se 
ve svých kulinářských show předháněli, ja-
kou delikatesu připravit co nejchutněji.

Nechyběly ani četné stánky, které informo-
valy o cestovním ruchu nebo nabízely tradiční 
upomínkové předměty.

K dobré pohodě přispěly i hudební forma-
ce Czessband, Magda Navarrete & BalkaLatin 
Connection, Hanki Wójciak, Agu nebo Mag-
da Navarrete & Songs on � e Road. 

Martin Hošna

Městská část navrhla nová stanoviště 
pro rozmístění cyklostojanů
Více než dvě desítky nových stanovišť cyklostojanů by se měly letos objevit v ulicích třetí městské části. 
Cyklostojany, jejichž montáž nabízí magistrát zdarma, by měly sloužit cyklistům například před Infor-
mačním centrem Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad, v Jeseniově ulici před Správou účelových 
zařízení VŠE, u vstupů na Olšanské hřbitovy nebo také v Koněvově ulici před supermarketem Billa.

Podle zástupkyně starostky 
Lucie Vítkovské, která má 
na starosti oblast dopra-
vy, vytipovala městská část 

24 nových stanovišť, jež by měly 
doplnit dosavadní síť cyklostojanů 
v Praze 3, a předala je magistrátu. 
Hlavní město navržený seznam sta-
novišť poté předá Technické správě 
komunikací, jež rozhodne o koneč-
ném počtu a umístění cyklostojanů.

Pokud by materiál prošel tak, 
jak ho navrhuje městská část, v uli-
cích by bylo k dispozici celkem 
51 stojanů ve tvaru obráceného 
„U“. Pevné, moderní stojany jsou 
opírací, a tedy šetrné ke všem ty-
pům a velikostem kol. Jsou kotve-
né pod povrchem, bezúdržbové, 
obtížně poškoditelné a dají se jen 
velmi pracně odstranit. Cyklostoja-
ny lze použít i jako ochranné prvky 

chodníku, vchodu, klidové zóny či 
dětského hřiště.

V současnosti fungují na úze-
mí Prahy 3 již více než čtyři desít-
ky stanovišť s cyklostojany, které je 
možné vyhledat na mapovém por-
tálu městské části http://goo.gl/
RgCcvk ve vrstvě menu označené 
jako cyklistika. 

Stanislav Kněnický

Přijďte si pro cyklomapu

V informačním centru Prahy 3 na rohu Milešovské ulice a náměstí Jiřího z Po-

děbrad a na odboru územního rozvoje v Lipanské 9, 5. patro, je možné zdar-

ma získat novou cyklomapu Prahy a širšího okolí města. Mapa, v níž cyklisté 

najdou cyklostezky, cyklopruhy, značené a doporučené cyklotrasy a řadu ji-

ných užitečných informací, vychází v měřítku 1:35 000. Další dvě cyklomapy, 

které jsou její součástí – mapa centra a mapa širšího okolí Prahy – jsou v mě-

řítku 1:15 000 a 1: 125 000.  

Návrh nových stanovišť cyklostojanů

 1 Kostnické náměstí

  2 Slavíkova 1499/22, VŠ kolej UK, „Švehlova kolej“

 3 Koněvova 188/30, Supermarket BILLA, vstup z ul. Lukášova

 4 náměstí Barikád

 5 Jeseniova – Kapslovna 2765/15

 6 Roháčova 1148/63, UJAK

 7 Korunní 1779/115, Longboardshop

 8 Olšanské hřbitovy – vstup Jičínská

 9 Olšanské hřbitovy – vstup 

Vinohradská západ

 10 Olšanské hřbitovy 

– Vinohradská, hlavní vstup

 11 Olšanské hřbitovy 

– vstup Želivského

 12 Olšanské hřbitovy – vstup 

Vinohradská východ 

(metro Želivského)

 13  Milešovská 846/1, Infocentrum MČ P3, 

vstup z nám. Jiřího z Poděbrad

 14 Čestné pohřebiště, Želivského – hlavní vstup

 15 Jeseniova 2686/204, MŠ Jeseniova 204

 16 vyhlídková cyklotrasa nad Krejcárkem

 17 Krejcárek, spojovací cesta mezi tramvajovou zastáv-

kou a cyklotrasou A 25 (bývalá Vítkovská trať)

18  Havlíčkovo nám. 300/10 – vstup do budoucí 

budovy MČ (býv. ZŠ)

 19 Jeseniova 1954/210, kolej VŠE „Jarov III. G“

 20 Koněvova 198/93, kolej VŠE „Jarov I.“

 21 V Zahrádkách 1953/67, kolej VŠE „Jarov III. F“

22 Bořivojova 816/104, „BOULDER V SITI“ 

„horolezecká stěna“

 23 Jeseniova 2593/98 – MŠ Jeseniova 98

 24 Jeseniova 2769/208, Správa účelových zařízení VŠE

Na náměstí Jiřího 

z Poděbrad

nechyběly ani stán-

ky, které informova-

ly o cestovním ru-

chu, nebo nabízely 

tradiční upomínkové 

předměty
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zpravodajství

Neziskové organizace z Prahy 3 seznámily 
na Jiřáku veřejnost se svou činností
Čtyřiačtyřicet neziskových organizací se prezentovalo veřejnosti na Veletrojce aneb veletrhu soci-
álních a návazných služeb v Praze 3, který se konal 11. června na náměstí Jiřího z Poděbrad. Vele-
trh pořádaný městskou částí Praha 3 zahájili zástupce starostky David Gregor a Vladimír Beran, 
vedoucí odboru sociálních věcí.

Neziskové organizace veřejnosti představo-
valy svou činnost i na konkrétních zkuše-
nostech ze své činnosti a bylo znát, že jimi 
poskytované sociální služby téměř všeho 

druhu jsou pro veřejnost Prahy 3 významnou pomocí. 
Návštěvníci veletrhu se zde například mohli dozvědět, 
jak postupovat v případě handicapovaných osob, které 
jsou omezeny v možnostech kontaktu s jinými lidmi. 
Neziskovka proto i prostřednictvím svých pracovní-
ků dotyčnou osobu navštíví a hledá alternativy řešení. 
V podstatě je to podle oslovených zástupců nezisko-
vých organizací pomoc člověku v nouzi nebo jiné tíži-
vé životní situaci.

Přítomní zástupci starostky David Gregor a Ivan 
Holeček se u stánků neziskovek zajímali o to, zda už 
se právě o činnost jejich neziskovky na veletrhu zají-
mala veřejnost. Dostalo se jim odpovědi, že už brzy 
po zahájení akce se dotyčným neziskovkám hlásili 
první zájemci.

Akce městské části Praha 3, doprovázená kultur-
ním programem, vzbudila u veřejnosti nefalšovaný 
zájem, což dokládala i její velká návštěvnost. 

Petr Štrompf

Kolpingův azylový dům si chválí spolupráci 

s městskou částí Praha 3, ta mu přislíbila pronájem 

startovacího bytu pro matky v životní nouzi

Kolpingův dům v Praze – Bohnicích slouží od svého založení jako azy-

lový dům pro matky v tísni a za 20 let svého fungování poskytl neoce-

nitelnou pomoc mnoha ženám ve složitých životních situacích. „Naše 
cílová skupina jsou matky z celkově špatného sociálního prostředí. Ji-
nými slovy z rodin, které je pro život mnoho nenaučily,“ uvedl Jiří Musil, 

ředitel azylového domu, který si velmi pochvaluje spolupráci s měst-

skou částí Prahy 3. Právě s azylovým domem dojednala z iniciativy zá-

stupce starostky Davida Gregora městská část smlouvu o pronájmu 

tzv. startovacího bytu. Ten nyní městská část na svém území hledá. 

V azylovém domě aktuálně nachází útočiště sedm rodin s deseti dětmi.

Podle ředitele Musila tyto matky 
z rozpadlých rodin, přežívajících 
například na ubytovnách, vlast-
ně neumějí žít v této složité době 
i společnosti. Personál své klient-
ky proto učí vařit, správně pečovat 
o dítě a v neposlední řadě i řešit 

dluhy. „Vznikají převážně z nezapla-

cených pokut z černých jízd ve veřejné 

hromadné dopravě. Vymáhání pokut 

dlužnou částku samozřejmě jen dále 

navyšuje,“ specifi koval Jiří Musil. 
Pobyt v azylovém domě podle 
jeho ředitele neznamená pro tamní 

klientelu pouhou střechu nad hla-
vou a netečné přemýšlení nad 
vlastním osudem. „Pořád se u nás 

něco děje. Třeba pohovory se sociolo-

gem a samozřejmě máme i jiný vlastní 

denní program. Ovšem ne každé kli-

entce vyhovuje,“ sdělil Jiří Musil. 
V tomto případě tak poněkud 

hraje roli věk klientek, a starší 
ročníky už podle ředitele azylo-
vého domu denní režim vnímají 
s jistou nevolí. „Více se našemu re-

žimu přizpůsobují ženy kolem pěta-

dvaceti let. Nicméně to neznamená, 

že i mezi jinými zdejšími matkami ne-

registrujeme dobrý úmysl svou životní 

situaci zlepšit. Mají na to zhruba rok, 

což je v našem domě mezní doba po-

bytu,“ konstatoval Jiří Musil.
Klientky tak využívají konzul-

tace sociálních pracovnic, které 
za nimi docházejí dvakrát týdně. 
A opět je učí základní životní ná-
vyky, jak se postarat o sebe a své 
dítě. Přináší to i své kýžené ovo-
ce – některé matky si našly práci. 
„Důležité při tom je, aby se nevráti-

ly do závadového prostředí,“ pozna-
menal ředitel azylového domu. 
Ten musí samozřejmě poskytovat 
odpovídající služby, což obnáší 
i řadu jednání. „Je třeba ocenit vel-

mi dobrou spolupráci s městskou částí 

Prahy 3. Každá předešlá jednání totiž 

vždy vedla ke shodě. Nicméně máme 

zde i klientku z této městské části,“ 

uzavřel Jiří Musil. 
-pšt-

Odborný seminář připomněl 

mimořádnou hodnotu 

Plečnikova chrámu

Kolokvium nazvané „Mimořádná hod-

nota Plečnikova díla na příkladu kos-

tela Nejsvětějšího Srdce Páně“ připo-

mnělo v Informačním centru Praha 3 

nejen významnou hodnotu kostela 

na náměstí Jiřího z Poděbrad, ale celé 

Plečnikovo dílo. 

Ve dnech 28. a 29. května proběhlo se-
tkání odborníků na architekturu Josi-
pa Plečnika, jehož cílem bylo vytvoření 
platformy mezi historiky, teoretiky ar-
chitektury, odborníky na památkovou 
péči a turistický ruch. Kolokvium, kte-
ré zahájila starostka Vladislava Hujová, 
pomohlo určit a pojmenovat výjimečné 
univerzální hodnoty kostela Nejsvětější-
ho Srdce Páně. Ministerstva kultury Čes-
ké republiky a Slovinska totiž plánují 
dokončit nominační dokumentaci, která 
by posunula blíž kostel k zapsání na se-
znam světového dědictví UNESCO, 
ještě letos. Slovinská strana má v plánu 
nominovat dalších pět Plečnikových děl 
v Lublani, a to kostel sv. Michala, kostel 
sv. Františka, promenádu na nábřežích 
a mostech řeky Lublaňky, Vegovu ulici 
s Národní a univerzitní knihovnou a za-
hradu Všech svatých na hřbitově Žale. 

V průběhu semináře zazněla řada pří-
spěvků, které připomněly nejen dílo Jo-
sipa Plečnika, ale i jeho osobnost. Bývalý 
rektor AVU a historik umění Jiří Kota-
lík se rozpovídal o Plečnikově invenci li-
turgického prostoru, o významu kostela 
ve vztahu k Pražské památkové rezervaci 
více řekl Ondřej Šefců a o kontextu Pleč-
nika k 20. století měli hlavní slovo Ivan 

Vavřík a Daniela Šovařová. Svůj příspě-
vek přednesl i slovinský host a znalec 
Plečnikova díla Damjan Prelovšek, jenž 
se zaměřil na jeho specifi cké pojetí archi-
tektury a všestrannost, která se projevo-
vala křížením klasického a moderního 
přístupu. Dále přednášeli Martin Horá-
ček z Ústavu architektury VUT v Brně, 
J. Štulc z ICOMOS nebo R. Chaloupka, 
vedoucí kanceláře UNESCO na praž-
ském magistrátu. Během dvoudenního 
kolokvia byl promítnut i fi lm České tele-
vize Šumný Plečnik od Davida Vávry a Ra-
dovana Lipuse. Kolokvium zakončila 
komentovaná vycházka pod lektorským 
výkladem Damjana Prelovšeka do pro-
stor Plečnikova kostela. Z odborného se-
mináře vznikne taky sborník, který bude 
zpracován z přednesených příspěvků 
a přeložen i do angličtiny. 

-ham-

Desítky neziskových organizací z Prahy 3 seznámily na Jiřáku veřejnost se svou činností. Ihned po akci se zapojili do úklidu i klienti Job klubu

Klientům Kolpingova domu je k dispozici i příjemná zahrada

Odborného semináře se zúčastnil i bývalý 

rektor AVU a historik umění Jiří Kotalík

foto: Veronika Karlíková
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fotostrana

Žhavé slunce a dobře vychlazené pivo ve stáncích pětatřiceti minipivovarů v parku Parukářka. Tak by se dal  charakterizovat čtvrtý ročník Žižkovského pivobraní, který zahájila starostka Vladislava Hujová. Dvou-

denní přehlídku kvalitní zábavy umocněné, jak jinak, než kvalitním pivním mokem, si nenechaly ujít davy lidí.  Lví podíl na uvolněné atmosféře měla i moderátorka Ester Kočičková. Svým srozumitelným humo-

rem bavila všechny generace. Nejvíc však ty, kterým se odvyprávěné úsměvné životní situace ve skutečnosti staly. A když pak rozjařené tváře zarámovala svým neméně hudebně humorným blokem skupina 

Traband, atmosféra pivobraní tak vygradovala do naprosté pohody. Tu si vychutnal i minipivovar Slepý krtek, který se stal letošním vítězem v degustaci pivních vzorků. Druhé místo porota přidělila minipivova-

ru Stará škola Chudenice a z třetího místa se těšil minipivovar Klok Potštejn.

Sportovní areál Pražačka dne 10. června hostil již potřetí akci s ná-

zvem Student Cup 2015, která má za cíl zvýšit zájem studentů o tech-

nické středoškolské obory. Hlavní organizátor Správce železniční 

a dopravní cesty připravil pro studenty 7.– 9. tříd pražských základ-

ních škol řadu soutěží a kvízů včetně závěrečných diplomů a cen.

Literární výlet 20 s názvem „Přítel světa Franz Werfel“, který vedl spi-

sovatel, básník, fi losof, esejista a výtvarník Eugen Brikcius, byl věno-

ván 70. výročí úmrtí spisovatele a pražského rodáka Franze Werfela. 

Účastníky přivítal na jejich cestě Prahou v úterý 26. května před žiž-

kovskou radnicí zástupce starostky Jan Materna.

Výročí 120 let od narození humanisty a zakladatele Milíčova domu Pře-

mysla Pittra byla věnována většina červnového programu Informační-

ho centra Praha 3. V komponovaném večeru „Děti za nic nemohou“ 

zde 18. června vystoupili herci Táňa Fischerová a Josef Somr a dě-

ti z divadelního souboru Feigele pod vedením paní Vidy Neuwirthové.

To nejlepší ze žižkovských a vinohradských restaurací, hospůdek, kaváren a cukráren bylo k ochutnání na náměstí Jiřího z Poděbrad. V pátek 30. a v sobotu 31. 5. zde probíhal festival dobrého jídla a pití Vi-

nohradský gurmet. Součástí programu byl samozřejmě doprovodný kulturní program. Přítomní si mohli vyzkoušet i školu vaření, která byla na místě k dispozici, nebo pletení pečiva.

foto: Veronika Karlíková foto: Veronika Karlíková foto: Veronika Karlíková
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téma měsíce

Tramvaje zpátky do Husitské – ano, či ne?

ANO NEPřed 38 lety, 27. června 1977, 

časně ráno projely Husitskou 

a Koněvovou ulicí mezi Bul-

harem a Ohradou poslední 

tramvaje. Jediným tehdy uvá-

děným důvodem byla výstav-

ba mimoúrovňové křižovatky 

Bulhar. Elektrické tramvaje pa-

třily k této části Žižkova velmi 

dlouho. První cestující se tady 

svezli už 26. října 1901. Tram-

vaje jezdily dnešní Husitskou 

a Prokopovou, aby pak „pro-

kličkovaly“ až na dnešní Olšan-

ské náměstí. Pro úplnost do-

dejme, že tudy předtím jezdila 

od roku 1883 i koněspřežná 

tramvaj. Úsek od Prokopovy 

k Vápence byl dán do užívání 

4. prosince 1910, ale součas-

ně byla opuštěna trať v Pro-

kopově ulici. Tramvaje, coby 

městotvorný prvek, tuto část 

Žižkova významně oživily a při-

spěly k jeho dalšímu staveb-

nímu rozvoji. Význam zdejších 

ulic poté, co z nich poulič-

ní dráha zmizela, ve své době 

poklesl. Ústup tramvají indivi-

duální dopravě na dodnes dis-

kutované severojižní magist-

rále byl přinejmenším sporný. 

