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Okolí Olšanského náměstí 
promění rekonstrukce
Velké změny čekají v průběhu prázdnin prostor před ZŠ Lu-
páčova i blízkou křižovatku ulic Táboritská – Ondříčkova. 

Projekt na zlepšení dopravní situace 
v okolí Lupáčovy ulice, který před 
pěti lety odstartovala tragická neho-
da na křižovatce Rokycanovy a Pro-
kopovy, se blíží do svého finále. Bě-
hem letních prázdnin totiž projde 
oblast kolem Olšanského náměstí 
a Základní školy Lupáčova rozsáh-
lou rekonstrukcí, během níž tu vy-
rostou bezpečnější chodníky, nové 
stromy i místa k posezení.

„Během zpracování projektu zklid-
nění před ZŠ Lupáčova se ukázalo, že 
je nevyhnutelné spojit ho s rekonstruk-
cí přilehlé křižovatky Ondříčkova – Tá-
boritská, kde hlavní město naplánova-
lo výměnu světelné signalizace. Protože 
město nemělo vůli navázat tuto akci 
na projekt v Lupáčově, vyčlenili jsme 
z rozpočtu městské části prostředky na 
práce, které udělají z křižovatky kvalit-
ní veřejný prostor,“ vysvětlil zástupce 
starostky pro dopravu a parkování 
Ondřej Rut.

Klidnější doprava před ZŠ 
Lupáčova
Rekonstrukce prostoru před zá-
kladní školou počítá se vznikem 
tzv. kiss and ride parkoviště vy-
hrazeného pouze pro potřeby ro-
dičů dopravujících děti do místní 
školy, přičemž stávající parkoviš-
tě mezi hotelem Olšanka a školou 
bude zrušeno. Automobilový pro-
voz pak zpomalí vyzvednutí celého 
prostoru křižovatky s Chelčického 
ulicí na úroveň chodníku. Vzhle-
dem k tomu, že Lupáčovou a Ond-
říčkovou prochází cyklotrasa A421, 
počítá se také s vyhrazením prosto-
ru pro protisměrný pohyb cyklis-
tů včetně signalizace pro průjezd 
křižovatkou. „Stavební úpravy jsou 
jedním z nejúčinnějších řešení, protože 
reagují na konkrétní problémy a fyzic-
ky jim zamezí,“ komentoval chysta-
né změny vedoucí odboru dopravy 
Martin Vančura.

„Investice zvyšující bezpečnost pro-
vozu stejně jako investice pro zlepšo-
vání veřejného prostoru nebo školních 
budov považuji za nejlépe vynaložené 
peníze z hlediska zájmu občanů Pra-
hy 3. A tato investice v sobě zahrnuje 
všechna tři hlediska,“ dodává zástup-
ce starostky pro investice Bohuslav 
Nigrin.

Přestavba zahrnuje také propoje-
ní Chelčického ulice s Prokopovou, 
které bude osazeno značkou s při-
kázaným odbočením doprava zpět 
na Olšanské náměstí. To by pod-
le představitelů radnice mělo snížit 
počet aut, která si dnes průjezdem 
oblasti pouze zkracují cestu, o ně-
kolik set denně. Další snížení by 
pak mělo přinést plánované zave-
dení stejného opatření také o něco 
níže na křižovatce Rokycanova 
– Prokopova.

 Ì Pokračování na str. 8

Rekonstrukce dnes rušné ulice před ZŠ Lupáčova zklidní 
dopravní situaci a přinese větší bezpečnost dětem

Husité s křižáky
se 12. července 
utkají na Vítkově

str. 20
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„Za poznání historie 
by se platit nemělo,“

říká ředitel Armádního muzea Žižkov 
Aleš Knížek str. 13

Praha 3 uspořádá 
referendum 
o Parukářce
Společně s podzimními volbami do 
zastupitelstev měst a obcí, které 
jsou plánovány na 10. a 11. října, 
se v třetí městské části bude konat 
také lidové hlasování o budoucím 
využití oblíbeného parku Parukářka. 
Na svém posledním červnovém za-
sedání o tom na návrh rady městské 
části rozhodli zastupitelé Prahy 3.

Více na str. 2

Neziskovky a sociální 
služby představily 
svou činnost
První ročník veletrhu poskytovate-
lů sociálních služeb a neziskových 
organizací se uskutečnil 12. června 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ná-
vštěvníci měli příležitost seznámit se 
s činností šedesáti organizací. 

Více na str. 4

Landscape festival 
na NNŽ potrvá 
až do 9. září
Výstava krajinářské architektury 
představuje výběr projektů vhodných 
pro rekonverzi postindustriálních ob-
jektů. Akce, která proměnila Nákla-
dové nádraží Žižkov do dočasného 
mobiliáře, se koná až do 9. září.

Více na str. 11

Léto si 
můžete užít 
i ve městě
Začíná léto, čas prázdnin, na které se 
těší děti i dospělí. Jistě většina z nás se 
bude snažit strávit své volno mimo roz-
pálené ulice Prahy v přírodě, u moře, 
u  rybníka nebo v lese. Bohužel však 
pracovní povinnosti nebo jiné okolnos-
ti nedovolí město opustit na celé dva 
měsíce. Využijte tedy možnosti, kte-
ré nabízí přímo Praha 3. V sobotu 12. 
července můžete s celou rodinou strá-
vit příjemný den v  krásném prostředí 
vrchu Vítkova při středověké slavnosti 
Husité na Vítkově. Pro letní procház-
ky pod korunami stromů můžete vyu-
žít cesty, která vede od Památníku až 
k zahrádkovým osadám Na Balkáně. 
Vzhledem k tomu, že se nám podaři-
lo nevyhovující úseky této cesty zre-
konstruovat, je výborné těchto něko-
lik kilometrů, včetně cyklostezky pod 
Vítkovem, využít pro jízdu na kole nebo 
jiné sportovní aktivity. V teplých dnech 
doporučuji navštívit bazén Na Pražač-
ce, využít stínu v parku Rajská zahrada 
nebo na Parukářce.

Jsem moc ráda, že se na červno-
vém zastupitelstvu podařilo schválit ko-
nání místního referenda, což je u  nás 
zatím jediný obecně uzákoněný nástroj 
přímé demokracie. Věřím, že se refe-
renda o Parukářce zúčastní dostatečný 
počet oprávněných osob, protože se 
bude konat ve stejném termínu jako ko-
munální volby v říjnu 2014. Pokud míst-
ní referendum proběhne podle všech 
pravidel, jsou jeho výsledky pro obec 
závazné a právně vynutitelné, takže 
i budoucí zastupitelstva městské části 
musí respektovat jeho výsledky a toto 
stanovisko uplatnit na Zastupitelstvu 
hlavního města Prahy, které rozhoduje 
o změnách územního plánu. Občané 
Prahy 3 tak mohou přímo projevit svoji 
vůli, aby Parukářka, několikahektarový 
přírodní park v centru Prahy 3, byl za-
chován i pro budoucí generace a neby-
lo ho jednoduše možné změnit na po-
zemky pro komerční využití. Přeji Vám 
všem hezké prožití léta.

Vladislava Hujová
starostka
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Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ je pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na Odboru občansko správním, od-
dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 
nám. 9, nebo na: www.praha3.cz.

Rada MČ Praha 3
9. 6. 2014

Rada MČ Praha 3
25. 6. 2014

Zastupitelé schválili konání 
referenda o Parukářce v den 
konání voleb
Zastupitelstvo městské části schválilo konání místního referenda o budoucím 
využití lokality Parukářka. Občané Prahy 3 budou moci na otázky referenda 
odpovídat v den konání komunálních voleb. 

Cílem referenda je rozptýlit 
diskuse a obavy občanů 
ze zástavby této lokality, 
které vedly k nasbírání již 

více než čtyř tisíc podpisů pod peti-
cí pořádanou Sdružením za záchra-
nu plochy oddechu a sportu u parku 
Parukářka. 

„Máme na Parukářce skautské sídlo 
a od začátku vedeme boj, aby plochy zů-
staly zelené. Chceme, aby naše děti ne-
běhaly mezi paneláky, aby si měly kde 

hrát,“ řekl Jaroslav Veit ze skautské-
ho oddílu z Prahy 3.

„Ochranu Parukářky pro zeleň, sport 
a rekreaci považujeme za natolik důle-
žitou, že o tom dáváme hlasovat obča-
nům,“ uvedl zástupce starostky On-
dřej Rut. 

Cílem místního referenda je 
upřesnit budoucí využití lokality Pa-
rukářka a stanovit hranice, v nichž 
nadále nemá být přípustná develo-
perská zástavba.

Pořizovatelem územního plánu 
je sice hlavní město, přesto má MČ 

Praha 3 v procesu územního pláno-
vání významné slovo. Pokud účast 
v referendu přesáhne 35 procent, 
budou výsledky referenda závazné 
i pro budoucí politickou reprezen-
taci vzešlou z podzimních voleb. n

-sak-

Parukářka je 
dnes nejen 
obyvateli Prahy 3 
vyhledávaným 
místem 
k odpočinku 

Rada schválila pronájem bytů 
v Domě s pečovatelskou službou 
Radní městské části schválili uzavře-
ní dvou smluv o nájmu bytu v Domě 
s pečovatelskou službou v Krásově 
ulici. Novým dvěma nájemnicím bu-
dou přiděleny dva byty 2+0 standard-
ní kvality v 5. patře DPS Krásova 4 na 
dobu neurčitou. 

Dar z Fondu starosty pomůže 
vydat knihu pro děti
Rada městské části schválila poskyt-
nutí peněžitého daru z Fondu starosty 
ve výši 50 tisíc korun pro spisovatele 
Pavla Vránu. Autor oblíbených dět-
ských knih chce s jeho přispěním vy-
dat leporelo Čenda a Mourek, určené 
pro předškoláky a prvňáky.

Zastupitelé zvolili dvě nové 
členky rady městské části

Zastupitelstvo městské části Praha 3 
zvolilo Jaroslavu Sukovou (TOP 09) 
(vpravo) do funkce zástupkyně starost-
ky a Irenu Ropkovou (ČSSD) do funk-
ce členky rady městské části. Nově 
zvolené členky rady nahradily Jose-
fa Hellera (TOP 09), který rezigno-
val na svou funkci zástupce starostky, 
a Miroslava Pocheho (ČSSD), radní-
ho a zastupitele, který se stal poslan-
cem Evropského parlamentu. Na červ-
novém zastupitelstvu také složili slib 
dva noví zastupitelé – David Gregor 
(ČSSD) převzal mandát po Miroslavu 
Pochem a Miroslav Rubáš (ODS) na-
hradil zastupitelku ODS Barboru Hany-
chovou. Miroslava Rubáše poté zastu-
pitelé zvolili členem výboru finančního 
a Davida Gregora předsedou výboru 
pro územní rozvoj.

Zastupitelstvo schválilo 
prodej bytů
Zastupitelé Prahy 3 schválili pro-
dej bytových jednotek podle záko-
na č. 89/2012 Sb. v domě č.p. 1739 
v Žerotínově 66, č. p. 1768 v ulici Jana 
Želivského 18, č. p. 1801 v ulici Jana 
Želivského 22, č. p. 1159 v Domažlic-
ké 9 a č. p. 353 v Seifertově 69. Dále 
zastupitelstvo městské části schváli-
lo prodej bytových jednotek v budově 
č. p. 1623 v Radhošťské 18, 20 a 22, 
č. p. 1781 v Táboritské 38, č. p. 1650 
v Sudoměřské 31, č. p. 1651 v Sudo-
měřské 33 a č. p.  2394, 2395 v ulici 
Koněvova 192 a 194.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
17. 6. 2014

Na vrchu Vítkov proběhnul pietní akt 100 let od Velké války
Před sto lety vypukla 1. světová 
válka zapříčiněná atentátem na 
následníka trůnu Rakousko-Uher-
ska Františka Ferdinanda d´Es-
te. Při příležitosti tohoto výročí se 
za účasti představitelů naší země 
uskutečnil dne 24. května pietní akt 
na Vítkově, který připomněl hrů-
zostrašný konflikt s milionovými 
oběťmi na životech. Armádní mu-
zeum Žižkov uctí Velkou válku za-
jímavou výstavou.

