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Žižkov chce uctít 
básníka Seiferta
Netradiční připomínka nositele Nobe-
lovy ceny Jaroslava Seiferta by měla 
vyrůst poblíž tramvajové zastávky Li-
panská v centrální oblasti Žižkova. 

Na trojúhelníkovém pozemku chce 
žižkovská radnice vztyčit pylon v po-
době rotující stuhy, který ponese ci-
tát ze Seifertovy básně Prosinec 1920. 
Realizace nekonvenční umělecké při-
pomínky slavného žižkovského rodá-
ka má být pouze prvním krokem v cel-
kové renovaci prostoru frekventované 
křižovatky ulic Lipanská, Chelčického, 
Táboritská a Seifertova.

Více na str. 5

Nový komunitní 
plán pro Prahu 3
Nový komunitní plán popisuje další 
rozvoj sociálních a návazných služeb 
pro občany třetí městské části na ob-
dobí 2015–2019. 

Na jeho tvorbě se podíleli vedle 
poskytovatelů a zadavatelů i uživatelé 
těchto služeb a prošel také veřejným 
připomínkováním. Konečnou podobu 
komunitního plánu schválilo na svém 
zářijovém zasedání zastupitelstvo 
městské části.

 Více na str. 4
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Den domácích 
mazlíčků

4. října na náměstí 
Jiřího z Poděbrad

str. 20

NOVÉ 

STŘEDISKO 

SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB

str. 2

„Nikdy jsem 
nerozhodoval o tom, 

kde má věž stát“
říká v rozhovoru autor Žižkovského

televizního vysílače Václav Aulický str. 15

Radnice představí novou 
podobu občerstvení 
na Parukářce
Rok od veřejné debaty, která ukázala, jak si návštěvníci 
kultovní hospůdky představují její budoucnost, přichází 
Praha 3 s architektonickou studií možného řešení. Ještě 
před zpracováním podrobnější dokumentace má veřejnost 
opět možnost se k návrhu vyjádřit.

Originální a přitom jednoduché by 
mělo být nové občerstvení na Pa-
rukářce podle jeho pravidelných 
návštěvníků, kteří se loni v září zú-
častnili veřejné debaty pořádané 
městskou částí přímo v oblíbeném 
parku. A přesně taková je podle 
představitelů žižkovské radnice stu-
die, kterou pro Prahu 3 vypracovala 
architektonická platforma re: 

„Městská část přichází s návrhem nové 

podoby občerstvení s ambicí nepopřít mi-
nulost hospůdky, a přesto návštěvníkům 
parku nabídnout novou kvalitu. Architek-
tonická studie proto odvozuje novou podo-
bu občerstvení od původního místa, pra-
cuje s jeho atmosférou, ale staví na nových 
základech,“ popsal zástupce starostky 
pro územní rozvoj Ondřej Rut.

Při hledání ideálního řešení pra-
covali autoři studie s celkem třemi 
variantami umístění objektu. Pokusy 

postavit nové zařízení přímo na mís-
tě původního objektu ani návrh so-
litérní altánové stavby, která by byla 
nezávislá jak na parku, ta na hraně 
kopce, se ale ukázaly jako problema-
tické. K dopracování do formy stu-
die tak byla nakonec vybrána varian-
ta, která kopíruje existující opěrnou 
zídku venkovní terasy. 

Návrh nového občerstvení na Parukářce podle autorů maximálně 
využívá potenciál místa s výhledem na Žižkov i celou Prahu

  pokračování na str. 3

Všichni jsou 
už Žižkov 
(nejen) sobě?
Volby jsou tu. Že nečtete předvolební 
materiály stran? Chyba. Pustil jsem si 
pěknou muziku, co se hraje v Mexiku, 
a prokousal se jimi. A užil si mnoho 
překvapení, doporučuji. 

Tak třeba ČSSD zabrání zabeto-
nování náměstí Jiřího z Poděbrad. 
ČSSD zachránila nákladové nádraží. 
ČSSD je proti všem hernám a kasi-
nům. Asi jsem už v Mexiku. Sociál-
ní demokraté podporovali ve vedení 
obce rekonstrukci Jiřáku bez výhrad, 
i s odstraněním kašny, vydlážděním 
prostoru před kostelem, zalesněním 
zbylého prostoru. Pro záchranu ná-
draží neudělala ČSSD nikdy nic, jen 
hlídala, abych u akcí na jeho záchra-
nu nebyl příliš vidět. A herny? Ještě 
mám v živé paměti červnové zastupi-
telstvo z minulého roku, na němž pro 
náš návrh nulové tolerance nezvedl 
z ČSSD ruku jediný zastupitel. 

TOP 09 také zachránila nádra-
ží, píše ve svých novinách, a chtě-
la by z  něj kulturní centrum. Kromě 
toho prosadila referendum o Parukář-
ce a dokonce chce přidělovat obecní 
byty sociálně znevýhodněným skupi-
nám obyvatel. Asi jsem byl celou dobu 
v Mexiku. Kulturní centrum na nádra-
ží buduji již dva roky, navštívilo jej za tu 
dobu každý rok 50 tisíc lidí, dobré ráno. 
Celé referendum připravil Ondřej Rut 
z Ž(n)S, má to v kompetenci „územní 
rozvoj“. A pravidla přidělování bytů jako 
součást Koncepce bydlení leží koalici 
dosud na stole, neboť tuto mou inicia-
tivu koalice nikdy nedoprojednala. 

Jako v té písni, mám najednou 
příjemný, i když zvláštní pocit všeo-
becné shody: všichni jsou už Žižkov 
(nejen) sobě. Jen jestli ne jen na pla-
kátech a letácích.

Naštěstí je tu ODS a její místní klo-
ny (Pro Prahu a Volba pro město): 
u  nich je prosazování zájmů lobbis-
tů, developerů a volného trhu bez pří-
vlastků známo a budou je prosazovat 
i po volbách.

Matěj Stropnický
zástupce starostky



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ŘÍJEN 2014

zpravodajství

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 k na-
hlédnutí na Odboru občansko správním, 
oddělení rady a zastupitelstva, Havlíč-
kovo nám. 9 nebo na: www.praha3.cz.

REFERENDUM PARUKÁŘKA
10. a 11. října 2014 – společně s komunálními volbami

Přijďte rozhodnout o budoucnosti Parukářky
Cílem místního referenda je upřesnit budoucí využití lokality Parukářka. Příslušné lokality jsou v otázkách referenda určeny pomocí parcelních čísel pozemků. Vý-
sledky referenda určí, jaká možná využití z těch, které připouští platný územní plán, má městská část do budoucna v daných lokalitách preferovat v rámci svých 
kroků v samostatné působnosti. 

Lokalita Parukářka, jak je defi nována v první referendové otázce (na obrázku označena číslem 1), je podle současného územního plánu územím s omezenou 
zastavitelností. První referendová otázka dává veřejnosti možnost dát městské části závazný pokyn, zda má, či nemá v této lokalitě k zastavitelnosti přistupovat 
restriktivně a zasazovat se pouze o taková využití, jaká jsou uvedena v textu otázky.

Úplné znění otázky č. 1: 
„Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla veškeré kroky v samostat-
né působnosti k tomu, aby lokalita Parukářka, určená částmi pozemků č. parc. 
1780/35, 1780/41, 1780/73, 1780/1, 4211/2, 4223/1, 1780/17, 4202, 4226, 
4224/15, 1782/2, 1782/3, 4218, 4224/11, 4219, 4223/11, 4229/7, 4229/8, 
4223/22, 4223/25, 4229/1, 4229/2, 4229/9, 4229/10, 4223/21, 1780/31, 
4223/2, 1746/1, 1780/32, 4229/11, 4229/12, 4223/24, 4223/26, 4223/27, 
4223/28, 4223/29, 4223/30, vše v k. ú. Žižkov, vymezenými v platném územ-
ním plánu jako plochy ZP nebo SO3,7, byla využívána pouze jako parky, zahra-
dy, sady, zeleň, pobytové louky, dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vy-
bavenosti, cyklistické stezky, pěší komunikace, drobné vodní plochy, zahradní 
restaurace, dětské tábory a skautské základny?“

Pozemek parc. č. 1780/28 k.ú. Žižkov je v současném územním plánu 
veden v kategorii SV-G a je v soukromém vlastnictví. Druhá referendová 
otázka dává veřejnosti možnost udělit městské části závazný pokyn, zda 
má, či nemá v rámci svých kompetencí v samostatné působnosti usilovat 
o zachování stávající zeleně na tomto pozemku (na obrázku vyznačena 
číslem 2).

Úplné znění otázky č. 2: 
„Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla veškeré kroky v samo-
statné působnosti k tomu, aby pozemek parc. č. 1780/28 v k.ú. Žižkov byl vy-
užit jako zeleň?“

INSTRUKCE PRO HLASOVÁNÍ
Kdy hlasovat? 

Místní referendum se koná ve stejný termín jako komunální volby,
tedy 10.–11. října 2014.

Kde hlasovat?
Místnost pro hlasování v referendu najdete ve stejném objektu, kam půjdete 

k volbám do zastupitelstva hlavního města Prahy a MČ Praha 3, ale v jiné míst-
nosti. Instrukce k nalezení konkrétní místnosti dostanete na místě. 

Jak hlasovat?
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do 
zastupitelstva obce. Hlasovací lístky obdržíte na místě po předložení průkazu 
totožnosti přímo od okrskové komise. Na obě otázky máte možnost odpově-
dět ANO, nebo NE, nebo se můžete zdržet hlasování na určitou otázku tak, že 

neoznačíte křížkem žádnou odpověď.

Kompletní informace o místním referendu najdete na www.praha3.cz/referendum.

Vzniká středisko sociálních služeb
Komplexní podobu sociální péče o občany městské části má zajistit nově 
vznikající Středisko sociálních služeb Praha 3. Záměr sloučit stávající organi-
zace poskytující sociální služby pro seniory pod jednu zastřešující, a současně 
tak i rozšířit rozsah nabízených služeb, schválilo na svém zářijovém jednání 
zastupitelstvo. 

Paní Ireně je přes osmdesát, po 
smrti manžela žije sama a děti, 
které žijí na druhém konci re-
publiky, ji navštěvují jen zříd-

ka. Vedení domácnosti zatím zvládá, 
obědy jí ale donáší pečovatelská služ-
ba. Zdravotní stav paní Ireny kompli-
kuje cukrovka, špatně chodí a vidí, 
a tak si pro větší pocit bezpečí necha-
la zavést linku tísňové péče. Doma by 
chtěla zůstat co nejdéle, ale je možné, 
že v případě zhoršeného zdravotní-
ho stavu bude muset využít pobytové 
služby, např. v domově pro seniory.

Případ paní Ireny není neobvyk-
lý. Ve třetí městské části žije přes 
12 000 seniorů a podle demografi c-
kých trendů lze předpokládat, že se 
jejich počet bude zvyšovat. Se zvy-
šujícím se věkem přibývají i zdra-
votní omezení a je potřeba pro tuto 
skupinu obyvatel vytvořit kapacitně 
dostatečnou a efektivní síť sociálních 
služeb, která bude zároveň zohled-
ňovat i individuální potřeby klienta.

Řešením se ukázalo sloučit dvě 
ze tří příspěvkových organizací, kte-
ré poskytují služby sociální péče 

převážně osobám nad 65 let věku 
– Ošetřovatelský domov a Pečova-
telskou službu Praha 3 pod jednu 
zastřešující organizaci Středisko so-
ciálních služeb Praha 3 s tím, že v bu-
doucnu k nim přibude ještě stacionář 
s poradnou a ordinací gerontologa. 
Pro občany městské části tak bude za-
jištěna komplexní sociální péče, kte-
rá bude poskytovat jak terénní práci 
prostřednictvím pečovatelské služby, 
tak služby ambulantní formou denní-
ho stacionáře i služby pobytové, kte-
ré nabídnou týdenní stacionář, dům 

s pečovatelskou službou, ošetřova-
telský domov a odlehčovací služby. 
Výsledná podoba usnadní život ne-
jen samotným seniorům, ale i jejich 
rodinám při péči o své blízké. 

„Sloučení těchto organizací má při-
nést kvalitní a odbornou péči o klienty 
tak, aby byla zajištěna vzájemná pro-
vázanost a efektivita jednotlivých slu-
žeb v souvislosti s individuálním stavem 
a situací konkrétního člověka,“ vysvět-
luje závěrem důvody transformace 
zástupkyně starostky pro sociální ob-
last Miroslava Oubrechtová. 

Rada schválila navýšení 
kapacity jeslí v Roháčově ulici
Radní městské části Praha 3 schváli-
li navýšení kapacity jeslí Roháčova 40 
o 4 místa, tj. ze 40 na 44 míst. Součas-
ně odhlasovali navýšení počtu zaměst-
nanců pečujících o děti o jednu vycho-
vatelku na plný úvazek. V současné 
době jsou v jeslích děti ve věku 1 až 3 
roky, jesle jsou rozděleny do dvou od-
dělení po 20 dětech. 

Zastupitelé schválili spolupráci 
s developerem na výstavbě 
školky 
Zastupitelstvo třetí městské části 
schválilo spolupráci se společností Praha 
Plaza na výstavbě veřejné vybavenosti 
v souvislosti se stavbou Obytný soubor 
Červený dvůr. Zastupitelé dále uložili 
starostce Prahy 3, aby podepsala 
Smlouvu o smlouvách budoucích – 
smlouvě kupní a darovací mezi MČ 
Praha 3 a developerskou společností 
Praha Plaza. Smlouvy by měly umožnit 
developerovi vybudovat samostatně 
stojící školku pro 60 dětí, kterou následně 
fi rma převede na městskou část, která se 
stane jejím vlastníkem a provozovatelem.

Městská část schválila prodeje 
dalších domů
Zastupitelé Prahy 3 schválili pro-
dej bytových jednotek podle zákona 
č. 89/2012 Sb. v domech č. p. 1587 
a 1588 v ulici Baranova 24 a 22, č. p. 
1517 a 1518 v ulici Baranova 28 a 26, 
v domě č. p. 1545 v ulici Křišťanova 
2 a č. p. 1729 v ulici Jana Želivského 
20. Dále zastupitelé schválili prodej by-
tových jednotek v budově č. p. 1902 
v ulici Žerotínova 48, č. p. 2339 v Hra-
decké 22, č. p. 2219 ve Slezské 130 
a č. p. 2341 v ulici Písecká 20.

Výběrové řízení přineslo prodej 
třech bytů v Lupáčovkách
Zastupitelé schválili výběrová říze-
ní a prodej třech nepronajatých bytů 
č. 849/30, č. 849/31 a č. 864/22 v blo-
ku domů v Lupáčově ulici 10, 12, 14, 
16, 18, a 20. Zastupitelstvo dále uloži-
lo starostce Prahy 3 podepsat smlouvy 
o  převodu vlastnictví bytových jedno-
tek podle vzorové smlouvy, schválené 
radou městské části. 

Rada snížila SMP Praha 3 
odměnu za mandátní činnosti
Rada městské části schválila dodatek 
k mandátní smlouvě uzavřené se Sprá-
vou majetkového portfolia Praha 3 tý-
kající se úplaty za mandátní činnost pro 
druhé pololetí roku 2014. Nově zapla-
tí městská část Správě majetkového 
portfolia úplatu ve výši 18 milionů ko-
run bez DPH + DPH v zákonné výši, 
platné v době uskutečnění zdanitelné-
ho plnění. V prvním pololetí 2014 byla 
úplata 21 milionů korun.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
9. 9. 2014

Rada MČ Praha 3
1. 9. 2014

Rada MČ Praha 3
24. 9. 2014

-mot-
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Zahrádkáři měli a budou mít svůj prostor Na Balkáně
Zářijové Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy schválilo svěření téměř 
13 hektarů pozemků v lokalitě za-
hrádkových osad Na Balkáně Pra-
ze 3 s podmínkami, ze kterých přede-
vším vyplývá, že musí být zachována 
činnost zahrádkových osad.

„Velmi mě těší, že se podařilo tyto po-
zemky převést od magistrátu na Prahu 3 
a zbývá ještě dokončit jednání s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, abychom majetkově zcelili i po-
zemky, na kterých hospodaří zahrádková 
osada č. 60. Věřím, že se radnici podaří 
chránit zahrádky i do budoucnosti“ říká 
zástupkyně starostky pro oblast ma-
jetku Jaroslava Suková.

V zahrádkových osadách Na Bal-
káně se nachází téměř 450 zahrádek 
a radnice Prahy 3 má velký zájem, 
aby tato činnost byla zachována i do 
budoucnosti.

Zahrádky ve městě byly dříve zři-
zovány hlavně za účelem pěstování 
ovoce a zeleniny, ale dnes stále více 
slouží k odpočinku a aktivní rela-
xaci. Pozemky v centru města jsou 

středem pozornosti developerů, 
a proto zahrádek v Praze ubývá, při-
čemž poptávka po nich především 
mezi mladými lidmi neustále roste. 
Nelze také opomíjet, že zahrádkáři 
svojí péčí o zeleň významně přispí-
vají ke kvalitě životního prostředí 
celé městské části. 

„Rozhodnutí MHMP o převodu po-
zemků pod našimi zahrádkářskými 

osadami na MČ Praha 3 jsem velice 
přivítal, je racionální a logické. Osob-
ně očekávám, že tato změna přinese užší 
a pružnější komunikaci mezi naší orga-
nizací a radnicí Prahy 3, a že je zároveň 
prvním krokem k celkovému postupné-
mu rozvoji rekreace obyvatel hlavního 
města na tomto území,“ dodává Jaro-
mír Sova, předseda ZO ČZS Na Bal-
káně 53. 

Ministr zrušil závazné stanovisko 
umožňující neomezenou výstavbu
Praha 3 uspěla s návrhem na zru-
šení závazného stanoviska umož-
ňujícího neomezenou výstavbu ob-
chodního centra vedle NNŽ. 

„Městská část Praha 3 uspěla se svým 
podnětem k ministru kultury, aby 
jako nadřízený správní orgán zrušil 
v přezkumném řízení závazné stanovisko 
ministerstva kultury k vybudování poly-
funkčního areálu v rámci akce Revitali-
zace nádraží Žižkov – Sever, Praha 3,“ 
říká zástupce starostky Prahy 3 Ma-
těj Stropnický. 

Podle dřívějšího stanoviska mini-
sterstva byla výstavba dvou bytových 
objektů, hotelu a obchodně-admini-
strativního centra společnosti CCZ 
z hlediska památkové péče přípust-
ná bez podmínek, podle rozhodnu-
tí ministra Daniela Hermana se však 
stanovisko ruší a vrací ministerstvu 
kultury k novému projednání.

Ministr kultury dále ve zdůvod-
nění svého rozhodnutí vyjádřil údiv 
nad tím, že nebylo dosud vyhlášeno 

ochranné pásmo takto významné 
kulturní památky. V přezkumném 
řízení proto bylo možné řešit pou-
ze dopady projektu na památkovou 
rezervaci v hl. m. Praze, neboť v je-
jím ochranném pásmu se nacházejí 
předmětné pozemky.   

-sak-

ilustrační foto

-red-

Stavba a její okolí navazuje na tradici 
altánovitých staveb v parcích, na kop-
cích. Je jednoduchá, uměřená, nero-
zehrává spoustu témat, nekřičí. U ta-
kového druhu architektury je jedním 
z klíčových momentů, aby se v zásadě 
nikdo z uživatelů parku neostýchal si 
tam dát limonádu, pivo nebo zajít na 
záchod. Říkáme tomu nízký práh. Ra-
fi novanost objektu je až v druhém plá-
nu a není třeba s ní obtěžovat,“ uvedl 
jeden z autorů studie, architekt Mi-
chal Kuzemenský.

Návrh objektu na první pohled 
zaujme dřevěným opláštěním stěn 
a velkým množstvím oken. Archi-
tektonicky jednoduché a vizuálně 
nenápadné zařízení o celkové výmě-
ře téměř 200 metrů čtverečních je 
uspořádáno do čtyř částí, které tvoří 
hospůdka pro kuřáky s kapacitou 46 
míst, nekuřácká kavárna, kam se ve-
jde 29 návštěvníků, spojené zázemí 
obou částí a veřejné záchodky, kte-
ré bude možné používat jak pro pro-
voz restaurace, tak odděleně v jiném 
časovém režimu pro veřejnost. Vedle 
občerstvení navíc ještě vznikne vy-
hlídková terasa se stoly a lavicemi 
pro dalších 102 návštěvníků.

Podle představitelů radnice byla 
studie během přípravy konzultová-
na s Institutem plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy i se zástupci památkářů 

a obě instituce kvalitu návrhu oce-
nily. „To zakládá dobré podmínky pro 
projednání další podrobnější projekto-
vé dokumentace a získání povolení pro 
stavbu,“ vysvětlil zástupce starostky 
Ondřej Rut s tím, že vybraný ná-
vrh nové podoby občerstvení navíc 
umožnuje provést demolici dosa-
vadní hospůdky až po tom, co bude 
stát občerstvení nové, jehož provo-
zovatele vybere Praha 3 ve výběro-
vém řízení.