Dávno se ovšem zapomnělo 

na to, že zrušená trať měla být 

nahrazena novou. Už od roku 

1975 se počítalo s tím, že 

do roku 2000 bude postave-

na nová trať od zastávky Husi-

necká rozšířenou Cimburkovou 

ulicí a Koněvovou na Ohradu. 

Stavba tratě, s níž se počíta-

lo ještě celá osmdesátá léta, 

ale byla závislá na rozsáhlé de-

molici staré zástavby, z níž na-

konec sešlo. Přesto (nebo spíš 

právě proto) by myšlenka ob-

novy tramvajové tratě v původ-

ní trase neměla úplně zapad-

nout, a to zejména v souvislosti 

na požadavky zklidnění magis-

trály. Případný návrat tramva-

jí do této části Žižkova by mohl 

být zcela reálný a prospěš-

ný. Příkladů z návratu tramva-

jí do městských ulic bychom 

ve světě našli dost: Paříž, Nice, 

Strasbourg a mnoho dalších. 

Stačila jen odvaha tamních 

radnic. 

Vzpomínka na tramvaje 

v Husitské ulici určitě na-

vodí pamětníkům obraz 

prostoru, který byl přívěti-

vější. Bylo snadnější pře-

cházení, jezdilo méně aut, pře-

vážně ta zásobovací. Tak proč 

takový stav nevrátit?

Tramvaj s ulicí umí udělat 

divy. I v Praze máme takové 

příklady. Vždyť třeba Moskev-

ská nebo Sokolovská ulice vy-

padají daleko lépe než Husitská 

nebo Hybernská. Pouliční drá-

ha samozřejmě není všespás-

ným řešením, jen svým malým 

dílem dokáže přispět k celkové 

revitalizaci okolního prostoru.

Dnešní Husitskou (Koněvo-

vu) hodnotí místní i návštěvní-

ci spíše jako nevzhlednou au-

tomobilovou stoku. Lokalita 

doplácí na neuvěřitelný nárůst 

poptávky po uličním prostoru. 

Všichni potřebují zaparkovat, 

všichni potřebují dojet ke své-

mu domu a nikdo nechce stát 

v kolonách. Musí projet auto-

busy MHD, lidé tu chtějí obcho-

dy a chtějí bezpečně přechá-

zet. Moc požadavků najednou 

na tak úzkou ulici.

Nové tramvajové tratě se ale 

v posledním období staví spí-

še jako od ostatní dopravy se-

gregovaný prostředek, který má 

nabízet vyšší komfort přepravy 

a rychlost. S popojíždějícími ko-

lonami aut si tramvaj nerozumí. 

Má větší kapacitu, tedy delší in-

tervaly než autobusy. 

Revitalizovaná Husitská 

musí především obsahovat 

bezpečné přechody, chodníky, 

parkovací a zásobovací mís-

ta, nějakou tu zeleň. I kvůli au-

tobusům bude výhledově nut-

né mírně omezit automobilový 

provoz, ale ten nepochybně zů-

stane zachován a povede jedi-

ným prostorem vhodným pro 

potenciální položení tramvajo-

vých kolejí.   

Zatím bych se tedy přikláněl 

spíše na stranu proti tramva-

ji, ale pokud by se objevil návrh 

obnovy tramvajového spoje-

ní doplněný o komplexní řeše-

ní individuální dopravy, určitě by 

bylo výzvou se jím zabývat. 

Martin Šubrt
dopravní inženýr

Pavel Fojtík
historik dopravního podniku

Spor o budoucí podobu ulic
Husitské a Koněvovy
Ulice Husitská a Koněvova do křižovatky Ohrada čeká nezbytná rekonstrukce vozovky. O tom, jaký 
výsledek přinese oprava těchto rušných komunikací, o kterou žádala MČ Praha 3 již v roce 2010, by 
měly rozhodnout následující týdny a měsíce. Projekt rekonstrukce vozovky, který připravila Technická 
správa komunikací (TSK) a má už schválené územní rozhodnutí, totiž kritizuje Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Jaké jsou tedy priority projektantů TSK, a naopak urbanistů z IPRu? 

Původní projekt TSK počítá s čistě tech-
nickou rekonstrukcí, IPR je pro lepší archi-
tektonicko-dopravní ztvárnění.

Přechody pro chodce, u kterých projekt 
TSK předpokládá vznik středního dělícího 
ostrůvku tak, aby byla dodržena maximální 
přípustná šířka přechodu, navrhuje IPR ře-
šit zúžením vozovky na normovanou šířku 
tak, že se v místě přechodu rozšíří chodníky 
na úkor vozovky (vysazení chodníkové plo-
chy do vozovky).

Projekt TSK počítá s minimálním úbytkem 
parkovacích míst v ulicích, IPR nepovažuje 
parkovací místa v dané lokalitě za prioritní.

TSK nepočítá s ohledem na přítomnost 
stávajících inženýrských sítí s výsadbou ze-
leně, IPR požaduje výraznější výsadbu.

Projekt TSK také nepočítá s doplňová-
ním dalších přechodů pro chodce, IPR je 
chce doplnit na všechna ramena křižovatek.

Na základě požadavku DP projekt TSK 
počítá s umístěním zastávek městské hro-
madné dopravy v zastávkových zálivech. 
IPR je pro zastávky v jízdních pruzích.

Projekt TSK řeší i „zkulturnění“ prosto-
ru parkoviště na Ohradě, podle IPRu by 
tento prostor neměl být řešen.

Kritika magistrátních urbanistů dokonce 
vedla ze strany hlavního města, jako inves-
tora, k pozastavení zpracování dokumenta-
ce potřebné pro vydání stavebního povolení, 
a nyní se čeká se na změnu projektu podle 
požadavků IPRu. Praha 3 důrazně poža-
duje, aby se obě tyto organizace dohodly 
a v co nejbližším termínu byla provedena 
rekonstrukce.

Městská část chce ovlivnit výslednou 

podobu projektu

Přestože obě organizace – jak TSK, tak 
IPR jsou řízeny magistrátem, jimi prosa-
zené návrhy do budoucna zásadním způ-
sobem ovlivní podobu obou komunika-
cí v Praze 3, a tedy i komfort zde žijících 
obyvatel.

Městská část Praha 3 proto chce ještě 
před konečným rozhodnutím o budou-
cí podobě Husitské a Koněvovy ulice 
aktivně vstoupit do přípravy této inves-
tiční akce a jednat o počtu parkovacích 
míst, rozšíření chodníků, a naopak zú-
žení vozovky tak, aby Husitská a Ko-
něvova získaly na kráse, a přitom jejich 
technické řešení zohledňovalo co nejvíce 
požadavků zde žijících lidí. 

Zástupkyně starostky pro dopravu Lu-
cie Vítkovská proto odeslala 18. června do-
pis náměstkovi primátorky hlavního města 
Prahy Petru Dolínkovi, v němž vítá vypra-
cování nové studie rekonstrukce komuni-
kací Husitská a Koněvova, která by brala 
v potaz budoucí urbanistický rozvoj, niko-
liv pouze rekonstrukci vozovky samotné. 

V dopise také upozorňuje na skuteč-
nost, že komunikace není ve stavu, kdy by 
bylo možné odkládat její rekonstrukci, a to 
vzhledem k vytíženosti a poškození. Pokud 
by se tedy předložení nové studie výrazně 
opozdilo, bude městská část Praha 3 pre-
ferovat již existující připomínkovaný ná-
vrh TSK, na který již bylo vydáno územní 
rozhodnutí.

Stanislav Kněnický 

Tramvajová zastávka Černínova 11. června 1977, tedy v po-

sledních dnech existence zdejší tramvajové tratě.

Vlak linky číslo 9 přijíždí 11. června 1977 na Tachovské ná-

městí. Dům v pozadí na nároží Koněvovy a Rokycanovy už 

neexistuje.

Následující týdny a měsíce rozhodnou o další podobě Husitské ulice

foto: Ivo Mahel

foto: Ivo Mahel
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Pavel Ambrož / KSČM Mojmír Mikuláš / Strana svobodných občanů

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) soběZdeněk Zábojník / ČSSD

Příspěvkové organizace a rozpočet

Již nějakou dobu si zodpovědní zastupitelé Pra-

hy 3 lámou hlavu nad tím, jak se vyrovnat v příš-

tích letech s predikovaným výrazným propadem 

rozpočtových příjmů. Jak známo, tento propad 

bude způsoben výpadkem příjmů z  privatizace 

bytů, která již bude ukončena, a nižším výběrem 

nájemného z titulu menšího množství nemovitostí 

v majetku městské části.

Se škrty se již začalo, což je jasně patrné 

z rozpočtu. Někde jde výdaje zredukovat poměr-

ně snadno, jinde je to značně choulostivé a  je 

nutno postupovat mimořádně uváženě. To je ze-

jména případ příspěvkových organizací Prahy 3. 

Je zcela evidentní, že i v této kapitole se musí še-

třit. Zároveň je nutno zachovat nebo ještě lépe 

zvýšit standard služeb, které tyto organizace po-

skytují. Co původně vypadalo jako úkol řešitelný 

velice obtížně, jeví se ve světle výsledků proběh-

nuvších auditů z hlediska možností výrazně opti-

mističtěji. Bude ovšem nutno velmi diferencovat: 

Zatímco některé organizace jsou již nyní vede-

ny zcela efektivně, jsou jiné, kde zmíněné audi-

ty ukázaly obrovské rezervy. V  této souvislosti 

mě zaujalo, že na  nelichotivých stupních vítězů 

je i  v poslední době značně medializovaná ma-

teřská škola. No, zřejmě se ve smršti politizace 

věcného problému a vlastního PR poněkud po-

zapomnělo na manažerskou činnost, která musí 

být ředitelům takovýchto významných organizací 

vlastní. Problémy jsou však od toho, aby se řešily. 

Jsem pevně přesvědčen, že se vytčený cíl – roz-

počtová odpovědnost v souladu s kvalitou služeb 

– podaří splnit. 

Příliš hlučná Parukářka

Obyvatelé z okolí Parukářky bombardují radnici 

stížnostmi na nadměrný hluk z koncertů. Trpě-

livost jim dochází každoročně v květnu a červ-

nu, kdy se tu konají někdy tři i více koncertů 

týdně. Nelze se jim divit. O oblíbenosti akcí na 

Parukářce na druhé straně svědčí jejich vyso-

ká návštěvnost. Úkolem radnice je vyvážit ve-

řejný zájem svobody shromažďování, kultur-

ního vyžití a práva obyvatel na zdravé životní 

prostředí. MČ Praha 3 je správcem Parukářky 

a konání akcí povoluje v samosprávné působ-

nosti. Je přitom dosud benevolentní a povole-

ní vydá každé akci, která nemá charakter ko-

merční prezentace.

V  pozici místostarosty jsem měl na letošní 

sezonu nachystán návrh stanovení pravidel pro 

hlučné hudební produkce na Parukářce. Je tře-

ba je omezit na max. dva dny v týdnu a tyto dny 

dopředu pevně stanovit, např. na pátek a sobotu. 

TOP 09 je v těchto krocích váhavější, namís-

to přijetí konkrétních opatření – zadali studii a hlu-

ková měření, na jejichž základě mají být konkrétní 

kroky teprve přijaty. Mluví se např. o lepším po-

stavení podií, taková opatření však budou bez-

zubá. Zpracováním studie vedení radnice řešení 

problému jen odložilo.  

Radnice si neví rady ani s hlukem z dopravy. 

Starostka Hujová sice napsala sympatický dopis 

hygienické stanici, že nesouhlasí s prodloužením 

výjimky pro překračování hlukových limitů na Že-

livského i po roce 2017. Současně však připou-

ští možnost, že bude tolerovat stavbu obchodní-

ho centra na nákladovém nádraží, které sem má 

každý den přilákat dalších 10 tisíc aut. 

Budou tu bydlet i naše děti?

Party skončila, zdroje vysychají. Někdo to na-

zval šleháním smetany. 25 let volili lidé v Praze 

strany, které jim slibovaly privatizaci. Privatizo-

valo a privatizuje se za třetinu tržní ceny. Co pri-

vatizace bytu, to dotace soukromému majiteli 

v řádech milionů korun. Chápu to, lidé zpeněžili 

svůj hlas. A pro městský rozpočet to byl doping, 

od kterého si bude muset teprve odvyknout. 

Nikdo se ale nezamyslel nad důsledky, které 

to přinese. Tím nejdůležitějším bude demografi c-

ká proměna naší městské části. Sbohem dělnic-

ký či bohémský Žižkove. Svojí blízkostí do centra 

města je naše městská část předurčena k tomu, 

být cílem pro investory do  nemovitostí. Někteří 

stávající vlastníci prodají za atraktivní ceny a od-

stěhují se pryč. Ale až odrostou děti těch ostat-

ních a budou si chtít pořídit vlastní bydlení, zjistí, 

že bydlet v Praze 3 si již nemohou dovolit.

Praha 3 se postupně stane čtvrtí bohatší, elitní 

a luxusní. Hezky se to poslouchá, ale asi cítíme, 

že se pod tím skrývá i cosi nezdravého. Spousty 

neobývaných domů vlastněných spekulanty odji-

nud, krachující obchůdky, postupný pokles počtu 

obyvatel, mrtvo.

Je z  toho cesta ven? V zásadě ano. Odpo-

vědi jsou dvě. První teoretická se jmenuje re-

gulace cen bydlení. Současná legislativa ji sice 

neumožňuje, ale funguje v  řadě hlavních měst 

vyspělého světa. Druhá praktičtější odpověď se 

jmenuje sociální bydlení. Pokud půjdeme touto 

cestou, můžeme naší čtvrti pomoci, aby si ucho-

vala své současné kouzlo. Pokračovateli tradic 

budou pouze lidé, kteří tu skutečně bydlí a trá-

ví tu svůj čas. 

Imigranti z Afriky na Žižkově?

Ne, zatím ještě ne. Nicméně kvóty na přerozdě-

lování imigrantů, které prosazuje EU, jsou prvním 

krokem, který může další „multikulturní obohace-

ní“ přivést časem i na Prahu 3.

Strana svobodných občanů od  svého vzni-

ku kritizuje celý projekt Evropské unie. Nejsme 

protievropští, chceme spolupráci na  bázi dob-

rovolnosti a  obchodu. Ale jsme trvale protiunij-

ní, a  to zejména od  přijetí Lisabonské smlouvy. 

Ta odebrala mnoho pravomocí národním stá-

tům a v otázkách imigrace umožňuje rozhodová-

ní „o nás bez nás“, jehož neblahé důsledky zná-

me z naší národní historie.

Má náš sociální systém vracet fi nanční pro-

středky žižkovské babičce, která do něj celý život 

poctivě přispívala a teď z důchodu sotva zaplatí 

nájem a skromné jídlo, anebo sponzorovat mla-

dého ilegálního ekonomického přistěhovalce? My 

jsme trvale přesvědčeni, že náš stát se má pri-

márně starat o své lidi a také náš předseda Petr 

Mach v EP  jasně vystupuje proti povinným imig-

račním kvótám.

Že můj příspěvek nemá souvislost s komunál-

ní politikou Prahy 3? Přímou ne, ale z globálního 

a dlouhodobého pohledu určitě, a není na škodu 

vnímat politické strany v celospolečenském roz-

měru. Pak třeba zjistíme, že poslanci za ČSSD, 

TOP 09 a KDU-ČSL podpořili v Evropském parla-

mentu rezoluci o zavedení povinných kvót na pře-

rozdělování imigrantů a od představitelů Zelených 

slyšíme opakovaně názory obdobné.

Přitom přijímáním imigrantů z  chudých zemí 

nemáme šanci vyřešit jejich problém. Zato hrozí 

nebezpečí, že zničíme naší kulturu.

Přeji Vám klidné léto. 

Kvóty jsou strkáním hlavy do písku

Každý suverénní stát má právo rozhodovat 

o  tom, komu jak a  za  jakých okolností udělí 

azyl, případně komu jej neudělí. To je také je-

den z důvodů, proč odmítám snahy některých 

představitelů Evropské unie o  zavedení kvót, 

kolik uprchlíků má přijmout ta či ona členská 

země. Pokud tedy přistoupíme na  tyto snahy 

z Bruselu, vzdáme se významné části naší stát-

ní suverenity. 

Co je však podstatnější, že podobná opatření 

systémově vůbec nic neřeší. 

Evropa v  současné době čelí nekonečné 

vlně uprchlíků ze zemí Blízkého Východu. Den-

ně k  evropským břehům přirážejí lodě paše-

ráků, které na  Starý kontinent vysazují stov-

ky běženců. V  médiích, na  sociálních sítích 

i  po  hospodách se vedou plamenné diskuse 

o  motivaci těchto lidí. Prchají před válečnými 

konfl ikty, tvrdí jedni. Jsou to ekonomičtí běžen-

ci, které láká sociální systém bohaté Evropy, 

kontrují druzí. Pravdu asi mají oba tábory – pří-

pad od případu.