Celé jedno století uplynulo od chví-
le, kdy student a nacionalista Ga-
vrielo Princip ze srbské organizace 
Černá ruka zastřelil dne 28. června 
1914 následníka trůnu Ferdinanda 
d´Este spolu s jeho manželkou. Od 
té chvíle se rozjela válečná mašiné-
rie, která pohltila podle hrubých od-
hadů na 37 milionů lidských životů.

Prezident Miloš Zeman během 
pietního aktu zdůraznil, že první 
světová válka byla nazývána Velkou 
válkou, protože nikdo neočekával, 
že se její hrůzy za dvacet let zopakují 
v ještě větším rozsahu. „Jsem si vědom 
toho, že mír není něco, co by nám bylo 
dáno navěky. I za mír a svobodu se musí 
trvale bojovat,“ pronesl Miloš Zeman 
během obřadu.

Obrovské ztráty na životech bě-
hem válečného konfliktu mezi léty 
1914 – 1918 měli obyvatelé nynější 
České republiky a i po sto letech by 
leckterá rodina našla svého předka, 
jenž narukoval do armády. Pietního 

aktu se zúčastnila i rodačka z Žižko-
va Eva Stuchlá, která zavzpomínala: 
„Můj dědeček se ženil v roce 1918 a ještě 
tentýž rok byl odveden na vojnu. Měl ob-
rovské štěstí, že byl přiřazen jako trum-
petista k vojenské hudbě. Jinak bych tu 
nebyla ani já.“

Vraždu následníka trůnu využilo 
Rakousko-Uhersko jako vyhlášení 
války Srbsku, do které se zapojily 
později mocnosti Dohody a Ústřed-
ní mocnosti. Proti sobě stály na 
jedné straně Německo, Rakousko-
-Uhersko, Osmanská říše a Bulhar-
sko, na druhé straně Spojené krá-
lovství, Francie a carské Rusko. 
Konflikt se mimo jiné zapsal do dě-
jin i díky nasazení dosud nových 
nepoužitých zbraní: tanků, pono-
rek, chemických zbraní a letadel.

Sto let od velké války připome-
ne i Armádní muzeum Žižkov. Vý-
stava nazvaná V zákopech první 
světové války, která přiblíží krvavý 
konflikt z pohledu obyčejného vo-
jáka, je otevřena pro veřejnost od 
25. června.

„Hlavním výstavním motivem je 
vlak. Fenomén železnice se ukázal 
v tomto konfliktu jako zásadní. Vlak 
odvážel po celou dobu konfliktu mobi-
lizované vojáky na frontu, vlakem se 
vraceli vojáci po letech bojů do svých 
domovů. Současně při nebezpečí prů-
lomu vlastní obrany umožnila želez-
nice rychle soustředit posily a přehra-
dit postup nepřítele. Vlak je nakonec 
symbolem nejen 1. světové války, ale 
je spjatý i s anabází čs. legií v Rusku. 
Ba i mír uzavřený 11. listopadu 1918 

v Compiegne byl podepsán v železnič-
ním salónním voze,“ uvedl Aleš Kní-
žek, ředitel Vojenského historické-
ho ústavu. 

V prostorách Armádního muzea 
Žižkov naleznou návštěvníci spous-
tu artefaktů z první světové války 
včetně sbírky stejnokrojů Františka 
Ferdinanda d´Este, tehdejších „no-
vých zbraní“, jako kulometu, hor-
ského kanonu vzor 07 či torza váleč-
ného letounu Hansa-Brandenburg 
ze sbírek Národního technického 
muzea. Expozice nezapomíná ani na 
představitele nově vzniklého Česko-
slovenska. Jsou zde vystaveny expo-
náty připomínající T. G. Masaryka 
či Edvarda Beneše, nebo originální 
prapory legionářských pluků. n

-ham-

Ochranu Parukářky 
považujeme za 
natolik důležitou, 
že o tom dáváme 
hlasovat občanům

Ondřej Rut, 
zástupce starostky

Od 25. června můžou návštevníci 
zhlédnout výstavu V zákopech první 
světové války v Armádním muzeu 
Žižkov (nahoře)

Prezident Miloš Zeman uctil památku 
obětí 1. světové války (vlevo)
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Výše částky je odvozena od tržní 
hodnoty pozemků, které městská 
část vložila v roce 2009 do akcio-
vé společnosti Viktoria Žižkov a. s., 

navýšené o úrok 4,3 % ročně. 
Současně s vypořádáním majetkového po-

dílu ve společnosti Viktoria Žižkov a. s. udě-
lala městská část další krok ke sjednocení ma-
jetku celého stadionu tak, aby se celý stadion 
dostal do vlastnictví městské části. Zastupite-
lé schválili na svém červnovém zasedání kou-
pi klubové budovy a přilehlých pozemků od 
společnosti Viktoria Žižkov a. s. za 11,5 milio-
nu korun. Dále bude následovat již jen koupě 
osvětlení stadionu a východní mobilní tribuny 
za 11 milionů korun, kterou již schválila RMČ.

„Vedení radnice dokončuje plnění usnesení za-
stupitelstva městské části z roku 2002 o scelení ma-
jetku Viktorie Žižkov. Problém, který se řeší už 12 
let, se až nyní daří dořešit, a Praha 3 tak získá celý 
stadion za souhrnnou cenu okolo 72 milionů korun.  
Považujeme to za úspěch, například městská část 
Praha 10 v květnu schválila záměr odkoupení sta-
dionu Bohemians, který na rozdíl od Viktorky nedo-
sahuje parametrů prvoligových ani mezinárodních 
hřišť, a to za 109 milionů korun,“ vysvětluje sta-
rostka Vladislava Hujová. 

Městská část po scelení stadionu adekvátně 
zvýší nájemné za využití jeho areálu. 

„Na stadionu již nyní hrají své zápasy mládež-
nické reprezentace, ženský reprezentační tým, měst-
ská část tady pořádá fotbalové turnaje, ten stadion 
prostě začíná žít,“ dodává zastupitel Michal Ku-
cián. n

-sak-

zpravodajství

Městská část učinila další kroky ke sjednocení majetku stadionu Viktoria Žižkov

Radnice prodala svůj podíl ve Viktoria 
Žižkov a. s. a získala 93,5 milionu korun
Dva akcionáři společnosti Viktoria Žižkov a. s. – fotbalový klub FK Viktoria Žižkov a firma 
CTR Viktoria Center – zaplatili v červnu třetí městské části 93,5 milionu korun. Peníze jsou za 
prodej podílu akcií městské části ve společnosti Viktoria Žižkov a. s., který se Praha 3 rozhodla 
již loni prodat. 

Radnice podporuje sportovní projekty pro ohrožené děti a mládež
Vedle spolupráce s nízkoprahovými 
kluby, které na Praze 3 nabízí volno-
časové aktivity pro děti a mládež 
ohroženou sociálně patologický-
mi jevy, se městská část zaměřuje 
také na podporu sportovní činnosti 
této cílové skupiny. 

Centrum kontaktních sportů na 
Havlíčkově náměstí ve spolupráci 
s Nadačním fondem pro podpo-
ru a rozvoj občanské společnosti 
v EU, občanským sdružením Juli-
us a nově i se Sdružením pro mi-
moškolní aktivity SPORT nabízí 
bezplatné sportovní vyžití v tomto 
sportovním zařízení. 

„Sdružení Julius umožňuje již dva 
roky dětem trénovat v box klubu na 
Havlíčkově náměstí zdarma,“ říká 
Štefan Ličartovský, předseda sdru-
žení. Boxovat tady děti mohou 
dvakrát týdně v úterý od 16.30 do 
18.00 hod. a v pátek od 17.30 do 
19.00 hodin. 

Od července se ve spolupráci se 
Sdružením pro mimoškolní aktivi-
ty SPORT rozšiřuje možnost tré-
novat v Centru kontaktních spor-
tů. Děti si zde pod vedením trenéra 

Stanislava Tišera budou moci za-
boxovat až pět dnů v týdnu. 

„Vedení radnice schválilo záštitu 
městské části Praha 3 nad aktivitami 
Centra kontaktních sportů, která za-
jišťuje, aby v něm mohly zdarma tré-
novat děti z nízkopříjmových rodin,“ 
vysvětlil zástupce starostky třetí 
městské části Matěj Stropnický. 

Výuka boxu bude navíc do-
plněna o přípravu mládežnické-
ho boxerského oddílu na soutěž-
ní zápasy, pořádání sportovních 
akcí nebo rehabilitační a kondiční 
tréninky. 

„Zatím se budou tréninky ko-
nat v úterý od 16.30 do 18.00 ho-
din a ve středu od 15.30 do 17.00 
hodin. Podle zájmu se bude na-
bídka dál rozšiřovat,“ říká Stani-
slav Tišer. Aktuální rozpis tré-
ninků najdete na vývěsce centra 
nebo na www.ckszizkov.cz. n

-red-

Kontakt:
Havlíčkovo náměstí 11,
tel.: 606 057 996 
www.ckszizkov.cz Podpora radnice Prahy 3 umožní otevřít pětkrát týdně další bezplatné 

tréninkové lekce v Centru kontaktních sportů na Havlíčkově náměstí

Praha 3 prodá byty 
v Lupáčově ulici 
ve veřejné soutěži
Devět nově vybudovaných bytů v ná-
stavbě bloku panelových domů v Lupá-
čově ulici 10, 12, 14, 16, 18 a 20 prodá 
městská část Praha 3 ve veřejné soutě-
ži. Na prodej bude pět bytů 1+kk o veli-
kosti od 42 m2 do 53 m2 a čtyři byty 4+kk 
o ploše 145 m2 a 177 m2. 

Nabídky do výběrového řízení budou při-
jímány do 22. srpna 2014. Podmínkou 
účasti ve výběrovém řízení je složení pat-
řičné kauce na účet městské části Praha 3 
do 20. srpna 2014.

Prohlídky bytů se budou konat 16. čer-
vence 2014 a 30. července 2014 a dále 
13. srpna 2014 vždy od 15.00 do 16.30 
hodin.

Popis bytů a podmínky výběrového ří-
zení, text vzorové kupní smlouvy o pře-
vodu vlastnictví bytové jednotky a text 
Prohlášení účastníka výběrového řízení 
zahrnující souhlas s Podmínkami výběro-
vého řízení najdou zájemci na webu Pra-
hy 3 v Rychlých odkazech v kapitole Vý-
zvy a výběrová řízení. n -sak-
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MŠ Na Balkáně slavila padesátku

Již padesát let slouží Mateřská 
škola Na Balkáně předškolnímu 
vzdělávání. Při této příležitosti 
škola 19. května uspořádala Den 
otevřených dveří jako setkání 
zaměstnanců, absolventů, dětí, 
rodičů a dalších hostů a spo-
lečně se ohlédli za uplynulým 
půlstoletím ve školce.