Dalším krokem k plánované-
mu projektu bude diskuze nad vy-
branou studií, kterou městská část 
za účasti architekta a představitelů 

radnice uspořádá 14. října od 17 ho-
din na Vrchu sv. Kříže. Případné 
připomínky, které mohou obyva-
telé posílat také mailem na adresu: 
obcerstveni_parukarka@praha3.cz, 
městská část i architekt hodlají zo-
hlednit v podrobnější dokumentaci 
sloužící jako podklad pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Po-
kud další plánovaná jednání o stav-
bě proběhnou bez komplikací, moh-
la by se Parukářka dočkat nového 
občerstvení, jehož odhadované ná-
klady by se měly pohybovat kolem 
6 mil. Kč, v roce 2016. 

-mpa-

Radnice představí novou podobu 
občerstvení na Parukářce

  pokračování ze str. 1

Vnitřní dispozice nového občerstvení na Parukářce

Nová stavba by 
měla nahradit 
dosavadní 
občerstvení, 
které bylo 
vybudováno 
jako stavba 
dočasná v roce 
1995

Zařízení
o výměře 200 m2 

bude mít
kapacitu 75 míst
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Zeleninu i ovoce 
dostávají žáci 
pravidelně 
několikrát
týdně

Speciality gruzínské, ukrajinské nebo vietnamské kuchyně, ukázka ruských 
krojů a úryvky z pohádek, moldavské národní písně i kroje, soutěže pro děti 
a žonglérské vystoupení – nic z toho nechybělo na již třetím ročníku akce na 
podporu integrace cizinců, kterou na Parukářce v  neděli 7. září uspořádala 
městská část Praha 3. „Program akce je připraven tak, aby zaujal celou rodinu. 
Seznamovat se s jinými kulturami je důležité již od dětství. Vzájemným pozná-
váním se zbavujeme strachu a předsudků z neznámého,“  přiblížila hlavní cíle 
akce zástupkyně starostky Miroslava Oubrechtová. 

Školní stravování neznamená jen oběd v jídelně
Stále více rodičů zajímá nejen to, 
co a jak se děti ve škole učí, ale 
také to, jak se ve školách stravují. 
Stravovací návyky dětí v první řadě 
ovlivňují rodiče, nezanedbatelný 
vliv má ale také školní stravování, 
a to nejen nabídka obědů v jídel-
ně, ale i nabídka nápojů a potra-
vin ve školních automatech nebo 
bufetech.

Uvařit zdravý, výživný a chutný 
oběd již pro řadu školních jídelen 
není problém, o čemž svědčí napří-
klad i dobrá umístění „trojkových“  
školních kuchyní v celorepubliko-
vé soutěži o nejlepší školní oběd. 
Děti mají možnost vybrat si z na-
bídky několika obědových menu 
a recepty, podle kterých kuchařky 
vaří, se rozšířily o nové potravi-
ny i produkty tak, že nejen splňu-
jí přísné výživové normy, ale dětem 
hlavně v jídelnách jídlo chutná. Sta-
čí si třeba představit jedno z nabíze-
ných menu v jídelně na ZŠ Chmel-
nice: jogurt s malinami, čaj, ovoce, 
mléko, polévka ze zeleného hrášku 

a rybí prstýnky s bramborovou kaší 
s vanilkou.

Dostat do dětí zeleninu ale může 
být někdy problém. Některé ško-
ly mají dobrou zkušenost se salá-
tovým barem. Děti baví, když si 
mohou samy poskládat svůj vlast-
ní salát podle toho, co jim chutná.  

Salátové bary fungují na ZŠ a MŠ 
Chelčického, ZŠ a MŠ Chmelnice, 
ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Poděbrad 
nebo ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic. A další základní školy, jako na-
příklad ZŠ a MŠ Jaroslava Seifer-
ta nebo ZŠ Pražačka, plánují jejich 
zavedení. Neznamená to ale, že by 

v jídelnách, kde salátový bar není, 
děti zeleninu nedostávaly. Zeleninu 
i ovoce dostávají žáci pravidelně ně-
kolikrát týdně, ať již rovnou na talíř 
nebo v miskách k jídlu, ale i v rámci 
projektů Ovoce do škol nebo Škola 
plná zdraví, do kterých jsou zapoje-
ny téměř všechny základní školy ve 
třetí městské části.

Ve školách se nabízejí i mléčné 
produkty, ať již prostřednictvím pro-
jektu Mléko do škol nebo automa-
tů na mléčné výrobky. „V průběhu září 
jsme provedli monitoring toho, co se ve 
školách a školních jídelnách nabízí a po 
čem je poptávka. A školám, které proje-
vily zájem, poskytne městská část pro-
středky, aby se jídelny mohly dovybavit 
příslušnou technikou,“ dodává zástup-
kyně starostky pro oblast školství 
Miroslava Oubrechtová.

Školní jídelny vycházejí vstříc 
i dětem, která mají nějaká dietní 
omezení – na základě lékařského 
potvrzení a individuální dohody 
s rodiči se dětem upraví jídelníček 
na míru. 

-mot-

Praha 3 má nový komunitní plán 
Rozvoj sociálních a návazných služeb na území Prahy 3 předkládá komunitní plán, jehož novou 
podobu pro období 2015–2019 schválilo na svém zářijovém jednání zastupitelstvo městské části. 

Kdokoli z nás nebo někdo 
z blízkých se může dostat 
do těžké sociální situace, 
se kterou se bez pomo-

ci nedokáže vypořádat. Pomocnou 
ruku v takových okamžicích nabízí síť 
sociálních a návazných služeb, která 
reaguje na potřeby každodenního ži-
vota obyvatel městské části. Praha 3 
je do procesu rozvoje a udržitelnosti 
sociálních a návazných služeb zapoje-
na již od roku 2004 a komunitní plán 
představuje základní dokument pro 
jejich fungování. V návaznosti na ko-
nec účinnosti stávajícího plánu vznik-
la potřeba vytvořit plán nový.

Komunitní plán na období 2015–
2019 zohledňuje současnou demo-
grafi ckou a socioekonomickou po-
dobu Prahy 3, informace o vývoji 
a fi nancování sociálních služeb a ze-
jména cíle a opatření, které se týkají 

podpory a rozvoje sociálních služeb 
na území městské části. 

„Na jeho tvorbě se podílelo na pět de-
sítek osob zastupujících poskytovatele, 
uživatele a zadavatele sociálních a ná-
vazných služeb. Jedná se o otevřený do-
kument, který byl předložen k veřejnému 
připomínkování a je třeba poděkovat 
všem, kteří se aktivně podíleli na jeho 
vzniku,“ přibližuje zástupkyně sta-
rostky pro sociální oblast Miroslava 
Oubrechtová. 

Koncepce sociálních a návaz-
ných služeb je v komunitním plánu 
nastavena tak, aby účinně zajišťova-
la pomoc všem cílovým skupinám 

obyvatel, ať již se jedná o rodiny 
s dětmi, děti a mládež v krizi, zdra-
votně znevýhodněné občany, seni-
ory, cizince a národnostní menšiny 
v nepříznivé sociální situaci nebo 
osoby žijící rizikovým způsobem 

života. Jeho podoba bude také pod-
le potřeb komunity žijící v Praze 3 
každoročně na základě akčního plá-
nu aktualizována. Dokument nalez-
nete na www.praha3.cz. 

-mot-

Nový komunitní 
plán připravili 
poskytovatelé 
i uživatelé 
sociálních služeb Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské čás-

ti Praha 3 na období 2015–2019 je základním dokumentem pro fungování 
služeb působících v sociální oblasti na úrovni městské části Praha 3. Materiál 
zohledňuje současnou demografi ckou a socioekonomickou podobu Pra-
hy 3, akcentuje hlavní předpokládané oblasti vývoje v dané sféře a má vazbu 
na rozvoj oblasti sociálních a návazných služeb v hlavním městě Praze a na 
právní a ekonomické aspekty současné podoby fungování a poskytování so-
ciálních a návazných služeb v České republice. 

Na tvorbě 
komunitního 
plánu se podíleli 
i neziskové 
organizace 
působící v Praze 3
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Městská část dokončí sjednocení svých akciových společností, od ledna zruší Správu 
zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s.
Společnost Správa zbytkového 
majetku MČ Prahy 3 a. s., která má 
v majetku 71 bytů, ukončí svoji čin-
nost k prvnímu lednu příštího roku. 
Bytové jednotky v jejím vlastnictví 
budou převedeny do bytového fon-
du obce pod Správu majetkového 
portfolia.

Zastupitelstvo třetí městské čás-
ti schválilo na svém zasedání 9. 
září záměr zrušení akciové společ-
nosti Správa zbytkového majetku 
MČ Prahy 3 (SZM). Likvidace ak-
ciovky je naplánována k 1. lednu 
2015 s tím, že likvidační zůstatek 

sestávající ze 71 bytových jednotek 
bude po tomto datu převeden akcio-
náři, tedy městské části Praha 3. 

„Záměrem městské části je vytvořit 
ucelený bytový fond pro nájemní bydle-
ní a tento fond nechat spravovat jednou 
městskou akciovou společností. Proto 
jsme navrhli zrušení Správy zbytkového 
majetku likvidací a převedení bytů, které 
vlastní, do bytového fondu městské čás-
ti,“ vysvětlil zástupce starostky pro 
investice Bohuslav Nigrin.

Správu zbytkového majetku jako 
akciovou společnost s fi nančním 
vkladem 2 mil. Kč zřídila Praha 3 
v roce 2008. O dva roky později 

rozhodlo tehdejší vedení radnice 
o zvýšení základního kapitálu vlože-
ním 71 bytových jednotek na celko-
vých více než 118 mil. Kč. Jedná se 
o jednotlivé byty v domech po priva-
tizaci, jejichž nájemníci se privatiza-
ce nezúčastnili. Tyto byty jsou nyní 
v majetku SZM, která však má pou-
ze jednoho zaměstnance a veškeré 
služby (ekonomické i správu bytů) 
si objednává u Správy majetkového 
portfolia Praha 3. V roce 2011 spo-
lečnost vykázala ztrátu 962 tis. Kč, 
v roce 2012 naopak zisk ve výši 356 
tis. Kč a v loňském roce opět ztrátu 
299 tis. Kč.

Vedle povinných účetních odpisů 
a nákladů na správu bytů jsou pod-
le představitelů radnice nemalým 
nákladem také odměny statutárním 
a dozorčím orgánům společnosti. 

Zástupce starostky Bohuslav Ni-
grin rovněž poukazuje na to, že pří-
jmem společnosti je nájemné z bytů, 
které ačkoliv je o třetinu vyšší než 
v obecních bytech, nestačí zajis-
tit trvale vyrovnané hospodaření 
společnosti. 

„S tímto stavem se nemůžeme smířit. 
Zrušením SZM a převedením bytů pří-
mo do správy obce dojde k ekonomickým 
úsporám, městská část bude sama rozho-
dovat o přidělování bytů a stávající ná-
jemníci těchto bytů dostanou standardní 
obecní nájemní smlouvy s nižším nájem-
ným, než mají nyní,“ dodává Nigrin. 

-red-

Převedením 71 
bytů do správy 
obce bude 
posílen bytový 
fond

Stuha letící k obloze má připomenout 
básníka Jaroslava Seiferta
Nekonvenční pocta žižkovskému rodákovi a slavnému básníku Jaroslavu Seifertovi by měla vyrůst 
na trojúhelníkovém pozemku vedle tramvajové zastávky Lipanská. Citát ze Seifertovy básně Prosi-
nec 1920 …TO SLOVO LETĚLO JAKO PTÁK DO SÍTĚ HVĚZD… by podle studie, kterou nechala 
zpracovat radnice, měl mít podobu rotující stuhy vztyčené k obloze právě z tohoto trojúhelníku.

Dcera básníka Jaroslava Seiferta 
Jana Seifertová-Plichtová vybudování připomínky 
na svého otce vedle zastávky Lipanská velice vítá

Autoři studie se snažili vyhnout konvenčnímu 
památníku či přímo „pomníku“. Řešením je podle 
nich pouze připomínka slavného básníka, jakási 
stuha – záložka v rozevřené „knize“ Žižkova.

Kromě této netradiční 
umělecké připomínky 
na nositele Nobelovy 
ceny za literaturu by měl 

být prostor na křížení ulic Lipanská, 
Chelčického, Táboritská a Seiferto-
va zcela zrenovován. 

„Se soukromými vlastníky tohoto po-
zemku, manželi Kočovými, jsme se do-
hodli na společném programu obnovy 
tohoto trojúhelníku a i dcera Jaroslava 
Seiferta Jana Seifertová-Plichtová vy-
budování připomínky na svého otce na 
tomto místě velice vítá,“ říká starostka 

Prahy 3 Vladislava Hujová. Podle 
studie, kterou zadala městská část 
Praha 3 a vypracovali architekti 
Ivan Vavřík, Matyáš Roith a akade-
mický sochař Jan Roith, by měl být  
trojúhelníkový pozemek rozdělen 
do dvou částí a olemován ozdob-
ným zábradlím. Z ulice Chelčické-
ho bude podpořen nově vyzděnou 
kamennou stěnou. U domu by 
měla být kamenná vápencová dlaž-
ba, ve špici je navržen válcovaný 
mlat se solitérním stromem – okras-
nou hrušní.

Autoři studie se snažili s při-
hlédnutím ke zvláštnostem daného 
prostředí vyhnout se konvenčnímu 
památníku či přímo „pomníku“. 

Řešením je podle nich pouze připo-
mínka slavného básníka bez dalších 
nároků, jakási stuha – záložka v ro-
zevřené „knize“ Žižkova.

„Připomínka Jaroslava Seiferta v ose 
Seifertovy ulice je velice nápaditá a dů-
stojná. Ráda bych Vás požádala o veške-
rou morální, politickou a případně i fi -
nanční podporu, která by umožnila její 
vybudování na tomto místě tak, jak bylo 
navrženo,“ píše Jana Seifertová-Pli-
chtová v dopise starostce Prahy 3.

Studie se částečně vyjadřuje 
i k širšímu okolí řešeného pozemku 

a naznačuje také možnosti jeho revi-
talizace včetně renovace stávajícího 
schodiště do Chelčického ulice. Do-
poručuje rovněž rozšíření chodníku 
v prostoru tramvajové zastávky Li-
panská (ve směru do centra) vybu-
dováním obytné ulice, kdy jsou vo-
zovka a chodníky ve stejné výškové 
úrovni. Rozšířený chodník by mohl 
vzniknout i v navazujícím nevyuži-
tém prostoru vymezeném plastový-
mi patníky a zábradlím s lamináto-
vou výplní. 

-sak-

„To slovo 
letělo jako pták do sítě hvězd
a nad hvězdami
to slovo tělem učiněno jest,
by přebývalo mezi námi.“

z básně Jaroslava Seiferta
Prosinec 1920
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Vinohradské vinobraní přilákalo o deštivém víkendu tisíce návštěvníků
Tradiční degustaci vína na náměstí 
Jiřího z Poděbrad si ve dnech 12. 
a 13. září nenechaly ujít tisíce ná-
vštěvníků, kteří mohli vybírat ze 
sortimentu 30 vinařství. Vinohrad-
ské vinobraní doprovázel pestrý 
kulturní program.

Přestože první den lilo jako z konve, 
nijak to nezabránilo tisícům lidí již 
poosmnácté vychutnat si dobré víno 
z desítek vinařství, pocházejících 
převážně z jižní Moravy, nebo deset 
druhů burčáku. 

Vrcholem vinobraní byly vystou-
pení letošních dvou headlinerů – 
kapel Spirituál kvintet a Mňága 
a Žďorp. Zatímco duchovní písně 
prvně zmiňované formace nabídly 
dnes již legendární tuzemský gospe-
lový folk, Mňága a Žďorp přivezla 
z Valmezu osobitý humor a uhran-
čivé beaty. Klasické rockové postu-
py též takřka zlidověly a celý Jiřák si 
prozpěvoval nejen známý Hodinový 
hotel, nýbrž i melodie z nové desky 
Made In China, kterou kapela nato-
čila přímo v Pekingu. Lepší konec si 
Vinohradské vinobraní ani nemohlo 
přát. 

-ham-

zpravodajství

Praha 3 staví hřiště 
v Habrové
Multifunkční sportoviště určené především pro náctileté 
návštěvníky nahradí málo využívaný prostor. Areál, jehož 
výstavba je hrazena z prostředků Evropské unie, by se měl 
veřejnosti otevřít na jaře příštího roku.

Po čtyřech letech od vyhláše-
ní prvotního záměru se pro-
jekt na vybudování víceúče-
lového hřiště pro teenagery 

dostává do konečné fáze. Na začátku 
června vyjely na zdevastovanou her-
ní plochu bagry, aby ji přebudovaly 
do podoby atraktivního sportoviště 
plného moderních herních prvků. 

Výstavba hřiště, která by měla 
být ukončena v únoru 2015, se sice 
zdržela kvůli procesu vyhodnoce-
ní žádosti o dotaci, pár měsíců na-
víc se ale nakonec radnici vyplatilo. 
Na nové hřiště totiž získala z evrop-
ských fondů 13,5 mil. Kč. „Rozhod-
nutí z podzimu 2012 se vyplatilo, neboť 
kromě hřiště v Habrové jsme z evrop-
ských peněz zahájili také revitalizaci 
Havlíčkova náměstí,“ konstatoval zá-
stupce starostky pro územní rozvoj 
Ondřej Rut. 

Projekt nového sportoviště pro 
třetí městskou část zpracoval Atelier 
zahradní a krajinářské architektury 
Sendler-Babka a realizuje jej společ-
nost Subterra. „Stav daného pozemku 
byl velmi neutěšený, nacházela se tu zde-
vastovaná herní plocha. V rámci akce 
jsou prováděny terénní a parkové úpra-
vy, vznikne zde polyfunkční sportovní 
hřiště s lezeckou stěnou, in-line dráhou, 
venkovní posilovnou, altánem a dalšími 

herními prvky,“ popsala vedoucí od-
dělení správy zeleně na žižkovské 
radnici Jana Caldrová s tím, že sou-
částí areálu bude také správcovský 
objekt se zázemím a veřejným WC, 
který je předpokladem pro kvalitní 
provoz hřiště.

Kolem areálu bude navíc vysaze-
no 38 nových stromů, převážně javo-
rů, habrů, dubů, jeřábů a lip a chy-
bět nebudou ani zatravněné plochy 

s lavičkami. Celkové náklady na re-
konstrukci hřiště dosáhnou 17 mil. 
Kč, přičemž přibližně 13,5 mil. Kč 
z této částky pokryje dotace z ev-
ropských fondů, kterou žižkovská 
radnice získala v rámci Operační-
ho programu Praha – Konkuren-
ceschopnost spolufi nancovaného 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. 

-mpa-

Stavět se na Jarově začalo v červnu letošního roku, veřejnosti by nový 
polyfunkční areál měl začít sloužit na jaře 2015

ZŠ V Zahrádkách pokračuje v projektu 
Comenius – partnerství škol
Základní škola V Zahrádkách 
úspěšně pokračuje v práci na 
multilaterálním projektu Positive 
Playtimes v rámci aktivity Come-
nius – partnerství škol. V prvním 
červnovém týdnu hostila 25 žáků
a 7 učitelů z partnerských škol 
z Velké Británie a Španělska.

V rámci uvítacího programu škola 
nacvičila představení v angličtině – 
pohádku O Budulínkovi ve stylu 

jazz chants. Zúčastnili se ho všich-
ni žáci prvních až čtvrtých roční-
ků, páťáci pak vytvořili poutavé 
prezentace škole a nejnavštěvova-
nějších památkách Prahy, které vy-
ústily v  besedu o historii a kultuře 
naší země. Všechna tři odpoledne 
pak byla věnována prohlídce Pra-
hy. Setkání bylo pro všechny děti 
velkou motivací pro další studium 
jazyků. 

-red-

Na Žižkově se uskutečnil již devátý ročník festivalu Zažít město jinak. 
Na jeden den se v sobotu 20. září proměnily vybrané ulice a veřejné plochy třetí 
městské části v místa kulturního a společenského života s pestrým programem 
pro každého. Do letošního ročníku se zapojili obyvatelé, organizace i  místní 
podniky v Kolínské ulici, kde vyrostlo improvizované volejbalové hřiště se stylo-
vým občerstvením, na Tachovském náměstí, které se proměnilo v knižní bazar 
a divadelní scénu a především v Biskupcově ulici, kde probíhal před kinem Aero 
celodenní divadelně-hudebně-fi lmový program. Pro příchozí tu byl připraven 
interaktivní animační workshop, rodinný klub Ulitka přichystal odpoledne plné 
her a soutěží pro nejmenší, kutilové dostali v hodinové dílně šanci vyrobit si pta-
čí budku a fi lmoví fandové zase viděli oblíbené fi lmy z unikátních 16mm kopií. 
O zábavu všech příchozích se pak postarala celá řada interpretů, jejichž pro-
dukci si návštěvníci mohli vychutnat v improvizované pouliční kavárně.