Podstatné však je, že politika kvót tuto vlnu, 

která hrozí přerůst v exodus, nezastaví a nevy-

řeší příčiny. Ty je třeba řešit přímo v místech, ze 

kterých běženci do  Evropy exitují – politický-

mi nástroji, ekonomickými nástroji i  humanitár-

ní pomocí, případně i  vojenskou cestou. Kvóty 

zkrátka nic neřeší, jen řešení oddalují a částečně 

i komplikují. Až se změní obdobnými pseudohu-

manistickými řešeními sociální a  kulturní mapa 

našeho kontinentu, bude již pozdě. 

Vinohradská pro obsluhu čtvrti

Snad za dva roky má být zahájena rekonstruk-

ce Vinohradské vyvolaná potřebou dopravní-

ho podniku obnovit tramvajové těleso. Magist-

rátní IPR chtěl využít situaci a proměnit celkově 

provoz a vzhled jedné z významných tříd vedou-

cích z  centra města na  východ. Provedl prů-

zkum mezi obyvateli, z kterého vyplynulo, že je 

zájem o  proměnu vedoucí k  zlepšení životního 

prostředí. 

Dle toho očekávám, že s ohledem na šíři ulice 

z konce 19. století budou především zohledně-

ny potřeby místních obyvatel a pracujících, tedy 

bezpečnost, pěší prostupnost prostoru a  pre-

ference městské hromadné dopravy. Posunu-

tí zastávek obou směrů do  společného místa 

s nástupem z úrovně chodníku. Více přechodů 

na  křižovatkách, semafory preferující tramvaje 

i chodce. Auta by měla po celé délce mít místo 

pro jeden pruh v každém směru (mimo tramva-

jové těleso) bez odbočovacích pruhů. Chodníky 

s povrchem z kostek, v širších místech lavičky, 

plánovanou výsadbu stromů ale omezí rozvody 

sítí pod chodníky. 

Věřím, že po  budoucím omezení provozu 

na magistrále a dostavbě městského okruhu bu-

de i pro cyklisty bezpečné projet Vinohradskou. 

Přesto raději doporučuji značené trasy vést při 

zdi Olšanských hřbitovů, Lucemburskou, Máne-

sovou a Španělskou, a  také Kouřimskou, Slez-

skou a Římskou. Žel, ale musím konstatovat, že 

nyní IPR předkládá studii, v níž částečně ustupu-

je automobilové dopravě a obávám se, že v ko-

nečném řešení se dočkáme jen zachování po-

dobného provozu v obnoveném vzhledu. 

Alexander Bellu / ODSJan Vokál / TOP 09
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důležité informace

Zářijové přednášky Klubu přátel Žižkova

   1. 9. Jan Schütz, Petr Kallista – KPŽ se představuje

15. 9. František Heusler – O Asanaci Žižkova (fi lm a dobové fotografi e)

29. 9. Petr Kallista – Sága rodu Dvořáků ze Žižkova, I. díl

Informace o velkoobjemových 

kontejnerech pro objemný domovní 

odpad v červenci a srpnu

Magistrát hlavního města Prahy oznámil, že ještě není 

stanovena kvóta VOK pro druhé pololetí letošního roku. 

Zároveň podal zprávu, že velkoobjemové kontejnery ne-

budou rozmísťovány v  ulicích Prahy v  měsíci červenci 

a  srpnu tohoto roku. Normální provoz by pravděpodobně 

mohl začít opět až v měsíci září. Prosíme obyvatele MČ Prahy 3, 

aby po dobu prázdninových měsíců sledovali webové stránky MČ Praha 3 pro 

případ zahájení rozvozu VOK již během srpna 2015. 

Uzavírka Šrobárovy ulice v úseku Soběslavská – 

nám. Jiřího z Lobkovic (pouze v uvedeném směru) 

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na doprav-

ní omezení v souvislosti s opravou horkovodu v ulicích 

nám. Jiřího z Lobkovic, Šrobárova a Soběslavská v ter-

mínu od 19. června do 31. července 2015. Oprava hor-

kovodu včetně přípojek do objektů bude prováděna 

bez rozčlenění na etapy a bude prováděna v následu-

jících úsecích:

 komunikace nám. Jiřího z Lobkovic v úseku Kouřimská – 

Šrobárova, před objekty 2311/16 – 2287/21 a 119/23 (vedle 

vstupu do MŠ) 

 komunikace Šrobárova v úseku nám. Jiřího z Lobkovic – 

Soběslavská, před objekty 2287/17 – 2391/23

  komunikace Soběslavská před objektem 2377/1 

Po celou dobu stavebních (výkopových) prací bude doprav-

ními značkami B 28 „zákaz zastavení“ zrušeno parkování vo-

zidel na komunikaci nám. Jiřího z Lobkovic v úseku Kouřim-

ská – Šrobárova.

  na levé straně vozovky v celém úseku (podélné parkování) 

  na pravé straně vozovky v prostoru proti vyústění ulice 

Kouřimská, vedle vstupu do objektu do MŠ a před křižovat-

kou s ulicí Šrobárova

Vzhledem k  vytvoření provizorního koridoru pro pěší 

ve vozovce dojde v uvedeném termínu k uzavírce komuni-

kace Šrobárova v úseku Soběslavská – nám. Jiřího z Lobko-

vic (pouze v uvedeném směru). Objízdná trasa bude vedena 

po komunikacích Soběslavská – U Zdravotního ústavu – Be-

nešovská – Vlašimská – Šrobárova. 

Upozornění na dopravní omezení na komunikacích 

Na Chmelnici, Na Jarově, Pod Lipami a V Jezerách

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní 

omezení v souvislosti s výměnou kabelů nízkého a vy-

sokého napětí v termínu od 8. 6. do 14. 8. 2015. Výmě-

na kabelů je rozdělena na 3 etapy:

 1. etapa v  termínu 8.  6.  2015 až 14.  8.  2015 – ulice 

Na Chmelnici (úsek podél objektů č. or. 10 –14), ulice V Za-

hrádkách (proti provizornímu vstupu do areálu základní ško-

ly), ulice Na Jarově (úsek Pod Lipami – Koněvova, včetně 

křižovatky s ulicí Pod Lipami), ulice Pod Lipami (úsek Na Ja-

rově – V Jezerách).

 2. etapa v termínu 1. 7. až 14. 8. 2015 – ulice Na Chmel-

nici (zbývající úsek podél školy a školky), V Zahrádkách (úsek 

mezi provizorním vstupem a vjezdem do areálu školy)

 3. etapa v termínu 13. 7. až 14. 8. 2015 – ulice V Jeze-

rách (úsek proti objektům č. or. 29–39)

Dopravní omezení spočívá v omezení stání a parkování 

vozidel na  uvedených komunikacích (výkopové práce bu-

dou probíhat v chodnících, pro chodce budou, s výjimkou 

3. etapy, vytvořeny koridory pro pěší ve vozovce), dochází 

také ke zúžení jízdních pruhů v místech dotčených výkopo-

vými pracemi. 

Upozornění na uzavírku ulice Na Jarově 

v úseku Malešická – Květinková (pouze v uvedeném směru)

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na doprav-

ní omezení – uzavírku komunikace Na Jarově v úse-

ku Malešická – Květinková (v uvedeném směru) – 

v souvislosti s opravou horkovodu v ulicích Habrová 

a Na Jarově v termínu od 25. června do 15. září 2015. 

Oprava horkovodu včetně přípojek do objektů bude 

prováděna ve 2 etapách následovně:

 komunikace Habrová v úseku Na Jarově – Buková, podél 

parkoviště a čerpací stanice PHM + v prostoru čerpací sta-

nice PHM, v termínu 25. 6. – 4. 8. 2015  

 komunikace Na Jarově v úseku Malešická – Květinková, 

před objekty 2670/1–1963/17, v termínu 6. 7. – 15. 9. 2015  

Po celou dobu stavebních (výkopových) prací bude doprav-

ními značkami B 28 „zákaz zastavení“ zrušeno parková-

ní vozidel v parkovacím zálivu na komunikaci Habrová před 

objekty 2670/1 až 2673/7 a z boku objektu 1961/15 – hor-

kovod vede ve vozovce, resp. v parkovacím zálivu!

Po dobu výkopových prací (do 4. srpna 2015) bude ome-

zen přístup k výstupní zastávce BUS linky č. 124. Více infor-

mací vč. objízdných tras naleznete na www.praha3.cz. 

Farmářské tržiště 

Jiřák o prázdninách

Prázdniny na trhu? Jasně, že ano. Nakou-

pit ty nejlepší sezónní dobroty, co nám 

příroda nabízí – jahody, třešně, borůvky, 

maliny, meruňky, broskve a také kozí sýry, 

bylinky, nějakou tu klobásku a třeba viš-

ňový burčák. No a kdy jindy si udělat pik-

nik na trávě než právě v létě. 

Postupně je možno odbíhat pro další lasko-

miny – zmrzlinu ze Šumavy v biokvalitě, prá-

vě stočený med, hráškové lusky nebo pocti-

vou kynutou buchtu. V sobotu se pak přidá 

muzika a krásně strávený den je na světě. 

Na září a  říjen jsou připraveny zajímavé 

akce, spojené s oslavou českých surovin – 

4. a 5. 9. Bylinky, čaje a koření, 18. – 19. 9. 

Podzimní den českého medu a 9.–10. 10. 

Jablečné slavnosti. Všichni jsou srdečně 

zváni. Více informací na www.farmarsketr-

ziste.cz a www.facebook.com/ftpraha. 

Přerušení dodávky teplé vody

Z důvodu rekonstrukcí, připojování 

nových zákazníků, plánovaných oprav 

a údržbových prací dojde k přerušení 

energie pro ohřev teplé vody pro ně-

která odběrná místa MČ Praha 3.

Výluky tramvajového provozu od 1. 7. do 8. 8. 2015

Městskou hromadnou dopravu v Praze 3 ovlivní v červen-

ci a začátkem srpna především výluka v Bělehradské uli-

ci – po Vinohradské pojedou linky 11 a 31 v sólovozech 

v souhrnném intervalu 5 až 6 minut v denním období pra-

covního dne, linka 11 pojede nově až na Zvonařku a linka 

31 zajistí náhradní spojení do oblasti Nuslí. Linka 31 sou-

časně v omezeném rozsahu zajistí spojení z Vinohradské 

na Spojovací (oproti loňským prázdninám, kdy toto spojení 

nebylo vůbec).  Provoz linky 5 bude nadále zajištěn sou-

pravami tramvají se dvěma vozy. 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
15. července 2015 – trasa B

místo čas

křižovatka ulic Na Balkáně/Hraniční 15.00 –15.20

Křivá před č.p.15 15.30 –15.50

křižovatka ulic Osiková/Habrová 16.00 –16.20

křižovatka ulic Ambrožova/Malešická 16.30 –16.50

křižovatka ulic Rokycanova/Sabinova 17.10 –17.30

křižovatka ulic U Rajské zahrady/Vlkova 17.40 –18.00

křižovatka ulic Zvonařova/Škroupovo nám. 18.10 –18.30

křižovatka ulic Soběslavská/Hollarovo nám. 18.40 –19.00

Ulita
Dům dětí a mládeže
Na Balkáně 2866/17a
tel.: 271 771 025–26,
606 611 920
www.ulita.cz

LETNÍ TÁBORY ŽLOUKOVICE 2015 

A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V PRAZE

1. 7. – 31. 8. 2015 Letní tábory pro děti 

v táborové základně Žloukovice u Be-

rouna a letní příměstské tábory v Praze 

v DDM Praha 3 – Ulita. Více informací 

o táborech na www.tabory.ulita.cz.

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ 

ROK 2015/2016

Přihlásit se můžete mailem, telefonicky 

nebo osobně v  recepci Ulity od  9 do 

17 hod. ve všední dny i během letních 

prázdnin. Nabídka kroužků a kurzů pro 

děti, mládež i  dospělé, všeobecně za-

měřených, sportovních, tanečních, vý-

tvarných atd. Možnost jedné ukázkové 

hodiny zdarma. Aktuální informace o při-

hlášení naleznete na www.ulita.cz.

Rodinný klub Ulitka

My.Aktivity, o.p.s.
Na Balkáně 2866/17a
www.rkulitka.cz
tel.: 271 771 025–26

LETNÍ ŠKOLKA

13.–17. 7., 20.–24. 7., 10.–14. 8., 

17. – 21. 8., 24.– 28. 8. od 8 do 17 hod., 

Letní prázdninová školka pro děti 

s  programem na  zahradě, na  hřišti 

i  uvnitř. Věk účastníků: děti 3 – 6 let, 

cena: 1300  Kč/týden (celodenní do-

cházka), 1000  Kč/týden dopolední 

docházka. Více informací a  přihlašo-

vání na: www.myaktivity.cz.

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ 

ROK 2015/2016

Přihlásit se můžete mailem, telefonicky 

nebo osobně v  recepci Ulity od 9 do 

17 hod. ve všední dny i během letních 

prázdnin. Nabídku kroužků na  nový 

školní rok 2015/16 najdete na strán-

kách www.rkulitka.cz.

Beztíže

nízkoprahový klub

Na Balkáně 2866/17a
tel: 271 774 725
www.beztize.ulita.cz

Máme otevřeno i  o  prázdninách! Kdy 

jsme v  Beztíži najdete na  www.beztize.

ulita.cz nebo na Facebooku. Může přijít 

kdokoliv ve věku 11 – 21 let. Nabízíme zá-

bavu (PC, fotbálek, hřiště), podporu a po-

moc (pokud máš nějaké problémy nebo 

něco řešíš) a  také pohodu. Vstup zdar-

ma, každý může kdykoliv přijít (a odejít).

Nízkoprahový klub Husita

Nám. Barikád 1
npkhusita.husitskecentrum.cz

  2. 7. Návštěva aquaparku

  6. 7. English competition – rodi-

lá mluvčí z Kanady si opět 

„proklepne“ vaši angličtinu. 

Ale nebojte se, v této soutěži 

vyhrává každý!

  8. 7. Kutilská dílna se Zdeňkem

15. 7. Sportovní odpoledne 

s Michalem

18. 7. – 25. 7. letní tábor

30. 7. School break party – akce pro 

všechny, nejen školou povinné!

Duhové Klubíčko

ZŠ nám. Jiřího 
z Pod ěbrad 7, 8
tel.: 608 765 496,
www.skola-jirak.cz

Prázdninové akce

1. – 3. 7. prázdninové výlety 8 –16 hod., 

100 Kč/den/žáka

24. – 31. 8. prázdniny ve škole, 8 –16 hod. 

70 Kč/den/žáka + 31 Kč/oběd

Přihlášky a info i během prázdnin na 

e-mailu: duhoveklubicko@seznam.cz. 

Rozvrh krouž ků na šk.  rok 2015/16 

bude zveřejněn 28.  8. na webových 

stránkách.

Oznámení pro členy Svazu důchodců

Od 1. září do 31. října 2015 proběhne kontrola členských legitimací Svazu důchodců 

ZO Praha 3 včetně možnosti doplacení členských známek za rok 2015. Účelem kont-

roly legitimací je aktualizace stavu členské základy. Kontroly budou probíhat každé pon-

dělí od 14.00–16.00 hod. za přítomnosti člena výboru. Aktualizace členství ve Svazu 

důchodců se váže také k možnosti účastnit se akcí Svazu důchodců a na čerpání 

grantu, poskytovaného městskou částí Prahy 3. 

František Prášek, předseda Svazu důchodců ZO Praha 3

29. 6. – 11. 7., 19. – 21. 8. okolí nám. Jiří-

ho z Lobkovic, Kouřimská, Soběslavská, 

Písecká, Hradecká, Slezská, Chrudimská

20. – 25. 7. oblast ulic Na Vackově, Mezi 

Domky, Na Jarově;  20. – 21. 7. Jarov
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akce městské části

pořadatel: partneři:

www.praha3.cz

facebook.com/praha3.cz

program
hlavní scéna
10.00 hod. otevrení trzište, dobových táboru a her
10.10 hod. boni amici, dobová kapela
10.45 hod. arodej cave
11.15 hod. saltantem, výuka dobových tancu
11.35 hod. francois a jürgen, duo šašku pro deti i dospelé
12.00 hod. mestská hotovost, šermírský výcvik brancu
12.20 hod. dei gratia, dobová hudba
12.50 hod. proslovy zastupitelu, zdravice jana  zizky 

a krále zikmunda
13.00 hod. bitva na vítkove
14.00 hod. boni amici, dobová hudba
14.45 hod. arodej cave
15.10 hod. historická módní prehlídka 
15.15 hod. lucrecia borgia, dobová hudba
16.00 hod. mestská hotovost, prijeli verbíri
16.30 hod. saltantem, venkovské tane ní vystoupení
17.00 hod. bitva na vítkove
18.00 hod. dei gratia, dobová hudba
18.35 hod. arodej cave
18.45 hod. francois a jürgen, duo šašku pro deti i dospelé
19.15 hod. lucrecia borgia, dobová hudba
20.00 hod. ukon ení programu

malá scéna
10.20 hod. invictum,

šermírské vystoupení 
11.00 hod. kejklír
12.00 hod. civitas pragensis,

ukázka husitského 
vojenství

13.00 hod. probíhá bitva
14.00 hod. francois a jürgen, 

duo šašku
pro deti i dospelé

15.00 hod. kejklír
16.00 hod. civitas pragensis,

ukázka husitského 
vojenství

17.00 hod. probíhá bitva
18.00 hod. pohádky pro deti
19.00 hod.  kejklír

starostka mestské  ásti praha 3 vás zve na
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kultura

Fumaça Preta přiveze 
latinskoamerickou psychedelii
V Paláci Akropolis vystoupí 21. července nonkonformní kapela Fumaça 
Preta, která ráda obaluje latinskoamerické rytmy do ponuré psychedelie 
a garážového rocku.