Při oslavách 50. výročí vzniku 
školky se nejen vzpomínalo, ale 
zároveň se MŠ Na Balkáně před-
stavila také jako současná moder-
ní školka, která usiluje o kvalitní 

vzdělání a výchovu dětí. „Je to 
prostě dáma v nejlepších letech, které 
to velmi sluší a velmi mě těší, že má 
dobré jméno nejen v Praze 3,“ uvedla 
její ředitelka Jaroslava Kozohor-
ská. Zahajovacího ceremoniálu 
se zúčastnili absolventi a rodi-
če jako kapela, děti a návštěvníci 
jako zpěváci. Během odpoledne 
měli všichni příležitost přispět na 
podporu organizace Host Home 
Start ČR, jejíž dobrovolníci se 
starají o rodiče předškolních dětí, 
které nemají potřebné dovednosti 
k jejich výchově. n

Charitativní projekt na 
ZŠ Jarov završila benefiční 
akce 

V tělocvičně ZŠ Jarov se 29. května usku-
tečnil již 4. ročník benefiční akce, kterou 
vyvrcholil celoroční charitativní projekt při-
pravovaný programem EATS (ENGLISH 
ACROSS THE SUBJECTS), v němž se žáci 
vedle angličtiny seznamují také s anglo-
-americkou kulturou, v níž má charitativní 
práce dlouhou historii. Návštěvníci si mohli 
na akci koupit předměty, které vlastnoručně 
vyrobili žáci školy, nechybělo ale ani skvělé 
občerstvení nebo soutěže. Benefice vynesla 
celkem 30 500 korun, které poputují part-
nerským organizacím, s nimiž škola spolu-
pracuje: Kölpingovu domu, který poskytuje 
azyl matkám s dětmi, na výcvik speciálních 
psů organizace Helppes nebo do Centra 
Kaňka, které pomáhá dětem s postižením. 
Peníze také pomohou prostřednictvím Cent-
ra Dialog dětem v Africe a žáci nezapomněli 
ani na seniory v domově Sue Ryder.

Žáci ze ZŠ a MŠ J. Seiferta 
uspěli ve vědomostní 
soutěži pořádané Správou 
Pražského hradu 
V základním kole soutěže „Za tajemstvím 
Pražského hradu 2014“ žáci 8. ročníku vy-
plňovali náročný dotazník. Otázky byly za-
měřeny na Hrad, jeho historii i současnost. 
K zjištění správných odpovědí nestačilo 
pouze nastudovat znalosti, žáci museli ab-
solvovat celodenní prohlídku Hradu a správ-
né odpovědi si vyhledat přímo na místě. 
Testy byly zaslány na Hrad a žáci Jakub 
Doucha a Vojtěch Havlíček byli pozváni do 
2. kola soutěže na Pražský hrad, kde dostali 
k vyplnění další otázky týkající se hradní his-
torie. V soutěži uspěli a odnesli si diplomy 
a mnoho věcných cen.

V MŠ Buková se zapojili 
do akce Česko čte dětem 

Do kampaně Celé Česko čte dětem, která se 
zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti 
dětí a mládeže, je již druhým rokem zapojena 
mateřská škola Buková. Do školy jsou zváni 
představitelé kulturního a uměleckého života, 
kteří dětem předčítají klasické české pohád-
ky. O pejskovi a kočičce četl člen Činoherního 
klubu Stanislav Zindulka, ze Špalíčku pohá-
dek Petr Mikeska, člen souboru Městského 
divadla Mladá Boleslav, dabér Otto Rošetz-
ký nebo herec Městských divadel pražských 
Lukáš Jurek. Svou oblíbenou knihu si přinesli 
herci Rudolf Jelínek a Klára Sedláčková – Ol-
tová. Mateřskou školu navštívil a četl také he-
rec Divadla na Vinohradech Roman Zach. 

Žáci ze ZŠ Lupáčova 
zavítali v rámci projektu 
Comenius do Walesu

Třetí výjezd partnerských zemí v projektu Co-
menius měl tentokrát podobu setkání u hos-
tující školy Emrys ap Iwan v městečku Aber-
gele v severním Walesu ve Velké Británii. I zde 
se setkali zástupci z řad žáků a pedagogické-
ho doprovodu zemí zapojených do projektu 
– z Walesu, Německa, Švédska, Maďarska, 
Francie, Polska, Slovinska, Turecka, Španěl-
ska a z České republiky, kterou reprezentu-
je ZŠ Lupáčova. Téma setkání znělo „Young 
voices“ – Hlasy mladých. Úkolem každé vý-
pravy bylo přivézt produkci hudební sklad-
by. Žáci a žákyně z Lupáčovky připravili dva 
videoklipy Pilot Gauber a Nebe na zemi, dívky 
pak nazpívaly jednu píseň oblíbeného české-
ho zpěváka Tomáše Kluse Cesty domů.

Den plný barev předvedl 
pestrou paletu neziskovek
United Gipsy Crew to jsou David, Marek a Richard. Lepší otvírák si Ve-
letrh sociálních služeb a neziskových organizací, který proběhl ve čtvrtek 
12. června na náměstí Jiřího z Poděbrad, ani nemohl přát. 

Kluci s lehkostí vypá-
lili z pódia pár svých 
hip -hopových skladeb 
a i náhodný kolemjdou-

cí zaznamenal, že se na Jiřáku děje 
něco neobvyklého. Svoji premiéru 
tady měl „Den plný barev,“ jak zněl 
podtitul Veletrhu sociálních služeb 
a neziskových organizací, který tu 
připravil sociální odbor třetí měst-
ské části. Vedle informačních stán-
ků jednotlivých organizací, kterých 
se na Jiřáku sešlo na šest desítek, 
tu parkoval i mobilní klub R-Mos-
tů Uličník, který jste mohli navští-
vit ve společnosti ředitele tohoto 
občanského sdružení Jakuba Čihá-
ka a u stánku nízkoprahového klu-
bu Beztíže se děti mohly utkat ve 

stolním fotbálku třeba i s vedoucím 
klubu Tomášem Klumparem.

„Lidé tu mají jedinečnou příležitost 
seznámit se na jednom místě s bohatou 
škálou neziskových organizací a posky-
tovatelů sociálních služeb. Můžou se 
hned u stánků poradit s problémy, které 
aktuálně oni sami nebo jejich blízcí řeší. 
Nebo využít  nabídku kroužků a dalších 
aktivit pro děti i dospělé a inspirovat se, 
jak trávit volný čas,“ vysvětlila hlavní 
smysl akce zástupkyně starostky pro 
sociální oblast Miroslava Oubrech-
tová, která veletrh zahajovala. Dal-
ším přínosem akce také bylo, že 
neziskovky veletrhu využily i k na-
vázání kontaktů mezi sebou.

Popovídat si o trénování pamě-
ti a mozku nebo o počítačových 

kurzech pro seniory bylo možné 
u stánku klubu Remedium s jeho 
programovou manažerkou Hele-
nou Kubů, ve stánku Českého čer-
veného kříže probíhaly kurzy první 
pomoci a zájemci si zde mohli ne-
chat změřit krevní tlak. 

Nejen děti mohly alespoň na 
chvíli přistát u Ostrova čtení 
a her Tapatan, který připravil au-
torské čtení Pavla Vrány „Dva-
náct měsíčků“. Posedět bylo mož-
né u šálku kávy ve stánku Tiché 
kavárny – první pražské kavárny 
s neslyšící obsluhou, a zakoupit 
jste mohli výrobky např. z chrá-
něné dílny A MANO, která za-
městnává osoby se zdravotním 
postižením.

Nabídku kroužků, kurzů a se-
minářů pro děti a dospělé předsta-
vovala ředitelka Rodinného a kul-
turního centra Nová Trojka Edita 
Janečková. Nechyběly tu ale ani 
stánky dalších center pro děti a ro-
diče – Paleček a Duhové klubíč-
ko, prezentovaly se zde i Dům dětí 
a mládeže Ulita, 4. přístav vodních 
skautů Jana Nerudy nebo 147. pio-
nýrská skupina Galaxie. Vedle toho 
lektorky z Palečka, Nové Trojky 
a ateliéru Malování kreslení při-
pravily i program v Dětském stanu 
s výtvarnými dílnami a další zába-
vou pro děti.

Doprovodný program na pódiu 
byl v režii samotných vystavujících 
organizací. Kromě již zmíněných 
UGC vystoupil flétnový soubor 
Duhového klubíčka, děti z Palečka 
zatančily valašské tance, předved-
la se také romská dětská taneční 
skupina Gitanes z nízkoprahové-
ho klubu Husita a taneční soubor 
Jagory z OS Buči. Moderátor ce-
lého odpoledne Vlasta Korec na 
pódium uvedl také pěvecký sbor 
Armády spásy Radostné stáří, di-
vadelní soubory Proměna z Reme-
dia a Horizont z České společnosti 
pro duševní zdraví. Veletrh pak ve 
večerních hodinách zakončilo vy-
stoupení kapely J.A.M. n

-mot-

Na oslavách 50 let MŠ Na Balkáně nemohl chybět narozeninový dort

Tísňová péče bude pro seniory 
a zdravotně handicapované 
dostupnější
Služba tísňová péče umožňu-
je seniorům a lidem se zdravot-
ním omezením co nejdéle, kvalitně 
a bezpečně žít ve svém domácím 
prostředí.  Městská část nyní plá-
nuje pořídit ve větším množství pří-
stroje, jejichž prostřednictvím je 
uživatel připojen k systému tísňové 
péče 24 hodin denně.

V bytě uživatele je nainstalována 
terminální stanice, která prostřed-
nictvím telefonní linky zajišťuje 
spojení s centrálním dispečinkem. 
Pokud se senior či zdravotně po-
stižený ocitne v nouzi, např. při 
náhlé nevolnosti, pádu či přepade-
ní, má možnost se díky tlačítku, 
které nosí na krku nebo na ruce, 
okamžitě spojit s nonstop dispe-
činkem tísňové péče. Operátorky 
zajistí pomoc – zavolají rodinu, 
sousedy, záchranku, policii.  Služ-
ba tak poskytuje pocit bezpečí ne-
jen seniorům, ale i jejich rodinám, 
které vědí, že je o jejich blízké ne-
přetržitě postaráno.

„Mým cílem je, aby službu tísňové 
péče mohli využívat všichni, kteří jí ne-
zbytně potřebují pro zachování kvality 
života, na kterou jsou zvyklí. Rozhodli 
jsme se proto pořídit přístroje pro tís-
ňovou péči ve větším počtu. Součástí 
budou i zvýhodněné telefonní služby,“ 
popisuje zástupkyně starostky pro 
sociální oblast Miroslava Oubrech-
tová. „Dodavatel služby tísňové péče 
vzejde z výběrového řízení. Pořízení 
služby by tak mělo výrazně zlevnit,“ 
doplňuje zástupce starostky Bohu-
slav Nigrin. 

Vedle tísňové péče tak uživate-
lé z Prahy 3 budou moci využívat 
i zvýhodněného telefonního tarifu, 
samotný provoz služby si ale uživa-
tel hradí sám. Měsíčně tato částka 
činí 400 korun a k jejímu uhraze-
ní se obvykle používá příspěvek na 
péči. Zájemci o službu tísňové péče 
se mohou obracet na: Oddělení 
sociální práce ÚMČ Praha 3, Sei-
fertova 51, Zdeňka Hošková, tel.: 
222 116 451, e-mail: zdenkah@pra-
ha3.cz. n

-mot--mot-

Na veletrhu 
neziskovek si 
zájemci mohli 
prohlédnout 
také streetbus 
Uličník, který 
provozují 
R-Mosty
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Radnice: developeři musí počítat 
s financováním občanské vybavenosti
Na výstavbě nových školek, škol či parků v rámci velkých developerských projektů na území Pra-
hy 3 by se do budoucna měli podle představ žižkovské radnice podílet soukromí investoři. Jejich 
provozovatelem by ale měla být městská část, která by garantovala kvalitu veřejných služeb i je-
jich cenu. Vzorem má být spolupráce, kterou Praha 3 připravuje s investorem projektu v blízkosti 
ulice K Červenému dvoru.

Prvním příkladem v oblasti 
spolupráce veřejného a pri-
vátního sektoru při výstav-
bě občanské vybavenosti 

v Praze 3 je záměr spolupráce měst-
ské části a společnosti Praha Plaza, 
která plánuje výstavbu obytného 
souboru v oblasti ulice K Červe-
nému dvoru. Kromě více než 600 
nových bytů totiž investor přislíbil 
v oblasti vybudovat rovněž samo-
statně stojící mateřskou školu s ka-
pacitou 60 míst, kterou následně 
převede na městskou část. Ta se tak 
má stát jejím vlastníkem a provozo-
vatelem. Záměr navázání spolupráce 
na svém květnovém jednání schválila 
rada městské části s tím, že podobný 
model bude Praha 3 uplatňovat i při 
jednáních s dalšími developery.