Praha & EU 
– Investujeme 
do vaší budoucnosti

Milovníci vína měli příležitost ochutnat produkty z třiceti malých vinařství. Vrcholem sobotního večera bylo vystoupení kapely Mňága a Žďorp
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10 věcí, které pro vás udělala radnice 
Referendum o Parukářce, dostatek míst ve školkách, nové slavnosti Husité na Vítkově a Žižkovské 
pivobraní. Také to přinesly roky 2010–2014 na Žižkově a Vinohradech.

1. Otevřenost radnice
Radnice Prahy 3 začala po vzniku ko-
alice TOP 09, ČSSD a Ž(n)S v roce 
2012 veřejně komunikovat o důleži-
tých krocích a rozhodnutích s ob-
čany. Zásadní záležitosti, týkající se 
rozvoje třetí městské části předklá-
dala k diskuzi obyvatelům prostřed-
nictvím nově koncipovaných Rad-
ničních novin a webu Prahy 3, lidé se 
mohli k návrhům radnice vyjadřovat 
také v anketách a veřejných disku-
zích. Poprvé v historii městské čás-
ti budou moci občané rozhodnout 
v místním referendu, a to o budouc-
nosti lokality Parukářka.

V rámci transparentní politiky 
jsou průběžně na webu Prahy 3 zve-
řejňovány všechny zápisy z konání 
zastupitelstva nebo rady městské 
části a nechybí ani kompletní zve-
řejňování zápisů všech výborů a ko-
misí. Jednání zastupitelstva mohou 
občané navíc sledovat on-line na 
webových stránkách městské části.

Otevřenost radnice dokládá 
i skutečnost, že Praha 3 zveřejňuje 
všechny smlouvy a objednávky nad 
100 000 Kč bez DPH, které souvisí 
s čerpáním rozpočtu městské části, 
v Registru smluv na Portálu veřejné 
správy spravovaném ministerstvem 
vnitra ČR. Přístup na portál je z webu 
Prahy 3. Právě nové webové strán-
ky městské části a Radniční noviny 
v nové grafi cké podobě, jejichž vněj-
ší proměna dovršila obsahové změny 
tohoto listu, jsou otevřenými zdroji 
informací k závažným tématům.

Webový portál Prahy 3, který 
usnadňuje uživatelům co, kde a jak 
můžou na úřadě vyřídit, prošel dů-
kladnou proměnou. Domovská strán-
ka je rozdělena na tři hlavní části 
– Úřad městské části, Samospráva 
a Radniční noviny. Otevřenost radni-
ce se dotkla všech zmiňovaných sek-
cí. Kromě vyhledání zápisů z jedná-
ní zastupitelstva, rady městské části, 
výborů a komisí si tak občané mohou 
jednoduchým a přehledným způso-
bem zjistit informace, které potřebu-
jí k vyřízení svých záležitostí, a také 
přečíst aktuality z městské části.

Koncepční i grafi cké změny webu 
městské části a Radničních novin se 
projevily i na umístění v soutěžích. 
Nový web Prahy 3 se umístil v soutě-
ži Zlatý erb o nejlepší webové strán-
ky měst a obcí mezi pražskými rad-
nicemi na 6. místě, Radniční noviny 
dokonce získaly třetí místo v kate-
gorii Nejlepší noviny státní správy 
a samosprávy soutěže Fénix content 
marketing, která se zaměřuje na ob-
sah a kvalitu sdělovaných informací.

Řadu veřejných služeb a kvalitní 
informační servis poskytuje od le-
tošního května i nově vybudované 
informační centrum městské části 
v přízemí domu na rohu náměstí Ji-
řího z Poděbrad a Milešovské ulice.

Připomenout slavnou histo-
rii Prahy 3, podpořit sounáležitost 
lidí k místu, kde žijí, nebo je prostě 
jen pozvat k tomu, aby se přišli spo-
lečně bavit, bylo motivem slavností 

pořádaných městskou částí. K tra-
dičnímu Žižkovskému masopustu 
a Vinohradskému vinobraní přibyly 
slavnosti Husité na Vítkově a Žižkov-
ské pivobraní, které navštívily deseti-
tisíce lidí. Velký zájem zaznamenaly 
i dva nově zavedené koncerty – ad-
ventní a k povýšení Žižkova na město.

2. 2631 zprivatizovaných bytů
Na podzim roku 2012 schválila rada 
městské části rámcový harmono-
gram, podle něhož prodej jednotek 
v bytových domech v Praze 3 probí-
há. Privatizace, by podle něho měla 
skončit prodejem posledních bytů 
jejich oprávněným nájemcům na 
sklonku roku 2016. Do privatizace je 
zahrnuto všech 117 bytových domů, 
jejichž odprodej je rozdělen do ně-
kolika fází. Od prosince 2012 schvá-
lilo zastupitelstvo do prodeje byto-
vé jednotky v téměř všech cihlových 
bytových domech, 53 panelových 
domů bude přivatizováno po do-
končení rekonstrukce fasád. Za celé 
volební období pak byly do prodeje 
schváleny jednotky ve 123 budovách 
s tím, že za stejné období se uskuteč-
nil prodej 2631 jednotek. 

Změnou prošla také pravidla pro-
deje bytových jednotek v domech ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených 
městské části, která byla zastupitel-
stvem schválena rovněž v druhé po-
lovině roku 2012 a následně v březnu 
roku letošního novelizována v sou-
vislosti s účinností nového občanské-
ho zákoníku. Pravidla obsahují řadu 
nových ustanovení, která usnadní 
privatizaci oprávněným nájemcům 
a současně omezují spekulativní ná-
kupy bytů. Novou formu např. do-
stala sleva z kupní ceny bytu, kterou 
lze poskytnout kupujícím, pokud se 
zaváží byt po určenou dobu nepro-
dat. Tuto slevu může městská část 
nově přiznat nejen zpětně, ale také 

předem přímo při uzavírání smlouvy 
o koupi bytu, přičemž dodržení zá-
vazku byt neprodat je zajištěno do-
hodou o zaplacení smluvní pokuty 
a právem zpětné koupě ve prospěch 
městské části jako dalším zajišťova-
cím prostředkem. Nově jsou rovněž 
upraveny podmínky pro poskytnu-
tí 20% slevy z kupní ceny bytu v ná-
vaznosti na lhůtu pro uplatnění před-
kupního práva. Tu nový občanský 
zákoník zkrátil na 6 měsíců, městská 
část však poskytuje nájemcům další 
šestiměsíční lhůtu tak, aby celková 
délka lhůty činila jeden rok.

Volné byty a byty, které nebyly 
prodány v minulých obdobích pri-
vatizace tvoří bytový fond, který 
slouží pro bytové potřeby obyvatel 
Prahy 3. Od roku 2012 bylo přiděle-
no 179 bytů.

3. 70 milionů korun 
získaných z EU
Rozpočty na každý kalendářní rok 
uplynulého volebního období byly 
koncipovány tak, aby docházelo k tr-
valému klesajícímu trendu celkových 
výdajů. Během celého období byla 
městská část plně fi nancováníschop-
ná, neměla žádné platební problémy, 
dostála všem svým fi nančním závaz-
kům a nečerpala žádný úvěr ani půjč-
ku. Praze 3 se rovněž podařilo získat 
fi nanční prostředky z EU v celko-
vém objemu 69,7 mil. Kč.

V uplynulých čtyřech letech bylo 
úřadem městské části vydáno 323 
platebních výměrů na nedoplatky na 
místních poplatcích v celkové výši 
4,7 mil. Kč, z toho bylo vymoženo 
4,4 mil. Kč. Dále bylo nařízeno 53 
exekucí na celkovou částku 813 760 
Kč a vymoženo z této částky 741 963 
Kč. Přes stále narůstající počet fak-
tur a platebních poukazů zajišťoval 
ekonomický odbor včasné a řád-
né plnění všech fi nančních závazků 

městské části se stále stejným po-
čtem zaměstnanců.

V oblasti školství byla v posled-
ních čtyřech letech realizována celá 
řada investičních akcí vedoucích ke 
snížení energetické náročnosti. Kom-
plexní rekonstrukcí a zateplením 
prošly MŠ U Zásobní zahrady a MŠ 
Jeseniova, rozsáhlou přestavbu zaži-
la také MŠ Vozová. Městská část zá-
roveň pokračovala v kontinuálním 
zlepšování stavu stravovacích zaříze-
ní v mateřských a základních školách. 

K začátku nového školního roku 
pak byla dokončena komplexní re-
konstrukce objektu v Cimburkově 
ulici, kam se přestěhovala ZŠ Ha-
vlíčkovo náměstí. Došlo rovněž ke 
kompletnímu zateplení objektu jes-
lí v Roháčově ulici. V objektu ZŠ 
V Zahrádkách pak byla v letošním 
roce zahájena výstavba zcela nové 
čtyřtřídní mateřské školy. 

Praha 3 nezanedbávala ani spo-
lufi nancování obnovy mozaikových 
chodníků, kterých bylo během po-
sledních čtyř let položeno téměř 
22 tisíc m2, a to především v památ-
kové zóně městské části. V květnu 
2014 pak bylo slavnostně otevřeno 
nové Informační centrum Prahy 3 ve 
zrekonstruovaném prostoru na ná-
městí Jiřího z Poděbrad.

4. Stop nákladným 
přestavbám panelových 
domů
V minulých dvou letech změnila 
radnice způsob oprav panelových 
domů. Nákladné komplexní pře-
stavby vystřídaly levnější a efektiv-
nější opravy plášťů a zateplení. Sérii 
oprav panelových domů odstartova-
la kompletní výměna oken. Pro pa-
nelové bloky už také Praha 3 zadala 
zpracování projektů, resp. architek-
tonických návrhů na revitalizaci 
fasád. 

Praha 3 se zároveň připojila 
k trestnímu oznámení, které bylo 
podáno na neznámého pachatele 
v souvislosti s rozsáhlou rekonstruk-
cí panelového bloku v Lupáčově uli-
ci, kde podle znaleckých posudků 
mohla městské části vzniknout ško-
da až 99 mil. Kč.

V srpnu 2013 došlo ke sloučení 
čtyř akciovek, které pro Prahu 3 za-
jišťovaly provoz a správu jejího ma-
jetku do Společnosti Správa majet-
kového portfolia Prahy 3 a. s., čímž 
městská část za loňský rok ušetřila 
10 mil. Kč. Za první pololetí letošní-
ho roku pak dosáhla úspora oproti 
loňskému roku 6,5 mil. Kč.

Vedení radnice se podařilo scelit 
veškerý movitý i nemovitý majetek 
v areálu žižkovské Viktorky. Podařilo 
se tak ukončit problém, který se začal 
řešit již před dvanácti lety. Zároveň se 
podařilo ukončit smlouvu o výpůjč-
ce mezi městskou částí Praha 3 a spo-
lečností Viktoria Žižkov a. s., kdy po-
zemky pod stadionem byly v rámci 
nevypověditelné výpůjčky na 80 let 
k dispozici této akciové společnosti.

5. Obnovené tramvajové 
spojení Jarov–Vinohrady
V rámci rozvoje veřejného prostoru, 
veřejné zeleně a organizace dopra-
vy se v uplynulém čtyřletém období 
podařilo zrealizovat řadu význam-
ných akcí, které změnily tvář Pra-
hy 3 k lepšímu.

Městské části se podařilo obnovit 
přímé tramvajové spojení Jarov-Vi-
nohrady, o které obyvatelé Prahy 3 
přišli po zrušení linek 16 a 19. Od 
července 2013 toto spojení zajišťuje 
tramvajová linka číslo 11.

V červnu byla dokončena revi-
talizace vyhlídkové trasy Pražačka 
a zahájena výstavba hřiště pro tee-
nagery na Jarově, která by měla být 
dokončena na jaře 2015. S koncem 
letošního roku by pak měla skon-
čit přestavba Havlíčkova náměstí. 
Ke spolufi nancování obou realizo-
vaných staveb využila Praha 3 evrop-
ské dotace ve výši přes 25 mil. Kč.

Evropské peníze chce městská 
část využít také v projektu vybu-
dování nástupů na Vítkov, který-
mi hodlá propojit oblast Husitské 
a Koněvovy ulice s oblíbenou cyklo-
stezkou. Letos v květnu tak radnice 
podala žádost o stavební povolení 
na stavby v Lukášově a Jeronýmově 
ulici, další nástup hodlá vybudovat 
v ulici Pod Vítkovem.

Městské části se podařilo obnovit přímé tramvajové spojení Jarov-Vinohrady, o které obyvatelé Prahy 3 přišli po zrušení 
linek 16 a 19. Od července 2013 toto spojení zajišťuje tramvajová linka číslo 11.

Praha 3 v roce 2012 vyhrála celostátní 
soutěž Park roku za obnovu vnitroblo-
ku Za Žižkovskou vozovnou
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Velkou podporu v oblasti péče o ze-
leň měly projekty zabývající se kon-
cepční obnovou zeleně. V uply-
nulých čtyřech letech tak bylo 
z prostředků městské části v ulicích 
Jagellonská, Velehradská a Hájkova 
vysazeno 40 nových stromů. Měst-
ská část pak v roce 2012 získala prv-
ní místo v celostátní soutěži Park 
roku za obnovu vnitrobloku Za Žiž-
kovskou vozovnou. Jsou připrave-
ny studie a projekty na rekonstrukci 
Komenského náměstí, Kostnického 
a Tachovského náměstí.

V dubnu 2014 podepsali zástup-
ci Prahy 3, magistrátu, ministerstva 
kultury, Českých drah a developera 
Žižkov Station Development memo-
randum o vzájemné spolupráci při 
přípravě konverze Nákladového ná-
draží Žižkov, které bylo o rok dříve 
prohlášeno kulturní památkou, na 
kulturně-vzdělávací centrum. 

V minulých dvou letech městská 
část podpořila také řadu projek-
tů na zvýšení bezpečnosti chodců 
a zklidnění dopravy. Modernizací 
prošly např. přechody v Ondříčko-
vě ulici, v ulicích Na Jarově, U Raj-
ské zahrady, Jeseniova, Seifertova, 
Na Balkáně nebo v Prokopově uli-
ci. Přestavěny byly rovněž křižovat-
ky Táboritská-Ondříčkova, Milešov-
ská-Ondříčkova, Jičínská-Šrobárova 
a celá dalších byla vybavena novým 
světelným signalizačním zařízením. 
Výrazného zklidnění se dočkal také 
prostor v okolí Olšanského náměstí 
před ZŠ Lupáčova.

6. Stovky zrušených hracích 
automatů
V roce 2010 bylo na území Prahy 3 
na 120 heren. Radnice vyhlásila boj 
hazardu a zbývá ještě 46 heren s vi-
deoloterijními terminály (VLT), kte-
ré má v kompetenci ministerstvo 
fi nancí, a ty zmizí z ulic třetí měst-
ské části nejpozději do konce roku. 
Rychlost, s jakou budou tyto provo-
zovny zrušeny, záleží na úřednících 
ministerstva fi nancí. Buď minister-
stvo stihne tyto herny zrušit ještě 
před koncem letošního roku tak, jak 
to radnice Prahy 3 požaduje, nebo 
tyto provozovny ze zákona skončí 
k 31. prosinci 2014.

Městská část zrušila ke konci roku 
2012 povolení všem téměř šesti stov-
kám výherních hracích automatů, kte-
ré spadaly do její kompetence, a od 
června 2013 povolila provozovat ha-
zard pouze v sedmi kasinech se zpřís-
něným provozním režimem. Všechny 
zbylé provozovny, ve kterých jsou vi-
deoloterijní terminály, podléhají zru-
šení ministerstvem fi nancí.

Povolení sedmi kasin, které zůsta-
nou v Praze 3 v provozu i po 31. pro-
sinci 2014, vyvolal magistrátní způ-
sob přerozdělování peněz z odvodů 
z hazardu. Výše vyplácených fi nanč-
ních prostředků na podporu spor-
tu a zájmové činnosti totiž závisí na 
počtu výherních automatů. Radnice 
tak na sportovní aktivity dětí a mlá-
deže získala již 49 milionů korun.

Zvýšit bezpečnost v ulicích Pra-
hy 3 pomáhá od roku 2012 nová 
služebna městské policie v Lupá-
čově ulici. V operačním středisku 

vybaveném nejmodernější technikou 
mohou strážníci na šesti velkoploš-
ných monitorech přesně lokalizovat 
pohyb pěších i motorizovaných hlí-
dek nebo pomocí více než dvou de-
sítek kamer monitorovat problema-
tická místa na Žižkově. Dispečink je 
zároveň napojen na městský kame-
rový systém.

Městská část Praha 3 také pomá-
há Policii ČR zápůjčkami materiál-
ního vybavení, jako jsou například 
záznamové kamery do aut, tablety 
či notebooky. Tato technika pomáhá 
protidrogovému oddělení a doprav-
ním policistům. 

7. Telefonní linka 
Pomoc seniorům
V sociální oblasti se podařilo vytvo-
řit personální a organizační kapa-
citu poskytování služeb sociálního 
poradenství a pomoci v ambulantní 
i terénní formě pro občany ve všech 
složitých životních situacích, ať již 
se jedná o zdravotní znevýhodnění, 
problémy s bydlením, domácí násilí, 
předlužení, pěstounskou péči, soci-
álně právní ochranu dětí nebo oso-
by bez přístřeší. Při řešení problémů 
občanů městská část spolupracuje se 
širokou sítí neziskových organizací.

Značná podpora byla směřová-
na na pomoc seniorům. Konkrétně 
se jednalo o zřízení telefonní lin-
ky „Pomoc seniorům“, sociální prá-
ci v domácnostech seniorů, služby 
prostřednictvím příspěvkových or-
ganizací (domovy pro seniory, pečo-
vatelská služba, odlehčovací služby, 
dům s pečovatelskou službou) a ne-
ziskových organizací (tísňová péče, 
osobní asistence). Senioři měli také 
možnost zúčastnit se volnočasových 
programů – pořádány byly výlety, 
přednášky nebo taneční odpoledne. 
Důležité informace najdou senioři 
také ve specializované sekci na inter-
netových stránkách městské části

S velkým zájmem veřejnosti se se-
tkal Veletrh sociálních služeb zaměřený 
na propagaci neziskového sektoru, 
akce Poznejme se, sousedé cílená na 
soužití cizinců a většinové populace 

na Praze 3, soutěž Dobrovolník roku 
propagující oblast dobrovolnictví, 
Oslavy mezinárodního dne seniorů, 
Mikulášská nadílka pro sociálně zne-
výhodněné děti a soutěž Antifetfest 
zaměřená na prevenci negativních 
sociálních jevů pro děti a mládež.  

Byl přijat nový komunitní plán 
rozvoje sociálních a návazných slu-
žeb na období 2015–2019. Vytvořena 
byla také nová transparentní metodi-
ka rozdělování prostředků pro fyzic-
ké a právnické osoby v rámci Fondu 
sociálního a zdravotního. Realizo-
valo se 12 projektů v oblasti zaměst-
návání (Návrat do práce), prevence 
kriminality a integrace cizinců (ve 
čtyřech jazykových mutacích nabíze-
jí důležité informace také interneto-
vé stránky městské části), které byly 
podpořeny v rámci dotačních titulů. 

8. Nová místa v mateřských 
školách
Letošní zápisy do mateřských škol 
opět ukázaly, že se do nich hlásí více 
tříletých a starších dětí, než je počet 
míst uvolněných po dětech, které ze 
školky v září nastoupily do prvních 
tříd. Jako nejschůdnější řešení, jak 
rozšířit kapacity mateřských škol, se 

ukázalo navýšit počty míst v mateř-
ské škole na náměstí Jiřího z Lob-
kovic a v mateřské škole Pražačka. 
Drobnými stavebními úpravami zís-
kala další třídu i Waldorfská MŠ.

Tímto opatřením se vytvořilo dal-
ších 70 míst a od 1. 9. 2014 je celková 
kapacita školek 1941 míst.

Městská část Praha 3 však nadále 
hledá další možnosti, jak navýšit ka-
pacity mateřských škol. V roce 2014 
byla zahájena stavba nové čtyřtříd-
ní mateřské školy v areálu ZŠ V Za-
hrádkách s plánovanou kapacitou 
112 míst. Úpravou prostor ZŠ a MŠ 
Jaroslava Seiferta budou stávají-
cí prostory mateřské školy rozšíře-
ny o další dvě třídy s 53 místy. Obě 
opatření by navýšila kapacitu mateř-
ských škol od roku 2015. 

Budovy základních škol jsou 
v řadě případů již historické a jejich 
údržba a modernizace je náročná. 
Přesto byla v roce 2014 dokončena 
rekonstrukce objektu v Cimburkově 
ulici a přestěhován provoz ZŠ Ha-
vlíčkovo náměstí do těchto prostor.

Experimentálně se v této škole 
také ověřuje provoz dětské skupiny 
pro děti ve věku od 3 do 5 let.

Jako zřizovatel MŠ a ZŠ zajiš-
ťovala městská část modernizaci 
výukových prostředků, jako jsou 
například interaktivní tabule pro zá-
kladní školy, nebo MAGIC BOXy 
pro mateřské školy, což je obdoba 
interaktivních tabulí. Jsou však při-
způsobeny potřebám dětí předškol-
ního věku. 