Hlavní postavou celého ansámblu 
je venezuelský bubeník a zpěvák 
Alex Figueira, který v Amster-
damu provozuje pověstný vinyl-

shop Vintage Voudou, a Britové Stuart Carter 
a James Porch. Jejich debutové album zazna-
menalo slušný úspěch: dostalo se do žebříčků 
serveru � e Quietus i obchodů Rough Trade 
či Strut. Svým pojetím kytarového rocku se 
rozhodně vymykají běžným kapelám.

Na rozdíl od většiny současných invenčních 
formací se totiž Fumaça Preta liší rozdílným 

přístupem k moderním technologiím. Používa-
jí z dnešního pohledu archaické nástroje, kte-
rými pomáhají vytvořit autentickou a barevnou 
produkci. Při poslechu každý lehce vzpomene 
na Franka Zappu, ale i na legendu Captain 
Beefheart, Funkadelic nebo Butthole Suff ers. 
Kytarové kudrlinky nahrazují strohým frázo-
váním s latinskoamerickými kořeny a funko-
vou těkavostí. Sabbatovské kytarové riff y často 
skuhrají pod podkreslenými kouřovými clona-
mi, poznávacím znamením hudební mluvy jsou 
povětšinou nesourodé a protichůdné kombina-
ce s absencí lehké zpěvnosti. 

Fumaça Preta kromě Paláce Akropolis zavítají 
i na letošní ročník festivalu Colours Of Ostrava. 
Že je kapela v kurzu, svědčí i její účast na Prima-
vera Sound, End of the Road, Raw Power nebo 
Liverpool Psych Festu, a mluví se také o jejich 
účasti na legendární přehlídce v Montreaux. 

Martin Hošna

Multižánrový festival Žižkov sobě přinesl divadlo, hudbu i akce pro děti

Po celé dva měsíce bavil festival 

Žižkov sobě děti i dospělé různými 

aktivitami, ať už to byl ska mejdan 

na Parukářce, divadelní představe-

ní pro děti v Paláci Akropolis, nebo 

turnaj ve vikingské hře zvané kubb.

Hned na několika místech Prahy 3 
probíhal tradiční multižánrový fes-
tival, který v žádném případě nenu-
dil. Divadelní představení Vesmírná 
odyssea, které se konalo v Paláci Ak-
ropolis 17. května, ukázalo, že ope-
ra není primárně určena jen pro 
fajnšmekry. Projekt inspirovaný 
skladbou Johna Cage 4´33“ eduka-
tivně nastínil dějiny hudby od 18. 
století až po dnešek, přitom nabíd-
nul nefalšovaný hudební prožitek 
a mix vážné minulosti a současné 
drzosti.

Parukářka opět zažila pravou skáč-
kovou podívanou. Tuzemské kapely 

Fast Food Orchestra a � e Chan-
cers roztančily publikum do extá-
ze, v níž to žesťovými rytmy, reggae, 
punkem, hip hopem a rock´n´rollem 
jen hýřilo. 

Děti mohly zažít 1. června na 
Pražačce opět Indiánský dětský 
den, kde zdolávaly zábavnou for-
mou různé soutěže, účastnily se 
workshopů a hromadného opékání 

buřtů. Pro ty nejmenší se konala ha-
sičská groteska Sqadry Sua, kterou 
si užili v mateřských školách, U Zá-
sobní zahrady, Jeseniova, Buko-
vá a Sudoměřská. Tečkou na závěr 

bylo 24. června letní představení 
improvizační skupiny Just! Impro 
v Campu Žižkov. 

-ham-

Festival Tanec Praha představil špičky současné scény

Mezinárodní festival současného tance a pohybu TANEC 

PRAHA již posedmadvacáté roztančil nejen svůj domovský 

Žižkov, ale i celou Prahu a dalších 15 měst v regionech s jas-

ným vzkazem „Za Vaše představy neručíme“.

Letošní program opět vsadil na vysokou kvalitu a diverzitu. 
Sasha Waltz & Guests a Ohada Nahari a Batsheva Dance Com-
pany se postarali o hlavní události sezóny, středně velké soubory 
či osobnosti vysokého renomé zastoupili umělci Mossoux-Bon-
té, Liquid Lo�  a Olga de Soto. Nezbytnou součástí programu 
bylo představení mladých talentů, uváděné v rámci Evropských 
tanečních laboratoří, a také představení českých umělců v regi-
onech. Nebývale pestrý byl i doprovodný program ve veřejném 
prostoru VEN.ku TANCI, tvořený tančírnami, fi lmovými pro-
jekcemi a site-specifi c projekty. A v neposlední řadě bylo také 
myšleno na děti. TANEC PRAHA DĚTEM v rámci tanečně-po-
hybových a výtvarných dílen v divadle Ponec a Národní galerii 
zapojil děti ze základních škol na Praze 3. 

-ham-

Předprodej vstupenek 

na letošní Nekonvenční 

žižkovský podzim zahájen

Nekonvenční žižkovský podzim, který se koná tradičně 

na území Prahy 3, již zahájil předprodej lístků na svůj pro-

gram, který proběhne od 23. září do 23. listopadu.

Festival vážné hudby tentokrát vzpomene na výročí Jakuba 
Jana Ryby nebo Johanna Sebastiana Bacha. Opět zavede divá-
ky na nevšední místa Prahy 3, které obvykle neslouží jako kon-
certní haly – na Žižkovskou věž nebo do prostor Národního pa-
mátníku na Vítkově. Festival připomene i osobnost mistra Jana 
Husa, kterému se bude věnovat v Betlémské kapli na Žižkově. 

Vstupenky na jednotlivé koncerty jsou již k dostání v trafi -
ce v Táboritské 26, Praha 3, tel.: 734 478 438 u stanice tramva-
je Olšanské náměstí č. 5, 9, 26. Více o programu na stránkách 
www.zizkov.cz/festival.cz. 

-ham-

K festivalu tradičně patří SKAfest na Parukářce, program ale nezapomíná ani na představení pro děti

Kapela Fumaça Preta patří k nadějím současného alternativního rocku

foto: Vojta Brtnický

foto: Žižkov sobě foto: Žižkov sobě

foto: Caroline Bittencourt

Festival Tanec Praha se kromě Žižkova konal v dalších patnácti 

městech
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Undergroundoví rockoví matadoři 
podpořili SOS sbírku pro Nepál
V hospodě U Vystřelenýho oka se dne 9. června konal Koncert pro Nepál, který měl za cíl vybrat 
fi nanční příspěvek na pomoc lidem a oblastem postiženým zemětřesením.

Ničivé zemětřesení o sí-
le 7,8 stupně Richtero-
vy stupnice z 25. dubna 
si vyžádalo desítky tisíc 

mrtvých. Jak uvedl zástupce starost-
ky Alexander Bellu, který koncert za-
hajoval, jedná se o jednu z nejničivěj-
ších katastrof v Nepálu od roku 1934. 
Otřesy zde srovnaly se zemí celé ves-
nice, do kterých je velice těžké se do-
stat, často chybí humanitární pomoc 
a základní potraviny. V Nepálu ope-
ruje pětičlenný český tým organizace 
Člověk v tísni, který pomáhá v hor-
ských oblastech Gorka a Sinpalčuk, 
a právě pracovníkům a postiženým 
lidem zemětřesením byl Koncert pro 
Nepál hlavně věnován.

Večer zahájil frontman tuzemské 
legendy ECHT Karel Malík, jenž na-
bídnul blues s prvky punkového bi-
gbítu se vším všudy. Ležérní zpěv, 
nenucená proklamace a dřevní ryt-
mus navnadily na dalšího účinkující-
ho Honzu Kalinu ze Sto zvířat, který 
pro změnu ovládl pódium živelným 
rock´n´rollem z dílny Chucka Berry-

ho. Svůj newyorský psychedelický 
blues předvedl i Phil Schoenfelt, kte-
rý na Žižkově takřka zdomácněl, a ne-
odolal se spontánně připojit posléze 
k Joe Karafi átovi z kapely � e Plas-
tic People Of � e Universe, jenž svůj 

výstup zahájil Hendrixovou hym-
nou Hey Joe. Punkovou smršť pěkně 
po svém podal Honza Haubert z Visa-
cího zámku, který neopomenul zapět 
hit Traktor. Vrcholem byla účast Tony-
ho Ducháčka z kapely Garáž, který sa-

mozřejmě zazpíval undergroundový 
šlágr Muchomůrky bílé Milana Hlavsy.

Výtěžek z koncertu činí 18 600 Kč 
a do kasičky Člověka v tísni se vy-
bralo ještě 4 384 Kč. 

Martin Hošna

Junior klub vás zve na své podzimní koncerty

16. 9. 19:00

VZPOMÍNKA NA PETRA KALANDRU 

– 20 LET ZA NEBESKOU BRÁNOU

Zavzpomínat přijdou Blues Session, 
Jan Spálený & ASPM, Vladimír Mi-
šík, Vladimír Merta a další

18. 9. 19:30    

KIM CHURCHILL 

Australský folkrockový a bluesový 
muzikant a skladatel Kim Churchill 
přijede do Prahy představit nové al-
bum. Proslavil se svými živelnými 
koncerty, při kterých obratně obslu-
huje kytaru a zároveň hraje perkuse, 
harmoniku a ještě do toho zpívá. 

22. 9. 19:30

RADŮZA

Radůza vystoupí po roce opět v Pa-
láci Akropolis. Představí se s dopro-
vodnou kapelou ve složení Josef 
Štěpánek (kytara, steel kytara), Jan 
Cidlinský (baskytara, housle), Da-
vid Landštof (bicí). V repertoáru bu-
dou písně již notoricky známé, jako 
např. Jednou to pomine nebo Ať není 

mi líto, ale především zazní skladby 
z posledního alba Marathon – příběh 

běžce (květen 2015).

23. 10. 19:30

INNA ZHELANNAYA

Už potřetí budeme mít možnost za-
žít koncert Inny v pražské Akropo-
li. Inna Zhelannaya vydala v říjnu 
loňského roku dvoj-album Izvorot 
(Twists). Jedná se o první studiové 
album nového projektu Inny Zhe-
lannaya. Písně z alba jsou souhrnem 
písní, které prezentovala na koncer-
tech od roku 2006. Na album bylo 
vybráno 20 písní, proto se rozhodla 
vydat dvoj-album. Nahrávání bylo 
možné díky úspěšné croudfondin-
gové kampani.

7. 11. 19:30 

BÉLA FLECK 

& ABIGAIL WASHBURN (US)

Pokud náhodou neznáte Bélu Flec-
ka, neznáte pravděpodobně nejslav-
nějšího banjistu na světě. Fleck bývá 
považován za hudebníka, který svý-
mi nahrávkami a živou produkcí 
revolučním způsobem změnil naše 
vnímání banja, a který zanechal svou 
stopu prakticky ve všech zákoutích 
hudební mapy světa – ať už svými 
sólovými projekty nebo ve spoluprá-
ci s jinými hudebníky. Pokud ovšem 

Bélu znáte, tak dobře víte, že pros-
tě rád hraje na banjo a stejně rád ho 
staví do unikátních hudebních kulis.

27. 11. 19:00 

ŽIŽKOV MEETS JAZZ

SOFT MACHINE (UK)

MAdHAs

Petr Beneš Q

28. 11. 19:00 

ŽIŽKOV MEETS JAZZ

POINTS 

Didrik Ingvaldsen Orchestra

Concept Art Orchestra

Biskupcova 31, Praha 3,
tel.: 271 771 349

Rezervace vstupenek 
na www.kinoaero.cz a každý vše-
dní den po–pá 10–17 na tel. čísle: 
608 330 088, on-line na www.ki-
noaero.cz. Pro uživatele chytrých 

telefonů je zdarma ke stažení 
aplikace s aktuálním programem 

KINOKLUB.

 Kino Aero doporučuje 

z červencového programu: 

  2. čt 20.30 Filmjukebox | Láska
  6. po 20.00 Klub rváčů (FK)
  7. út 20.30 Poutník – nejlepší pří-

běh Paula Coelha
  8. st 20.30 Druhá šance | Drive
11.–19. 7. Ofi ciální ozvěny 50. MFF 

Karlovy Vary
22. st 20.45 Royal Shakespeare 

Company Live | Kupec 
benátský

28. út 20.30 Aero Naslepo

Projekce pro seniory 

– každé úterý od 10.00

  7. Dáma ve zlatém
14. Slow West
21. Lví srdce
28. Mallory

Baby Bio

Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00.

Aeroškola

Filmové a animační kurzy pro děti 
i dospělé. www.aeroskola.cz

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

30. 7. 18.30 OKOfest, vystoupí 
Gregor Samsa, Mucha, 
De Imperfection

Sdružení 

výtvarníků ČR

Korunní 119

16. 7.  čt 17.00 vernisáž výstavy Bo-
humila Kohoutová 
v Korunní 119 

Národní památník 

na Vítkově 

U Památníku 1900, 
Praha 3

Od 25. 6. V zákopech první světové 
války

Pomoct lidem postiženým ze-

mětřesením v Nepálu může 

každý na konto: SOS NEPÁL 

54333345/0300, nebo SMS ve tva-

ru „DMS NEPAL“ na číslo 87777. 

V rámci charitativního koncertu vystoupili se speciální show mimo jiné Honza Haubert z Visacího zámku (vlevo) a Honza Kalina ze Sto zvířat

Junior klub,Kubelíkova 27,
Praha 3, Palác Akropolis

kultura
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„Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
je jedinečný,“ říká Damjan Prelovšek, 
znalec Plečnikova díla
Ve dnech 28. a 29. května pořádala Praha 3 mezinárodní odborný seminář, který byl věnován 
mimořádné hodnotě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Kolokvia se zúčastnil přední odborník 
na Plečnikovo dílo Damjan Prelovšek ze Slovinska, který se pro Radniční noviny rozhovořil 
o chrámu na náměstí Jiřího z Poděbrad a osobnosti významného slovinského architekta. 

Jaké jsou podle vás šance koste-

la Nejsvětějšího Srdce Páně dostat 

se na seznam UNESCO?

Já doufám, že slušné. Musím v prv-
ní řadě ocenit snahu Prahy 3, kte-
rá je vlastně aktivnější v celém 
procesu a usiluje o nominaci da-
leko víc než slovinská strana. To 
ale neberte vůbec tak, že by nomi-
nace do UNESCO neměla šanci 
na úspěch. Je to v průběhu jednání.

To jste zmiňoval již ve  vaší před-

nášce, že Češi mají vřelejší vztah 

k Plečnikovi než Slovinci. Čím to?

Plečnik byl hluboce věřící člověk, 
a tak církevní kruhy usilují o to, aby 
byl blahořečen. Tato aktivita má 
až národní charakter, ale jeho ar-
chitektura tu v tomto případě hra-
je menší roli. Zároveň je tu ale další 
problém. Mám nyní pocit, že jsme 
spíš levicová země, a současné vlá-
dě, dokonce cítím, že i široké veřej-
nosti, je do jisté míry lhostejné jeho 
dílo. Zdá se mi, že paradoxně na-
ším vývozním kulturním artiklem 
je spíš klubová rocková kapela Lai-
bach jako ukázka naší otevřenosti 
a alternativy, nikoliv Josip Plečnik. 
Podle mě je naše země rozdělena 
na dva tábory, bohužel levice nabý-
vá na síle. Samozřejmě, Plečnik má 
mnoho zastánců, ale státní orgány 
jsou vůči němu laxní. Příkladem 
může být i oslava jeho výročí naro-
zení. To se konala malá slavnost, při 
níž se podával pouze čaj. 

Jaké důvody vedou k tomu, aby byl 

blahořečen?

Z jeho korespondence lze vyčíst, 
že měl opravdu vřelý vztah ke ka-
tolické církvi i k jejím reformám, 
které bedlivě sledoval. Pohyboval 
se v kruzích, které se dají označit 
za intelektuální a zároveň teologické 
a čistě fi lozofi cké. Proto když Pleč-
nik odešel do Čech, nebyl z toho 
v první chvíli nadšený, protože to 
nebyla úplně katolická země. 

Během kolokvia zaznělo, že Pleč-

nik velice málo cestoval. Jaké vlivy 

nese jeho architektura?

Znal samozřejmě starověké Řecko, 
které ho hodně inspirovalo, cesto-
val do Německa, určitě na něj za-
působil i starý Egypt. Jeho raná 
díla nesou vlivy Wagnerovy školy. 
K tehdejší moderní architektuře se 
stavěl rezervovaně – moc ji neuzná-
val. V Lublani se zabýval monu-
mentálními stavbami, myslel na to, 
jak architekturu identifi kovat se 

svým národem. Měl obrovský smy-
sl pro detail, navrhoval i design ná-
bytku nebo interiéru.