„V současné době připravujeme pro 
projekt K Červenému dvoru smlouvu, 
která by byla vzorem pro jednání s dal-
šími developery například v oblasti Ná-
kladového nádraží Žižkov. Ta by měla do 
budoucna určit, jakým způsobem se mají 
podílet právě na výstavbě veřejné vyba-
venosti,“ uvedl zástupce starostky 
pro územní rozvoj Ondřej Rut tím, 
že spoluúčast dotčených soukro-
mých subjektů a městské části bude 

v případě výstavby v areálu nádraží 
nutná, protože Praha 3 zde nevlastní 
žádné pozemky, na kterých by moh-
la stavět. 

„Velmi důležitým bodem je pro nás 
i to, aby objekty veřejné vybavenosti 

vystavěné soukromými investory byly 
převedeny na městskou část, která by 
je provozovala ve stejných standardech 
a především pro občany za stejné ceny, 
jako své stávající příspěvkové organi-
zace,“ zdůraznila starostka Prahy 3 

Vladislava Hujová, podle které jde 
o jeden z prostředků, jak motivo-
vat nové obyvatele, aby si hlási-
li v Praze 3 trvalé bydliště. Pouze 
na ty totiž může městská část čer-
pat prostředky, které pak zpětně 

věnuje na péči o veřejné služby, 
jako je provoz předškolních, škol-
ních a kulturních zařízení nebo 
městské zeleně, jenž tito obyvatelé 
využívají. n

-mpa-

Také na výstavbě 
mateřských škol 
by se v Praze 3 
měli podílet 
soukromí investoři, 
za jejich provoz 
má ale zodpovídat 
městská část

Venkovní galerie soch ozdobí vrch Vítkov
Rada městské části definitivně 
schválila projekt Sochy na Vítko-
vě, který má za cíl uskutečnit první 
ročník záměru, kdy budou výtvarná 
díla studentů VŠUP a AVU navrže-
na, a poté realizována od září letoš-
ního roku po dobu 12 měsíců ve vý-
chodní části parku na Vítkově. 

Výstava pod širým nebem. I tak by 
se mohl nazývat projekt Venkovní 
galerie soch na vrchu Vítkově, kte-
rý dá možnost začínajícím umělcům 
vystavit svoje díla ve veřejném pro-
storu, zároveň by ale mohl přilákat 
nové návštěvníky do parku na Vít-
kově. Pod dohledem renomovaných 
umělců vznikne venkovní výstava, 
která dlouhodobě obohatí veřejný 
prostor parku na vrchu Vítkov.

„Své návrhy poslalo do soutěže cel-
kem jedenáct studujících sochařů AVU 
a VŠUP. Komise vybrala čtyři sochy k do-
časné instalaci, která proběhne v září. 
Veřejný prostor ovládá kýč reklamních 
návěstí, billboardů a dopravních zna-
ček, často i anachronického ‚umění‘, 
nejnověji například lev na Klárově. My 
jsme se proto rozhodli seznamovat veřej-
nost naopak se současnými umělecký-
mi trendy na předních českých výtvar-
ných školách, neboť mnozí lidé do galerií 

nechodí, protože mají pocit, že umění 
neporozumí. Sem do parku přijde tedy 
umění za nimi,“ uvedl zástupce sta-
rostky Matěj Stropnický. 

Již v březnu letošního roku byl 
projekt představen posluchačům 
ateliérů sochařství AVU a VŠUP. 
Hodnotící komise ve složení zástup-
ce starostky Matěj Stropnický (před-
seda), historiků umění Jiří T. Ko-
talík, Milena Bartlová, výtvarníků 
Jaroslav Róna, Pavel Karous, Ivan 
Vavřík a architekt Mikoláš Vavřín 

upravila zadání do konečné podo-
by a jednomyslně doporučila schvá-
lit „Záměr pro umístění uměleckých 
děl na vrchu Vítkově – 1. ročník 
2014“ od autorské dvojice architektů 
Mikoláš Vavřín a Jan Červený. Ten 
počítá s realizací projektu po dobu 
12 měsíců ve východní části parku 
na vrchu Vítkově na pozemcích par-
celní číslo 414, 415 a 2172/9 v katas-
trálním území Žižkov. Studenti pod 
vedením zkušených výtvarníků sami 
navrhnou umístění výtvarných děl 

v určených prostorech parku v blíz-
kosti Ohrady. Odborná komise vy-
brala čtyři návrhy: Oltář pro Vítkov 
od Pavlíny Hlavsové, Trychtýře od 
Petry Křivové, Noc od Matouše Li-
puse a (A)simbiont Barbory Krnin-
ské. Slavnostní odhalení soch veřej-
nosti se uskuteční letos v září. 

Pro rok 2014 vyčlení na projekt 
městská část Praha 3 částku 1 milion 
korun, každá z vysokých škol AVU 
a VŠUP poskytne sumu 250 tis. ko-
run. Účastník, který splní požadavky 

na odevzdání, obdrží symbolické 
skicovné 1000 Kč. Autor, jehož dílo 
vybere hodnotící komise k instalaci, 
obdrží odměnu 10 tis. Kč. Na dopo-
ručení hodnotící komise rada třetí 
městské části poté rozhodne o za-
koupení jednoho z instalovaných 
děl, které nesmí přesáhnout reali-
zační ceny 300 tis. Kč. Souběžně od 
března 2015 začnou přípravy v ob-
dobném harmonogramu na 2. roč-
ník soutěže.

Studenti a jejich „lektoři“ budou 
moci vybírat z několika scénářů, kde 
budou sochy instalovány. Právě to 
je nejtěžší na samotném projektu. 
„Není důležitá jen samotná kvalita díla, 
ale i kontext zvoleného místa. Plastika 
by měla být komponována s ohledem na 
zamýšlené úpravy prostranství, proto je 
v tomto případě nezbytná spolupráce 
mezi výtvarníkem a architektem. Realiza-
ce krajinářské architektury je podmíněna 
úpravami terénu, konečnou podobu díla 
získávají až v závěrečné fázi, kdy vzniká 
kontext zvoleného místa se skupinovou 
instalací i vztah jednotlivých děl mezi se-
bou,“ vysvětlil Tomáš Ctibor z Institu-
tu plánování a rozvoje hlavního měs-
ta Prahy, který souhlasil se záměrem 
umístění soch na Vítkově. n

-ham-

Zmenšený model návrhu Oltář pro 
Vítkov od Pavlíny Hlavsové, který se 
umístil na 1. místě

Odborná komise vybrala čtyři návrhy k dočasné instalaci soch na Vítkově

ilustrační foto
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akce městské části Praha 3

Nadace Terezy Maxové ve spolupráci s městskou částí a magistrátem uspořádala 
na Parukářce charitativní akci TERIBEAR dětem na pomoc dětem z dětských domovů Na Student Cupu SŽDC se zábavnou formou představily také technické železniční profese

Žižkovské restaurace, kavárny a cukrárny se představily na festivalu dobrého jídla a pití 
Vinohradský gurmet

Na náměstí Jiřího z Poděbrad se konaly Dny slovinské kultury a gastronomie

Vítězem fotbalového klání O pohár Františka Josefa I. se stal tým ZŠ Jeseniova

Za pípu na druhém ročníku Žižkovského pivobraní se postavila také starostka Vladislava Hujová

Kapely, které vystoupily na Žižkovském pivobraní, nabídly repertoár nejen k poslechu, ale i k tanci
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zpravodajství

Zástupci radnice diskutovali s občany Prahy 3 o náměstí Jiřího z Poděbrad

Klub důchodců Prahy 3 najdete na nové 
adrese: Olšanská 7
Již v zimě schválila rada městské části pronájem nebytového prostoru na Olšanské 7 Svazu důchod-
ců Praha 3. Klub důchodců se již na nové adrese pomalu zabydluje a těší se na své návštěvníky. 

K lub v Hořanské ulici už 
byl pro nás malý, v no-
vých prostorách v zad-
ním traktu polikliniky 

na Olšanské máme k dispozici dokonce 
vlastní kancelář, společenskou místnost 
i šatnu,“ popisuje předseda základní 
organizace Svazu důchodců Praha 3 
František Prášek. 

Činnost organizace je určena 
především seniorům žijícím na úze-
mí třetí městské části. Jejím cílem 
je přivést dříve narozené ze svých 
domovů do společnosti a podpo-
rovat je v aktivním životě. Členové 
společně vyrážejí například na vy-
cházky Prahou, společně navštěvu-

jí také divadelní představení, výsta-
vy a koncerty nebo chodí plavat do 
hotelu Olšanka. Do Olšanky zajdou 
i tančit, když zde pravidelně hraje 

dechovka Žižkovanka. Oblíbené 
jsou výlety parníkem Vyšehrad a za-
hraniční i tuzemské zájezdy. Pra-
videlné jsou i aktivity turistického 
oddílu vedeného předsedou organi-
zace Františkem Práškem. 

„Turistické vycházky pořádáme 
po celý rok – každý pátek, kromě Vá-
noc a Velikonoc,“ upřesňuje Prášek. 

V klubu samotném se pak pořádají 
odborné přednášky na různá téma-
ta a členové tu také společně dvakrát 
do roka – na jaře a na podzim – slaví 
svá životní jubilea.

„Zatím klub funguje v trochu provi-
zorních podmínkách a postupně se dovy-
bavuje nábytkem, přesto se zde již usku-
tečňuje program pro seniory. V nedávné 

době zde proběhly např. přednášky o no-
vinkách, které zavádí nový občanský zá-
koník a senioři si také mohli vyslechnout 
zajímavosti z fyzioterapie,“ přibližuje 
zástupkyně starostky pro sociální 
oblast Miroslava Oubrechtová. 

Do nové klubovny si v červnu na-
šel cestu také velký počet lidí i mimo 
seniorský věk, když si zde obyvatelé 

Prahy 3 mohli vyzvednout cibulky 
tulipánů z rušených jarních výsa-
deb. „Akce rozdávání cibulovin přispívá 
k zapojení seniorů do komunitního živo-
ta v Praze 3 napříč generacemi,“ dodá-
vá zástupkyně starostky Jaroslava 
Suková, která byla u organizace roz-
dávání cibulovin. n

-mot-

V novém 
klubu důchodců 
již proběhly 
přednášky 
pro seniory
Miroslava Oubrechtová,

zástupkyně starostky

Ať náměstí 
slouží jako 
prostor 
setkávání 
a místo pro 
slavnostní 
příležitosti
Miroslav Cikán, 
architekt

Veřejná debata o návrhu budoucí 
podoby náměstí Jiřího z Poděbrad 
přilákala do zdejší základní školy 
desítky občanů. Zástupci městské 
části Praha 3 a ateliéru MCA, kte-
rý zvítězil se svým návrhem rekon-
strukce náměstí v architektonické 
soutěži, odpovídali na dotazy lidí 
týkající se budoucnosti této lokali-
ty Prahy 3.

„Náměstí Jiřího z Poděbrad je ce-
lopražsky významný prostor, tuto sku-
tečnost potvrdilo i memorandum o vzá-
jemné spolupráci a podpoře projektu 
revitalizace náměstí ze strany hlavního 
města,“ řekla v úvodu veřejné debaty 
starostka Praha 3 Vladislava Hujová.

S plány na revitalizaci náměstí 
přišla Prahy 3 už před více než de-
seti lety. Současné vedení radnice 
pak o znovuoživení záměru rozhod-
lo v lednu 2013. Jako podklad pro 
přestavbu se magistrát a Praha 3 roz-
hodly využít projekt ateliéru MCA, 
který musí projít nezbytnou aktuali-
zací a dopracováním.