Městská část se také organizačně 
podílela na sportovních aktivitách, 
mezi něž patřily například plavecko-
běžecký pohár nebo fotbalový tur-
naj škol na Viktorii Žižkov. 

Praha 3 také podporovala for-
mou grantů sportovní organizace 
dětí a mládeže sídlící na území měst-
ské části, během posledních dvou let 
jim bylo organizacím přiděleno ne-
celých 16 milionů korun.

Již tradičně organizuje městská 
část oslavy Dětského dne na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. 

9. Granty včas, snáz a rychleji
Během posledních čtyř let se vý-
znamně změnila grantová proble-
matika a agenda s ní spojená. V roce 
2011 byly vytvořeny nové propraco-
vané Zásady grantového a podpůr-
ného fondu, včetně elektronického 
formuláře. Další navazující změna 

se uskutečnila v roce 2013, kdy se 
vytvořily tzv. „rychlé granty“, které 
umožňovaly podávat žádosti prů-
běžně celý rok na projekty reagu-
jící na aktuální společenské a ko-
munitní dění v Praze 3. Za toto 
období bylo podáno 1057 žádostí, 
z toho 645 úspěšných, mezi kte-
ré bylo rozděleno 53 565 500 Kč. 
Do rychlých grantů bylo do června 
2014 podáno 44 projektů, uspělo 
18 žadatelů, kteří si rozdělili částku 
358 789 Kč.

10. Příprava zápisu Plečnikova 
kostela do seznamu UNESCO
Jednou z priorit v oblasti kultu-
ry byla koordinace aktivit a přípra-
va nominace kostela Nejsvětější-
ho Srdce Páně na seznam památek 
UNESCO. V letech 2011 až 2014 
byly odborem kultury úspěšně zpra-
covány žádosti o fi nanční příspěvek 
z Programu na podporu památek 
UNESCO MK ČR, díky němuž se 
podařilo zpracovat první tři etapy 
management plánu. Kromě toho 
vyšlo několik publikací o kostelu, 
včetně prezentace na veletrhu Pa-
mátky 2012 a CR Madi v následují-
cím roce. Významného úspěchu do-
sáhla městská část v péči o městskou 
památkovou zónu prostřednictvím 
účasti v Programu regenerace MPR 
a MPZ. V rámci programu se poda-
řilo díky kvalitně zpracovaným žá-
dostem získat pro žadatele celkem 
900 000 Kč.

V roce 2013 bylo Nákladové ná-
draží Žižkov prohlášeno kulturní 
památkou a od té chvíle se započa-
ly práce pro nové využití budovy a 
rozvoj celého území tak, aby slou-
žil obyvatelům Prahy 3. Městská 
část koordinovala prestižní výstavy 
o současném umění Prague Bienna-
le 6 nebo Designblok, které přilá-
kaly tisíce návštěvníků do indust-
riálního areálu. Během letošního 
roku prostory nákladového nádra-
ží nabídly kulturní program, který 
byl rozdělen do čtyř dramaturgií: 
divadla, fi lmu, hudby a architektu-
ry. Pozornost si zasloužily divadel-
ní představení Miroslava Bambuška 
Cesty energie: Ropa, výstava krajinář-
ské architektury Landscape festival 
nebo projektové dny Principy po-
hyblivého obrazu. V kolejišti mezi 
perony se také promítal fi lm Gott-
land na motivy prozaického díla 
Mariusze Szczygieła.

Novinkou je realizace prvního 
ročníku osazení vrchu Vítkova so-
chami, které vytvořili studenti vyso-
kých uměleckých škol. Výstava pod 
širým nebem proběhne od 2. října 
a potrvá celých 12 měsíců. Na Vít-
kově budou vystavena díla Oltář pro 
Vítkov, Noc, Trychtýře, která odborná 
porota vybrala, aby nejen ozdobila 
Vítkov atypickou galerií, ale záro-
veň aby po celý rok soutěžila svou 
formou a umístěním mezi sebou. 
Poté odborná komise vybere vítěz-
ný návrh, který městská část od-
koupí. V dalších ročnících se bude 
postupovat stejně, dokud nevznik-
ne trvalá venkovní výstava. Záměr 
instalace výtvarných děl je řešený 
v souladu s projektem revitalizace 
vrchu Vítkova. 

-red-

Radnice letos otevřela nové informační centrum na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jednou z priorit v oblasti kultury byla 
koordinace aktivit a příprava nominace kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na seznam památek UNESCO

V roce 2014 byla zahájena stavba 
nové čtyřtřídní mateřské školy v areálu 
ZŠ V Zahrádkách

10 věcí, které pro vás udělala radnice 
  pokračování ze str. 7
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Prostor pro vyjádření OPOZIČNÍHO zastupitele Prostor pro vyjádření KOALIČNÍHO zastupitele

Bytová politika v troskách
Privatizace bytového fondu byla po dlouhá 
léta na Praze 3 vlajkovou lodí radniční poli-
tiky. Vedení Prahy 3 v letech 1992–2010, tedy 
v období vlády ODS, vytrvale pracovalo na 
postupném prodeji obecních domů a bytů je-
jich obyvatelům. 

Kontinuita tohoto postupu byla umožně-
na kromě politické vůle ODS i tím, že jsme 
odmítali různé experimenty, které si od zele-
ného stolu vymýšleli opoziční mudrci.

Za uvedené období tak bylo na našem ob-
vodě zprivatizováno přes tisíc domů, včetně 
řady vysokokapacitních panelových. 

Desetitisíce občanů Prahy 3 si mohly za 
velmi přívětivé ceny pořídit vlastní byty, které 
se pro mnohé z nich staly ekonomickou zá-
kladnou jejich majetku.

Tato pro občany velmi výhodná politika 
byla příkře přerušena nástupem stávající ko-
alice, která není schopná se nad bytovou pro-
blematikou dohodnout. 

Místostarosta za Ž(n)S Stropnický, kte-
rý má byty v kompetenci, je podle všeho 
v hloubi duše ultralevičák, který považuje 
soukromé vlastnictví za zlo, ČSSD si do-
posud nevyjasnila, kolik a které domy by 
si měla radnice ponechat na sociální byty, 
a TOP 09 je slabá a bojí se vstoupit do střetu 
se Stropnickým. 

Výsledkem je, že privatizace se za poslední 
dva roky de facto zcela zastavila. Ve vlastnic-
tví obce je tak stále ještě třiasedmdesát domů, 
které na privatizaci čekají. Mohlo by se to zdát 
jako malé číslo, nicméně se stále jedná o tisíce 

našich sousedů, kteří jsou díky neschopnosti 
současné koalice fakticky diskriminováni.

Ještě horší mi připadá současná praxe vy-
užívání bytů, které město dosud vlastní. Již 
zmíněný místostarosta Stropnický zvládá tuto 
agendu tak „skvěle“, že ke dnešku je přes dvě 
stě těchto bytů neobsazených. Všichni dob-
ře víme, kolik lidí by rádo bydlelo v obecním 
bytě, zejména s nadějí na privatizaci, a žiž-
kovská radnice si dovoluje ten luxus, že jí ta-
kové množství bytů leží ladem. Takže sečteno 
podtrženo, koalice TOP 09, ČSSD a Ž(n)S 
nejen že není schopna obecní byty zprivatizo-
vat, ale ani pronajímat!

Zajímavé na tom je, že téměř všechny žiž-
kovské strany si po úspěchu politiky ODS za-
čaly také vkládat privatizaci do svých voleb-
ních programů. 

Nedělám si iluze, že by se ODS po volbách 
vrátila na naši radnici v roli hegemona a moh-
la tak snadno proces privatizace dokončit. 

Přesto však by naši občané měli volit nejen 
na základě předvolebních slibů, ale i na zákla-
dě politické praxe. A v té současné koaliční 
strany tragicky selhaly. 

Vladislava Hujová
starostka (TOP 09)

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Napište nám!
Vážení čtenáři, rádi uvítáme vaše náměty, připomínky
a postřehy týkající se života v Praze 3.
Dopisy můžete zasílat na adresu redakce: Radniční noviny, 
Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 85, e-mail: RN@praha3.cz 
nebo facebook: facebook.com/praha3.cz.

Msta žižkovského kmotra
Pomluvy a lži, tak to dopadne, když politik 
není schopen unést porážku, není schopen le-
gitimní politické debaty a je schopen pouze 
aktivovat pomlouvačné články v Žižkovských 
listech (ŽL).

V našem státě se v podstatě každých dva-
cet let zásadně mění politická situace a dá se 
říci, že v roce 2010 zásadní změna proběhla 
v Praze, kdy po dvaceti letech nadvlády ODS 
komunální volby v hlavním městě i v Praze 3 
vyhrála TOP 09. Toto volební období mi vel-
mi připomíná začátek devadesátých let, kdy 
staré komunistické struktury nebyly schopny 
pochopit, že se něco zásadně změnilo a že nic 
již nebude tak, jak bývalo. Obdobná situace 
je poslední čtyři roky v Praze 3, kdy kmotrov-
ská struktura odmítá pochopit, že její moc se 
rozpadá a neváhá použít velké fi nanční pro-
středky ke kompromitaci každého, kdo se jí 
postavil do cesty.

Ptám se, proč pouze mě ŽL skandalizují za 
proplacení  účtů z limitu na reprezentaci, když 
obdobné účty byly propláceny i mým zástup-
cům. Je zajímavé, že úředník, který proplácení 
účtů schvaloval, byl šéfem buňky ODS. Proč 
se kriminalizuje dar 50 tisíc korun občanské-
mu sdružení Osvěta, který jednohlasně schvá-
lila rada MČ na program pro seniory a han-
dicapované, který podporuje radnice již šest 
let. Proč ŽL neinformují, že policie vyšetřuje 
předraženou revitalizaci paneláků v ulici Lu-
páčova, kde rekonstrukce jednoho bytového 
jádra stála téměř 450 tisíc korun. Proč ŽL zpo-
chybňují snahu radnice zpracovat dokumenty 

potřebné pro podání žádosti o dotaci na re-
konstrukci nám. Jiřího z Poděbrad? ODS v 
minulosti o žádné investiční dotace z EU ani 
nežádala, plánovala za rekonstrukci náměstí 
a výstavbu garáží utratit téměř 800 milionů 
korun. Proč ŽL lžou, že není znalecký posu-
dek pro dokoupení majetku stadionu Vikroria 
Žižkov uveřejněn na internetu, když je součás-
tí usnesení rady MČ č. 517 ze dne 25. 6. 2014? 
Proč ŽL napadají  zástupkyni  starostky Jaro-
slavu Sukovou za výměnu oken v domě, kde 
bydlí , když rekonstrukce byla dlouhodobě 
plánována vzhledem k tomu, že dům je kul-
turní památkou  a harmonogram privatizace 
z roku 2012 byl dodržen? Proč ŽL zpochyb-
ňují schválení půjček a darů z fondu obnovy a 
rozvoje pro domy, kde bydlí členové TOP 09? 
SVJ, kde má byt radní Jan Vokál, získalo půjč-
ku ve výši 1 milionu korun a dar 440 tisíc ko-
run, přičemž z tohoto fondu bylo poskytnuto 
37 milionů korun bezúročných půjček a téměř 
15 milionů ve formě darů na opravy soukro-
mých domů.

Ne politici, ale ten, kdo fi nančně ovládá 
média, ovládá život každého z vás víc, než si 
myslíte. 

Robert Hoffmann
zastupitel (ODS)

Očekávám, že bude černý výlep 
odstraněn
Vážení radní, obracím se na vás  jakož-
to představitele MČ Prahy 3 se stížnos-
tí, na poškozování soukromého majetku 
formou černého výlepu domu, jehož jsem 
vlastníkem. 

Na domu v ulici Řehořova č. p. 
935/33, Praha 3, byl instalován volební  
výlep jednoho z členů zastupitelstva, do-
konce jednoho z Vás, radních, a to přímo 
na budovu (viz. příloha). Plakát jsem si 
neobjednal, tudíž jej považuji za černý 
výlep, který se dotýká mých práv jakož-
to majitele domu a občana MČ Prahy 3. 
Navíc plakát nelze jednoduše odstranit 
a hrozí poškození barvy domu.

Jak je možné, že si dovolí představitel 
radnice svévolně zasahovat do soukro-
mého vlastnictví. Nevím, zda svůj agi-
tační plakát pan Matěj Stropnický lepil 
osobně, nebo někdo za něj, ale žádám 
vysvětlení tohoto arogantního přístupu 
k občanům městské části. 

V případě, že se dotyčný bude odka-
zovat na prohlášení, že si tento výlep 
neobjednal, předem považuji toto pro-
hlášení za nedostatečné, neboť se zcela 
evidentně jedná o volební plakát s jeho 
tváří a dalšími údaji, kterým agituje za 
svoji osobu.

Očekávám, že jej pan Stropnický na 
vlastní náklady, nebo toho, kdo si výlep 
objednal, odstraní plakát v co nejbližším 
možném termínu a rovněž zajistí navrá-
cení budovy do původního stavu. Nebu-
du již vůbec komentovat přístup radní-
ho vůči veřejnému majetku viz. lampy 
veřejného osvětlení po celé Praze 3, což 

rozhodně považuji za trestuhodné, pro-
tože náklady musí hradit město, tj. každý 
občan, tedy i já. 

Dále mne zajímá, kdo bude hradit 
náklady na vyčištění budov a také ve-
řejného osvětlení, které byly jedním z vás 
takto poškozeny.

Předpokládám, že se mi někdo z před-
stavitelů radnice, nejlépe pan Stropnic-
ký, kterého se to bezprostředně týká, ofi ci-
álně vyjádří v co nejbližším termínu

S úctou občan Prahy 3 Jiří Zitta

Fotbalové naděje Viktorky Žižkov 
vítězily na mládežnickém turnaji

Celé nedělní zářijové odpoledne patřilo 
mladým fotbalistům z přípravky Viktor-
ky Žižkov v.o.s., který se konal nedaleko 
Benátek nad Jizerou. Fotbalového klání 
se zúčastnily týmy napříč celou republi-
kou. Organizátoři rozdělili kluby do čtyř 
základních skupin. Do skupiny ´´B´´ 
byli zařazeni i mladí hráči Viktorky. 
Společně se Štětím, Kolínem, Baumitem 
Jablenec a Bohemians Praha. Chlapci 
společně s jednou slečnou ve věku 5–7 let 
dokázali ve své skupině postupně pora-
zit všechny soupeře. Pouze ve vypjatém 
zápase s Bohemians Praha byl výsledek 
nerozhodný. I přes remízu s klokany Vik-
torka slavila vítězství ve skupině. Poté  
postoupili dále i přes Spartu Praha, 

se kterou při mistrovském zápase před 
týdnem podlehli dvouciferným výsled-
kem. V superfi nále podlehli Bohemians 
1905 a byl to jediný prohraný zápas na 
celém turnaji.

Na celý turnaj dohlížel bedlivým 
okem pan Miroslav Fabík, zastupitel, 
který je místopředsedou sportovní komi-
se. Z výkonů mladých reprezentantů Vik-
torky byl samozřejmě nadšený a ve vol-
ných chvílích v přestávkách mezi zápasy 
si s kluky dokonce zahrál karty.

Pro přípravku Viktorky je tento výsle-
dek velkým úspěchem. V týmu se prosa-
dili mezi jinými i hráči a jedna hráčka,, 
kteří začali hrát fotbal závodně po ná-
boru z turnaje Františka Josefa I. v prv-
ním ročníku pořádaného v květnu. Nad 
tímto turnajem drží záštitu městská část 
Praha 3.

Na tomto příkladu je vidět, že systé-
mová práce s dětmi již od mateřských 
škol nese své ovoce.

Josef Horváth, trenér mládeže 

Je to jasná podpásovka ve vztahu 
ke koaličnímu partnerovi
Doufám, že jablko, které nám spadlo na 
žižkovskou radnici při minulých komu-
nálních volbách v podobě Matěje Strop-
nického, spadlo daleko ale opravdu da-
leko od stromu.

Kdyby se Stropnický starší, jménem 
Martin, choval ve vládě tak jako jeho 
syn na radnici, měli bychom tady asi 
třetí světovou válku, přinejmenším však 
bychom ji vyhlásili svým partnerům 
v NATO.

To mne napadlo po přečtení člán-
ku v Radničních novinách, kde zmí-
něný Matěj napadá svého kolegu, že 
je pomalý a nereaguje adekvátně na 
privatizaci bytů, kterou on operativně 
urychlil. Což o to, urychlit privatizaci 
je věc záslužná, nicméně každý trochu 

zběhlý domácí kutil, neřku-li technik, 
vám řekne, že rozhodnout o privatiza-
ci je věc neskonale jednodušší, trvají-
cí zlomek času oproti přípravě, kterou 
včetně realizace vyžaduje oprava byto-
vého fondu. Od stavebního povolení až 
po výběrové řízení o dodavateli. Není 
tomu nakonec tak, že řečený Matěj se 
rozhoduje sám, bez konzultací s kole-
gy a způsobuje tak koalici problémy, 
za které ji na stejné straně Radničních 
novin kritizuje zastupitelka Šandová? 
Také jsem byl vždy v domnění, že se na 
radnici rozhoduje o velkých věcech ve 
sboru, takže kdepak se pohybuje Matěj 
Stropnický?

Je to jasná podpásovka ve vztahu 
ke koaličnímu partnerovi před volbami 
a pohrdání schopnostmi občanů se vy-
znat v tak jednoduchých věcech. Kdo sle-
duje dění na žižkovské radnici, ví, že to, 
co popisuji, není ojedinělý příklad cho-
vání Matěje Stropnického. Nápadný je 
způsob komunikace s veřejností. Nikdy 
neopomene se pochválit. Trochu mi to 
nehezky zavání podrazem. Nechtěl bych 
mít  Matěje Stropnického v partě, i kdy-
by šlo jen o čutanou. 

Ing. Kánský Jaroslav

Doufám, že dostanou pochvalu
Vážená paní starostko. V dnešní době 
častěji dostáváte stížnosti a nářky. Ráda 
bych učinila opak. Rozhodně pochvalu 
tyto lidičky moc nedostávají, poněvadž 

společnost  ji   považuje za nepotřebnou. 
Všimla jsem si party s koštaty na Chmel-
nici / BUČI z. s.VEŘEJNÉ PROSPĚŠ-
NÉ PRÁCE PRAHA 3/ bylo jasné, už 
napohled, že oni si to nemyslí a že si 
vzali za úkol pro krásnou Prahu OD-
VÁDĚT PRÁCI KVALITNĚ. DĚKUJI 
A DOUFÁM, ŽE POCHVALU DOSTA-
NOU. V této práci takové nasazení se 
málokdy vidí.

Helena Kaplanová

Řeči a realita pana Stropnického
Pane Stropnický, naivně jsem uvěřil, 
že jste slušný člověk. Dnes jsem žasnul 
– když jste (vedle Svobodných) jako je-
diná partaj  ŽIŽKOV NEJEN SOBĚ (+ 
KDU + ZELENÍ), polepili naši Prahu 3 
devastujícím nelegálním volebním po-
lepem vč. vaší sebestřené hlavy, asi zce-
la bez pokory, nechápající, o čem je 
život.

Škoda, že jsme tentokrát toho lepiče 
s policií nechytili. 

Pane Stropnický, zkuste se nad sebou 
zamyslet, příp. někdo starší, aby vám vy-
světlil, co se má a nemá. A osobně očistě-
te naše ulice od polepu! Víte, kolik peněz 
nás stojí očista? 

Přeji nám všem, abychom se již vyda-
li do slušných a klidných časů, jak já ří-
kám „probudit se již z komatu“, přeladit 
z výkonu na hodnoty, žít, ne přežívat.

Václav Vaněček
redakčně kráceno
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volební inzerce

MILUJEME PRAHU 3

www.proprahu3.cz

č.1
VOLTE
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Matěj Stropnický

kandidát na starostu Prahy 3

ŽIŽKOV  
(NEJEN) SOBĚ!

s podporou

Martina Chmelová

Zastupitelka Prahy 3
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volební inzerce

Hospodárná 
a sociálně citlivá Praha 3
Ing. Mgr. Irena Ropková, 
advokátka, kandidátka na starostku Prahy 3

„Hájit práva lidí je pro mě samozřejmostí.“

10 priorit pro Prahu 3 
VOLTE ČÍSLO 10  

 1. dostupné bydlení pro seniory 
i mladé rodiny

 2. kvalitní sociální a zdravotní 
služby pro všechny

 3. místo ve školce pro každé dítě
 4. všestranná podpora sportu
 5. konec nadvlády developerů 

v Praze
 6. bezpečné a čisté ulice
 7. spolehlivá a dostupná 

veřejná doprava
 8. úřad bez čekání 

a pod jednou střechou
 9. zastavení zbytečných 

nákupů a investic
 10. více aktivního odpočinku 

a kultury

inz_cssd_praha3_138x179_V2_1.indd   1 15.9.2014   4:03:32

Komunisté: 

Prahu pro lidi 
 

Rozšířit 
tramvajové 

tratě 
po Žižkově 

 

Metrem 
od hlavního nádraží 

přes Žižkov 
do Vysočan 

 

Obnova, 
úklid a oprava 

chodníků 
 

Omezení 
tranzitní, 

především nákladní, 

automobilové 
dopravy 

 

 
Zachování zeleně 

 

a rekreačních ploch 
 

v okolí Parukářky, 
 

ale i na Vítkově, 
 

Krejcárku a 
Balkáně, 

 

Židovských pecích, 
 

v parcích a dvorech; 
 

výsadba stromů 
 

v dalších ulicích. 
 