Stala se jeho architektura inspirací 

pro jiné generace?

Byl zakladatelem školy ve Slovin-
sku, která se dělila na dvě skupiny: 
jedna ho detailně napodobovala, 
ale nebyla moc kreativní. Druhá se 
od školy zcela odpojila a žáci byli 
věrni jen jeho rukopisu. Zas ale ne-
byla natolik efektivní. 

Do jaké míry je kostel Nejsvětější-

ho Srdce Páně srovnatelný s ostat-

ními jeho památkami ve Slovinsku?

Chrám na náměstí Jiřího z Podě-
brad je jedinečný. Protože je to typ 
městského kostela, které on ve Slo-
vinsku nedělal. Takové stavby navr-
hoval hlavně pro lokalitu venkova. 
Podle něj existovaly pouze dva typy 
kostelů – buď se v nich dalo modlit, 
nebo ne. A on samozřejmě prosazo-
val první přístup. V Praze se kostel 
hned nestavil, a tak vzniklo víc plá-
nů. V Lublani je třeba jeho původ-
ní varianta, která byla možná ještě 
víc revoluční – prostor měl být užší 
a oltář měl mít jiný charakter. Je tu 
patrná monumentálnost, která ale 
uvnitř kostela není tolik cítit… Byl 
tu problém s fi nancováním, na stav-
bu bylo málo peněz, a proto plán 
přepracoval. Zvláštní je, že v reálu 
dokončenou stavbu nikdy neviděl. 
V roce 1934 opustil Prahu a ztra-
til i nad jeho fi nálním dokončením 
kontrolu. Podzemní prostory nebo 
boční oltář byly upraveny Ottou 
Rothmayerem, který mu posílal fot-
ky, jak práce pokračují. To už se ale 
taky veřejnost bouřila proti jeho 
úpravám Pražského hradu. Taky ho 
naštvalo, že musel diskutovat a řešit 
problémy s ženami – jejich autoritu 
totiž vůbec neuznával (smích). Pre-
zident ho pak zval na návštěvu ně-
kolikrát, on ale věřil, že jeho doba 
již pominula. 

Jak začala vůbec komunikace s pre-

zidentem  Masarykem? Proč si ho 

vybral jako „svého“ architekta?

Plečnik tu pracoval na Umělecko-
průmyslové škole v Praze a seděl 
většinou jako porotce u různých 
soutěží. Když probíhala soutěž o za-
hrady Pražského hradu, volba pad-
la na něj, aby je udělal. Podporu mu 
vyjádřil hlavně Mánes, a to taky pro-
to, že se nemohli čeští architekti do-
mluvit mezi sebou. Když by se něco 
pokazilo, mohli to svalit na Slovince 
(smích). Masarykovi se ale jeho práce 
líbily a Plečnika zakázka na Hradě 

nadchla – nikde jinde takovou mož-
nost nedostal, aby zachoval český 
ráz a přinesl do staré architektury 
něco nového ze sebe. Mohl vybí-
rat ušlechtilý materiál jako mramor 
a žulu, který byl jinak moc drahý. 
Postupující práce s ním řešila hlavně 
Alice Masaryková, protože pan pre-
zident na to neměl moc čas. Potom 
to po něm převzal Otta Rothmayer, 
který dokončoval jeho práce a já ho 
považuji za geniálního architekta. 
Ten byl v 50. letech z Hradu vyhnán, 
ačkoli nikdy nebyl vyloženě „hradní 
architekt“.

Zmínil jste, že jeho práce se nese-

tkávaly s úplně nadšenou odezvou 

veřejnosti. Byla jeho architektura 

tenkrát považována za avantgardní?

Samozřejmě, všechno nové se nese-
tkává s masivní oblibou, to je známá 
věc. Jak víte, ve 20. letech tu zača-
la éra funkcionalismu, a kdo ho má 
v oblibě, má rád i Plečnika. A když 
tu začal kubismus, byl nazván do-
konce jeho otcem. Snažil se vždyc-
ky najít cestu mezi klasickým stylem 
a moderním nebo transformovat an-
tické formy. 

Vy jste Plečnika osobně znal? 

Můj dědeček byl ředitel městského 
stavebního úřadu a jeho kamarád. 
Plečnik k nám chodil na návštěvy. 
To mi bylo asi 10 let.

Dá se dnes vypátrat o  Plečnikovi 

ještě něco nového?

Zajímavé třeba je, že Klement Gott-
wald bydlel ve vile v Královské za-
hradě podle Plečnikova návrhu. To 
je docela paradox, když po válce byl 
odsunutý do pozadí a mimo dění 
právě kvůli své hluboké víře. Navíc 
žádný komunista to rozhodně ne-
byl. Žádnou velkou zakázku pak již 
po válce nedělal. 

Martin Hošna

DAMJAN PRELOVŠEK 
(nar. 1945) je slovinský historik 
umění, diplomat a bývalý vodní 
slalomář. Studoval na Lublaňské 
univerzitě a ve Vídni, kde získal 
titul doktora fi losofi e, a to pra-
cí o Plečnikově vídeňské tvorbě. 
Josipem Plečnikem se pak za-
bývá po celý svůj život. Byl ini-
ciátorem a odborným poradcem 
řady výstav o Plečnikovi, ta-
ké se podílel na výstavách o dí-
le architekta Oscara Niemeyera. 
V letech 1998–2002 působil jako 
velvyslanec Republiky Slovinsko 
v Praze. Od roku 2006 do 2010 
byl generálním ředitelem Ře-
ditelství pro kulturní dědictví 
na Ministerstvu kultury Slovin-
ské republiky. Jako sportovec 
ve vodním slalomu reprezento-
val tehdejší Jugoslávii na Let-
ních olympijských hrách 1972 
v Mnichově.

Plečnik se 
snažil vždycky 
najít cestu 
mezi klasickým 
a moderním 
stylem

rozhovor
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 Hájek zedník živnostník. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malíř-
ské, podlahářské a bourací práce s od-
vozem suti. Rekonstrukce bytů, domů, 
nebyt. prostor. Praha 3, 2 a okolí. Tel.: 
777 670 326.

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

 Malířské a lakýr. práce+úklid, lev-

ně kvalitně, p. Sus Tel.: 603 505 927.

 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž 
a oprava rozvodů plynu, vody, ka-
nalizace a topení. Vladimír Tymeš, 
w w w . v o d a - p l y n - t y m e s . c z ,
telefon: 603 937 032.

 Přímý zájemce koupí dva byty 
v Praze. Menší byt pro dceru 1–2+1 
a větší 3–4+1. Platba hotově. Dlu-
hy vyplatím, možné i před privati-
zací. Na stěhování nespěchám, lze 
i na dožití. Tel.: 608 661 664.

 Kancelář 24 m2 k pronájmu, Ondříč-
kova 48, Praha 3, cena 5000 Kč/měs. 
Kontakt: milan.martinik@sups.cz, tel. 
222 728 257.

 HODINOVÝ MANŽEL – profesionál-

ní pomocník pro opravy, montáže,

údržbu a další pomoc ve vaší domác-
nosti, na zahradě, chatě nebo v kance-
láři. Tel.: 736 140 942.

 Koupím lidový kroj. Tel.: 274 814 448.
 Žaluzie, rolety, plisé, sítě, gar-

nýže, šití záclon, markýzy, čalou-
nění dveří, shrnovací dveře, reno-
vace oken, silikon. těsnění – 30% 
úspora tepla, malování, Petříček. 
Tel.: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz.

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

 !! Odvoz starého nábytku 

na skládku. Vyklízení sklepů, bytů, 

pozůstalostí atd. Naložíme a odve-

zeme cokoliv. Stěhování všeho dru-

hu. Tel.: 773 484 05.

 Letní kurzy němčiny v Kubelí-

kově  55, Praha 3. Info na e-mailu: 

nemcinakvalitne@centrum.cz nebo 

na tel. 739 186 482.

 Čistíme koberce, sedačky, postele 
ap. mokrou metodou profi  stroji v do-
mácnostech i fi rmách. Ručně čistí-
me kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, rozto-
čů, alergenu a skvrn různých půvo-
dů. Rychle, kvalitně a levně. Dopra-
va Praha ZDARMA. tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz.

 Koupím byt v Praze 3, přímo od ma-
jitele, tel.: 604 617 788.

 Koupím loutky, hračky do r. 1970, 
betlémy, pohlednice. Tel.: 274 814 448.

 Družstevní byty: prohlášení vlast-

níka, převody, SVJ, zaměření pa-

sportizace bytů, tel.: 724 304 603.

 Koupím gramofonové desky LP, 
Rock, POP, Jazz, zahraniční i české. 
Tel.: 222 317 231, po–so 11.00–18.00 
hodin.

 Dětský koutek CULÍK pro děti do 

5 let, hlídání zajištěno pedagog. MŠ, 

P3 Koněvova 212, tel. 604 916 616, 

www.kadernictvijarov.cz.

 Kadeřnictví - kosmetika - manikúra 
- pedikúra + dětský koutek, Koně-
vova 212, Praha 3, tel. 284 860 223, 
732 324 342, www.kadernictvijarov.cz 
(Dříve Koněvova 210).

 Hledám někoho na občasné hlí-

dání. Jsem foxteriér Aramis a je mi 

2,5 roku. Tel.: 777 555 197, e-mail: 

bjkt@seznam.cz.

 Garáž dlouhodobě pronajmu, Chel-
čického 966, pod dvojím uzamčením. 
Tel.: 602 181 582.

Objednávky inzerce 

do Radničních 

noviny zasílejte 

do 15. 8. 2015

na e-mail: 

RN.inzerce@praha3.cz

Dopisy a ohlasy

čtenářů

Poděkování za pomoc v nelehké situaci

Vážená redakce, žádám Vás o zveřejnění mého poděkování 

p. zastupitelům Mojmíru Mikulášovi, Davidu Gregorovi 

a vedoucí odboru bytů pí. RNDr. Magdaleně Benešové. 

Tito se mi snažili pomoci v nelehké a nepříjemné situaci, 

kdy jsem čtyři měsíce čelila atakům štěnic ze sousedního 

obecního bytu, do kterého p. Matěj Stropnický nastěho-

val nepřizpůsobivé občany, kteří na rozdíl ode mne dluží 

na nájemném a ještě pobírají různé dávky a příspěvky, 

o které já nežádám, i když bych na ně měla také nárok 

(dávám více než 35% příjmu na bydlení). Takže vlastně 

jsem diskriminovaná já, a ne oni, protože kdybych dlužila 

na nájemném, tak budu vystěhovaná. Děkuji.

Anna Kudličková

Radniční noviny se dají přečíst 

od začátku do konce

Vážení redaktoři Radničních novin!

Na Žižkově bydlím již 53 let a tak, jak jsou Radniční no-

viny v současné době vydávány, jsou nejlepší za celé roky. 

Jsou zajímavé a dají se přečíst od začátku do konce. Ty 

minulé, hlavně za koalice ODS, se číst vůbec nedaly, pou-

ze fotografi e byly pěkné. Články obsahovaly nezajímavá 

témata anebo byly jen chválou pisatelů hlavně p. Hurdy 

a jemu blízkých. Dnes tam má prostor každý, i opozice, 

což považuji za správné. Mám možnost sledovat i tisky ji-

ných částí Prahy a musím říci, že noviny Prahy 3 se roz-

hodně zlepšily a každý se tam dočte to, co ho zajímá o dění 

v naší městské části. Tedy co se připravuje, co bylo sou-

částí zasedání, atd. Velice si cením rozhodnutí, že budou 

konečně zrušeny herny, protože obchodů ubývá, heren 

a bank přibývá. Všem vám moc fandím, jen tak dál, díky.

S pozdravem E. Mašková

Hrob dětí Augustina Zimmermanna

Na III. Olšanském hřbitově v 9. oddělení 

u cesty, rovnoběžné s ulicí Jičínskou, se na-

chází hrob, kde na pomníčku je klečící andě-

líček se sepjatýma ručičkama. Na hrobu je 

nápis:

„Zde odpočívají v Pánu Augustin a Vácslav, Maria 

a Antonín, dítky, které dne 27. října 1861 s otcem 

Augustinem Zimmermannem na Žižkově násilnou 

smrtí život svůj dokonaly.“

Autor vysvětluje, že nešťastný dělník Augus-
tin Zimmermann po obdržení soudní výpovědi 
z bytu ze zoufalství zavraždil 27. října 1861 své 
děti, chlapce ve věku 7, 5 a 1 rok a čtyřleté děv-
čátko. Sám pak spáchal sebevraždu.

K události došlo skoro před 150 lety na vr-
chu Žižkově (vrchu Vítkově). Byla jsem otřese-
na z pomyšlení, co se asi nic netušícím dětem 
mělo přihodit na vycházce s tatínkem, ze kte-
ré se už nikdy neměly vrátit. Chtěla jsem vědět 
víc o dětech a jejich rodičích. První informa-
ce jsem našla v novinách té doby, ostatní údaje 
byly postupně získávány z matrik, které vedly 
určené farní kostely. Další informace byly poří-
zeny z úředních listin, např. přihláška k poby-
tu, zápisy a korespondence vztahující se k vy-
šetřování smrtelné události.

Německy psané noviny Bohemia ze dne 
29. 10. 1861 uvedly, že cit. „ …  jejich otec, obchod-

ník s moukou (Mehlhändler) pocházející z Cikán-

ského náměstí, dostal výpověď z bytu…  “ 

Deník Čas z téhož dne upřesnil bydliště 
a místo činu ve smyslu, že cit.: „…   smutný tento 

čin jest, jak již bylo praveno na Žižkově a to za zdí, 

jenž se za známým letohrádkem na Žižkově táhne. 

Zimmermann byl ženat za vdovu, jenž jedno dítko 

již v prvním manželství měla. Toto však nebylo mezi 

zavražděnými.“ Národní listy napsaly informace 
o bydlišti rodiny, čísla domu i to, že nejstarší 
chlapec navštěvoval II. třídu Hlavní školy při 
kostele sv. Jakuba na Starém Městě. Poslední 
informace byly nejcennější. V Národním archi-
vu v Praze jsem získala kopii Policejní přihláš-
ky k pobytu Augustina Zimmermanna z doby, 
která se týkala mého pátrání. Zde je uvedeno, 
že měl poslední bydliště v domě č. 182/V na Jo-
sefově. V bývalém Židovském městě. Dům se 
nacházel v Cikánské ulici, v její severní části.

Osudný den 27. října byla neděle. V pondělí 
28. října našla žena hlídače železnice těla všech 
pěti zemřelých v prohlubině zdi u bývalé Hra-
bovy zahrady za altánem na vrchu Žižkově. 

Noviny s datem 29. 10. 1861 psaly, že ráno 
toho dne otec s dětmi odešel z domu, jiné tvrdi-
ly, že odešel odpoledne. Autoři článků popisu-
jí různým způsobem pravděpodobný průběh 
události a její výsledek. Shodly se v informaci, 
že se na místě činu našly mj. dvě lahve od vína, 
a končí sdělením: „Praví se, že do těch lahví kou-

pil vína, jímž děti omámil a snad uspal, což však 

není jisto. Za příčinu tak hrozného skutku, udává 

lid peněžité nesnáze a že se měl stěhovati a pražádný 

byt dostati nemůže. Zavražděný sedmiletý chlapec 

navštěvoval druhou třídu Hlavní školy staroměstské 

u sv. Jakuba“.

Obyvatelé Prahy byli událostí otřeseni a při-
tom se o ni velmi zajímali. Téměř denně byly 
v novinách zmiňovány i malé informace, tý-
kající se zemřelých. Nevíme, z jakého důvo-
du byl stanovený den pohřbu z 31. 10. odlo-
žen. Národní listy ze soboty 2. 11. 1861 napsaly 
„…   že pohřeb dětí se konal v pátek 1. listopadu 1861 

v odpoledních hodinách za účasti mnoha tisíc osob, 

které doprovodili nešťastné obětě tyto ku hřbitovu…  

Kolem vozu šli ve dvou řadách malí hoši, kteří nesli 

rozžaté svíce a za vozem čtyry bíle ustrojené drůžičky 

nesoucí na poduštičkách čtyry věnce. JV. císař Ferdi-

nand Dobrotivý věnoval značnou sumu na vystroje-

ní pěkného pohřbu. Na Volšanském svatém poli byly 

veškeré děti v jeden hrob pochovány. Při lékařském 

prohlížení těla otce těchto dítek, seznalo se, že ubo-

hý otec na mysli pomaten byl, jelikož se cizích čás-

tek v mozku nalezlo.“ O tom, jak bylo naloženo 
s tělem Augustina Zimmermanna, se noviny 
nezmínily.

Podrobnosti o pátrání lze najít na www.ziz-
kov-kpz.webnode.cz.

Nejnovější zprávou pak je to, že hrob dětí 
adoptoval sponzor a v současnosti již probí-
há renovace. 