„Problémem je křižovatka u metra, 
chybí zde povrchové propojení Sadů 
Svatopluka Čecha a náměstí Jiřího 
z Poděbrad, nadbytečná je v prosto-
ru například točna pro příjezd svateb-
čanů ke kostelu,“  shrnul problémy 

současného řešení náměstí přítom-
ným diskutujícím zástupce starostky 
Ondřej Rut.

Ti v debatě vyjadřovali nejrůz-
nější názory. Někteří přítomní si 
přáli, aby ve výsledném projektu 
bylo méně stromů a více travnatých 
ploch, jiní kladli důraz na to, aby 
byla dominanta náměstí – Plečni-
kův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
– nadále ze všech stran dobře vidi-
telná, další se zastávali zdejší kašny. 
Zástupce studia MCA a autor návr-
hu Miroslav Cikán reagoval také na 
dotazy týkající se velkoformátové 
dlažby náměstí.

„Základem návrhu je společen-
ská funkce náměstí, lidé komunikují, 
sdružují se, k tomu jsou veřejná pro-
stranství. Ať náměstí slouží jako pro-
stor setkávání a místo pro slavnostní 
příležitosti. Velikost prostranství před 
kostelem odpovídá původní představě 
Plečnika a je identická velikosti pro-
storu uvnitř chrámu,“ odůvodňoval 
vznik plochy před chrámem ar-
chitekt. Stejný druh dlažby je na-
víc podle něj použit na význam-
ných historických prostranstvích 
Evropy.

Požadavky a připomínky ob-
čanů radnice zohlední a ve spo-
lupráci s architektem do projektu 
zapracuje. V současné době se ak-
tualizuje dokumentace pro územní 
rozhodnutí, které prozatím nedefi-
nuje umístění fontány, přesný roz-
sah travnatých a dlážděných ploch 
či výsadby stromů.

V této fázi se rozhoduje o umís-
tění jednotlivých nových staveb-
ních objektů a inženýrských sítí. 
Zpracovatel proto řeší například 
přívod elektrické energie a vody 
pro potřeby farmářských trhů. Po-
drobnějším parametrům projektu 
se bude moci radnice věnovat nej-
dříve v příštím roce. n

-sak-Debata o budoucnosti náměstí Jiřího z Poděbrad zaujala mnoho dikutujících

Cibulky tulipánů 
před novou 
klubovnou Svazu 
důchodců Prahy 3 
rozdávala také jeho 
místopředsedkyně 
Vladimíra Kalfusová 
(vpravo)

„
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téma měsíce

Měly by rychlost aut v obcích snižovat především stavební úpravy komunikací?

ANO NEZa posledních 25 let vzros-
tl v Praze stupeň motorizace 
o 95 % a dopravní výkony pak 
dokonce o 200 %. Stavebně-
technický stav většiny komu-
nikací neodpovídá tomu, že 
se dnes v ulicích pohybují ná-
sobky vozidel i chodců oproti 
době, kdy byly stavěny, a do-
chází logicky i k podstatně 
většímu množství konfliktních 
situací. Bohužel se k tomu při-
dává i absence ochoty respek-
tovat daná pravidla a úcty jed-
noho k druhému. Denně jsem 
svědkem desítek případů vo-
zidel řítících se nepovolenou 
rychlostí, vozidel parkujících na 
chodnících či přechodech pro 
chodce, ale i chodců vstupují-
cích bez rozmyslu do vozovky 

v podstatě kdekoliv nebo cyk-
listů jezdících bezohledně po 
chodníku. Často také slýchá-
vám nářky na policii, která „ši-
kanuje“ řidiče, který jel místo 
padesátkou „jen“ šedesát. Ta-
kovým lidem doporučuji za-
jímat se o to, jak fatální dů-
sledky má takové překročení 
rychlosti při kolizi s chodcem. 
Ze své pozice mohu buď kr-
čit rameny a odkazovat na do-

zor policie nebo hledat možná 
řešení. Tím nejúčinnějším jsou 
stavební úpravy, které reagu-
jí na konkrétní problém a fyzic-
ky zamezí výše uvedeným pro-
blémům. Na podporu svého 
názoru mohu uvést, že plat-
ná norma pro projektování po-
zemních komunikací, již s oně-
mi stavebními úpravami (dělicí 
ostrůvky, zvýšené prahy atd.) 
pracuje jako s běžným stan-
dardem.  A snad i díky těmto 
postupně přijímaným opatře-
ním došlo v Praze ke sníže-
ní počtu dopravních nehod 
z cca 40 000 za rok 2000 až 
na loňských cca 18 500 a po-
čet obětí těchto nehod kle-
sl z 80 na 29. Myslím, že to za 
to stojí.

Na takto kladenou otáz-
ku není snadné odpo-
vědět, zda ANO či NE. 
Chápu ji tak, že se jed-
ná o dodatečné stavební úpra-
vy, které mají řešit zvýšení 
bezpečnosti, resp. ovlivňovat 
možné konfliktní situace mezi 
účastníky silničního provozu.

Bezpečnost na pozemních 
komunikacích by měla být ře-
šena už v projektové přípra-
vě. Již v samotném návrhu 
projektu by se mělo předchá-
zet vzniku konfliktních situací, 
měly by být využívány doprav-
ně-inženýrské, psychologic-
ké, ale i stavební prvky, které 
by zvýšily bezpečnost provo-
zu na pozemních komunika-
cích. Existuje i proces bezpeč-

nostního auditu, který má za 
úkol posuzovat bezpečnost-
ní stránku projektů, vyhledávat 
nebezpečné situace a řešit je-
jich předrealizační fázi. Samo-
statnou kapitolou bezpečnosti 
provozu na pozemních komu-
nikacích je prevence. Prevence 
v chování řidičů, ale i dalších 
účastníků silničního provo-
zu. Ať už se jedná o mediální 
akce typu „Nemyslíš, zaplatíš“, 
nebo výchovu dětí ve školkách 

a školách. Z těchto důvodů 
musíme předcházet nebez-
pečným situacím na pozem-
ních komunikacích již v pro-
jektové fázi, klást důraz na 
dodržování pravidel silničního 
provozu a dodatečnými sta-
vebními úpravami řešit nevyho-
vující stávající stav. Je nutné si 
uvědomit, že zklidňování pro-
vozu nepřináší jen pozitiva, ale 
může v místech aplikace zvýšit 
hlukovou zátěž, zvýšit množ-
ství produkovaných exhalací 
nebo zvýšit dynamické účinky 
na okolní zástavbu. Dále pak 
může být ovlivněna kapacita 
komunikací, která bez dalších 
opatření přinese spíše negati-
va ve smyslu vzniku kongescí, 
zvýšení hluku a exhalací. 

Petr Mondschein
vedoucí silniční laboratoře, 

Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Martin Vančura
vedoucí Odboru dopravy 

Úřadu městské části Praha 3 

Radnice investovala do oprav 
chodníků i cest na Pražačce
Nové dlážděné chodníky rostou v Praze 3 jako houby po dešti. Jen za prvních šest 
měsíců letošního roku pokryly černobílé mozaiky přes 6000 metrů čtverečních 
chodníkových ploch. Nový povrch ale dostala také vyhlídková trasa podél spor-
tovního areálu na Pražačce, která začala sloužit veřejnosti na konci června.

Opravy poškozených 
chodníkových ploch 
jsou jednou z prio-
rit třetí městské části. 

Jestliže v loňském roce vyšly žiž-
kovskou radnici jejich rekonstruk-
ce na 15 milionů korun, za prvních 
šest měsíců letošního roku Praha 3 
do této oblasti investovala více než 
dvojnásobek. Nového povrchu se 
tak dočkalo celkem 6070 metrů 
čtverečních chodníkových ploch. 

„Chodníky jsou sice v majetku TSK, 
ale městská část jejich opravy dotuje, 
protože jejich stav považujeme za neu-
spokojivý,“ uvedl zástupce starostky 
pro dopravu Ondřej Rut. Po novém 
dláždění se tak dnes mohou prochá-
zet obyvatelé ulic Za Žižkovskou 
vozovnou, Radhošťská, Husinecká, 
Strážní, Rokycanova, Hájkova, Ro-
háčova, Žerotínova nebo Na Hlídce. 
V červenci se pak nových povrchů 
dočkají také chodníky v Perunově 
ulici. 

„Uvedené úseky byly financovány 
plně z rozpočtu městské části Praha 3, 
jednak z prostředků neproinvestovaných 
v roce 2013, jednak z částky zařazené 
do rozpočtu v letošním roce,“ vysvětlil 
vedoucí odboru technické zprávy 
a investic Jiří Louša s tím, že celkem 
tak radnice za opravy 13 úseků měst-
ských chodníků zaplatila více než 
30 milionů korun.

Příslušní úředníci přitom už dnes 
pracují na seznamu dalších lokalit, 

kde by měly opravy chodníků rov-
něž proběhnout. Všechny požadav-
ky na rekonstrukce chodníků, které 
přicházejí od obyvatel Prahy 3, jsou 
podle představitelů radnice zařazo-
vány do seznamů. V průběhu léta 
pak bude zdokumentován a posou-
zen stav těchto lokalit a po vyhod-
nocení se začnou nejvíce postižená 
místa opravovat. 

Dobré výhledy na Pražačce
Od začátku července mohou 

obyvatelé Prahy 3 využívat také 

nově zrekonstruovanou vyhlídko-
vou trasu pro pěší a cyklisty, kte-
rá vede od ulice Nad Ohradou po-
dél sportovního areálu Pražačka až 
po ulici Za Žižkovskou vozovnou. 
„Revitalizace tohoto úseku je první fází 
projektu, který propojí cyklotrasu ve-
doucí z Vítkova přes most na Ohradě 
s úsekem, který vede kolem areálu na 
Pražačce a pokračuje k zahrádkářským 
osadám Na Balkáně a dále směrem ke 
Kyjskému rybníku a na Černý Most či 
do Klánovického lesa,“ popsal zástup-
ce starostky Rut.

Trasa, která prošla v minulých 
měsících kompletní rekonstrukcí, 
byla nově doplněna o nezbytný mo-
biliář v podobě laviček, odpadko-
vých košů a nového osvětlení. Při 
přestavbě bylo pamatováno také na 
nejmenší návštěvníky, kteří si tu bu-
dou moci zadovádět na novém hři-
šti určeném pro děti od 3 do 6 let. 
Vytvoření atraktivní odpočinkové 
zóny, které zahrnovalo také novou 
výsadbu dřevin a drobné terénní 
úpravy, vyšlo městskou část na 3 mi-
liony korun (bez DPH). n

Obnovená vyhlídková trasa na Pražačce nabídne prostor k příjemné procházce pro pěší i cyklisty

-mpa-

Okolí Olšanského 
náměstí promění...

 Ì Dokončení ze str. 1

Křižovatka pro lidi, nejen pro auta
Přestavba křižovatky Táboritská 
– Ondříčkova, jejíž úprava pochá-
zí z dílny architektonického studia 
a05, počítá s výstavbou nového ve-
řejného prostranství před Bezovkou, 
které vznikne zrušením odbočo-
vacího pruhu z Táboritské. Zvětše-
nou plochu pak zkrášlí výsadba no-
vých stromů a trvalkových záhonů, 
mezi kterými budou zřízena místa 
k posezení. Pro bezpečnější pohyb 
chodců skrze křižovatku budou stá-
vající přechody doplněny dělícími 
ostrůvky a kompletní výměnu čeká 
také světelná signalizace řídící pro-
voz křižovatky.

Bezpečnost chodců především
Kromě výše zmiňovaných rekonstruk-
cí čeká letos proměna také křižovatku 
Ondříčkova – Bořivojova, kde radni-
ce naplánovala vybudování nového 
přechodu s integrovaným dělícím os-
trůvkem. Projekt zároveň počítá s vy-
sazením chodníků a zvětšením pocho-
zích ploch. Podobné úpravy čekají 
také křižovatku ulic Na Jarově – Pod 
lipami.