Snížení hluku, 
emisí, prachu a 
dalších nečistot 

 
Odstranění 

černých 
skládek 
a vraků 

 
Rozšíření 

sběru a třídění 
odpadu 

 
Vymístění 

kontejnerového 
překladiště 
z nádraží 

na Žižkově




�
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důležité informace

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, ni-
koliv pro živnostníky a fi rmy! Nevhazuj-
te stavební suť, nebezpečné odpady a odpad 
ze zeleně. Úklid stanovišť zajistní fi rma AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o., tel.: 296 339 
909 nebo 926 339 912, další informace na tel.: 
222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. 

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 2014
Současně bude zajištěn úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních vpustí. Pro 
zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek: uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel, úklid prostor kolem 
stanovišť odpadových nádob. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní značky s vyznačením dne a hodin platnosti. V zóně 
placeného stání není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

  Blok č. 1 – čtvrtek 2. 10.
Hollarovo náměstí, Květná, Soběslavská (Votická–Ho-
llarovo náměstí), Šrobárova, (Soběslavská–U Vinohradské-
ho hřbitova), U Vinohradské nemocnice, U  Vinohrad-
ského hřbitova, Votická (Šrobárova–Květná),

  Blok č. 2 – pátek 3. 10.
Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská, Kouřimská, 
náměstí Jiřího z Lobkovic, Náměstíčko v Kouřimské, 
Písecká, Slezská (náměstí Jiřího z Lobkovic–Jičínská), 
Šrobárova (Jičínská–Soběslavská), V Horní Stromce

  Blok č. 3 – pondělí 6. 10.
Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská–
Korunní), Perunova, Řipská (Vinohradská–Korunní), Slez-
ská (Jičínská–U vodárny), U vodárny (Vinohradská–Korunní)

  Blok č. 4 – úterý 7. 10.
Baranova, Křišťanova, Lucemburská (Radhošťská–Ji-
čínská), spojka Baranova–Sudoměřská, Olšanské ná-
městí – parkoviště
Přemyslovská (Radhošťská–Jičínská), Radhošťská, Su-
doměřská, Žižkovo náměstí

  Blok č. 5 – pondělí 13. 10. 
Bořivojova (Ondříčkova–Orlická), Jagellonská, Laubo-
va, Lucemburská (Milešovská–Radhošťská), Milešovská, 
náměstí Jiřího z Poděbrad, Orlická, Přemyslovská (ná-
městí Jiřího z Poděbrad–Radhošťská), Slavíkova (Ondříč-
kova–náměstí Jiřího z Poděbrad), Velehradská

  Blok č. 6 – čtvrtek 9. 10. 
Bořivojova (U Rajské zahrady–Kubelíkova), Čajkovského 
(Sladkovského náměstí–Kubelíkova), Chvalova, Ježkova, 
Krásova (Kubelíkova–Seifertova), Kubelíkova, Lipanská 
(Táboritská–Bořivojova), Přibyslavská, Siwiecova, Slad-
kovského náměstí, U Rajské zahrady (Vozová–Havelko-
va), Víta Nejedlého, Vlkova

  Blok č. 7 – pátek 10. 10.
Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Husinecká, Jero-
nýmova, Kostnické náměstí, Krásova (Seifertova–Husi-
necká), Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Řehořova, 
Štítného (Blahníkova–Cimburkova), U božích bojovníků

  Blok č. 8 – středa 8. 10.
Havlíčkovo náměstí, Chelčického (Prokopova–Li-
panská), Chlumova (Seifertova–Prokopova), Lipanská 
(Chelčického–Havlíčkovo náměstí), Lupáčova, Milíčova, 
Rokycanova (Prokopova–Chelčického), Štítného (Cim-
burkova–Havlíčkovo náměstí)

  Blok č. 9 – středa 15. 10.
Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Chlumova 
(Koněvova–Roháčova), Jeseniova (spojky Žerotínova–Je-
seniova a Žerotínova–NN 1782), Komenského náměs-
tí (Roháčova–Sabinova), Lukášova, náměstí Barikád, 
Ostromečská, Prokopovo náměstí, Roháčova (Proko-
pova–Koldínova), Rokycanova (Prokopova–Koněvova), 
Sabinova, Tachovské náměstí, Tovačovského, Žerotí-
nova (Blahoslavova–Koldínova)

  Blok č. 10 – čtvrtek 16. 10.
Basilejské náměstí (západní strana), Biskupcova (Ze-
lenky-Hajského–Jana Želivského), Domažlická, Hájkova, 
Kališnická (v úsecích Domažlická–slepý konec a Hájko-
va–Pražačka), Ke kapslovně – včetně zálivu, Koldínova, 

Malešická (Basilejské náměstí–Na Parukářce) – včetně zá-
livu, Na Parukářce, Pražačka, Roháčova (Koldínova–Ze-
lenky-Hajského), U zásobní zahrady, Zelenky-Hajské-
ho, Žerotínova (Koldínova –Zelenky-Hajského)

  Blok č. 11 – pátek 17. 10.
Hraniční (Na Balkáně –Koněvova), Kunešova, Na Bal-
káně (Za žižkovskou vozovnou–Na vlastním), Na hlídce 
(Na Balkáně –Koněvova), Na Ohradě, Na vlastním, Nad 
Ohradou, Strážní (Na Balkáně–Koněvova), Šikmá, V bez-
pečí, V domově (Pod vrcholem–Za žižkovskou vozovnou), 
Za žižkovskou vozovnou (Koněvova–Kunešova)

  Blok č. 12 – pondělí 20. 10.
Ambrožova, Basilejské náměstí (východní strana), Bis-
kupcova (Jana Želivského–Jeseniova), Buchovcova, 
Jilmová (parkoviště proti č. 9 –11 se nečistí), Loudova, 
Malešická (Basilejské náměstí–Ambrožova), Na hlídce 
(Koněvova–Jeseniova), Na vápence, Na Viktorce, Reč-
kova, Strážní (Koněvova–Jeseniova), U staré cihelny, 
Viklefova, Za žižkovskou vozovnou (Koněvova–Jilmová)

  Blok č. 13 – 21. 10.
K Chmelnici, K lučinám, K vrcholu, Křivá I (spojka 
Luční–Luční), Křivá II, Luční, Na Balkáně (Spojovací–Na 
vlastním), Na lučinách, Na vrcholu, Nad lukami, Pod 
vrcholem, U kněžské louky, V domově (K lučinám–Pod 
vrcholem), V okruží

  Blok č. 14 – 22. 10.
Květinková (V zahrádkách–Na Jarově), Mezi domky (Za 
Vackovem–Na Vackově), Na chmelnici, Na mokřině, Na 
rovnosti, Na Vackově (Pod Jarovem–Malešická), Pod 
Jarovem, Pod lipami (Na Jarově–Plavínová vč. slepého 
úseku), Schöffl erova, V zahrádkách, V zeleni (V zahrád-
kách–Na mokřině), Za Vackovem

  Blok č. 15 – sobota 18. 10.
Husitská (Koněvova–Trocnovská) – pravá strana ve směru 
do centra, Jičínská (Olšanské náměstí–Vinohradská), Koně-
vova (Jana Želivského–Husitská) – pravá strana ve směru do 
centra, Koněvova – parkoviště u ul. Pražačka, Prokopova 
(Husitská–Rokycanova), Seifertova (Italská–Táboritská)

  Blok č. 16 – neděle 19. 10.
Husitská (Koněvova –Trocnovská) – pravá strana ve smě-
ru z centra, Jičínska (Vinohradská–Korunní), Koněvova 
(Jana Želivského–Husitská) – pravá strana ve směru z cen-
tra, Korunní (U vodárny–Šrobárova, kom. příslušná území 
MČ Praha 3), Vinohradská (Jičínská–Jana Želivského) – 
pravá strana ve směru z centra

  Blok č. 17 – úterý 14. 10.
Blodkova, Bořivojova (Kubelíkova–Ondříčkova), Čaj-
kovského (Ondříčkova–Kubelíkova), Fibichova, Křížkov-
ského, Ondříčkova (Slavíkova–Žižkovo náměstí), Po-
spíšilova, Slavíkova (Ježkova–Ondříčkova), Ševčíkova, 
Škroupovo náměstí, Zvonařova

  Blok č. 18 – 23. 10.
Jeseniova, Slepá část komunikace k objektům Jese-
niova č. or. 36, 38, 46, Pod Parukářkou, V Kapslovně

  Blok č. 19 – 24. 10.
Buková, Habrová, Květinková (Na Jarově–Pod lipami), 
Na Jarově, Osiková (Pod lipami–Habrová), Pod lipami 
(Na Jarově–Koněvova), V jezerách

Biokontejnery pro rok 2014
místo přistavení datum čas

Za Žižkovskou vozovnou/V Domově 25. října  9.00–12.00

Květinková/V Zahrádkách 26. října  9.00–12.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Mobilní sběr nebezpečných odpadů na 
území hl. m. Prahy je služba určená pro 
občany Prahy (osoby s  trvalým poby-
tem na území města). 

Z  tohoto důvodu vyžaduje obsluha 
svozového vozidla předložení občan-
ského průkazu při odevzdání odpadů. 
Obsluha si z občanského průkazu za-
píše jméno a bydliště osoby, která od-

pad odevzdala, aby bylo zajištěno, že 
tato služba nebude zneužita jinou oso-
bou. Žádné další údaje nejsou z průka-
zu totožnosti opisovány. 

Služba mobilního sběru nebez-
pečných odpadů je určena občanům 
všech městských částí, bez ohledu na 
to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Ob-
sluha svozového vozidla je tedy po-

vinna od občana odpad převzít i v pří-
padě, že má trvalý pobyt na území jiné 
MČ, než na které se momentálně svo-
zové vozidlo nachází.

Svoz mobilního odpadu proběh-
ne dne 13. 10. Informace o umístění 
všech stanovišť najdete na stránkách 
www.praha3.cz a také na www.envis.
praha-mesto.cz. 

místo datum čas

Na Vrcholu/V Domově

 3. října 14.00–18.00

24. října 14.00–18.00

29. října 15.00–19.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11

 3. října 15.00–19.00

24. října 15.00–19.00

29. října 14.00–18.00

nám. Barikád u školy

 2. října 15.00–19.00

20. října 14.00–18.00

25. října 10.00–14.00

Kostnické nám./Blahníkova

 2. října 14.00–18.00

20. října 15.00–19.00

25. října  9.00–13.00

Buková/Pod Lipami

 4. října 10.00–14.00

23. října 14.00–18.00

31. října 15.00–19.00

Jeseniova 143

 4. října  9.00–13.00

23. října 15.00–19.00

31. října 14.00–18.00

Orlická/Přemyslovská
 1. října 15.00–19.00

22. října 14.00–18.00

Sudoměřská/Křištanova
 1. října 14.00–18.00

22. října 15.00–19.00

Křivá 15
 7. října 15.00–19.00

17. října 14.00–18.00

Přemyslovská/Sudoměřská
 7. října 14.00–18.00

17. října 15.00–19.00

U Rajské zahrady/Vlkova
11. října 10.00–14.00

16. října 14.00–18.00

V Zahrádkách/Květinková
11. října  9.00–13.00

16. října 15.00–19.00

Ambrožova/Malešická
 6. října 14.00–18.00

15. října 15.00–19.00

Koněvova/V Jezerách
 6. října 15.00–19.00

15. října 14.00–18.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
 9. října 14.00–18.00

18. října 10.00–14.00

Tachovské nám. u tunelu
 9. října 15.00–19.00

18. října  9.00–13.00

Vyhlášení grantových témat 
pro rok 2015

Městská část Praha 3 každoročně vyhlašuje grantová témata na projekty or-
ganizací a spolků pro oblast kultury, výchovy a vzdělávání, sociálně zdravotní 
a životního prostředí. Nově jsou zavedeny dvouleté granty, určené na zajištění 
provozu organizací.

Uzávěrka podání žádostí o podporu
z Grantového a podpůrného fondu je 31. 10. 2014!

Úplné znění Zásad Grantového a podpůrného fondu včetně informací o mož-
nostech podávání žádostí jsou k dispozici na webu městské části v sekci Dů-
ležité informace.

Nepřišly vám Radniční noviny?
V případě, že vám Radniční noviny nepřijdou v pořádku do schránky, napiš-
te nám na adresu redakce: Havlíčkovo náměstí 11, Praha 3, 130 00 nebo 
e-mailem: RN@praha3.cz.
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kultura

Jak se rodí socha? V potu, dřině a euforii
Žádnému čtenáři Radničních novin jistě neunikla zpráva o studentské sochařské soutěži, která 
má za cíl ozdobit vrch Vítkov uměleckými díly. Výprava za autory vítězných návrhů se nesla vy-
loženě v investigativním duchu, a přestože výrobní proces se u každého z nich liší, jedno zůstává 
společné: stvořit umělecké dílo stojí stejné nervy a úsilí jako postavit malý dům. Ovšem za rekord-
ně krátkou dobu.

Na štíhlých betonových 
pilotech s ocelovými 
trny budou na Vítkově 
odhalena umělecká díla 

dne 2. října od 16 hodin. Oltář pro 
Vítkov, Noc, Trychtýře zde budou vy-
staveny po celý kalendářní rok, aby 
nabídly kolemjdoucím estetický zá-
žitek a  podprahové poselství. Svou 
formou a umístěním tak budou sou-
těžit po celých 12 měsíců, až odbor-
ná porota vybere jedno z děl, kte-
ré městská část Praha 3 odkoupí a 
stane se trvalou součástí Vítkova. 
V dalších ročnících se bude postu-
povat stejně do té doby, dokud ne-
vznikne trvalá venkovní výstava. 
Radniční noviny se vydaly do ateli-
érů a průmyslových areálů, kde so-
chy postupně vznikaly. Dvanáctiho-
dinové šichty, brzké ranní vstávání 
a trvalou únavu bylo cítit na kaž-
dém ze soutěžících. V duchu je ale 
hřál viditelný optimismus.

Oltář pro Vítkov
V dopoledních hodinách přijíždím 
do Kralup nad Vltavou. Zde kousek 
od nádraží v průmyslovém areálu fi -
nišují práce na uměleckém díle Oltář 
pro Vítkov. S plachým a unaveným 
výrazem mě vítá Pavlína Hlavsová, 
na kterém se podepsalo pracovní na-
sazení. „Do 29. září máme termín ode-
vzdání, času není nazbyt,“ vysvětluje 
Pavlína Hlavsová. Obří nohy leží 
zatím bezvládně na podlaze, něko-
likatunová „kolébka“ čeká na další 
proces, svařená železná konstrukce 
se zdá být překvapivě menší. 

„Na svaření železné konstrukce 
jsem měla výpomoc, ta se pak potáh-
la pletivem. Dva týdny jsem klasicky 
modelovala z hlíny, na celé sádrové 
formě nás dělalo šest. Tady se udělal 
sklocement. Teď pracujeme na víku. 
Jsme tu již od 6 od rána, je to 
ale příjemnější než modelování, kte-
ré vkuse zabralo 12 hodin,“ pokra-
čuje Pavlína, kterou čeká posled-
ní ročník studia. Myšlenka Oltáře 
pro Vítkov pochází již z minulého 
roku, kdy dílo mělo zdobit odsvě-
cený kostel jako křtitelnice, která 

prostoru měla navrátit svátost. 
„Když se vyhlásila tato soutěž, přišel 
mi Oltář vhodný i kvůli duchovnímu 
poselství. Vítkov má také punc znovu-
nabyté svátosti,“ podotkla autorka 

na závěr. Oltář čeká už jen cesta 
na vernisáž. Jedinou starost dělá 
výška celého díla, která by mohla 
vadit během přepravy nákladním 
autem.

Práce jako na stavbě
V Buštěhradské ulici ve Střešovicích 
je ukrytý ateliér VŠUP, který využívá 
další ze soutěžících Matouš Lipus. 
Náhodou zde vzniklo i jiné umělec-
ké dílo známé celé Praze a hlavně 
Žižkovu, jezdecká socha Jana Žižky 
z Trocnova. Matoušovi s prací po-
máhají další dva kolegové, zahranič-
ní studenti z Polska a Francie. Spo-
lečně natírají silikonem monument 
Noc, potemnělou animální bytost 
„Nerad bych dílo konkretizoval. Očeká-
vám, že Noc bude působit jako diva-
delní hra, interpretaci si vytvoří každý 
sám,“ říká Matouš Lipus. I zde nej-
těžší práce zabraly modelování so-
chy, která má rozměry lidské bytos-
ti. Konstrukce z ocelové armatury 
drží celé dílo pohromadě, celá socha 
váží okolo 600 kg. „Je to jako když 
stavíte malý dům. Práce vyžadují kom-
plexní nadhled. Abyste měli naplánova-
né všechno dopředu, se učíte celý život,“ 
pokračuje Matouš a přitom roztírá 
další vrstvy silikonu. „Vítkov je výbor-
ná příležitost. Je to podaná ruka nám 
sochařům, za to jsem fakt vděčný. Dřív 
fungoval čtyřprocentní zákon na zesteti-
zování veřejného prostoru, který byl již 
za první republiky. Bohužel se moc spo-
joval s komunismem. Snad by se mohl 
vrátit. I v současnosti by mohly vznikat 
ekvivalenty kvality,“ glosuje rozhod-
nutí Prahy 3, že městská část bude 
dávat dvě procenta kapitálových 

výdajů svého rozpočtu na pořízení 
soch a uměleckých předmětů pro 
veřejný prostor.

Litina v krajině
Zcela jiný postup zvolila poslední 
ze soutěžících Petra Křivová. „Rea-
lizace mého návrhu začala tvorbou vý-
kresů pro slévárnu, se kterou jsem se do-
hodla, z jakých materiálu bude model 
a jaderník. Model jsem vytvářela kom-
binací dřeva a polystyrenu. Jaderník, 
který slouží pro otisk vnitřního prosto-
ru, je ze dřeva a kovu. Vše se odvezlo 
do slévárny, která vyrobí pomocí dusá-
ní písku formu a jádro. Písek se dusá 
do železných rámů. Do dutiny vzniklé 
mezi formou a jádrem se nalije roztave-
ná litina. Po vychlazení se odlitek očistí 
od nálitku. Vyvrací se díry, dvě části 
se spojí šrouby a socha je připravena 
k instalaci,“ vysvětlila autorka díla 
Trychtýře, inspirovaného stejnojmen-
nou básní Christiana Morgenster-
na. Už od počátku měla ale jasno 
v tom, že socha má zapadat samo-
volně do krajiny. Proto je Vítkov 
podle ní dobrá příležitost pro mla-
dé autory. „Širší veřejnost se tímto způ-
sobem seznámí blíž se současným umě-
ním, bude s ním v každodenním styku 
a nikoli jen za zdmi institucí,“ uzavírá 
Petra Křivová. Vrch Vítkov už jen 
čeká, až přivítá nové hosty ve svém 
parku.  

-ham-

Praha 3 podpoří sochařskou tvorbu
„Praha 3 bude každý rok dávat dvě pro-
centa z kapitálových výdajů svého roz-
počtu na pořízení soch a uměleckých 
předmětů pro veřejný prostor. Novou 
směrnici, která má zajistit trvalé oboha-
cování veřejných prostor o  hodnotná 
umělecká díla, schválili radní třetí měst-
ské části,“ říká zástupce starostky Pra-
hy 3 Matěj Stropnický.

Do rozpočtu odboru kultury Prahy 3 
tak půjdou již od příštího roku fi nance ve 
výši dvou procent z investic do stálých 
aktiv, jako jsou budovy či pozemky. 

Dvě procenta se budou počítat vždy 
z rozpočtu předchozího roku. Takto vy-
členěné fi nance půjdou na pořízení kul-
turních předmětů ve veřejném prostoru 
zejména v souvislosti s právě probíha-
jícími investičními akcemi.

Pořízení soch a uměleckých před-
mětů bude možné na základě dopo-
ručení kulturní komise a následného 
schválení Radou městské části Pra-
ha 3. Schvalování rady musí předchá-
zet soutěž o návrh, ve které bude kul-
turní předměty vybírat odborná porota.

Vychází nová knížka o Domě odborových svazů
Dalším přírůstkem do ediční řady 
o přístupných a utajených archi-
tektonických skvostech je publika-
ce Všeobecný penzijní ústav Dům 
odborových svazů. Knížka s foto-
grafi emi Rudo Prekopa a textem 
Dity Dvořákové měla křest 25. září 
přímo ve funkcionalistické budově 
a vychází přesně na 80. výročí pa-
láce VPÚ.