Bronislava Svejkovská, MVDr., 

Klub přátel Žižkova

ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR

vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544
www.astor-servis.cz

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Barbora Diepoltová

www.diabetologiepraha3.cz

inzerce/dopisy

roh Jičínské a Slezské 
roh Jičínské a Slezské 

tel.:  267 313 195, 776 103 254
tel.:  267 313 195, 776 103 254

SLEVA 100 Kč

Sleva platí při útratě přes 500 Kč. Kupón předejte obsluze 
při objednávce. Slevy nelze sčítat. Kupón platí do 31. 7. 2015

www.pizzadali.cz

Malířské, lakýrnické, podlahářské a truhlářské
práce, štukování stěn, lakování v dílně
těsnění do oken
tel. 777 291 927, 241 494 620
www.malirlakyrnik-praha.cz

PRACUJ
PRO METROPOLI

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

roh Jičínské a Slezské 
roh Jičínské a Slezské 

tel.:  267 313 195, 776 103 254
tel.:  267 313 195, 776 103 254

SLEVA 100 Kč

Sleva platí při útratě přes 500 Kč. Kupón předejte obsluze 
při objednávce. Slevy nelze sčítat. Kupón platí do 31. 7. 2015

www.pizzadali.cz
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I v letošním roce navazuje projekt na Dny evropského d dictví (European Heritage Days), které se konají každý 
rok v zá í. Jejich cílem je zp ístupnit nejširší ve ejnosti nejzajímav jší památky všech druh  tj. architektonické, 
sakrální, technické, ale i duchovní nebo oživující genia loci. V souvislosti s Dny evropského d dictví jsou po á-
dány nejr zn jší doprovodné akce – p ednášky, koncerty, m stské slavnosti, ale i sout že a další pestré kulturní 
programy, jejichž ochutnávku vám nabízíme.

1. 9. PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
Pískomil se vrací, výtvarná sout ž, 
b h cyklostezkou do nového školní-
ho roku. 

U Vyst elenýho oka, 
U božích bojovník 3

1. – 27. 9. INDUSTRIÁLNÍ 
TOPOGRAFIE / ARCHITEKTURA 
KONVERZÍ VE VZTAHU K PRAZE 3
Výstava se koná v rámci Landscape 
festivalu Praha 2015, po ádá Výzkum-
né centrum pr myslového d dictví 
FA VUT, Galerie Jaroslava Fragnera.

Nákladové nádraží Žižkov

4. 9. POCTA VÁLE NÝM 
VETERÁN M 
Vystoupení VUS Ondráš a setkání 
s vále nými veterány, výstava Stej-
nokroje a výstroj s. legií v zahrani í .

nám. Ji ího z Pod brad

9. 9. SOCHA SKÉ SYMPOZIUM 7
Proces vzniku sochy v p ímém proce-
su, socha i sochají svá díla na Žižkov-
ské stezce od 10 hod., koncert Five 
rivers. 

U Vyst elenýho oka, 
U božích bojovník 3

10. 9. „MEZI PROUDY“, POCTA 
„MAGOROVI“ 
The Plastic People Of The Universe, 
promítání, tení. 

U Vyst elenýho oka, 
U božích bojovník 3

24. 9. TROJANOVO TRIO 
„Památky v hudb  znovuzrozené“ 
Pavel H LA – housle, Petr PAUL  – 
kytara, Ladislav HORÁK – akordeon.

SUPŠ, Žižkovo nám. 1

24. 9. PUTOVÁNÍ ZA SEIFERTEM 
„Žižkov ve vzpomínkách Jarosla-
va Seiferta, nositele Nobelovy ceny“, 
po stopách jeho d tství na Žižko-
v  a s pomocí jeho knihy vzpomínek 
Všecky krásy sv ta, kde jsou Žižkov 
a postavy, které ho oživovaly poeticky 
popsány, projdeme ulicemi a nahléd-
neme pavla ovými domy do pitoresk-
ních vnitroblok , kde na nás dýchne 
závan po átku 20. století.

13. 9. DIVADELNÍ DEN 
Venuše ve Švehlovce otev e svou ná-
ru  jak milovník m divadelního um -
ní, tak architektury a památek. Diva-
delní p edstavení pro d ti, ve erní pro 
všechny a no ní pro fajnšmekry. Ko-
mentovaná prohlídka prostoru, která 
ukáže odvrácenou stranu Venuše.

Venuše ve Švehlovce

27. 9. ŽIŽKOVSKÉ TENÍ 
tení známých i mén  známých žiž-

kovských autor  a osobností (Seifert, 
Hašek, Nezval, Havlová), dopln né 
pravým žižkovským piknikem a hud-
bou. Odpoledne pro malé i velké. 

Venuše ve Švehlovce

30. 9. DVACET TISÍC MIL 
POD MO EM
Inscenace Divadla letí, autorská adap-
tace dobrodružného románu Julese 
Verna 20 000 mil pod mo em. Insce-
nace pro celou rodinu kombinuje ži-
vého herce s loutkou a dnešnímu 
mladému, ale i dosp lému divákovi 
zprost edkuje jeden z pilí  dobrodruž-
né literatury.

Nákladové nádraží Žižkov

www.praha3.cz

akce městské části



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVENEC–SRPEN 2015

ze života Prahy 


Z klubů a zájmových sdružení

„Když hraji Kubelíka, mám stres dvojnásobný,“ říká Miroslav Vilímec, 

předseda Společnosti Jana Kubelíka

Společnost Jana Kubelíka, založená 

jeho dvěma dětmi – synem, proslu-

lým dirigentem Rafaelem a dcerou 

Anitou Kubelíkovou, neustále po-

kračuje v uměleckém odkazu svě-

toznámého houslisty. Pomyslným 

dirigentem zmíněné společnosti 

a zároveň aktivním hudebníkem je 

Miroslav Vilímec. 

Je otázka, jak nyní současná genera-
ce, která spíše upřednostňuje kon-
zumní způsob života, vážnou hud-
bu, zvláště právě Jana Kubelíka, 
vůbec vnímá. „Nejde jen o Kubelíka, jde 

o vnímání naší slavné minulosti, v tomto 

případě na poli hudební historie. Mám 

pocit, že současné společnosti, která žije 

převážně přítomností či budoucností, 

se musí až příliš připomínat inspirující 

zdroje dob dávno minulých. Kulturní ve-

řejnost však naši snahu citlivě vnímá,“ 

uvedl Miroslav Vilímec. 

Pro předsedu společnosti, jak 
říká, byl Jan Kubelík odjakživa sr-
deční záležitostí. Miroslav Vilímec 
se znal s mnoha Kubelíkovými po-
tomky, včetně slavného dirigen-
ta Rafaela Kubelíka. S ním natočil 
i televizní snímek o jeho otci, Rafael 
Kubelík doprovodil na klavír Miro-
slava Vilímce v několika skladbách 
od Jana Kubelíka. „Dnes je Jan Ku-

belík vnímán spíše jako světově proslulý 

houslista, který ovládl koncertní pódia 

na začátku 20. století. My se snaží-

me o rekonstrukci nejen jeho nahrávek 

houslové hry, což lze vysledovat podrob-

něji na webových stránkách Společnosti 

Jana Kubelíka, ale i o znovuoživení jeho 

skladatelského díla.“

Tím pádem vyvstává další otázka, 
která Kubelíkova díla chtějí vyzna-
vači vážné hudby slyšet nejčastěji.
Podle Miroslava Vilímce Kubelíko-
vy skladby téměř nikdo nezná, staré 

výtisky již nejsou běžně dostupné. 
Posluchači jsou tedy závislí na výbě-
ru skladeb, který se jim předkládá. 
„Nejvíce zaujmou krátké přídavkovité 

skladbičky, mají lyrické kouzlo. Já ov-

šem nejvíce propaguji jeho velké houslo-

vé koncerty,“ popisuje předseda spo-
lečnosti. Ten je navíc v oblasti vážné 
hudby poměrně známá osobnost. 
Což musí být někdy i stresující po-
sluchače nezklamat. „Když hraji Kube-

líka, mám samozřejmě stres dvojnásobný, 

za autora i interpreta. Setkal jsem se však 

v šíření Kubelíkových skladeb s příznivým 

ohlasem, takže se už na další projekty vy-

sloveně těším,“ sdělil Miroslav Vilímec. 
Nastávající letní prázdninové mě-

síce by měly i pro předsedu Společ-
nosti Jana Kubelíka znamenat od-
dych tak, jak to v umělecké branži 
bývá. „V létě je na všechno více času. 

Připravujeme výstavu o životě a díle 

Jana Kubelíka, kterou budeme instalovat 

zřejmě na Novoměstské radnici, kde jsme 

též nedávno pokřtili historické album na-

hrávek Jana Kubelíka. Připravujeme pro 

vydání další historické snímky, případně 

notový materiál. Já osobně se budu při-

pravovat na náročný úkol. S Plzeňskou 

fi lharmonií provedu na několika koncer-

tech Kubelíkův 4. koncert B dur, který 

by podle mého názoru měl patřit do zá-

kladního houslového repertoáru. V Pra-

ze jej s Plzeňskou fi lharmonií v tomto 

roce předvedu 13. listopadu v sále Mar-

tinů v Lichtenštejnském paláci na praž-

ské HAMU,“ učinil Miroslav Vilímec 
malý výčet pracovních povinností.

Jak dále řekl, podzimní série 
těchto koncertů je pro něho velkou 
motivací, ale nezůstane jen u hu-
debních produkcí. „Budeme psát 

o Kubelíkovi články – nyní např. vy-

chází celý cyklus na internetovém por-

tálu www.operaplus.cz, pátráme ve svě-

tě po zatím nezveřejněných historických 

nahrávkách atd. Plánů je celá řada. 

S pomocí mnoha nezištně pomáhajících 

kolegů se nám snad podaří celou řadu 

z nich prosadit. Rovněž tato skutečnost 

je pádným důvodem, proč si odkaz naše-

ho velkého umělce připomínat,“ uzavřel 
Miroslav Vilímec. 

Petr Štrompf

Slovo z církví

Dovolená 

na zotavenou

Dětem začaly prázdniny a  s  nimi při-

chází i  doba dovolených. Počasí snad 

bude příjemné, i  když ho neovlivníme, 

ale ovlivníme naše fi nanční možnosti 

k tomu, abychom se alespoň na několik 

dnů odpoutali od každodenního stereo-

typu. Mnozí touží po nových zážitcích, 

které nemusí být příjemné, ale hlavně 

silné, jiní touží po domácím klidu. Jedni 

do Prahy přijíždějí, jiní zůstávají a mnozí 

odjíždějí. Touha po  odpočinku, načer-

pání nových sil je v téměř každém člově-

ku. Hospodin lidem dal 6 dnů pro prá-

ci, ale nezapomněl ani na  odpočinek, 

je pravda, že o dovolené nemluvil, ta je 

v masovém měřítku výdobytkem přibliž-

ně posledního století v českých zemích.

Pokud jste někdy vyplňovali žádost 

o  dovolenou, na  příslušném formuláři 

bývá uvedeno „dovolená na zotavenou“. 

Mnozí lidé se těší na cestování a objevo-

vání nových míst, lidí a zvyků, nevím ale, 

zda očekáváme, že nás dovolená zota-

ví. Několikrát se mi stalo, že po návratu 

z dovolené jsem byl tak unaven, že bych 

to nepovažoval za zotavení.

Máme v  sobě touhu po  naplnění, 

touhu po  něčem, kterou se snažíme 

uspokojit novými věcmi, zážitky, prací 

a  mohl bych pokračovat ještě dlouho. 

Často ale zjišťujeme, že vnitřní prázd-

nota nám zůstala. Chci nás povzbudit, 

abychom hledali naplnění u Boha a ač 

to někomu může znít divně, abychom 

hledali zotavení, odpočinek u  Ježíše 

Krista. Nad tím, jak ho najít, máme teď 

čas přemýšlet.

Přeji nám příjemný odpočinek a úsměv 

na tváři, kterým můžeme potěšit lidi ko-

lem nás. 

Erik Poloha

Mgr. Erik 

Poloha, kazatel 

Sboru Bratrské 

jednoty baptistů 

v Praze 3

SK Žižkov si stýská. O sport 
mládež příliš nejeví zájem
Zrod tohoto sportovního klubu se datuje od roku 1948. Pokřtěný nejdříve jako 
Jednota Žižkov až do roku 1989, kdy následně přijal současný název SK Žižkov. 
Ať tak či onak, podle jednatele klubu Jiřího Kotrby se aktuální zájem o sport 
diametrální liší od dob minulých. Jinými slovy povážlivě klesá.

První dojem po vstupu do 
budovy i areálu budí u náv-
štěvníka pocit, že byl do-
stavěn před několika dny. 

Omyl. To jen už několik let pečlivě 
udržovaný objekt jakoby stále voní 
novotou. Co už ale stojí za větší za-
myšlení, je právě otázka návštěvnos-
ti. Jednatel Jiří Kotrba, sám kdysi 
aktivní sportovec, se podivuje nad 
tím, že víceúčelový areál obyvatelé 
Prahy 3 tak málo využívají. „Konkrét-

ně kuželna je přes letní prázdninové mě-

síce v podstatě takřka prázdná. Přitom 

modernější v Praze nenajdete. O bezpro-

blémovém parkování před areálem ani 

nemluvě. Tenis návštěvníky takříkajíc 

táhne víc – sedmdesátiprocentní zájem 

lze připsat všedním dnům, výrazně slab-

ší návštěvnost je o víkendech,“ specifi -
kuje Jiří Kotrba.

Proč zrovna tenis, na to prý exis-
tuje jednoduchá odpověď. „Mnozí ro-

diče se totiž zhlédli ve světových teniso-

vých hvězdách, a tak si představují, že 

jejich dítě by mohlo dosáhnout stejného 

věhlasu. Na kurtech tedy zkouší možnos-

ti,“ vysvětluje jednatel klubu. Pak 
jen trochu posmutněle dodá, že mlá-
dež obecně, a to nejen žižkovská, 
nejeví o sport příliš zájem. Doba in-
ternetu a technické novinky odvádí 

pozornost mládeže od aktivního ži-
vota spojeného právě se sportem.

Jiří Kotrba, jak sám říká, se však 
nevěnuje pouze manažerské činnos-
ti – trénuje příležitostné nadšence 
i Martina Pelce, současného repre-
zentanta ve skocích na trampolíně. 
„Nyní je například na světovém poháru 

v Rusku a pak bude soutěžit na Evrop-

ských hrách v Baku,“ poznamenal. 
SK Žižkov podle jednatele Jiřího 

Kotrby veřejnosti nabízí samozřejmě 
i členství. 

„To má za jistý poplatek i řadu výhod, 

jako třeba větší časový prostor pro využi-

tí tenisových kurtů,“ doplnil jednatel 

s tím, že SK Žižkov má samozřejmě 
do budoucna taky své plány. Jedním 
z nich je stavba nafukovací haly. Podle 
Jiřího Kotrby by s realizací chtěl klub 
začít v letošním říjnu a zimní provoz 
haly ukončit s nástupem letní sezóny 
v příštím dubnu. 

Petr Štrompf

Předseda společnosti Miroslav Vilímec

V kuželně občas trénuje i jednatel Jiří Kotrba Slunečné počasí přeje tenistům, v letních měcících jsou kurty SK Žižkov 

mimořádně oblíbené

foto: archiv M. Vilímce

SK Žižkov

Pitterova 5, Praha 3 

tel: 271 770 585

e-mail: sk.zizkov.praha@volny.cz 

jednatel: Jiří Kotrba

www.skzizkov.cz
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Z našich škol

ze života Prahy 


„Na zrekonstruovanou školní kuchyni v objektu Žerotínova se opravdu těším,“ 

říká Pavel Ostap, ředitel Základní školy a mateřské školy Chelčického

Školní prázdniny jsou téměř za dveř-

mi. Těšíte se na ně víc, než vaši žáci?

Žáci se pochopitelně vždy těší, a já ta-
ké. Odpočinek je přirozeně nutný. 
V mém případě to budou maximálně 
čtyři týdny. Následně pak musím dola-
dit plán příštího školního roku a zabý-
vat se připravovanými rekonstrukce-
mi. Takže představa, že i ředitel školy 
si bude dva měsíce užívat letní prázd-
ninovou pohodu, je zcela klamná.

Jaké konkrétní plány do budoucna 

máte a co od nich očekáváte?

Především se hodláme zaměřit na 
další rozvoj výuky fi nanční gra-

motnosti, v jejíž soutěži jsme velice 
uspěli. Máme prvenství i v soutěži 
amatérských fi lmů pro školy Anti-
FETfestu. Jsme ale zároveň školou 
pro děti s poruchami učení. Z peda-
gogického hlediska to pochopitel-
ně vyžaduje víc trpělivosti. Z dalších 
plánů bych uvedl například rekon-
strukci školní kuchyně. 

Na co se jako ředitel nejvíc těšíte?

Právě na tu zrekonstruovanou škol-
ní kuchyni v objektu Žerotínova se 
opravdu těším.

S čím máte nebo nemáte problémy?

Nemáme problémy s počtem dětí, 
což je potěšující skutečnost. Menší 
problém je s dostatkem kvalifi kova-
ných a kvalitních pedagogů. Jenom-
že to je, jak známo, problematika ce-
lého pražského školství. Na druhou 
stranu musím poznamenat, že kva-
litu výuky se na naší škole snažíme 
udržovat v co největší míře.