Do zvýšení bezpečnosti investu-
je podle zástupce starostky Ondřeje 
Ruta radnice letos kolem 18 milionů 
korun. Pro příští roky je pak napláno-
vána celá řada dalších akcí, jako jsou 
například zmíněná úprava křižovat-
ky Prokopova – Rokycanova, úpra-
va okolí tramvajových zastávek na 
Olšanském náměstí nebo opatření ke 
zklidnění ulice Jana Želivského. Sta-
vební povolení už má projekt zklid-
nění křižovatky Na Vrcholu – V Do-
mově. V souvislosti s rekonstrukcí 
tramvajové trati na Vinohradské a re-
konstrukcí náměstí Jiřího z Poděbrad 
se také chystá kultivace křižovatky 
Vinohradská – U Vodárny, kde mají 
být zřízeny čtyři nové přechody pro 
chodce. n

-mpa-



9

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVENEC–SRPEN 2014

publicistika

Prostor pro vyjádření OPOZIČNÍHO zastupitele Prostor pro vyjádření KOALIČNÍHO zastupitele

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.

Irena Ropková
radní za ČSSD, předsedkyně 

finančního výboru

Žižkovský Montmartre žije
Vážená redakce Radničních novin, sta-
vovská čest mi velí doporučit Vám vývoj 
v café JINÝ KAFE, Táboritská 9, Pra-
ha 3. Intimní kavárnu vede herečka 
a moderátorka Festu integrace Slunce 
v Akropolis paní Hana Müllerová. Za 
pár let se jí podařilo soustředit zde sku-
pinu umělců – básníků, výtvarníků, hu-
debníků i fotografů jak profesionálních, 
tak samouků. Výsledkem jsou společná 
setkání nad novou tvorbou a inspirací,  
tzv. večery CAFÉ / IMPRESSO, jichž 
se kupř. zúčastnil i zakladatel Divoké-
ho vína, jakož i baby boxů pan Ludvík 
Hess. Pravidelně zde probíhají i tzv. Ve-
čery přiměřených depresí – z jejichž zá-
kladů vznikla i právě poprvé na žižkov-
ské půdě pořádaná Literární vysočina. 
Další ze zavedených titulů je tzv. Dva-
náct ramínek do páru – večery s diapo-
zitivy, fotografiemi a autorskou poezií 
žižkovských básníků. Výsledkem je potě-
šující zjištění, že žižkovští, jakož i vzdále-
nější přátelé pivního moku, vína a kávy, 
se scházejí právě zde. Soudobá lhostej-
nost k poezii a nekomerčnímu umění 
vůbec se na Žižkově mění v živý zájem 
o tvůrčí spolupráci, který přivádí do 
středu „Žižkovského Mónmártru“ gene-
race stále mladší. Nezakřiknout!

Čermáková JH

Přejmenujme ulici Koněvova
Vážená redakce, přivítal jsem nápad, 
že by ulice v oblasti bývalého Náklado-
vého nádraží Žižkov byly pojmenovány 
po osobnostech a událostech naší novo-
dobé historie. A ještě více mne potěši-
lo, že v návrzích jsou uvedeny skutečné 

osobnosti, a to politicky profilované 
jak levicově (Jaroslav Šabata, Věněk 
Šilhán), tak i pravicově (Václav Benda). 
Právě takový, názorově tolerantní výběr 
je přesně v duchu Charty 77 a navrhova-
ných osobností. Snad jen dvě poznámky: 
škoda, že se v návrhu neobjevilo jméno 
Milana Šimečky, který byl ztělesněním 
Čechoslováka, myšlenek vzájemnosti 
a solidarity. Za nepříliš šťastný pak po-
važuji návrh na název ulice Sametové 
revoluce. Marná sláva, jde o dobovou 
žurnalistickou floskuli, která se dnes 
používá už mnohem méně, než bezpro-
středně po listopadovém převratu 1989.

Současně bych chtěl upozornit na 
nešťastné pojmenování ústřední žižkov-
ské komunikace Koněvova. Vím, že pro-
ti přejmenování budou uváděny hlav-
ně ekonomické argumenty, navzdory 
tomu považuji tento krok za potřebný. 
Připomenu pár faktů z historie. Mar-
šál Koněv se sice podílel na osvobození 

Československa od fašismu, ale šlo o po-
litickou figuru, která udělala kariéru 
na tom, že Stalin zlikvidoval své nej-
schopnější důstojníky. Koněv nejenže ne-
byl žádným vojevůdcem, ale kromě int-
rik vůči schopnějším důstojníkům (např. 
Žukovovi) se významně podílel na po-
tlačení maďarského povstání roku 1956 
a prsty měl i v obsazení Československa 
roku 1968. Jde prostě o velmi negativ-
ní historickou postavu, která si neza-
slouží v Praze žádnou připomínku. Aby 
tato změna nemohla být vnímána jako 
konjunkturální politické gesto, navrhu-
ji přejmenování ulice Koněvovy na uli-
ci Krasnoarmějců (nikoli Rudé armá-
dy), neboť prostí vojáci, kteří v Praze 
v květnu 1945 zahynuli, si připomínku 
zaslouží. Vzhledem k délce této třídy by 
dle mého názoru stálo za úvahu, zda po 
krasnoarmějcích nepojmenovat úsek 
mezi Ohradou a Jarovem, zatímco část 
mezi Tachovským náměstím a Ohradou 

by mohla nést název Žižkovská (podob-
ně jako existuje Vinohradská, Vršovická 
apod.).

Závěrem bych chtěl uvést to vůbec 
nejdůležitější. Ať už se budou ulice v pro-
storu Nákladového nádraží Žižkov jme-
novat jakkoli, základní pozitivní zprávu 
vidím v tom, že byla zachráněna cen-
ná funkcionalistická budova. Doufám, 
že celá oblast nebude využívána ryze 
komerčně, ale bude tam prostor i pro 
umění a odpočinek občanů (nejen) naší 
městské čtvrti. Přístup, kdy se nesledují 

jen finanční zájmy, nenechává se urči-
tý pozemek jako „eldorádo“ developerů, 
nýbrž se zodpovědně a s výhledem do bu-
doucnosti uvažuje o jeho využití, pova-
žuji za chvályhodný – a hodný následo-
vání i v jiných případech.

Zdraví Oto Horák

V cíli běhu Běchovice-Praha by 
měla být pamětní deska

V RN postrádám proti dřívějšku více 
aktuálního zpravodajství z ligové čin-
nosti FC Viktoria Žižkov. Naopak oce-
ňuji využívání prostoru RN pro vyjád-
ření opozičních i koaličních zastupitelů, 
jako například pí. A. Hronové a p. M. 
Fabíka o průběhu a přínosu mládežnic-
kého fotbalového turnaje k příležitosti 
133. výročí povýšení Žižkova na město. 
Současně by bylo prospěšné zavést v RN 
rubriku – názory, doporučení a dopisy 
čtenářů. 

Nejsem stoupencem zveřejněného roz-
hodnutí rady MČ o přípravě jmenovité-
ho návrhu pro ZHMP k pojmenování 
nových ulic po nežižkovských osobnos-
tech, jak to bylo v RN. Veřejnost, a to 
nejen sportovní, by spíše ocenila, aby 
v cíli tradičního běhu Běchovice-Praha 
na Pražačce rozhodla radnice o vybudo-
vání trvalého památníku nebo pamětní 
desky.

Zdeněk Karban
(text redakčně krácen)

Řešit Jiřák bez garáží je nezodpovědnost
Praha 3 bohužel nemá své přirozené centrum. 
Dolní a horní Žižkov, Královské Vinohrady či 
Jarov jsou poměrně nezávislé enklávy, které 
nemají žádné společné srdce. Přesto však, ze-
ptáte-li se kteréhokoli Pražana nejen od nás 
z trojky, co je centrálním náměstím Prahy 3, 
asi každý bez zaváhání zmíní náměstí Jiřího 
z Poděbrad. I když je spíše „vstupní branou“ 
než centrem, vzhledem k jeho rozloze a pře-
devším k fantastickému kostelu Nejsvětějšího 
Srdce Páně je nepochybně nejvýznamnějším 
trojkovým náměstím, a ne náhodou se tu po-
řádá drtivá většina všech významnějších akcí.

Už proto je dlouhodobým dluhem radni-
ce městské části tristní stav, v němž se náměs-
tí nachází. Radnice ještě pod vedením ODS 
nechala vytvořit projekt na jeho rekonstrukci. 
Již tenkrát jsme si uvědomovali, že plánovaná 
nová podoba náměstí bude nepochybně dů-
stojnou oslavou evropsky významné památky, 
nicméně méně již přívětivým prostředím pro 
místní obyvatele. Přesto nám projekt připadal 
nosný – podoba náměstí se prostě změnit mu-
sela a navíc jsme na základě dlouhodobých 
analýz věděli, že stojíme tváří v tvář narůstající 
zahlcenosti celého širokého okolí parkujícími 
automobily. Proto jedním z klíčových bodů 
celého projektu byly rozsáhlé podzemní gará-
že, které měly nadměrné zátěži náměstí ulevit. 
Z celého projektu nakonec kvůli jeho finanč-
ní náročnosti i dalším okolnostem sešlo. Zou-
falou situaci okolo parkování se podařilo na-
čas snížit pomocí zavedení parkovacích zón, 

nicméně aut přibývá a bude přibývat a situace 
je v této lokalitě už opět neúnosná.

Současná dožívající koalice na naší radni-
ci náš starý projekt oprášila, ovšem po svém: 
„zeleně“ přidala stromovou alej a odstrani-
la podzemní garáže. V této podobě nejen že 
projekt ztrácí původní smysl, ale především 
blokuje budoucí řešení parkování. Představa, 
že nějaké příští, rozumnější vedení radnice, 
které by chtělo problematiku parkování na 
Vinohradech konečně řešit, bourá monstróz-
ní kamenné náměstí a staví pod ním garáže, 
je z říše sci-fi.

Proto, i když snad nejsem žádný populista, 
musím dát za pravdu řadě hlasů, které proti 
stávající podobě návrhu protestují. Milá kon-
čící koalice, jestliže nejste schopni či ochotni 
řešit dopravu v klidu, neblokujte tato řešení 
do budoucna. Nesázejte monstrózní aleje, ne-
vykládejte náměstí kamennými bloky, ale po-
starejte se o to, aby byl na celém náměstí udr-
žovaný a uklízený trávník. Koncepční řešení 
nechte těm, kteří budou koncepčních řešení 
schopni. n

Robert Hoffmann
zastupitel za ODS

Do tvorby rozpočtu se může zapojit každý
Slýcháváme to před každými volbami. Nejdu 
volit, stejně nic nezměním. Je to smutné, ale 
něco pravdy na tom je. Volby sice ovlivní další 
vývoj v obcích, krajích a celém státě, neumož-
ňují ale voličům rozhodovat o konkrétních 
záležitostech, které by je zajímaly. Občané se 
chtějí více zapojit, mít možnost rozhodovat. 
Jakožto předsedkyně finančního výboru za-
stupitelstva městské části se orientuji v oblasti 
rozpočtové politiky a právě zde vidím poten-
ciál, jak změnit způsob, jakým občané vníma-
jí politiku.

Usiluji proto do budoucna o zavedení pří-
mé účasti občanů na přípravě rozpočtu, a to 
jak na úrovni městských částí, tak na úrovni 
hlavního města Prahy. Takzvaný participativ-
ní rozpočet, což není nic jiného než hlasování 
o způsobu využití určité části finančních pro-
středků, které má městská část vyhrazena na 
investice, už v zahraničí úspěšně vyzkoušelo 
více jak patnáct set měst a obcí.