Po publikacích Kostel nejsvětější-
ho Srdce Páně a Nákladové nádraží 

Žižkov tu je další přírůstek do edič-
ní řady, který zavede čtenáře na mís-
ta stěžejního díla funkcionalistické 
architektury. „Tato edice si klade za cíl 
zprostředkovávat kvalitními fotografi e-
mi a odborným textem vynikající archi-
tekturu na území Prahy 3 a zároveň při-
spět k tomu, aby tyto budovy alespoň čas 
od času otevřely své dveře veřejnosti. To je 
součást našeho propagačního úsilí u koste-
la na Jiřáku, u nákladového nádraží i zde 
u domu odborářů,“ uvádí zástupce sta-
rostky Matěj Stropnický a dodává: „Na 

příští rok v této řadě připravujeme prů-
vodce žižkovskými pavlačovými domy.“

První „mrakodrap“, jak byl VPÚ 
ve své době nazýván kvůli své výš-
ce, byl otevřen roku 1934 a již ten-
krát vzbuzoval pozitivní i negativní 
reakce. Třicetiletí autoři Josef Havlí-
ček a Karel Honzík použili při navr-
hování dobové urbanistické, dispo-
ziční a technické postupy. Otevřený 
půdorys, přehledná organizace pro-
vozu nebo charismatické konstruk-
ce pilířového systému v modulové 

soustavě zapříčinily v roce 1968 vy-
hlášení Domu odborových svazů 
kulturní památkou.

Publikaci zdobí dobové i nynější 
fotografi e. Zcela jistě zaujmou pů-
vodní stavební výkresy, dobový tisk 
nebo dokumentace z probíhajících 
prací včetně portrétů obou autorů. 
Detaily na interiér, které tvoří jed-
notné kancelářské buňky, mramo-
rová dlažba, kamenné obklady stěn 
a zábradlí z bílého bronzu zůstaly po 
80 letech takřka totožné. Dochovaly 

se i „mateční“ hodiny časoměrného 
systému. Mnoho jiných dobových 
artefaktů ale již zmizelo a jen for-
mou této publikace lze obdivovat ne-
dochovaný bufet či tehdejší design 
dubových skříněk, jimiž byla každá 
místnost v budově vybavena. Novin-
kou v době první republiky byla kli-
matizace, která je zde dodnes.

Publikaci o manifestu moderní 
architektury lze pořídit za 100 Kč na 
odboru kultury v Lipanské 11. 

-ham-

V čelákovických ocelárnách se tavily Trychtýře Petry Křivové

Pavlína 
Hlavsová 
fi nišuje 
s pracemi díla 
Oltář pro Vítkov

Autor Matouš 
Lipus pracuje 
na reliéfu 
v prostorách, 
kde vznikla 
jezdecká socha 
Jana Žižky
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Kulturní organizace zřizované 
městskou částí Praha 3: 

Atrium na Žižkově, Junior klub,
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

 1. st 19.30 30 let spolu Pražského 
kytarového kvarteta (G. Ph. 
Telemann a další)

 6. po 19.00 Dny žižkovského 
kulturního dědictví 2014 
(Slavnostní koncert židov-
ského folklóru)

 7. út 19.30 Lidová muzika z Chrástu 
 8. st 19.30 Cimbálová muzika Jiří-

ho Janouška (V tem Kyjově, 
krajním domě)

 9. čt 19.30 P. Hejný – violonce-
llo (Charles Francois Gand 
1830s), R. Ardaševová – 
klavír (L. van Beethoven)

11. so 15.00 J. Pazdera – housle, 
V. Mácha – klavír (J. Brahms, 
F. Schubert)

17. pá 19.30 Malá česká muzika 
J. Pospíšila

20. po 19.30 Setkání se souborem 
Musica Bohemica

21. út 19.30 J. Krejčí – klarinet, 
P. Hejný – violoncello, 
M. Sekera – klavír (J. S. Bach 
a další)

22. st 19.30 H. Švendová a You Wu 
(Kytara napříč žánry)

23. čt 19.30 Trio Bergerettes 
(J. Suk a další)

25. so 15.00 S. Bagliano – zobcová 
fl étna, E. O. Huetter – violon-
cello (J. van Eyck a další)

29. st 19.30 Komorní orchestr 
Archioni plus (Valčíky a jiné 
tance)

31. pá 19.30 Finále 2. ročníku ky-
tarové soutěže SAI – Kytara 
napříč žánry

VÝSTAVY
do 10. 10. – VIII. Žižkovský

výtvarný salon
16. 10. – 14. 11.
Kameny, dřeva, květy...
Pavel Mizera – kamenné a dřevěné 

objekty
Kamila Housová Mizerová – velkofor-

mátové kresby a tisky

Junior klub,Kubelíkova 27,
Praha 3, Palác Akropolis

 7. út 19.30 Dividlo J. Stivína
 9. čt 19.00 Vl. Mišík a ETC... 

40 let

10. pá 10.00 Vražda v penzionu pro 
starší dámy – veřejná gene-
rální zkouška

12. ne 19.30 Paul Millns, support: 
Justin Lavash

13. po 19.30 Zapaska, host: Kuz-
mich Orchestra

17. pá 19.30 Inna Zhelannaya, 
host: Narajama

18. so 15.00 Pohádkový Žižkov 
30. čt 19.30 Zuby nehty, křest CD
31. pá 19.30 Skrytý půvab byrokra-

cie – 15 let + Ženy

Nákladové nádraží Žižkov
Jana Želivského 2
www.nakladovenadrazizizkov.cz

 7. út 19.00 rozlučkový večírek NNŽ 
11.–30. 10.00–17.00 Legiovlak 
14. út 19.00 Divadlo Utlačován 
16.–17. 8.00–18.00 Mezinárodní 

konference Landscape 
24. pá 19.00 Free Art Friday
31. pá 21.00 International dub con-

vention

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9

18. 9. – 24. 10.
Sněžana a Dragomir Lužaičovi

„Návrat do budoucnosti“

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
www.zizkovskedivadlo-jc.cz

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno jinak.

Na zadaná představení není možné 
objednávat vstupenky.

 1. st Dobytí severního pólu (ABO C)
 2. čt Hospoda Na mýtince
 5. ne 16.00 a 19.00 Dlouhý, široký 

a krátkozraký
12. ne Cimrman v říši hudby (zadáno)
14. út Záskok (zadáno)
15. st Blaník
16. čt Vyšetřování ztráty třídní 

knihy (zadáno)
19. ne 18.00 Němý Bobeš
21. út Akt
22. st Záskok
23. čt Švestka
29. st České nebe
30. čt České nebe

Hosté žižkovského divadla JC
 3. pá K. Čapek, O. Lážnovský: Vál-

ka s mloky za á 20 Kč, Dny 
žižkovského kultur. dědictví, 
(Divadlo Aqualung)

 6. po Moliére: Tartuffe – pražská 
premiéra (Divadlo A. Dvořáka)

 7. út O. Lážnovský: Pan Hus 
(Divadlo Aqualung)

 8. st A. Burzyńska: Ideální pár 
(TEĎ! Divadlo)

 9. čt R. Vencl, M. Doleželová: 
Když se zhasne (3D company)

10. pá Jiřímu Šlitrovo je 90 let 
– v rámci Nekonvenční 
žižk. podzim

11. so J. Verne: Vynález zkázy – 
new generation – premiéra 
(Divadlo Aqualung)

13. po N. Brixy: Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku!
(Divadlo Aqualung)

17. pá N. Simon: Drobečky z perní-

ku (Divadlo A. Dvořáka)
18. so W. Adler: Válka Roseových 

(Divadlo A. Dvořáka Příbram)
20. po W. Allen: Central Park West 

(3D company)
24. pá N. Simon: Drobečky z per-

níku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

25. so The Stand In – premiéra (hra 
Záskok v anglickém jazyce)

26. ne G. Montero: Frida K. (3D 
company)

27. po Z. Jirotka: Saturnin (Divadlo 
A. Dvořáka Příbram)

28. út 21.00 Paraple (zadáno)
31. pá G. Montero: Frida K. (3D 

company)

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

Rezervace vstupenek na www.kinoaero.cz 
a každý všední den po–pá 10–17 na tel. 

čísle: 608 330 088.

Kino Aero doporučuje
z říjnového programu: 

 7. út 20.30 Filmjukebox: Výchozí 
bod

11. so 18.45 MET: Live in HD | Mac-
beth

15. st 20.30 NT Live: Frankenstein
18. so 18.45 MET: Live in HD | Figa-

rova svatba
21. út 19.30 Biofonie: Ille & Blázen 

to byl
22. st 20.30 Björk: Biophilia Live
23. čt 19.45 NT Live: Skylight
24. pá 20.30 Premiéra fi lmu Route 

66 Revisited
25. so 14.45 Česká fi lharmonie 

živě: Z Nového světa (A. 
Dvořák)

28. út 20.30 Aero Naslepo
31. Festival otrlého diváka – dušičko-

vý speciál

Projekce pro seniory – každé úterý 
od 10.00
 7. Výchozí bod
14. Místa
21. Divoké historky
28. Andělé všedního dne

Kubelíkova 27, Praha 3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

Výstava ve foyeru:
4.–31. 10. – UV Filt(e)r – Ute Deutz 

a Vladimír Kovařík
 2. čt 19.30 – First Aid Kit
 3. pá 19.00 Anathema,

Mother´s Cake
 4. so 19.30 Anna Aaron + The 

Animen
 8. st 19.30 United Islands uvádí: 

Collegium Musicum
14. út 19.30 Respect Plus 2014: 

The Necks
15. st 20.00 7 pádů Honzy Dědka 

(dVA)

kultura

19. ne 20.00 Spitfi re Company: 
Krevety à la indigo (dVA)

20. po 20.00 Mime Fest: 
M. Trautman: King Pong´s 
Ping Pong Rodeo (dVA)

21. út 20.00 Mime Fest: Bodecker 
& Neander: Déja-vu? (dVA)

22. st 20.00 Mime Fest: RED BA-
STARD (dVA)

23. čt 19.30 Kieslowski – křest CD
24. pá 19.30 AM Festival: Cartonn-

age with Synthosymphonica
25. so 19.30 AM Festival: Ohm 

Square – křest CD
26. ne 19.30 Kabaret Caligula: 

Panzerfaust (dVA)
27. po 19.30 Robert Cray Band
28. út 19.30 Calm Season
29. st 19.30 EuroConnections: 

The Ukulele Orchestra 
Of Great Britain

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 224 817 886,
224 721 531

 1. st 10.00 Tantehorse/M. Čecho-
vá: S/He Is Nancy Joe

 2. čt 20.00 Tantehorse/M. Čecho-
vá & A. Miltnerová: Faith

 3. pá 20.00 Lety – 1942
 7. út 20.00 NANOHACH/L. Flory: 

Flashed by
 9. čt 20.00 L. Vagnerová & Com-

pany: La Loba
17. pá + 18. so 19.30 DOT504/J. 

Fruček & L. Kapetanea: 
Collective Loss of Memory 
(premiéra)

19. ne + 20. po P. Poráková:
Quilombo

21. út 20.00 NANOHACH/M. Záho-
ra & L. Bartůňková:
Orbis pictus

22. st 20.00 VerTeDance & Zrní: 
Kolik váží Vaše touha?

23. čt 20.00 VerTeDance/J. Havel-
ka/Clarinet Factory:
KOREKCE

27. po 20.00 NANOHACH/M. Záho-
ra: DIPTYCH (premiéra)

29. st 20.00 Farma v jeskyni:
Informátoři 

30. čt + 31. pá 20.00 Spitfi re Compa-
ny: Animal Exitus

Sdružení 
výtvarníků ČR
Korunní 119

 9. čt 17.00 vernisáž výstavy
J. Jáněová 

16.–18. 15.00 Podzimní Korunní 
dvorek 

Nekonvenční žižkovský podzim
Předprodej vstupenek a progra-
mové brožury od 1. 7. 2014 v tra-
fi ce Táboritská 26, Praha 3, tel.: 
734 478 438 (u stanice tramvaje č. 5, 
9, 26 – Olšanské náměstí)
 2. čt 19.30 Violoncellový recitál 

(Atrium na Žižkově, Čajkov-
ského 12)

 7. út 19.30 Apollon Quartet (No-
voměstská radnice, Karlovo 
náměstí 1/23, P-2)

 9. čt 19.30 Versa est in luctum 
cithara mea (Betlémská kap-
le na Žižkově, Prokopova 4)

10. pá 19.00 Jiřímu Šlitrovi je 90 
let (Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana, Štítného 5)

14. út 19.00 Missa Elegans (kostel 
sv. Prokopa na Žižkově, 
Sladkovského náměstí)

18. so 16.00 Kabaret pod starou 
lucernou (hotel Ariston, Sei-
fertova 65)

19. ne 16.30 Koncert vítězů 2. roč-
níku písňové soutěže B. Mar-
tinů (Gym. a Hud. škola hl. m. 
Prahy, Kom. nám. 400/9)

21. út 19.00 Slavnostní koncert 
k 50. výročí založení Janáč-
kova komorního orchestru 
(Bratrská jednota baptistů, 
Vinohradská 68)

23. čt 19.00 Ave Regina Caelorum 
(kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně, nám. Jiřího z Podě-
brad)

28. út 16.30 Slavnostní koncert 
k státnímu svátku ČR (Ná-
rodní památník na Vítkově, 
U Památníku 1900)

Podzemní sklad NNŽ se proměnil ve výstavní prostor
Podivuhodný zážitek mohli zažít návštěvníci nákladového nádraží, kde se ko-
nala výstava Prošel jsem kolem jabloně. Během týdne (16.–21. 9.) zde byly 
k vidění díla studentů AVU, kteří proměnili podzemní sklad v autentický vý-
stavní prostor. Čtveřice autorů Jan Harant, Jan Heres, Matěj Macháček, Fi-
lip Švehla v předem domluvené krátké lhůtě vytvořili desítky velkoformátových 
obrazů, v nichž se barevná malebnost mísila se zanedbanou špínou nádraží. 

Zvoneček zazpívá společně s japonským sborem
V Zrcadlové kapli pražského Klementina vystoupí 3. října od 18 hodin 
sborové studium Zvoneček – Praha spolu s japonským sborem Kanagawa 
Prefectural Yaei High School Choir. Sbor Jarmily Novenkové čeká po úspěš-
ném letošním koncertování ve velšském Llangollen, odkud si přivezl dvě 
medaile, další zkušenost, která je posune blíž k mezinárodní spolupráci.   
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rozhovor

„Nikdo z papalášů tady tu věž nechtěl,“ 
říká Václav Aulický
Příští rok tomu bude třicet let, kdy započaly přípravy na stavbu Žižkovské televizní věže, která se 
hned poté stala terčem kritiky veřejnosti a památkářů. Ani teď se nedá říct, že by nevyvolávala 
negativní reakce. Čerstvý sedmdesátník Václav Aulický, autor vysílače, se stal hostem promítání 
dokumentu Olgy Struskové v Informačním centru Praha 3. Pravá příležitost k tomu vyzpovídat 
uznávaného architekta, který střízlivě glosoval okolnosti vzniku nejvyšší stavby v Praze. 

Jak jste spokojený s fi lmem re-
žisérky Olgy Struskové?

Líbí se mi, je kvalitně natočený. 
Olgy Struskové si moc vážím, je to 
nakonec zkušený televizní „mata-
dor“, a svoji práci rozhodně umí. 
Pokusila se o nekonfrontační fi lm, 
který je ale plný různých názorů. 
Nápad se studenty není vůbec špat-
ný. Někteří tomu vytýkali přílišnou 
popisnost, mně se fi lm zamlou-
vá hlavně z toho důvodu, že není 
militantní.

Zrovna konfrontaci tam já ale 
cítím – na jedné straně obhajujete 
stavbu vy, na té další zaznívají kri-
tické názory od památkářů.

Jasně. Je ale konfrontace a kon-
frontace. Když se to vezme z hle-
diska běžné disputace, jsou názory 
proti, ale není to za hranou. Třeba 
názory pana Lukeše jsou fundova-
né, nejsou to žádné spontánní vý-
křiky, že se mu to tzv. „nelíbí“. Kdo 
v dokumentu vystupuje, nepodlé-
há zbytečným emocím, závisti nebo 
přehnanému nadšení. Jsou to věcné 
připomínky, které akceptuji. Zazně-
ly tam některé věci, s nimiž nesou-
hlasím. Já jsem s umístěním věže 
těžko mohl něco dělat. Postavit ji na 
Jižním Městě prostě nešlo, protože 
by nesplňovala svůj účel. Problém 
Prahy byl v tom, že se vysílalo pro-
vizorně z Petřína, pak se udělal stře-
dočeský vysílač na Cukráku, který 
je ale stranou města. Ten není scho-
pen pokrýt centrální oblast Prahy 
ani z 30 procent. Hledala se proto 
náhrada za Petřín a vždycky v po-
loze města. Jakmile se dostanete na 
okraj, svůj účel televize pak nemá, 
protože Praha je kopcovitá. Někte-
ré technické věci nelze provést. To si 
ale mnozí neuvědomují.

Také zaznělo, že by věž byla při-
jatelnější jen s  jedním tubusem, 
a ne se třemi. 

To by byl pak komín malešické 
spalovny. Byly památkové rady, po-
sudkové komise, které pak vybraly 
z variant členitou konstrukci a ne jen 
jednolitou. Opakuji, já jsem nikdy 
nerozhodoval o tom, kde má vež stát. 
Proto když padlo rozhodnutí, že 
bude ve městě, vznikl pak problém, 
aby zapadla aspoň trochu do celkové 
architektury Prahy. Tím že má Pra-
ha výrazný terénní reliéf, musí být 
věž „na kopci“, a tím je samozřejmě 
odevšud vidět. Ale třeba taková Ví-
deň má dokonce tři televizní věže! To 
málokdo ví. Vídeň je rovná, a proto 
se tak věže, které mají také okolo 200 
metrů, v horizontech dramaticky 

nijak neprojevují. Ty tři naše nožičky 
(tubusy) mají výhodu i takovou, že 
to jsou separátní cesty nahoru, kde je 
výtah nebo požární schodiště. Věž je 
do 130 metrů vlastně stabilní barák. 
Není to jen „zastrčený smrk“, který se 
během větru hýbe. 

V dokumentu se někteří vyjadřo-
vali i tak, že věž měla navazovat na 
normalizační žižkovskou sanaci.

Byl jsem u všech jednání a můžu 
vám říct, že nikdo z papalášů tady 
tu věž nechtěl! Nikdo tím nic nesle-
doval, o žádný pomník se nejednalo. 
Všichni chtěli vysílač na Petříně, pro-
tože by stál jen třetinu z výsledných 
nákladů. Byl by totiž mnohem men-
ší, protože Petřín má 324 metrů nad 
mořem. Další prozaický důvod byl 
ten, že už tam vedly všechny spojo-
vací kabely. Třetí důvod byl skoro až 
naivní – komunisté se báli, že když 
signál půjde z jiné strany, lidi by si 
museli přestavit antény a každého 
by to naštvalo. 

Příští rok oslaví věž 30 let od po-
ložení základního kamene. Asi jste 
už tenkrát věděl, že bude dominan-
tou nejen Žižkova, ale i celé Prahy.

To jsem věděl dávno předtím. Do 
téhle problematiky jsem se dostal již 
v roce 1978. Od té doby jsem se za-
býval tématikou nového televizního 
vysílače v Praze, protože spoje ho 
zkrátka nutně potřebovaly. Natvrdo 
musím říct, že kontroverze do toho 
patří. Dvě stě metrů vysoký klacek 
prostě vyčnívá nad vším.

Jak by se problém postavit věž v 
centru města řešil dnes?

Určitě jinak. Pravděpodobně by 
se realizovaly tři nebo čtyři místa, 
teď čistě spekuluju – třeba u Bohnic, 
na Petříně, na Vrchu sv. Kříže a Boh-
dalci. Byly by to menší stožárky, 
protože v období digitalizace by na-
konec stačily. Nebyla by to centrali-
zovaná stavba, ale decentralizovaná.

Kde všude měla věž stát?
Bylo vytipováno 16 lokalit, které 

vyhovovaly radiokomunikačnímu ší-
ření signálu, např. Pankrác, Bohda-
lec, Vrch sv. Kříže, Bohnice. Ale všu-
de to naráželo na zvláštní problémy. 

Letiště je docela blízko Prahy, moc 
prostorů pro výškové stavby pak ne-
zbývalo. Památkáři jednoznačně 
odmítli Petřín, za což jsem moc rád 
a taky to byl ve své době odvážný po-
stoj. Fakticky to skončilo tak, že věž 
bude stát v Riegrových sadech přesně 
tam, kde stojí dnes restaurace. Měly 
totiž dobré geologické základy a ne-
bránily letovému provozu. Věž by 
však byla vidět přímo od paty a půso-
bila by ještě vyšší, monumentálnější 
a tedy „kontroverznější“, než je teď. 
V téhle hrůze se pak objevil impuls, 
že bude mezi Riegrovými sady a Pa-
rukářkou, v Mahlerových sadech. 
Byl to pro všechny lepší kompromis.

Určitě jste byl vystaven mnoha 
emocím, když se rozhodlo postavit 
věž v Mahlerových sadech. Jak se 
k tomu postavila židovská obec?