O co jako ředitel nejvíce usilujete?

Samozřejmě mít školu plnou spo-
kojených dětí i jejich rodičů, kan-
tory nevyjímaje. Protože táhnout 
za jeden provaz je vždy velice důle-
žité. Škola bez podpory rodičů to-

tiž nedokáže plně dosáhnout svých 
cílů. Krom toho naším prvořadým 
úkolem je, aby děti dosáhly co nej-
větších vědomostí. Právě to klade 
nároky nejen na mě, ale i na celý pe-
dagogický sbor. 

-pšt-

Příběhy z tajemné Prahy příjemně pobaví a poučí

Skrze prostorové obrázky a komiksové dia-

logy se v knížce Příběhy z tajemné Prahy 

autorky Lucie Seifertové seznámí malí čte-

náři se strašidly a proslulými místy našeho 

velkoměsta.

Už na první pohled knížka zaujme svým oba-
lem. Hořící kočár, který se řítí ulicemi staré 
Prahy, vzbuzuje pocity tajemna i komična. Po-
dobně působí i samotný obsah, v němž autorka 
vybrala lehkou přepracovanou formou pověsti 
o Karlově mostu, Pražském hradu, Malé Stra-
ně, golemovi, Staroměstském orloji a Žižkově. 
Prostorové obrázky v sobě zahrnují prvky lepo-
rela a komiksu, takže čtenář má stále co hledat, 
ať už se to týká výtvarného zpracování, anebo 
samotných textů, v nichž kromě faktografi í hrají 
klíčovou roli různá strašidla, kostlivci a součas-
ní duchové. V kapitole Nahoru – dolů Žižkov se 
kromě zobrazení bitvy na Vítkově může čtenář 
seznámit i s dalšími místy, jako je divadlo Ponec, 
kde straší jednoruký Duch starých časů, nebo 
náměstí Jiřího z Poděbrad s dominantou koste-
la, kde trápí svoje okolí duch zlé trhovkyně. Jak 
je vidět, Příběhy z tajemné Prahy umí šikovně 
skloubit známá fakta s aktuální současností.

O tom, jak podobné leporelo reálně vzni-
ká, se můžou čtenáři více dozvědět během 
akce Husité na Vítkově, která proběhne 11. 
července (více na str. 13). V areálu bude k dis-
pozici dvojstánek, kde samotná autorka Lu-
cie Seifertová představí svoje knížky a zá-
roveň v rámci výtvarné dílny seznámí malé 
návštěvníky s procesem výroby. 

Příběhy z tajemné Prahy vznikly za pod-
pory třetí městské části a již v tomto škol-
ním roce byly knížky distribuovány 
do mateřských škol Prahy 3. Podle 
radní Jaroslavy Sukové se dal-
ší výtisky dostanou od září 
i do školních družin zá-
kladních škol Prahy 3. 
Knížka je též k do-
stání v Informačním 
centru Praha 3. 

-ham- 

Radnice rozdělovala ceny vítězům 
školních soutěží o Pohár starosty Hartiga
Středa 17. června byla pro mnohé školy i školáky z městské části Praha 3 významným dnem. V ob-
řadní síni žižkovské radnice se totiž vyhlašovaly ceny celoročního soutěžení škol a víceletých gymná-
zií o putovní Pohár starosty Hartiga. Na pomyslné stupně vítězů tak vystoupaly za vítězství ve vědo-
mostních a sportovních soutěžích Gymnázium Karla Sladkovského, ZŠ a MŠ Jarov a ZŠ Jeseniova.

Zcela zaplněná obřadní síň 
žižkovské radnice rezonova-
la napětím školní mládeže 
už před zahájením vyhláše-

ní vítězů. Získá skleněné trofeje včet-
ně diplomů právě naše škola? Otáz-
ky na odpovědi vzápětí přinesl Josef 
Chmel, ředitel Domu dětí a mláde-
že Praha 3 – Ulita. S touto institu-
cí městská část Praha 3 dlouhodobě 
spolupracuje. Z rukou zástupce sta-
rostky Jana Materny pak vítězové 
přebírali kýžené ceny. Odměnou jim 
poté nebyl jen potlesk – letošní roč-
ník byl samozřejmě opět podpořen 
fi nanční odměnou. Vítězové jednot-
livých kategorií si kromě putovních 
trofejí a diplomů odnesli také šeky 
na 30 tisíc, 20 tisíc a 10 tisíc korun.

Skleněnou plastiku ze sklářské 
dílny v Železném Brodě za nejlepší 

výsledky ve vědomostních soutěžích 
nakonec získalo Gymnázium Karla 
Sladkovského, druhé místo v této kate-
gorii pak obsadila ZŠ Lupáčova a třetí 

připadlo Gymnáziu a Hudební škole 
hl. m. Prahy na Komenského náměstí.

Své pověsti vynikat ve sportov-
ních soutěžích opět dostála ZŠ Jese-

niova. Obhájila tak loňské prvenství 
a druhou příčku obsadila ZŠ Lupá-
čova, třetí pak ZŠ a MŠ nám. Jiřího 
Lobkovic.

Samozřejmě že nechyběli ani ví-
tězové soutěže pro první stupně zá-
kladních škol. Radovat se z prvenství 
může ZŠ a MŠ Jarov. Ani „stříbro“ 
dozajista nezarmoutilo ZŠ Lupáčo-
va. Zrovna tak jako „bronz“ ZŠ nám. 
Jiřího z Poděbrad. 

Slavnostní setkání škol i školáků 
na žižkovské radnici pochopitelně 
mělo mnohem širší záběr – byly od-
měněny desítky dalších žáků za je-
jich individuální schopnosti vynikat 
nejen v matematických či dějepis-
ných soutěžích. 

Zástupce starostky žižkovské rad-
nice Jan Materna pak přítomným 
školákům popřál nejen hezké prázd-
niny, ale i v příštím školním roce 
radost z nabývání dalších nových 
vědomostí. 

Petr Štrompf

ZŠ a MŠ Chelčického

Chelčického 43/2614, Praha 3

Tel: 222 592 504

e-mail: skolka@zschelcickeho.cz

ředitel: PhDr. Pavel Ostap

www.zchelcickeho.cz

Zástupci letoš-

ních medailistů 

v oblasti soutěží 

pro první stupeň 

základních škol.

Do svých lavic 

se vrátili se šeky 

na 30 tisíc, 20 ti-

síc a 10 tisíc ko-

run, které jim jako 

odměnu věnovala 

žižkovská radnice
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„Radíme těhotným ženám v jejich nelehké životní situaci,“ 

říká Radka Válková, koordinátorka poradny Aqua vitae

Upřednostnit graviditu nebo radě-

ji uchovat vztah s partnerem, kte-

rý dítě nechce? To jsou nejčastěj-

ší momenty života, poznamenané 

zmítanou psychikou těhotných žen. 

Proto mnohé docházejí do poradny 

Aqua vitae, jak v těchto situacích 

postupovat.

„Především je nutno upozornit, že tě-

hotným ženám v nelehké životní situ-

aci neradíme, zda si dítě nechat, nebo 

podstoupit umělé přerušení těhotenství. 

Rozhodnutí je pouze na nich,“ zdůraz-
nila Radka Válková. Pomoc porad-
ny spočívá především v psychické 
opoře. „Emoční zátěž našich klientek 

je v danou chvíli opravdu veliká. Sna-

žíme se, a věříme, že se nám to daří, být 

pro tyto ženy skutečnou oporou. Protože 

pak vidí svůj problém už bez nepříjem-

ného psychického vypětí a jsou schopny 

i realističtěji uvažovat,“ vysvětlila ko-
ordinátorka poradny Aqua vitae. Ji-
nými slovy, klientka v poradně poci-
ťuje kýženou lidskou blízkost.

Příběhy těhotných klientek ma-
jí v podstatě stejný scénář – obava 
z ekonomické budoucnosti. Tu ale 
podle poradny nemají pouze ženy, ale 
i jejich partneři. „Řešili jsme i případy 

matek dvou nebo tří dětí. Mají si nechat 

i to další? Touto otázkou se zabývali i život-

ní partneři s obavou, že právě další přírůs-

tek je uvrhne do stálého ekonomického pro-

padu,“ doplnila Radka Válková.
Podle koordinátorky převládá 

ve společnosti poněkud zavádějící 
představa, že nejideálnějším řešením 

je interrupce, a je po problému. „Není, 

nebo nemusí být. Protože žena se se ztrá-

tou dítěte může vyrovnávat hodně dlouho. 

Trauma z interrupce trvá třeba i celý ži-

vot,“ upozornila Radka Válková.
Nejen emoční podpora je stěžej-

ním meritem věci zmíněné porad-
ny. Nabízí proto i pomoc materiální.  
A to v podobě například kojenec-
ké výbavičky, nebo poskytuje i kočá-
rek. „Další z možností je ubytování ma-

tek v rodinách. Ovšem není to ubytování 

na výrazně dlouhou dobu. Proto spolu-

pracujeme i s azylovými domy. Protože 

dítě někdy někdo musí pohlídat, aby si 

matky mohly najít například práci. Ne-

bo se jinak postarat o to, aby vystoupily 

z kolotoče neustálých obav o budoucnost,“ 
specifi kovala koordinátorka Válková. 
Věková struktura těhotných žen po-
dle poradny Aqua vitae představuje 
především mladší ročníky. 

-pšt-

„Nachodíme spousty kilometrů,“ 
říká Jan Kratochvíl, terénní pracovník 
z týmu nízkoprahové služby Beztíže
Tým pracuje s jednou z nejrizikovějších skupin mladých lidí ve společnosti. Jsou to lidé, kteří se 
ocitají ve velmi obtížném období svého života. Právě terénní pracovníci služby Beztíže nabízí po-
moc ve formě individuálního poradenství v krizi. „Některé klienty už známe dlouhodobě,“ uvedl 
terénní pracovník Jan Kratochvíl.

Podle týmu není žádnou 
zvláštností, že v drtivých 
případech má velmi mladá 
klien tela společné sociální 

prostředí. Tedy například neutěšené 
rodinné poměry, které jsou v obdo-
bí dospívání a hledání vlastní iden-
tity snad vůbec nejdůležitější. „Kli-

entela je poměrně vnímavá, jak a kdo 

s ní o jejich problémech hovoří. Otázka 

respektu pak stojí na důležitém aspektu, 

zda dotyčnému klientovi dovedeme po-

radit. Zatím se nám to vcelku daří, jak 

napovídá zpětná vazba,“ poznamenal 
Jan Kratochvíl. Sám ve svých se-
dmadvaceti letech patří mezi mladé 
lidi, takže najít s klienty názorovou 
shodu je i mnohem snazší. „S každým 

klientem si utvoříme dlouhodobý indivi-

duální plán a jednou za půl roku jej vy-

hodnotíme. Klient pak fakticky sám po-

zná, zda mu naše poradenství pomáhá 

a je schopen rozpoznat i pozitiva, který 

mu plán přinesl,“ vysvětluje Jan Kra-
tochvíl, který se takřečenému stree-
tworkerství věnuje na plný úvazek 
dva roky. 

Za tu dobu, jak řekl, poznal ce-
lou řadu klientů, kteří hledali sami 
sebe. Tedy do doby, než jim služ-
ba Beztíže pomohla právě více se 
v sobě zorien tovat. „Vždycky máme 

radost, když má naše práce patřičnou 

odezvu. Příkladů by se našlo hned ně-

kolik,“ sdělil Jan Kratochvíl. A po-
pisoval případ chlapce, pro kterého 
byl domov jenom ulice, nepracoval 

a byl drogově závislý. Terénní pra-
covníci služby Beztíže se mu věno-
vali, chlapec si uvědomil, že takto se 
žít nadále opravdu nedá. „V součas-

nosti už poctivě pracuje, je schopen si 

platit podnájem a drogy ze svého života 

zcela vytěsnil. Aktuálně s ním probírá-

me možnost zvýšení pracovní kvalifi kace 

a varianty splácení jeho dluhů,“ dopl-
nil Jan Kratochvíl. 

Není od věci poznamenat, že te-
rénní pracovníci nachodí spousty 
kilometrů na území městské části 
Prahy 3. To vše pro snahu snížit pro-
cento rizikové mládeže. „Což by ne-

šlo bez pochopení ze strany městské části 

Praha 3. V naší práci tak cítíme nefal-

šovanou podporu. Zejména zástupce sta-

rostky David Gregor naši práci vnímá 

jako hodně důležitou,“ ukončil terénní 
pracovník Jan Kratochvíl. 

Petr Štrompf

 „Vždycky 

máme radost, 

když má naše 

práce patřičnou 

odezvu,“ říká 

Jan Kratochvíl

Ani liják nezkazil dětem na UlitaFestu dobrou náladu

Více než dvě stovky návštěvní-

ků UlitaFestu si užívaly v minulých 

dnech setkání v Domě dětí a mlá-

deže v Praze 3. Organizátoři tak tra-

dičně nabídli pestrou skladbu akti-

vit a workshopů pro rodiny s dětmi. 

„Byl to prostě Balkán na Balkáně. 
Ten letošní byl ale provázen deš-
těm. Ani vyložený liják nám však 
na UlitaFestu nezkazil dobrou nála-
du,“ uvedl Roman Rozbroj, zástup-

ce ředitele DDM Praha 3 – Ulita. 

Podle něj si během letošního fes-
tivalového programu užívaly pře-
devším děti. Například měly k dis-
pozici spoustu dílen pro výtvarné 
pokusy. „Nechyběla ani imaginární te-

levize, aby si děti mohly vyzkoušet, jaké 

to je být ve vysílání,“ upřesnil Roman 

Rozbroj, který byl zároveň hlavním 
manažerem letošního UlitaFestu. 
A právě na rodiny s dětmi se Dům 
dětí a mládeže Ulita v ulici Na Bal-
káně zaměřuje.

Na své si zde přijdou jak před-
školáci, tak i děti školou povinné. 
K dispozici mají třeba možnost ke-
ramické tvorby. Odrostlejší mlá-
dež si může vyzkoušet, zda má či 

nemá taneční vlohy. Jinými slovy, 
spektrum vyžití je v objektu i nově 
zrekonstruovaném areálu mno-
hem pestřejší. Aby ani rodiče ne-
přišli zkrátka, personál Domu dětí 

a mládeže pro ně připravil řadu za-
jímavých aktivit, a to vše s pocho-
pením a vstřícností městské části 
Praha 3. 

-pšt-

KONTAKTNÍ E-MAIL:

poradna@linkapomoci.cz 
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Praha 3 včera a dnes

Basilejské náměstí a jeho okolí

Rok 1930 byl rokem založení nové 
ulice, která ve směru sever – jih pro-
cházela kolem východní části Ol-
šanských hřbitovů z místa nynější 
křižovatky Ohrada na Žižkově na Vi-
nohrady. Ulice byla pojmenovaná 
Mladoňovičova, podle faráře z husit-
ské doby Mladoňoviče. Od roku 1951 
nese název ulice Jana Želivského. Vý-
stavba ulice v první fázi končila u no-
vě vznikajícího Basilejského náměstí. 
Na každé straně ulice byly postave-
ny pouze rohové domy, které svým 
tvarem a vzhledem naznačovaly, že 
architektonické řešení budoucího 
náměstí by mělo být kruhové. Dal-
ší výstavbu náměstí z přilehlé ulice 
omezilo rozhodnutí Státní regulač-
ní komise, která v roce 1927 rozhod-
la o postavení nákladového nádraží, 
které bylo dáno do pravidelného pro-
vozu 1. března 1936. Tím se z velko-
lepého plánu architektů stala ulice 
sloužící dopravě a obsluze jediného 
nádraží na Žižkově.

Tato situace se začala měnit 
v 50. letech 20. století, kdy Basilej-

ské náměstí bylo postupně dosta-
vováno do projektované podoby, 
ovšem mimo pozemky souvisejí-
cí s areálem nákladového nádra-
ží. Z nově postavených domů stojí 

za pozornost cihlové domy v Ma-
lešické ulici s orientačními čísly 21 
až 33, které mají nad vchody kera-
mické plastiky s tématy fl óry a fau-
ny od známého keramika Jana Ku-

tálka (1914–1987). Do Basilejského 
náměstí ústící poměrně rušná Ma-
lešická ulice zcela zrušila původ-
ní záměr budovaného pohodového 
náměstí. 

V současné době se připravu-
je uskutečnění stavebního projektu 
„Nový Žižkov“. Ten by měl dát té-
to oblasti Žižkova novou podobu. 

Jan Schütz, Klub přátel Žižkova

Tajemství ukrytá v temnotách

Morové hřbitovy

Je tomu již šedesát let. V roce 1954 při hlou-
bení základů pro domy čp. 2421/15, 2422/12, 
2423/14 v Čajkovského (předtím Tomkově) 
ulici narazili kopáči na velké vrstvy lidských 
koster. Protože státní stavební podnik upřed-
nostňoval zadané plnění plánu socialistických 
závazků a dodržování pracovních norem, ne-
zajistil proto ani minimální archeologický 
nebo antropologický výzkum.