Jak to funguje? Hovořit lze o pěti fázích 
celého procesu. Zhodnocení, diskuse, roz-
hodování, provádění a sledování. Občané 
spolu se sousedy a zájmovými sdruženími 
nejprve navrhují projekty, které by se z vy-
členěných prostředků měly podle jejich ná-
zoru realizovat, následuje veřejné projedná-
ní jednotlivých návrhů a konečně samotné 
hlasování o tom, kterému projektu dát před-
nost. Rozhodovat v něm mohou jak všich-
ni obyvatelé, a to například prostřednictvím 
korespondenčního lístku, tak jejich zástupci 

například za celý bytový dům na shromáž-
dění hlasujících. Městská část po vyhláše-
ní výsledku realizuje vybraný investiční zá-
měr a následuje kontrola plnění ze strany 
občanů.

Poprvé byl tento institut použit před čtvrt-
stoletím v brazilském městě Porto Alegre 
a rychle se rozšířil na další kontinenty. Uká-
zalo se totiž, že na úrovni velkých měst pomá-
há participativní rozpočet realizovat skutečně 
potřebné projekty, zamezuje plýtvání veřejný-
mi prostředky a pomáhá sblížit lidi v úsilí za 
dobrou věc.

Myslím si, že bychom tento institut měli 
zavést i u nás na Praze 3. Jsem přesvědčena, 
že lidé by o účast měli zájem a že by se pro-
střednictvím takového hlasování podařilo 
prosadit řadu potřebných projektů, na které 
v současném, politiky sestavovaném rozpoč-
tu, nezbývají prostředky. Nebude to jednodu-
ché, ale cíl za to stojí – chceme získat zpět 
důvěru lidí v to, že je možné měnit naše okolí 
k lepšímu. Zapojte se také! n

Ilustrační foto
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důležité informace

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a firmy! Nevhazujte sta-
vební suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 926 339 912, další informace na 
tel.: 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. n

O prázdninách budou 
jesle uzavřeny
Po dobu letních prázdnin od 30. 6. do 31. 8. 2014 budou jesle v Roháčově 40 
z provozních důvodů uzavřeny. Jesle zahájí provoz 1. 9. n

Volby do Zastupitelstva městské 
části Praha 3 – volební období 
2014–2018 

Počty podpisů na peticích 
Podle § 21 odst. 4 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Počet obyvatel městské části Praha 3 k 31. 12. 2013 – 71 023.
Městská část Praha 3 tvoří 1 volební obvod.
Potřebné počty voličů zapsaných v seznamu voličů vedeným Úřadem městské 
části z počtu obyvatel městské části Praha 3:
Pro nezávislé kandidáty: 1 000 podpisů (1 % obyvatel, nejméně 1000),
Pro sdružení nezávislých kandidátů: 4 972 podpisů (7 % obyvatel).

Počet členů Zastupitelstva městské části Praha 3
Podle § 88 odst. 1 volí se:

35 členů Zastupitelstva městské části Praha 3

Adresa registračního místa
pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 3:

Úřad městské části Praha 3
Odbor občansko správní, Havlíčkovo náměstí 700/9, 3. patro, číslo dveří 317
Eva Cihelková, vedoucí Odboru občansko správního
Telefon: 222 116 221, 607 515 821,
e-mail: evac@praha3.cz, fax: 222 116 2015, 222 116 248 n

Na Vrcholu/V Domově

 1. července 14.00–18.00 11. července 15.00–19.00

 2. srpna 10.00–14.00  6. srpna 14.00–18.00

27. srpna 15.00–19.00  3. září 14.00–18.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11

 2. července 15.00–19.00 11. července 14.00–18.00

 2. srpna  9.00–13.00  6. srpna 15.00–19.00

27. srpna 14.00–18.00  3. září 15.00–19.00

Kostnické nám./Blahníkova

 5. července 10.00–14.00 10. července 14.00–18.00

30. července 15.00–19.00  8. srpna 15.00–19.00

30. srpna  9.00–13.00  5. září 15.00–19.00

nám. Barikád u školy

 5. července  9.00–13.00 10. července 15.00–19.00

30. srpna 10.00–14.00  5. září 14.00–18.00

29. července 15.00–19.00  8. srpna 14.00–18.00

Buková/Pod Lipami

 3. července 14.00–18.00  9. července 15.00–19.00

29. července 14.00–18.00  9. srpna 10.00–14.00

28. srpna 15.00–19.00  4. září 14.00–18.00

Jeseniova 143

 4. července 14.00–18.00  8. července 15.00–19.00

30. července 14.00–18.00  9. srpna  9.00–13.00

28. srpna 14.00–18.00  4. září 15.00–19.00

Orlická/Přemyslovská

 2. července 14.00–18.00 12. července  9.00–13.00

31. července 14.00–18.00  7. srpna 15.00–19.00

26. srpna 14.00–18.00  6. září 10.00–14.00

Sudoměřská/Křištanova

 1. července 15.00–19.00 12. července 10.00–14.00

 1. srpna 15.00–19.00  5. srpna 14.00–18.00

26. srpna 15.00–19.00  6. září  9.00–13.00

Křivá 15
17. července 14.00–18.00 25. července 14.00–18.00

12. srpna 14.00–18.00 22. srpna 15.00–19.00

Přemyslovská/Sudoměřská
17. července 15.00–19.00 25. července 15.00–19.00

13. srpna 14.00–18.00 22. srpna 14.00–18.00

U Rajské zahrady/Vlkova
15. července 14.00–18.00 19. července  9.00–13.00

16. srpna 10.00–14.00 19. srpna 15.00–19.00

V Zahrádkách/Květinková
15. července 15.00–19.00 19. července 10.00–14.00

16. srpna  9.00–13.00 19. srpna 14.00–18.00

Ambrožova/Malešická
16. července 14.00–18.00 26. července  9.00–13.00

14. srpna 15.00–19.00 20. srpna 14.00–18.00

Koněvova/V Jezerách
16. července 15.00- 19.00 26. července 10.00–14.00

15. srpna 15.00–19.00 21. srpna 14.00–18.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
18. července 14.00–18.00 24. července 15.00–19.00

13. srpna 15.00–19.00 23. srpna 10.00–14.00

Tachovské nám. u tunelu
18. července 15.00–19.00 24. července 14.00–18.00

12. srpna 15.00–19.00 23. srpna  9.00–13.00

Senioři, nezůstávejte doma, 
pojeďte na výlet
Senioři z Prahy 3 se mohou v září vy-
dat na výlety, které pro ně připravi-
la městská část. Výlety jsou pořádány 
zdarma, účastníci si zajistí pouze stra-
vu. Přihlášky se přijímají do vyčerpá-
ní kapacity.

10. září Hluboká, Plástovice a Písek 
– prohlídka zámku Hluboká, návště-
va vesnice Plástovice s domy ve stylu 
sel ského baroka, procházka historic-
kým centrem Písku.

24. září Hořické trubičky, Kuks 
a Braunovy sochy – návštěva vý-
robny hořických trubiček v Miletíně 
a Braunova betlému v Žírci, prohlídka 
hospitalu a historické lékárny v Kuksu.

Sraz vždy v 7.45 hod. u tramvajo-
vé zastávky Olšanská, odjezd v 8.00 
hodin.

Bližší informace a rezervace k jed-
notlivým akcím poskytuje p. Irena Ko-
berová, tel.: 222 116 438, email: 
irenak@praha3.cz. n

Pošlete nám fotku a soutěžte na 
téma „Společně na Praze 3“
Městská část vyhlašuje fotografickou 
soutěž s názvem „Společně na Pra-
ze 3“. Tématem soutěže je vystižení 
atmosféry soužití migrantů a českých 
občanů na území třetí městské části. 

Pokuste se zachytit úskalí i poziti-
va vzájemného soužití. Jak se žije mi-
grantům s občany České republiky? 
A jak vidí příliv migrantů Češi? Sou-
těž je otevřená pro každého, podmín-
ka je jediná – fotografie se mají vztaho-
vat k lokalitě Prahy 3. Jeden soutěžící 
může zaslat maximálně 3 fotografie, 
z nichž ke každé je nutné vyplnit při-
hlášku – bez ní nebude snímek zařa-
zen do soutěže. Fotografie zasílejte na 
e-mail: ivanap@praha3.cz.

Technické parametry fotografií:
minimální rozlišení 300 DPI
doporučená velikost 3508 x 4961 px 
(min. 2500 px, max. 7000 px)
povolen pouze formát jpg
maximální velikost souboru do 10 MB

Uzávěrka soutěže je 15. 8. 2014.
Vyhlášení výherců soutěže a vý-

stava fotografií se uskuteční 7. září na 
kulturní akci „Poznejme se, sousedé“, 
která se bude konat již třetím rokem 
v parku na Parukářce. 

Více informací o podmínkách sou-
těže spolu s přihláškou naleznete na 
webových stránkách městské části 
v rubrice Odbor sociálních věcí. n

Odpoledne pro seniory
Městská policie hlavního města Prahy 

Obvodní ředitelství Praha 3,
ve spolupráci s Preventivně informačním 
oddělením Policie hlavního města Prahy 
zve seniory na preventivně bezpečností 

přednášku na téma 

„OCHRANA MAJETKU“.
Datum a místo konání: 
5. 8. 2014 od 14.00 hod. v budově
Obvodního ředitelství Městské policie 
Praha 3,  Lupáčova 14. 

Pro velký zájem účastníků
doporučujeme rezervaci

na tel.: 222 025 125.

Volební inzerce
Rada městské části schvaluje vyhrazení jedné čtvrtiny stránky Radničních novin 
vydávaných v září a v říjnu 2014 pro každou z volebních stran řádně zaregistro-
vaných, dle zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů. Jednotná cena za volební inzerát v Radničních novinách je 
5000 Kč včetně DPH. Inzerát je možné podat do 15. srpna 2014 pro zářijové 
vydání Radničních novin resp. do 15. září pro říjnové vydání. n
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kultura

Landscape festival píše nákladovému 
nádraží nový příběh
Že do industriálního prostředí zeleň nepatří? Omyl. Landscape festival dává recept na to, jak pro-
měnit veřejný prostor v autentickou krajinu, přitom otevřel problematiku budoucího osudu Ná-
kladového nádraží Žižkov v nadcházejících letech.

Projekt Cesty energie: Ropa proměnil industriální prostor k nepoznání
Nákladové nádraží Žižkov se načas stalo ne-
specifikovanou východní zemí, kde korup-
ce, drancování přírodních zdrojů a smrt mají 
společného jmenovatele. Od 5. do 12. červ-
na měli diváci možnost zhlédnout obnove-
nou premiéru projektu Cesty energie: Ropa 
režiséra Miroslava Bambuška, které promě-
nilo interiér i exteriér nádraží v ohromnou di-
vadelní kulisu.

Čtyři reprízy, které zavedly návštěvníky do ji-
nak nepřístupných prostor nákladového ná-
draží, se dočkaly nového zpracování. Po opuš-
těných Automatických mlýnech v Pardubicích 
získala Ropa nový přirozený design, jenž do-
konale asocioval onu nespecifikovanou zemi 
na východě Evropy (podle všeho Ázerba-
jdžán) svou industriální podobou a rzí pro-
žranou minulostí. Fenomén prokletí přírod-
ních zdrojů je pro českého diváka do jisté míry 
téma nové. Bambuškův formativní apel jako 
by se ale ztrácel v přehršle dominantních pů-
sobivých scén, neutěšených dekorací a absurd-
ních kostýmů. Nebylo to rozhodně na škodu.

První dějství se odehrávalo v suterénu 
funkcionalistické budovy, kde se před divá-
kem otevřela scéna vskutku nevídaná. Mezi 
obřími sloupy se herci pohybovali s vrozenou 

elegancí, vtahovali přítomné do děje svou ne-
spoutanou živelností, uchovávali zdání in-
timity v kontrastu s širokým jevištěm, které 
nádraží nabízelo. Industriální prostor jako 
by umocňoval rozkol mezi ropou a vodou, 
ústřední myšlenkou hry, v níž se lidské osudy 
mísí s fyzickými potřebami a dravou touhou 

po majetku. Země, trpící nedostatkem pitné 
vody, ale překypující nerostným bohatstvím, 
je obětí globálního světa, který touží po po-
hodlí a bezostyšném konzumu. A tak v dru-
hém dějství, které se přesunulo přímo mezi 
perony, nechyběla nutná ukázka brutálních 
represivních prostředků mocenské diktatury 

proti civilistům, snažících se přežít v nehostin-
ném světě moderního barbarství. Za mohut-
ného aranžmá a dramaturgické kolize zažilo 
nádraží pravé industriální peklo, které zmír-
nila snad jen světelná hra stínů na úbočí ná-
dražních věží a dovezeného ropného stroje, 
posledního to epitafu jeden a půl hodinového 
šílenství. 