Emocí bylo pochopitelně hodně, 
i my jsme je měli sami. Jednalo se 

o to, aby obec pozemek prodala. Na 
tom místě žádný hřbitov ani nebyl, 
byl zlikvidovaný. Účastnil jsem se 
všech jednání a můžu upřímně říct, 
že židovská obec v té době pozem-
ky velice ráda prodala. Protože za 
bolševika musela všechno odevzdat 
a jen tak tak se ekonomicky držela 
na nohou. Že by byla obec pod ně-
jakým tlakem, jsem nezaznamenal. 
Vykopané ostatky se pod dohledem 
pracovníka Židovské náboženské 
obce převážely na Nový židovský 
hřbitov. Málokdo ví, že velká část 
Žižkova a Vinohrad je na místě pů-
vodních hřbitovů – konkrétně na 
příklad Atrium na Žižkově, tam byl 
kdysi obrovský hřbitov. I v centru 
Prahy byly hřbitovy, a už nejsou. Jis-
tě, milé to není, ale tak to je. Kritici 
se ohrazují, že jsme hřbitov zlikvido-
vali. Nezlikvidovali. On tam prostě 
tehdy už nebyl.

S věží se již tenkrát počítalo jako 
s  relaxačním centrem. Co měla 
všechno v éře komunismu nabízet?

Žili jsme představou náměstí, kde 
jsou klauni, streetculture, vodní kas-
káda. Věž stála v bazénu, ten ale za-
dláždili, protože byl strašně špinavý. 
Kaskádu rozbili vandalové. Dokon-
ce jsme měli nádhernou sochu od 
Olbrama Zoubka, kterou jsme chtě-
li umístit na točité schodiště. To šlo 
pryč v obavě, že by ji někdo urazil 
ruce a bylo by po ní. Okolí věže 
dlouho chátralo.

Jak je na tom Žižkovská věž 
podle vás dnes?

Začalo to Miminy, které se mi moc 
líbí. Myslím si, že okolní park teď 
žije, a to je dobře. V co jsme tenkrát 
naivně doufali, se nakonec vyplnilo. 
Celý vnitřek věže je nový se skvělým 
designem od architekta Kozy. Fun-
guje tu restaurace, přilehlé okolí se 
zkultivovalo, konají se zde různé 
hap peningy – výstavy, koncerty, cyk-
lojízdy. Těší mě, že městská část také 
dělá hodně akcí okolo Jiřáku, které 
se věže taky zpovzdálí dotýkají. Ná-
klady na provoz věže jsou totiž ob-
rovské, proto i tohle pomáhá.

Nenapadlo vás někdy přespat 
v oblacích?  

To ne. Nejsem v situaci zaplatit za 
nocleh nějakou astronomickou část-
ku. To se raději podívám někam do 
ciziny, kam jsem nemohl za bolševi-
ka. Spal jsem tam, když byla věž ro-
zestavěná, někde ve špinavém koutě 
mezi ocelovými trámy. (smích) Tak-
že docela zážitek. 

Martin Hošna

Václav Aulický

(nar. 1944) je architekt 
a vysokoškolský pedagog. 
Jeho největším dílem je 
Žižkovský televizní vysílač 
(1985–1992). Mimo jiné je 
autorem televizního vysílače 
v Ostravě – Hošťálkovicích, 
provozní budovy České 
televize na Kavčích horách, 
kancelářské budovy Dia-
mond Point v Karlíně, Anděl 
Media Centra na Smíchově 
a řady dalších. Posledních 
více než deset let se dále 
věnuje spolu se svými kole-
gy projektům Pankrác City, 
a to zejména výškové budo-
vy City Tower ve spolupráci 
s americkým architektem 
Richardem Meierem, a pře-
stavbě a dostavbě komple-
xu Empiria. 

Nikdy jsem 
nerozhodoval 
o tom, kde má 
věž stát
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neziskový sektor

Nová Trojka
Jeseniova 19
tel.: 777 650 759,
222 589 404
www.nova-trojka.cz

27.–29. 10. podzimní prázdniny 
Nová Trojka je uzavřena. 29. 10.
probíhají pouze dopolední kurzy.

 3. pá 18.00 Pyžámkový večí-
rek, rezervace Jolana tel.: 
603 416 724.

9.–11. čt–so Podzimní dobročinná 
burza oblečení a potřeb pro 
děti. Info a formuláře pro pro-
dejce na www.nova-trojka.cz 
nebo tel.: 775 644 978

 9. čt 19.00–21.00  Mediace, pod-
stata a možnosti jejího využití 
v rodinných sporech

10. pá 20.00–22.00 Žena, rodina 
a práce aneb Jak sladit pra-
covní a rodinný život

12. ne 9.00–12.00 Sportovní dopo-
ledne pro ženy – rezervace 
Markéta tel.: 774 416 744

12. ne 15.00 Drakiáda
– Židovské pece

14. út 10.00–12.00 Trable s noční-
kem aneb Jak to zvládnout 
v pohodě – rezervace Jolana 
tel.: 603 416 724

19. ne 20.00 Osmnáctá Procházka 
fi lmem – Vyzpytatelné cesty 

Individuální poradenství a mediace
16. čt 16.30–18.00 Jak na poruchy 

učení a chování
17. pá 9.30–11.30 Psychomotorický 

vývoj 
21. út 16.00–17.00 Dvojčata v rodi-

ně – rezervace Markéta tel.: 
774 416 744

24. pá 9.30–11.30 Laktační porad-
na, nošení dětí v šátku

20. po 10.00–11.30 Poradna v oblasti 
osobnostního rozvoje

21. út 14.30–17.00 Výživová porad-
na pro děti i rodiče – rezerva-
ce Jolana tel.: 603 416 724

RC Paleček
Písecká 17, Praha 3
tel.: 775 103 100
www.rcpalecek.cz

 7. út 9.00–9.45 Vhodný čas odlo-
žit plenky – beseda 

 7. út 10.00–10.45 Uklízíme s dět-
mi – beseda 

 7. út 11.00–11.45 Stolujeme s dět-
mi od 6 měsíců – beseda 

 7. út 18.00–20.00 Problémy 
s adaptací ve školce – beseda

 9. čt 18.00–21.30 Přijetí rodiče ve 
Vás – kurz i jednorázový vstup

12. ne 13.00–17.00 Podzimní vyrá-
bění spolu s nedělní hernou 

15. st 18.00–21.00 Jak na životopis 
a motivační dopis – seminář

21. út 18.00–20.00 Prevence šikany 
u dětí – beseda 

22. st 18.00–21.00 Jak na přijímací 
pohovor – praktický seminář 

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

10. pá 17.00–20.00 Tiffaniho vitráže 
– přihlášky předem

21. út 17.00–19.00 Šibori batika na 
hedvábí – přihlášky předem

31. pá 17.00–20.00 Horor v Ulitě – 
dílny, hry, od 5 let

Podzimní prázdniny:
27.–29. po–st 9.00–17.00 Podzimní 

prázdninové výlety – příměst-
ský tábor, přihlášky předem

27. a 29. po, st 9.00–17.00 
Halloweenské prázdniny – 
příměstský tábor, přihlášky 
předem, děti 6–12 let

29. st 9.00–17.00 Taneční prázdni-
ny – příměstský tábor, přihláš-
ky předem, děti 6–12 let

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

 4. so 10.00–18.00 Sázení na za-
hradě… aby zahrada na jaře 
rozkvetla – přijďte si adop-
tovat a zasadit strom nebo 
jedlý keř či celý záhon květin, 
ugrilovat něco dobrého

23. čt 16.00–18.00 Podzimní „du-
šičkové“ dekorace – dílna pro 
rodiče s dětmi 0–6 let

18. so 9.00–18.00 Bazar oblečení – 
více na www.rkulitka.cz

pá 10.00–12.00 Hraní si se 
zvyky a tradicemi – (10. 10. 
Všichni tu jsme kamarádi, 
24. 10. Stromy jako malířova 
paleta)

Duhové Klubíčko
ZŠ nám. Jiřího z Pod ě-
brad 7, 8
tel.: 608 765 496,
www.skola-jirak.cz

Od 8. 10. Pilátes s hlídáním dětí od 2 
měsíců – sudá st a liché po, od 10.00
Pilátes od 6. 10. po 19–20 hod. ZŠ 
J. z Poděbrad, od 7. 10. út 19–20 
hod. ul. Chvalova

Jogová aktivní meditace od 1. 10. st 
19–20.15 hod. 
21. út 16.00 Výtvarná dílna 
28. út 6.00–22.00 výlet do Vídně
29. st 8.00–16.00 výlet do ZOO
Podzimní burza oděvů, obuvi a sport.
potřeb – příjem čt 30. 10. 17.00–
19.00 v přízemí školy, prodej pá 
31. 10. 7.30–11.00 , 14.00–18.00, 
so 1. 11. 10.00–15.00, po 3. 11. 
7.30–11.00, 14.00–17.00

Na Žižkově se utkaly naděje 
ženského tenisu
První ročník mezinárodního tenisového turnaje ITF Wo-
men´s Circuit 2014, který se konal od 1. do 7. září v teniso-
vém areálu TJ Spoje, ovládly české reprezentantky. První 
místo nakonec vybojovala teprve 19letá Jesika Malečková.

Přes tři desítky hráček z devíti zemí světa přilákal profesi-
onální mezinárodní tenisový turnaj, který se uskutečnil na 
tenisových dvorcích sportovního oddílu TJ Spoje od 1. do 
7. září. V silné konkurenci hráček z Ukrajiny, Německa, Slo-
venska, Ruska, Polska, Nizozemí, Francie a Austrálie nako-
nec nejlépe uspěly české reprezentantky, které obsadily prv-
ní místa v obou kategoriích.

Vítězkou dvojhry se stala Jesika Malečková, která ve fi -
nále porazila Zuzanu Zálabskou 6:3 a 7:6 a posunula se tak 
na žebříčku WTA z 524 na 470 místo, ve čtyřhře zvítězil čes-
ko-slovenský pár Krejsová, Luknarová, když porazily Kun-
číkovou a Stuchlou 4:6, 6:3 a 10:6. „Turnaj se pořádá na pod-
poru mladých českých hráček, aby mohly získat své první body do 
žebříčku WTA a získat i první zkušenosti s těmito turnaji,“ uvedl 
ředitel turnaje Vojtěch Flégl, podle kterého chtějí organizá-
toři v pořádání ženského mezinárodního tenisového turnaje 
pokračovat i v dalších letech.

„Jsem ráda, že se podařilo zorganizovat tuto významnou spor-
tovní akci právě na Praze 3. Sport funguje jako ta nejlepší prevence 
vzniku závažných onemocnění i nejrůznějších závislostí. Proto je 
pro nás důležité všestranně podporovat sportovní aktivity na Pra-
ze 3 a motivovat děti i mládež, aby si vytvořili ke sportu pozitivní 
vztah,“ uvedla radní pro oblast sportu Irena Ropková, která 
vítězkám pogratulovala k úspěchu. 

-mpa-

Návrat po mrtvici je těžký
„Čtrnáctého července 2012 jsem se vrátil z dovolené. Při večerní 
sprše mě najednou divně rozbolela hlava. Radši jsem jel okamžitě 
do nemocnice na vyšetření, ale lékaři nemohli hned najít příčinu 
bolesti. Po několika vyšetřeních mi sdělili, že krvácím do mozku, 
ale nevědí přesně kde.“

Usedám naproti pětačtyřicátní-
kovi, říkejme mu třeba Jirka. 
Bydlí v Praze 3, má úsměv od 
ucha k uchu a já se snažím zjis-

tit, proč k nám do ERGO Aktivu, centra 
odborné péče o osoby po cévní mozkové 
příhodě, neboli lidově mrtvici, přišel. 

„Lékaři posléze objevili, kde to prasklo, ale 
bohužel to prý bude problém operovat. Druhý 
den hurá na sál a operace se naštěstí povedla. 
Ale tím to vlastně teprve začalo. Nevěděl jsem, 
jak dál a lékaři mi v tom moc nepomohli,“ po-
kračuje Jirka.

Většina klientů mluví o pocitech stra-
chu, bezmoci a úzkosti. Kvůli mrtvici mů-
žete během chvilky přijít o zdraví, sociál-
ní postavení a někdy i o přátele. A téměř 
vždy vám mrtvice sebere i práci. Srazí vás 
na kolena, vezme paměť, orientaci, schop-
nost se samostatně obléci nebo dojít na-
koupit. Co přinese, je deprese. Z takové-
ho stavu se člověk bez pomoci druhých 
dostává jen těžko.

„Čtrnáct dní po operaci jsem byl přeložen 
na rehabilitaci na Malvazinky. Nebýt mé ženy, 
dětí a kamarádů, tak jsem byl úplně ztracený. 
Další cesta vedla na intenzivní rehabilitaci do 
ERGO Aktivu. Cítil jsem, že intenzivní rehabi-
litace je to nejdůležitější.“

Cesta Jirky k nám trvala od operace 
celých 12 měsíců. Mnohem lepší by bylo, 
kdyby dorazil co nejdříve po stabiliza-
ci svého stavu. Specializujeme se na po-
skytování intenzivní komplexní odborné 
podpory osobám v produktivním věku 
po mrtvici, poranění mozku nebo jiném 
získaném poškození mozku. Naším cílem 
je pomáhat, aby se z pasivní role pacienta 
přesunuli do role aktivního jedince, který 
se zapojí do společenského a pracovního 

života a pracuje na odstraňování získa-
ných handicapů. 

Každý klient si u nás své cíle stanoví 
sám. Často se jedná o naprosto běžné věci, 
které pro zdravého člověka nepředstavu-
jí problém. Jde například o nácvik jízdy 
v MHD, zapínání zipů a knofl íků, přípra-
va jídla a schopnost samostatně se najíst 
či zvládnout základní osobní hygienu. 
Úkolem našeho týmu složeného z ergote-
rapeuta, fyzioterapeuta, sociálního pra-
covníka, logopeda a psychoterapeuta, je 
pomoci stanovených cílů dosáhnout. U Jir-
ky se konkrétně jednalo o zlepšení fyzičky, 
zašroubování žárovky, potíže s knofl íky 
a zipy u oblečení, ale také o lepší udržení 
informací v paměti. Velkým přáním Jirky 
bylo vrátit se do práce. Na pozici autome-
chanika nákladních aut to ale již kvůli pře-
trvávajícím zdravotním omezením nešlo.

„Bez práce se chlap v pětačtyřiceti necítí 
jako chlap. Do původní práce jsem se vrátit 
nemohl, a tak jsem hledal, kde bych se mohl 
nejlépe uplatnit.“

Díky spolupráci s naším sociálním pra-
covníkem se podařilo pro Jirku vytipo-
vat práci, kde může uplatnit své znalos-
ti, a kde nepřekážejí jeho handikepy. A na 
závěr „happyend“. V době, kdy vychází 
tento článek, by měl Jirka již pracovat 
v opravně kol na Praze 3. Nákladní auta 
už opravovat nebude, ale na kola je Jirka 
opravdu machr. Jirka se dokázal s násled-
ky mrtvice poprat, ale bez pomoci odbor-
níků z rehabilitace, podpory rodiny i ko-
munity (v tomto případě na Praze 3) by 
se nejspíš pořád cítil jako pacient. Zkuste 
se zamyslet, jestli i vy byste nemohli oso-
bám se zdravotním znevýhodněním nějak 
pomoci. 

Klientům po mozkové mrtvici pomáhá v ERGO Aktivu, který sídlí na Táboritské 23, 
tým zkušených obdorníků

foto: www.ergoaktiv.cz

Tým ERGO Aktiv

Finále turnaje se zúčastnila i radní pro oblast sportu Irena 
Ropková, která pogratulovala vítězce Jesice Málkové a druhé 
v pořadí Zuzaně Zálabské  a popřála jim mnoho dalších úspěchů

foto: TJ Spoje
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neziskový sektor

PROGRAM NA ŘÍJEN

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory
Táboritská 22, tel.: 222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz

Od 1. 10. otevřeno po–čt 9.00–18.00, 
pá 9.00–16.00 hod.

Nová služba Počítačová poradna – 
možnost placené individuální konzul-
tace přímo na zařízení klienta, např. při 
práci s notebookem, tabletem, telefo-
nem, fotoaparátem apod. 

10. pá 10.00 veřejná generálka au-
torské divadelní hry Divadel-
ního spolku Proměna – Palác 
Akropolis, vstupenky v ceně 
50 Kč v pokladně Akropole, 
Kubelíkova 27

OBČANSKÁ PORADNA
REMEDIUM
Křišťanova 15,
tel.: 272 743 666, 605 284 737
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Provoz poradny: po, út a čt 8.30–
11.30 pro osobní konzultace (bez ob-
jednání), po, út a čt 12.30–15.30 pro 
telefonické dotazy.

Na www.dluhovylabyrint.cz informa-
ce z oblasti dluhové problematiky, ale 
i dotazy v rámci internetového pora-
denství. Více na www.remedium.cz.

Klub přátel Žižkova 
Blahoslavova 2 

14. út 16.30 Jan Schütz – Staros-
tové Žižkova v letech 1875–
1938

21. út 15.30 vycházka do Armádní-
ho muzea Žižkov s přednáš-
kou na téma I. světová vál-
ka (přednáší VHÚ), sraz před 
Armádním muzeem 15 min. 
před začátkem

Svaz diabetiků ČR
Roháčova 26

20. po vycházka Vyšehrad, sraz 
14.00 metro C Vyšehrad

17. pá 16.00 zpívání při harmonice, 
Dům s pečovatelskou službou 
Roháčova 26

Pracovna 
Vlkova 36

8. st Networkingové středy – pro 
cizince v Praze – přihlášky na 
katerina.bartosova@gle.cz, 
nebo 773 697 874

Prager Toastmaster 
www.praguetoastmasters.cz

První německy mluvící klub meziná-
rodní celosvětové neziskové organiza-
ce Toasmasters International. Přijdťe 
se v přátelském prostředí naučit vystu-
povat před více lidmi a potrénovat si 
německý jazyk. Termín a místo setká-
ní: 8. a 23. 10. vždy od 19.00 – VŠE 
nám. W. Churchilla 4, místnost 474 
(Nová budova).

Tréninky Taekwondo 
Čáslavská 5 
Pro děti a dospělé. Více informací Jan 
Novák, tel.: 608 28 17 65, honza@
klub-hirundo.cz, www.klub-hirundo.cz

Husita oslaví kulatiny 
dobrůtkami a tancem, všichni 
sousedé jsou zváni! 
Chcete se doopravdy pobavit a podpořit žižkovskou komunitu? Přijďte ve čtvr-
tek 9. října od 17 hodin do husitského kostela na náměstí Barikád. Budou 
se slavit desáté narozeniny klubu Husita a nejlépe se připíjí vínem při tanci 
a zpěvu. Akcí nízkoprahový klub Husita navazuje na tradiční Soireé, které 
pořádá sdružení neziskových organizací z Prahy 3 Še3sil. 

Na programu bude řada ta-
nečních vystoupení v po-
dání účastnic projektu 
Tanec nás baví a také ori-

entální a boolywoodské tance, které 
předvedou profesionální tanečnice. 
„Večer uzavřeme koncertem známého 
romského hudebníka Mária Biháriho 
s kapelou Bachtale Apsa, tam si zaruče-
ně zatančíme všichni,“ slibuje vedoucí 
klubu Michaela Burdová. Současně 
s oslavou proběhnou na komunitní 
zahrádce Dožínky. Nesmí samozřej-
mě chybět ani dobré jídlo a pití od 
místních dodavatelů, či přímo to, co 
přinesou lidé z klubu.

Jaké byly začátky projektu? Před 
deseti lety se sešli studenti, kteří tehdy 
bydleli na náměstí Barikád a rozhodli 
se, že změní situaci dětí trávících čas 
po okolních ulicích a parcích. „Snaži-
li jsme se netlačit na pilu a pracovali jsme 
s klienty přirozeně,“ popisuje jedna ze 

zakladatelek klubu Lucie Hašková 
nyní stabilní a kvalitní službu, jenž je 
nedílnou součástí systému sociálních 
služeb v Praze 3.

Během posledních dvou let se na-
víc začalo pracovat na projektech 
podporujících život místní komuni-
ty, klub nyní spravuje i prostory hu-
sitského kostela. „Hledáme smysluplné 

a otevřené řešení, jak tento objekt využít 
tak, aby pomáhal k rozvoji kulturního 
a společenského života v okolí,“ komen-
tuje současnou situaci zakladatelka. 

Lidem z centra Husita se po-
dařilo obnovit i zničenou zahradu 
vedle kostela, které poeticky říka-
jí Meduňka. V ní se mohou během 
roku setkávat lidé z okolí, debatovat 

o počasí nebo si zahrát šachy a hlav-
ně vymanit se ze stresu velkoměsta. 
„Dvakrát týdně zde vaříme obědy pře-
vážně z vypěstovaných surovin, proběhlo 
u nás několik workshopů výroby nábytku 
z palet,“ uzavírá Veronika Pagáčová 
s přáním, aby se se zde ve čtvrtek ob-
jevilo co nejvíce přátelských tváří. 