Autor tohoto článku tehdy mohl z těsné 
blízkosti sledovat a fotografovat, jak staveb-
ní dělníci na ruční vozíky spěšně nakládají 
a kamsi odvážejí desítky lebek, žeber, pánev-
ních a holenních kostí a řadu tu a tam vy-
hrabaných křížků, růženců či drobných min-
cí. Z příslušné literatury se pak dozvěděl, že 
od jara až do podzimu roku 1680 zachváti-
la pražská města neobyčejně silná epidemie 
moru. Vyžádala si na tisíce obětí.

Správní úřady tehdy nařídily ukládat in-
fi kované mrtvé za pražské hradby, a to: pro 
zesnulé na levém břehu Vltavy narychlo zbu-
dovat morový Malostranský hřbitov (na dneš-
ním Smíchově) a pro zemřelé na pravém břehu 
další tři lokality. Improvizovaným pohřebiš-
těm obětí moru ze Starého Města se stalo pole 
u osady Olšany kolem kaple sv. Rocha posta-
vené v letech 1680–1682.

Nebožtíci z pražského ghetta spočinu-
li na spěšně vytýčeném židovském hřbitově 
v dnešních Mahlerových sadech v místech, 
kde se vypíná televizní věž.

Křesťanským mrtvým z Nového Města byl 
vykázán pustý a mírně svažitý terén nedaleko 
lokality Ve skytinách (tj. kamenných lomech), 
u cesty Weg nach Wolschan. Přesně tam, kde 
je dnes v Čajkovského ulici Hudební a výstav-
ní síň Atrium.

Nákaza moru – černé smrti – měla příčinu 
v nedostatečné hygieně a v primitivních sociál-
ních zařízeních. Na volně přístupných stokách 
a smetištích se proháněli infi kovaní hlodavci 
a z nich parazitující blechy pak přenášely cho-
roboplodné bakterie na lidi.

Dosud se mělo za to, že hlavními hostiteli 
infi kovaných blech a prvotními přenašeči mu-
tací bacilů byly především krysy. Avšak podle 
posledních hypotéz mohli smutný primát tvo-
řit a překonat tvorové menšího vzrůstu. A to 
pískomilové (Gerbillinae), rychle se množící 
myšovití hlodavci. Kapénková infekce, vysoké 
horečky, záněty mízních uzlin, hnisavé vředy, 
selhání orgánů a otrava krve už jen dokončily 
zkázonosný proces.

Zdravotní poměry se nezlepšily, a proto 
od března 1713 do února 1714 postihla pražská 

města další morová rána. Přes deset tisíc mrt-
vých, zahynul každý šestý občan!

Ve víře odvrácení příští zhouby byl na novo-
městském hřbitově v letech 1717–1719 postaven 
barokní kostel Povýšení sv. Kříže (dnešní Hu-
dební síň Atrium) a vedle něho v letech 1752 
až 1753 i menší pomocná kaple Bolestné Panny 
Marie.

Přestože mor v pravém smyslu slova a roz-
sahu od dvacátých let 18. století Praze již ne-
hrozil, vyhráno ještě nebylo. Jen kolem koste-
la sv. Kříže bylo roku 1771 uloženo dva tisíce 

lidí, postižených vysoce nakažlivou epidemií 
chřipky.

Zatímco novoměstské svaté pole u kostela 
sv. Kříže již od roku 1714 přestalo být krchovem 
výhradně morovým a stalo se normálním hřbi-
tovem, obě další, původně infekční nekropole 
na pravém břehu Vltavy, židovská a staroměst-
ská, začala sloužit jako pravidelná pohřebiště až 
od roku 1787. V těsném okolí kaple sv. Rocha 
dokonce pro zesnulé nejen ze Starého Města, 
ale už i z Nového Města pražského. 

Miroslav Čvančara

Lebka, dvojramenný kříž a mince při výkopu u čp. 2421, 2422, 2423 v roce 1954, na snímku vpravo  

otec autora článku se synem Františkem

Výstavba domů na kruhovém Basilejském náměstí začala v roce 1930 … dnes do Basilejského náměstí ústí poměrně rušná Malešická ulice (historické foto: Josef Dušánek)

Za tajemstvím jmen žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo náměstí (pokračování)

Cheb po celou dobu válek sloužil 
jako neutrální území. Nebyl přímou 
součástí Českého království, nicmé-
ně od roku 1322 již nepřetržitě spadal 
pod pravomoc českých králů. Sem 
tedy 24. května přijíždějí Vilém Kost-
ka z Postupic, Beneš z Mokrovous, 
Matěj Louda z Chlumčan a kněz Mar-
kolt Táborský. V Chebu je již očeká-
vá král Zikmund, markrabě Fridrich 
braniborský a řada dalších říšských 
knížat a vysokých prelátů. 26. dorazí 
i vyslanci basilejského koncilu. O prů-
běhu jsme důkladně informováni 
z dlouhého dopisu německého a uher-
ského krále Zikmunda králi polskému 

Vladislavovi. Ovšem výsledek byl 
stručně řečeno nulový, 29. května 
opouštějí obě strany Cheb a navráti-
vší se poslové 31. května na Staroměst-
ském náměstí v Praze veřejně ohlašu-
jí fi asko. Nadcházelo poslední velké 
měření sil. Ale jelikož podle Domaž-
lic je pojmenována jiná ulice, pak tuto 
slavnou bitvu, ke které vlastně ani ne-
došlo, nyní přeskočíme a přesuneme 
se na začátek podzimu 1431. 

Prokop se tehdy obrátil na Mora-
vu proti Albrechtu Habsburskému, 
který stačil postoupit až ku Přerovu 
a nyní ustupoval směrem na Brno. 
Velká část táboritů pod velením 

Mikuláše Sokola z Lamberka jej 
pak pronásledovala až do Rakous, 
kde hodlali zapít vítězství. V okolí 
Perneku si na to naloupili ohromné 
zásoby vína, na zpáteční cestě jsou 
však u Waidhofenu (česky zvaného 
Bajdov) zaskočeni přesilou pod ve-
lením Lipolta Krajíře z Krajku a Ji-
řího z Puchheimu a přes tisíc husitů 
včetně Jaroslava Sokola z Lamberka, 
mladšího bratra hlavního hejtma-
na, zde bylo pobito. Ukořistěné ko-
rouhve jsou pak potupně vystaveny 
ve Vídni. 

Bez ohledu na tento nezdar Pro-
kop vyráží na východ do Uher. 

Připojují se k němu i sirotci pod 
velením Jana Čapka ze Sán a Otí-
ka z Lazu, kteří zůstali ve Slezsku 
a obléhali Opavu. (Kníže Přemysl 
Opavský jim nabídl 28. 9. příměří 
a přestup ke čtyřem pražským arti-
kulům.) Uherské tažení se zpočátku 
vyvíjelo navýsost dobře. Tři proudy, 
vedené Prokopem Velikým, Prokůp-
kem a Hanušem z Kolovrat se spo-
jily u Žiliny, překročily Váh, doby-
ly Likavu a Lednici a postoupily až 
k Nitře. Pak ale došlo k jakési roztrž-
ce, snad skrz dělení kořisti, a táboři 
i Hanuš z Kolovrat se obrátili zpět 
na Moravu. Při ústupu za sebou 

strhli jediný most u Hlohovce, čímž 
sirotky s Prokůpkem a Janem Čap-
kem ze Sán uvěznili na levém břehu 
Váhu. Jejich postavení tam se stáva-
lo čím dál více zoufalým – drtilo je 
mrazivé a deštivé počasí, rozbahně-
né cesty i uherská lehká jízda, která 
proti husitům nalezla účinnou takti-
ku – bleskově zaútočit ze zálohy dří-
ve než se stačí uzavřít vozová hradba 
a stejně rychle se i stáhnout. Sirotci 
se nakonec zachránili jen s veliký-
mi ztrátami a není divu, že se u nich 
proti Prokopovi, kterého prohlásili 
za zrádce, zrodila silná zatrpklost. 

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy
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Informační centrum Praha 3 zve o prázdninách na fi lmové projekce

V červenci a srpnu se můžou ná-

vštěvníci infocentra těšit na pro-

mítání fi lmových snímků evropské 

produkce. 

Film Před půlnocí, který se 2. červen-
ce od 18 hodin bude promítat v in-
formačním centru, nabídne sondu 
do dlouholetého manželského vzta-
hu. Jesse a Celine jsou manželé a vy-
chovávají dvě dcery. Oba jsou starší, 
moudřejší, ale také ztracenější. Spo-
lečně tráví letní dovolenou v proslu-
něném Řecku. Romantické chvíle 
narušuje neodbytná realita: rozho-
vory na téma stereotypní rodinný ži-
vot, výchova dětí, práce, nenaplněné 
sny a přání, zklamání, pomalé vypr-
chávání lásky. 

Do 50. let minulého století zave-
de diváky 16. července od 18 hodin 
snímek Láska všemi deseti. Rose Pam-
phyleová žije se svým ovdovělým 
otcem, bručounem, který provozu-
je vesnický obchůdek. Rose je za-
snoubená se synem místního auto-
mechanika a zdá se, že jejím údělem 
bude poklidný život hospodyňky. 
Ale po takovém životě ona netou-
ží. Odjede do Lisieux v Normandii, 

kde podstoupí přijímací pohovor 
na místo sekretářky pojišťovací spo-
lečnosti, které šéfuje velmi charis-
matický Louis Echard. Rose se pod 
jeho vedením zúčastní své první sou-
těže v psaní na stroji. Cesta k oprav-
dovým trofejím je však složitá. 

Hořkosladká komedie Andělský po-

díl, kterou připravilo infocentrum 30. 
července od 18 hodin, je nasáklá skot-
skou whisky. Hlavní hrdina Robbie 
objeví v sobě talent pro rozpoznává-
ní těch nejjemnějších chutí. A když 
se navíc dozví, že se chystá aukce ná-
hodně objeveného soudku té nejlepší 
whisky na světě, vycítí Robbie příle-
žitost, jak zabezpečit sebe a svoji ro-
dinu jednou provždy.

Film Varšavské povstání, jenž se 
bude promítat 6. srpna od 18 hodin, 
je svými tvůrci označován jako „první 
non-fi ction válečné drama na světě“. 
Nejedná se však o hraný dokument: 
fi lm vznikl pouze z autentických zá-
běrů z roku 1944, upravených a se-
stříhaných tak, aby vyprávěly ucelený 
příběh reportérů dokumentujících 
průběh varšavského povstání. 

O romanci vypráví snímek Půlnoc 

v Paříži, který se bude vysílat v info-
centru 13. srpna od 18 hodin. Mladý 
pár Gil a Inez, který se má na pod-
zim brát, přijíždí s jejími rodiči 
do Paříže. Gil je nevýznamným spi-
sovatelem, který miluje Paříž a chtěl 
by se sem po svatbě přestěhovat. Ov-
šem Inez jeho romantickou předsta-
vu nesdílí a nemyslí si, že toto město 
bylo ve 20. letech minulého století 
zlatým věkem. 

Posledním prázdninovým fi lmem 
se 27. srpna od 18 hodin završí prázd-
ninový program. Divoké historky spo-
juje téma drobných i větších nespra-
vedlností a křivd, kterým se člověk 
nemůže bránit, nechce-li překročit 
hranice zákona či dobrých mravů. 

-red-

Po stopách Jana Husa a husitství v Praze 3
Akce Husité na Vítkově se koná 11. července a připomene nejen slavnou bitvu mezi husity a kři-
žáky, ale zároveň i odkaz Jana Husa, od jehož upálení uplyne letos kulatých 600 let. Při té příle-
žitosti není od věci připomenout, že třetí městská část jako jediná z celé Prahy má nejvíce odkazů 
na dobu husitství.

Bitvou na Vítkově prakticky vypuk-
ly husitské války, které trvaly až do 
roku 1434. Důsledky těchto histo-
rických událostí najdeme nejenom 

v učebnici dějepisu, ale též na mapě Prahy 3, 
kde ulice, náměstí nebo budovy nesou názvy, 
jež jsou spjaté s érou husitství, nebo jsou s hu-
sitskou revolucí úzce spojeny.

Určitě stojí za to zmínit českobratrskou 
Betlémskou kapli, nacházející se v Prokopově 
ulici. Kostelík schovaný ve vnitrobloku osla-
vil minulý rok 100 let od svého založení a je 
ceněný především pro svůj kubistický interiér. 
Málokdo přitom o Betlémské kapli na Žižkově 
ví, stojí totiž ve stínu té na Starém Městě, kde 
Hus kdysi kázal, ale která je přitom mladší. 
Na Žižkově, jenž se od počátku hlásil k tradici 
husitství, se proto roku 1915 nazval evangelic-
ký kostel Betlémskou kaplí a byl jistou symbo-
lickou poctou mistru Janu Husovi.

S postavou českého reformátora pak úzce 
souvisí další místa: Kostnické náměstí po-
jmenované po Kostnici, kde jak dobře zná-
mo, byl Hus právě upálen. Ulice Husinecká 
nese název po jihočeském Husinci, kde se Jan 
Hus narodil, další ulice Chlumova vzpomene 
na jeho blízkého přítele Jana Kepku z Chlu-
mu, který zůstal u Husa v Kostnici do jeho po-
sledních dnů a veřejně poté protestoval proti 
jeho popravě. Po blízkém Husově příteli je po-
jmenovaná i ulice Jeronýmova – Jeroným byl 
obviněn z kacířství a upálen v Kostnici o rok 

později roku 1416. Na Žižkově se nachází též 
ulice, která je výjimečná tím, že jako jediná je 
pojmenovaná po cizozemci, o němž se praví, 
že ovlivnil Jana Husa v jeho myšlenkách – uli-
ce Viklefova. 

Ulice pojmenované po husitských vojevůd-
cích a kazatelích, po městech, kde se odehrály 
slavné bitvy, nebo i po hradech a pevnůstkách, 
kde se ukrývala husitská vojska, se nacházejí 
v Praze 3 takřka na každém kroku. Na příklad 
ulice Ostromečská je pojmenovaná podle Ost-
romeče, bývalého hrádku ve středních Čechách, 
který byl většinou v držení Táboritů. Ulice Ore-
bitská nese svůj název po orebitech, husitském 
vojenském svazu, v jehož čele stál Jan Žižka 
a kteří se po jeho smrti nazývali sirotci. 

Ulice Jakoubkova vděčí za svůj název klíčo-
vé postavě husitského hnutí – Jakoubkovi ze 
Stříbra, který dal husitské revoluci její symbol, 

a to kalich. Revoluční myšlenku, že svátost ol-
tářní má být dostupná všem bez rozdílu a „pod 
obojí způsobou“, pochází právě od něj. Po ka-
zateli je pojmenovaná i ulice Křišťanova, uli-
ce Příbramova odkazuje na husitského teolo-
ga Jana z Příbramě. Po ohnivém a bojovném 
kazateli Janu Želivském tu nenalezneme nejen 
pojmenovanou ulici, ale i stanici metra. Po du-
chovním knězi Mikuláši z Pelhřimova, zva-
ným Biskupec, nese název ulice Biskupcova, 
Rokycanova po Janu Rokycanovi. 

Další odkazy na Praze 3 souvisí s posta-
vou Jana Žižky z Trocnova. Pomineme-li do-
minantní jezdeckou sochu na Vítkově, máme 
zde po vojevůdci pojmenované široké Žižko-
vo náměstí nebo ulici Trocnovskou, odkazu-
jící na jeho rodiště. Ulice Ambrožova nese 
jméno po blízkém Žižkově důvěrníkovi, stej-
ně tak jako Chvalova po hejtmanovi Chvalu 
Řipském z Machovic, Kunešova po hejtmano-
vi Kuneši z Bělovic, Kostkova po Vilému Kost-
ky z Postupic, Prokopova po Prokopu Holém, 
Roháčova po slavném Janu Roháči z Dubé 
či Buchovcova po Janu Zbyňkovi Buchovci 
z Buchova. Sudoměřská, Domažlická, Lipan-
ská – netřeba obšírně rozebírat názvy těchto 
ulic, odkazují na známé bitvy. Tečkou za na-
ším skromným ohlédnutím je ulice Přibyslav-
ská, která je spojena se smrtí Jana Žižky. Před 
hradbami Přibyslavi skonal tento geniální vo-
jevůdce. 

Martin Hošna

 červenec/srpen
 2. 7. 18.00 hod. |  filmová projekce  

 „Před půlnocí“*

 16. 7. 18.00 hod. |  filmová projekce  
 „Láska všemi deseti“*

 30. 7. 18.00 hod. |  filmová projekce  
 „Andělský podíl“*

 6. 8. 18.00 hod. |  filmová projekce  
 „Varšavské povstání“*

 13. 8. 18.00 hod. |  filmová projekce  
 „Půlnoc v Paříži“*

 27. 8. 18.00 hod. |  filmová projekce  
 „Divoké historky“*

Na Žižkově se 
nachází též ulice 
Viklefova, která 
je výjimečná tím, 
že jako jediná 
mezi ulicemi 
souvisejícími 
s husitstvím je 
pojmenovaná 
po cizozemci 

V infocentru můžete o prázdninách 

zhlédnout mimo jiné i fi lm Andělský podíl

Dřevořez kázajícího Husa v jeho spise vydaném 

roku 1520 Mikulášem Konáčem z Hodiškova