-red-

Oslavou 10. 
výročí navazuje 
Husita na 
žižkovské Soireé

Pomozte najít 
dobrovolníky 
roku 2014
Žižkovská radnice bude již po čtvr-
té udělovat Ceny dobrovolníka pro 
ty, kteří dobrovolně pomáhají v ne-
ziskové oblasti, v občanském sdru-
žení, ale také nezištně pomáhají-
cím jednotlivcům. 

Návrhy posílejte do 2. listopadu 
e-mailem na: danielad@praha3.cz, 
či dopisem na D. Dolejší, oddělení 
prevence a metodické podpory, Od-
bor sociální ÚMČ Praha 3, Seiferto-
va 51. Ve svém dopise co nejlépe po-
pište činnost dobrovolníka, můžete 
přidat i fotografi e. Dopis musí obsa-
hovat také informace o navrhovateli. 

Slavnostní vyhlášení proběhne 
v úterý 2. prosince od 18.00 hodin 
ve výstavní a koncertní síni Atrium 
v Čajkovského ulici. Pravidla soutě-
že „Dobrovolník roku 2014“ najdete 
na www.praha3.cz. 

-red-

Víčka nemusí 
být jen odpad
Na ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22 se 
znovu rozběhl projekt, jehož účelem 
je pomoci nemocné Žanetce z Kolín-
ska. Trpí dětskou mozkovou obrnou 
a její rodina nemá dostatek prostřed-
ků na nákladnou léčbu. Rozhodli 
jsme se přispět na náklady jejího lé-
čení, konkrétněji na pobyt v lázních 
v Klimkovicích, který její stav velice 
zlepšuje. 

Jak to uděláme? 
Stačí po vyprázdnění láhve vzít víč-
ko a nehodit ho do tříděného odpa-
du i s lahví, ale zanést jej k nám do 
školy.  Loni se nám takto sešlo 160 
kg. Překonat toto množství nám le-
tos můžete pomoci i vy. Sběrný box 
na víčka najdete ve vestibulu školy. 
Sbírají se čistá plastová víčka PET 
lahví, mléka, jogurtových nápojů, 
instantní kávy a čajů, ale i od aviváží 
a pracích prostředků a obaly od kin-
der vajíček. 

Za pomoc děkuje 9.A

Na narozeninách 
klubu Husita 
vystoupí také 
hudebník 
Mário Bihári

foto: www.czech-it.ro

Neziskovky si naplánovaly další 
spolupráci
Veletrh sociálních služeb a nezis-
kových organizací, představení Ko-
munitního plánu rozvoje sociálních 
a návazných služeb na území měst-
ské části, ale především navázání 
vzájemných kontaktů bylo téma-
tem setkání neziskových organiza-
cí se zástupkyní starostky Mirosla-
vou Oubrechtovou. 

Na setkání v Informačním centru 
Praha 3 si v úterý 2. září našly ces-
tu desítky reprezentantů nezisko-
vého sektoru, jejichž organizace se 
účastnily veletrhu sociálních slu-
žeb a neziskových organizací, který 
měl svoji premiéru na náměstí Jiřího 
z Poděbrad v červnu. „Účelem naše-
ho setkání je získat zpětnou vazbu a vaše 
postřehy, připomínky a náměty zapra-
covat do plánu na příští ročník akce, 
především vám ale umožnit vzájemné 
„síťování“, po němž jsem z vaší strany za-
znamenala velkou poptávku,“  vysvět-
lila zástupkyně starostky Miroslava 

Oubrechtová, proč se rozhodla se-
tkání iniciovat.

Účastníci hodnotili průběh ve-
letrhu velmi pozitivně, a to i v po-
rovnání se zkušenostmi, které mají s 
pořádáním podobných akcí v jiných 
městských částech. „První ročník vele-
trhu byl dobrým startem do dalších let a 
má rozhodně smysl v pořádání pokračo-
vat dál,“ uvedl například ředitel or-
ganizace R-Mosty Jakub Čihák.

Setkání zástupci neziskovek vy-
užili jako ideální příležitosti k na-
vázání kontaktů mezi sebou a hned 
na místě si nabídli vzájemnou vý-
pomoc, např. při využívání svých 
prostor apod. Prezentován zde byl 
i návrh nového komunitního plánu 
rozvoje sociálních a návazných slu-
žeb na území třetí městské části na 
období 2015–2019 i s připomínkami, 
které k němu měla možnost zaslat 
veřejnost a jehož konečnou podobu 
na svém zářijovém zasedání schváli-
lo zastupitelstvo.  -mot-
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inzerce

 241 493 633, 222 941 998, 603 501 166

ZEDNICKÉ PRÁCE 
 OBKLADAČSKÉ PRÁCE

www.siml.cz

MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VČETNĚ ÚKLIDU

lakýrnické práce lze provést i v dílně

Prodáváme
a pronajímáme
nejvíce bytů a domů
v Praze 3



Přijmeme nové kolegyVolejte - 226 88 66 77
www.remaxace.czVinohradská 2396/184 Praha 3

7. patro

Přijímáme nové pacienty
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Barbora Diepoltová
Tel. 604 887 365 Koněvova 205, Praha 3

www.diabetologiepraha3.cz

Objednávky inzerce do čísla 
11/2014 zasílejte na

rn.inzerce@praha3.cz
do 15. 10. 2014.

Zavedený kosmetický salon
P–3, Koněvova 160 (Pražačka)

přijme kadeřnici a manikérku na živnostenský list.
Výhodné podmínky a stálá klientela

www.studiovasehostylu.cz
tel.: 775 949 454

SKA_inz_V_Zahradkach_Radnicni_listy_280x179.indd   1 9/12/14   9:55 AM

  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, 
telefon: 603 937 032, www.voda-plyn-
-tymes.cz.

  !! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !! Vyklí-
zení bytů, sklepů, pozůstalostí. Odvoz 
sterého nábytku k likvidaci. Stěhování 
všeho druhu. Odvoz nepotřebných věcí 
k likvidaci. Zn. LEVNĚ.
Tel.: 773 484 056.

  Koupím starou bižuterii, pudřenku, 
náramek i pošk. Tel.: 274 814 448.

  Koupím z alpaky mísu na ovoce, pří-
bory, cukřenku aj. Tel.: 603 410 736.

  Soukromé lekce angličtiny 
a němčiny. Tel.: 739 677 891

  HODINOVÝ MANŽEL – profesio-
nální pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší domác-
nosti, na zahradě, chatě nebo v kance-
láři. Tel.: 736 140 942.

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

  Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, 
šití záclon, markýzy, čalounění dve-
ří, shrnovací dveře, renovace oken, 
silikon. těsnění – 30% úspora tepla, 
malování, Petříček. Tel.: 606 350 270, 
286 884 339,
www. zaluzie-rolety-praha8.cz.

  Čistíme koberce, sedačky, postele 
ap. mokrou metodou profi  stroji. Ručně 
čistíme kožený nábytek, myjeme okna 
a podlahy. Zbavíme Vás špíny, prachu, 
roztočů, alergenu a skvrn různých pů-
vodů. Rychle, kvalitně a levně. Dopra-
va Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, 
www.cistimekoberce.cz 

  Malá úklidová fi rma nabízí úklid čin-
žovních domů v Praze. Úklid provádí-
me společně s manželkou.Pravidelnost 
a kvalita je naše krédo.
Mob.: 776 789 688. p. Heim

  Levné ubytování – Špindlerův Mlýn, 
Pension Kraus, tel.: +420 602 406 071, 
www.pensionkraus.cz

  Půjčovna kabrioletů Praha. Tel.: 608 
22 55 00,www. Pujcovnakabrioletu.com

  Koupím byt 2–3+1 u Flory v priva-
tizaci do 4 mil. Kč, majitele nechám 
bydlet 3–5 let, mobil: 605 173 855, 
tel.: 272 740 732

  Koupím byt v Praze 3, přímo od maji-
tele, tel.: 604 617 788

  Koupím gramofonové desky LP–
SP Rock, POP, Jazz, Heavy zahranič-
ní i české. Tel.: 603 296 871,
po–so 11.00–18.00

  www.hypoman.cz – vyjednáme pro 
vás hypotéku nebo její refi nancování 
levnějí a komfortněji než na pobočce 
banky. Tel.: 775 175 165

  Solná jeskyně Krystalka – přijď-
te vyrelaxovat a udělat něco pro své 
zdraví. Pro děti i dospělé, velmi vhodné 
pro alergiky a astmatiky, dobré ceny, 
výhodné permanentky, 1 kůra v solné 
jeskyni = dva dny u moře! Balbínova 3, 
Praha 2, tel.: 222762798,
www.krystalka.cz

  Pronájem skladu – suterén, vý-
tah, 40 m2, P3, Pod Ohradou, inf. 
604 725 657, levně

  Družstevní byty: prohlášení vlastní-
ka, převody, SVJ, zaměření pasporti-
zace bytů, tel.: 724 304 603

SPIRITUÁL KVINTET
&  MUSICA BOHEMICA

KONCERT
LEGEND

Městské části Praha 3 za finanční a mediální podporu a České televizi za realizaci přímého přenosu. / Farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně za spolupráci.

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10/ +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz / Modlitba za domov 2014 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR. 

Organizuje Televizní partner Partneři S podporou

Děkujeme

28 / 10
2014 

15.00—16.30

Kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně
Nám. Jiřího z Poděbrad
Praha 3

Vstup volný • Společenské oblečení • Vstup do kostela bude umožněn pouze do 14.45! 

8. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle v rámci oslav vzniku naší republiky

Akce probíhá pod záštitou první dámy ČR paní Ivany Zemanové 
a s podporou Městské části Praha 3

MODLITBA 
ZA DOMOV

V PŘÍMÉM PŘENOSU ČESKÉ TELEVIZE
MODERUJÍ MARTINA KOCIÁNOVÁ A DUŠAN HEJBAL

V KOMPONOVANÉM POŘADU 
O RODINĚ

8.

„Rodina mi dává 
kořeny a křídla.“

www.modlitbazadomov.cz
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ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
Provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále 

zajišťujeme veškeré druhy úklidových prací včetně 
vyklízení a odvozu. Tel.: 222 713 324, 606 894 544

www.astor-servis.cz

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

Štěpán Mollaywww.malirlakyrnik-praha.cz

Praha 3 včera a dnes

Škroupovo náměstí

Do roku 1960, kdy bylo nově upra-
veno rozdělení hlavního města Pra-
hy na nové městské části, byl Žižkov 
oddělen od Královských Vinohrad 
poblíž náměstí krále Jiřího ulicemi 
Slavíkovou (Grégrovou) a Ondříč-
kovou. Mezi těmito hraničními uli-
cemi na Vinohradské straně a stá-
vajícím Žižkovem byla skoro volná 
plocha. Nejbližší souvislá výstav-
ba na žižkovské straně byla v ulici 

Dvořákově (Kubelíkově) a Fibicho-
vě. Tyto čtyři jmenované ulice pak 
vymezily plochu pro výstavbu no-
vých obytných domů pro úřednic-
tvo a odborné řemeslníky. Na teh-
dejší dobu to byly velmi moderní 
stavby s nájemními byty a s veške-
rým příslušenstvím. Navíc v trendu 
té doby určené pouze pro jednu ro-
dinu. Současně v této době vznik-
lo náměstí Smetanovo (1920–1940), 

pozdější Sukovo (1920–1945) 
a v současné době Škroupovo. Ná-
městí má kruhovou dispozici s par-
číkem uprostřed a z něho vycháze-
jí čtyři ulice: Zvonařova, Blodkova, 
Pospíšilova a Ševčíkova. Jejich po-
jmenování, stejně jako pojmenování 
přilehlých ulic, má za základ jmé-
na hudebních skladatelů a výkon-
ných hudebníků. Vlastní náměstí 
není ničím zajímavé. Jeho vzhled 

ani vzhled okolních ulic se od je-
jich vzniku  podstatně nezměnil. 
Poslední větší stavební práce byla 
v roce 1957 dostavba Švehlových 
kolejí v ulici Křížkovského. Náměs-
tí má však pozoruhodný primát. 
Desátého prosince roku 1988 se na 
něm konala ke 40. výročí „Všeobec-
né deklarace lidských práv“ prv-
ní ofi ciálně povolená manifestace 
opozičních a reformních uskupení. 

Hlavním řečníkem byl disident Vác-
lav Havel, který byl o rok později 
zvolen československým preziden-
tem. Přestože se tato oblast Žižkova 
od svého vzniku ve 20. a 30. letech 
minulého století mnoho nezměni-
la, stojí za to věnovat jí pozornost. 
Klid a upravenost této lokality by 
měla být vzorem pro ostatní žižkov-
ské ulice. 

Jan Schűtz, Klub přátel Žižkova

www.rt-reality.czwww.rt-reality.cz

Ing. KATEŘINA ŠAUEROVÁ. KATEŘINA ŠAUEROVÁ
731 125 515 731 125 515 

sauerova@rt-reality.cz sauerova@rt-reality.cz 

KLIENT NAŠÍ BANKY KLIENT NAŠÍ BANKY KLIENT NAŠÍ BANKY 

KOUPÍ BYT NA PRAZE 3KOUPÍ BYT NA PRAZE 3KOUPÍ BYT NA PRAZE 3

PROSÍM NABÍDNĚTEPROSÍM NABÍDNĚTEPROSÍM NABÍDNĚTE

Nekompromisně 
stylový

www.suzuki.cz
suzukimotorczech

Nový Swift 1.2 GL/AC 5dv. 
za 254.900 Kč

Nyní s parádní výbavou 
za mimořádnou cenu

*Platí do vyprodání 25 ks vozů dané specifi kace, nejdéle však na vozy objednané a dodané do 31.12.2014. 
Suzuki Swift: emise CO2 101–147 g/km, kombinovaná spotřeba 3,9–6,4 l/100 km. Fotografi e je pouze ilustrační.

Váš autorizovaný prodejce SUZUKI s nejdelší tradicí v Praze
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | www.suzuki-ters.cz
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz

V rámci narozeninové akce Autosalonu TERS

Bonus 15.000 Kč
k 25 kusům vozu SUZUKI Swift GL/AC*

25EDICE

Škroupovo náměstí si svůj charakter daný nezaměnitelnou kruhovou dispozicí s malými změnami zachovalo až do současnosti

volební inzerce
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Kandidáty na starostu 
čeká debata v Olšance
Občanské sdružení Kauza 3 pořádá 
ve spolupráci s městskou částí Pra-
ha 3 předvolební veřejnou debatu 
kandidátů na starostu Prahy 3, která 
se uskuteční 6. října od 19.00 hodin 
v kongresovém sále hotelu Olšanka. 

Diskuze se zúčastní: Michal Kon-
vička (DJK), Tomáš Štampach (Svo-
bodní), Matěj Stropnický (Ž(n)S), 
Vladislava Hujová (TOP 09), Pavel 
Ambrož (KSČM), Alexander Bellu 
(ODS), Irena Ropková (ČSSD), 
a Gabriela Nováková (Volba pro 
město). Debatu bude moderovat 
Milan Šíma. 

-red-

Program v infocentru na říjen
 1. 10.  Fair trade produkty – Mexiko od 17 hod.
 2. 10. Filmová projekce – Láska mezi kapkami deště + beseda s Eliškou 

Kachyňovou a Terezou Herz Pokornou od 18 hod.
 7. 10. Žižkovské kočárkování – komentovaná  vlastivědná procházka pro 

maminky s dětmi po okolí náměstí Jiřího z Poděbrad od 10 hod.
 8. 10 Křest knihy – Průvodce po Praze 3 – aneb Žižkov s kouskem 

Vinohrad od 18 hod.
 9. 10. Filmová projekce – dokumentární fi lm o architektu Plečnikovi

– od 18 hod.
 9. 10. Prohlídka kostela od 16.00 a 19.00 hod.
15. 10. Praha přátelská k dětem – Child friendly cities od 17 hod.
16. 10. Filmová projekce – Lásky čas od 18 hod.
21. 10. Vlastivědná komentovaná procházka 
21. 10. Zapomenutá památka – barokní poutní cesta k Panně Marii do 

Hájku u Prahy. od 17 hod. 
22. 10. Loutkové divadlo pro děti od 9.30 hod.
22. 10. Jak vyzrát na peníze a ještě ušetřit od 17 hod.
23. 10. Příběhy zvonů od 18 hod.
29. 10. Přednáška – údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, kontrola 

kontejnerů na tříděný odpad,… od 17 hod.
30. 10.  Filmová projekce – Muži v ofsajdu od 18 hod.

Milešovská 846/1, Praha 3 
roh náměstí Jiřího z Poděbrad

Praha 3 přátelská k dětem
Child friendly city, město přátelské 
k dětem, je mezinárodní koncept 
zaměřený na úpravu veřejného 
prostoru tak, aby děti mohly vy-
růstat v bezpečném prostředí pl-
ném podnětů. Praha 3 je prvním 
městem v České republice, které 
se do hodnocení prostředí z hle-
diska potřeb dětí zapojilo.

Děti jsou v plánování měst vnímáni 
jako rovnocenní partneři a jejich po-
hyb není omezován jen na dětské hři-
ště. Navíc pokud je město přátelské 
k dětem, vyhovuje (obvykle) většině 
obyvatel. Projekt Praha 3 přátelská 
k dětem vycházel z rozsáhlých ana-
lýz veřejného prostoru, dotazníků i 
z práce v terénu. Odbornici a studenti 

z Fakulty architektury hodnotili kvali-
tu veřejného prostoru z pohledu dětí a 
vypracovali mapy lokalit a řadu dopo-
ručení, jak veřejný prostor s ohledem 
na děti zkvalitnit. Prezentace výstupů 
z projektu se uskuteční v Informač-
ním středisku MČ Praha 3 na nám. Ji-
řího z Poděbrad dne 15. 10. 2014 od 17 
hodin. 

Přijďte fandit Viktorce
Fotbalisté Viktorie Žižkov zůstali v této sezóně jediným pražským účastníkem 
druhé nejvyšší soutěže. Vstup do nového ročníku se mladému mužstvu vydařil, 
což ocenili i diváci, kterých na stadionu přibývá. 

Viktorka hraje domácí zápasy v tradičním čase před nedělním obědem s vý-
kopem v 10.15 hod. V měsíci říjnu, můžete na stadionu pod Žižkovskou televizní 
věží navštívit dva zápasy:

12. 10. 2014 FK Viktoria Žižkov – 1. SC Znojmo 
26. 10. 2014 FK Viktoria Žižkov – FK Ústí nad Labem 

Knižní průvodce provede pamětihodnostmi Prahy 3
Nový Průvodce po Praze 3 aneb 
Žižkov s kouskem Vinohrad, jehož 
křest se uskuteční 8. října od 18 ho-
din v informačním centru v Milešov-
ské 1, provede ulicemi a kultovními 
místy třetí městské části. Již v úvod-
ní části knížka zaujme detailním 

Kalendáriem, v němž se čtenář ocit-
ne na začátku v roce 1420 v bitvě na 
Vítkově, dozví se, kdy byl Žižkov 
povýšen na město, nebo že se roku 
1953 otevřel Karlínský tunel. V kniž-
ním průvodci nechybí mapky, kde 
se jakákoli pamětihodnost nachází, 

doporučená literatura nebo autentic-
ké fotografi e. Nechybí tu výběr ze tří 
tras, po kterých se každý může vydat: 
po bývalé Vídeňské cestě, po starém 
Žižkově a po hranicích městské čás-
ti. Průvodce bude k dostání v Infor-
mačním centru Prahy 3. 

Infocentrum 
přivítalo přes 
7500 návštěvníků
Informační centrum si za čtyři a půl 
měsíce fungování získalo přízeň ve-
řejnosti. Se zájmem se setkávají jak 
pravidelné přednášky, fi lmové pro-
jekce i další program. Na podzim se 
chystá řada nových akcí.

Jednou měsíčně se děti z MŠ 
v Praze 3 mohou těšit na loutkové 
divadlo. Další novinkou budou vlas-
tivědné procházky, na které se musí 
zájemci rezervovat předem. Od lis-
topadu se nově představí „autorská 
čtení“. Jako první dorazí spisovatel 
Tomáš Zmeškal. Pokračovat budou 
oblíbená seznámení s Fair Trade pro-
dukty, po Etiopii bude následovat 
Mexiko, Nikaragua a Ghana. Před-
nášky jsou spojené s ochutnávkou. 

Aktuální program a informace na 
www.praha3.cz  a v tištěné podobě 
na recepci Infocentra. Vstupenky na 
fi lmové projekce k vyzvednutí v Info-
centru Praha 3, Milešovská 1. 

sobota 4. října od 10.00  do 14.00 hod. 
náměstí Jiřího z Poděbrad

• ukázka výcviku služebních psů a koní městské policie
• poradna pro bezpečný kontakt s psy
• HELPPES – ukázky výcviku psů pro lidi s hendikepem
• veterinární poradna • skákací hrad a další...
• uvádí ZDENĚK SRSTKA, VSTUP ZDARMA

Radnice Prahy 3 si vás dovoluje pozvat na

Debata s kandidáty na starostu se konala poprvé v roce 2010. Tehdy se jí 
zúčastnili zástupci šesti politických stran a hnutí.

foto: Kauza 3
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