Ropa na nákladovém nádraží tak došla k fi-
nálnímu ztvárnění, na které se těžko bude na-
vazovat. O to se ale prý Miroslav Bambušek 
nebude ani pokoušet a věřme, že tento herec, 
dramatik a režisér vstupuje do další tvůrčí ka-
pitoly. Nechme se překvapit, kterou cestu si 
vybere do budoucna. n

-ham-

 Z umělců, uměleckých skupin a krajinných archi-
tektů se na NNŽ představí: Archwerk, Václav Fiala, 
Kurt Gebauer, Martina Forejtová a Jana Pyšková, 
Lenka Klodová, Kokoza, Na hranici – Grenznah, 
Partero, Prazelenina, Vladimír Sitta, Dagmar Šubrto-
vá, Eva Wagnerová, 4 dim.

Projekt režiséra Miroslava Bambuška dokázal využít exteriér nákladového nádraží

Dne 17. června slavnostně zahájil  zá-
stupce starostky Matěj Stropnický 
spolu s Danielem Mertou z Gale-
rie Jaroslava Fragnera Landscape 

festival, který potrvá až do 9. září. Výstava 
krajinářské architektury na nákladovém ná-
draží představuje výběr projektů vhodných 
pro rekonverzi postindustriálních objektů. 
Formou výstavy je zde k vidění řada návr-
hů zabývajících se konkrétně problematikou 
Nákladového nádraží Žižkov.

„Landscape festival přináší ukázky mnoha 
konverzí průmyslových areálů ze zahraničí na 
kulturní centra. Příklady realizací ze zahraničí 
doplňují v nákladních vozech umělecké instala-
ce, které naznačují, jak by bylo možné postupo-
vat i na nákladovém nádraží samotném,“ uvedl 
Stropnický.

Areál funkcionalistické stavby se promě-
nil do dočasného mobiliáře, v němž nechy-
bí instantní zeleň realizovaná na vlakových 
soupravách, v kontejnerech a jiných při-
lehlých objektech. Jednoleté rostliny vytvoři-
ly podivuhodnou dekoraci, v níž se mísí dva 
zcela odlišné subjekty – železobeton a příro-
da. Co je ale smyslem celé expozice, je vytvo-
ření dialogu, jak uchopit tento kus veřejné-
ho prostoru, a umožnit i jeho širší uplatnění 
v rámci urbanistické tvorby měst a vesnic.

Galerie Jaroslava Fragnera, která Land-
scape festival spolu s městskou částí Praha 3 
organizuje, si vzala za cíl ukázat veřejnosti, 
že krajinářská architektura ve vztahu k sou-
časné architektuře a veřejnému prostoru má 
rozhodně co říct. Procházka zavede diváka 
do prapodivného světa „industriální fauny“, 
kde na něj čeká nespočet překvapení. Beto-
nové Hlavičky Kurta Gebauera se tentokrá-
te seřadily poslušně na vagónu, zažít léto 

jinak slibuje instalace Říční pláž, jež je pojata 
jako koryto řeky. Uměle vytvořené Tvarování 
vzniklo v den slavnostního otevření festiva-
lu – souboj dvou žen v sádře zanechal dů-
kaz v tuhnoucím materiálu, který je jinak 
využíván ke tvorbě architektonických mode-
lů. Alegorický Vagon k nakousnutí slouží jako 
prezentace městského a komunitního za-
hradničení, pěstování zeleniny, bylin, okras-
ných květin a kompostování. Dýňové hody 
představí Prazelenina, krajinu utvářenou 
geomorfologickými procesy zobrazí instala-
ce Uhelná. Zajímavou interpretaci přináší vi-
dina Naše cesta krajinou, kterou si přizpůsobí 
každý k obrazu svému. 

Podél vystavovaných děl se divák může se-
známit s úspěšnými realizacemi, jak si s nimi 
poradili v zahraničí. Součástí výstavy je např. 
ukázka inspiračních příkladů z Německa, 
které s úspěchem zvládly konverzi nevyuží-
vaných železnic, letišť a přístavišť. Švýcarský 
projekt Wildwood Plaza ukáže tři „lesní“ ná-
městí apelující na charismatickou atmosféru, 
jiný návrh ukazuje proměnu tkalcovny v Züri-
chu do působivého graffiti stylu. Na výstavě 
jsou také prezentovány návrhy revitalizací ná-
městí v Praze 3, které jsou buď v procesu (Ha-
vlíčkovo náměstí), anebo na změnu teprve če-
kají (Tachovské náměstí). n

-ham-

Návštěvníci mohou relaxovat přímo v areálu 
nákladového nádraží

Landscape festival si vzal za cíl ukázat veřejnosti, že krajinářská architektura ve vztahu k současné 
architektuře a veřejnému prostoru má rozhodně co říct (obrázky nahoře a vpravo)
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Nákladové nádraží 
Žižkov
Jana Želivského 2

www.nakladovenadrazizizkov.cz 
WiFi zdarma 

1. 7. – 9. 8. 13.00–21.00 LANDSCAPE 
FESTIVAL PRAHA 2014 / KRAJI-
NA-MĚSTO-VEŘEJNÝ PROSTOR

30.–31. 7. st a čt Franz KafKABARET – 
divadelní představení

13.–14. 8. st a čt 20.00 Po Fredrikovi  – 
divadelní představení Divadla Letí 
s následnou hudební afterparty

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 červencového programu: 

18. pá 20.30 Filmjukebox: 
Eyes Wide Shut

12.–19. 7. Oficiální ozvěny 49. MFF Karlo-
vy Vary

20. ne 20.00 Monty Python živě (převážně) 
29. út 20.30 Aero Naslepo

Dvorek žije
Celé léto (ne)filmové sousedské akce pod 
širým nebem na dvorku v Aeru. Více na 
ww.kinoaero.cz. 

Projekce pro seniory – každé úterý od 
10.00
 1. Hvězdy nám nepřály

 8. Cesta ven
15. Knězovy děti
22. Magický hlas rebelky
29. Ida

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

10. čt 17.00 výstava Jindřich Doubek 
14. čt 17.00 výstava Alena Valkárová

kultura

Dny žižkovského kulturního 
dědictví 2014 – VI. ročník
Národní téma Návrat ke kořenům představí Dny žižkovského kulturního dědictví.

 n 1. 9. Tlustej chlapeček se včelou v kalhotách 
aneb gangsta zpívánky: STO ZVÍŘAT – první 
školní den U Vystřelenýho oka s výtvarnou sou-
těží a tradičním během cyklostezkou do nové-
ho školního roku, hospoda U Vystřelenýho oka, 
U božích bojovníků 3, v 17 hod., vstup zdarma

 n 3. 9. Ponec a VerTeDance uvádí taneční 
představení Korekce a koncert Clarinet Factory, 
Nákladové nádraží Žižkov, Podej B, ve 20 hod., 
vstup zdarma

 n 9. 9. Chmelnické kořeny – koncerty kapel Už 
jsme doma a Garage & Tony Ducháček, Nákla-
dové nádraží Žižkov, Podej B, v 19 hod., vstup 
zdarma

 n 10. 9. Šel život Žižkovem od pavlače k pavlači, 
ode dvorka k dvorku – vernisáž výstavy fotografií,      
v 19 hodin s pořady 10. 9. v 10 hod. – Dvaatřicet 
loupežníků – pořad pro děti o 32 osobnostech, 
které prošly a procházejí Žižkovem dosud; čte-
ní, povídání soutěže; další termíny 8. 9., 24. 9., 
30. 9., 8. 10. vždy v 10 hod. 

 n 10. 9. v 19 hod. pro dospělé (spojeno s verni-
sáží) – Když vám padne karta… další termíny 18. 
9., 24. 9., 30. 9., 8. 10., TAPATAN, Seifertova 35, 
vstup zdarma

 n 12. 9., 14. 9., 15. 9. Soudný den (Divadlo LETÍ 
& Tygr v tísni), Inscenace nastudovaná speciálně 

pro prostory Nákladového nádraží Žižkov vychá-
zí z adaptace díla rakouského modernistického 
dramatika Ödöna von Horvátha (1901–1938) 
Soudný den. Nákladové nádraží Žižkov, Podej B, 
ve 20 hod., vstupné 200 Kč/100 Kč

 n 13. 9. Den zdraví na Žižkově aneb jogové se-
tkání na Vítkově (u příležitosti 130. výročí úmrtí 
M. Tyrše a jeho motta „Ve zdravém těle zdravý 
duch“); cvičení jogy, relaxace, hudba, přednáš-
ky, koncert. Vítkov ve 14 hod., U Vystřelenýho 
oka, U božích bojovníků 3, v 18.30 hod., vstup 
zdarma

 n 17.–19. 9. Večírek nezávislého divadla (Divadlo 
LETÍ); Přehlídka inscenací pražských i mimo-
pražských nezávislých divadel a souborů, kterou 
pořádá Divadlo LETÍ. Nákladové nádraží Žižkov, 
Podej B, v 19 hod., vstup zdarma

 n 16. 9. Návraty ke kořenům – Petr Nouzovský 
– violoncello, Ladislav Horák – akordeon, SUPŠ, 
Žižkovo nám. 1, v 18 hod., vstup zdarma 

 n 13.–14. 9., 20.–21. 9. Nádraží LETÍ (Divadlo 
LETÍ); interaktivní  festival Nádraží LETÍ přiblíží 
v rámci celodenního programu určeného pro růz-
né věkové kategorie prostory Nákladového ná-
draží Žižkov. Koncerty, dílny, městské hry, street 
culture a mnoho dalšího. Nákladové nádraží Žiž-
kov, Podej B, v 13.30 hod., vstup zdarma

 n 17. 9. Ke kořenům Ponce, komentované 
prohlídky k historii Bia Ponec, promítání, tanec, 
divadlo Ponec, Husitská 24a, v 17 hod., vstup 
zdarma

 n 18. 9. Sochařské sympozium 6 – Výtvarné 
sjednocení prostoru v duchu tvorby M. Velíška + 
koncert skupiny Blue Effect; pod záštitou doc. 
Jiřího Kotalíka se zúčastní renomovaní výtvar-
níci a studenti SUPŠ a Výtvarné školy V. Holla-
ra, U Vystřelenýho oka, U božích bojovníků 3, 
v 10 hod., koncert v 19.30 hod., vstup zdarma

 n 20. 9. „Mezi proudy“ – Martin Velíšek, v rámci 
Roku české hudby průřez tvorbou umělců s roz-
manitým uměleckým přesahem (výtvarné umění, 
divadlo, film, hudba), U Vystřelenýho oka, U bo-
žích bojovníků 3, v 16 hod., vstup zdarma

 n 22. 9. „Biofonie: Zrní & Takový je život“. Hu-
debně filmový projekt promítání unikátního ně-
mého filmu Takový je život z roku 1929 s dopro-
vodnou hudební improvizací kapely Zrní. Kino 

Aero, Biskupcova 31, v 19.30 hod., vstupné 200 
Kč v předprodeji, 250 na místě v den akce

 n 30. 9. Culture and Comunity – Konference 
k rekonverzi industriálního dědictví, Divadlo Po-
nec, Husitská 24a, 10–17 hod.

 n 3. 10. Divadlo Aqualung – Válka s mloky, 
ŽDJC, Štítného 5, v 19 hod., vstupné 20 Kč

 n 5. 10. Zpřístupnění Starého židovského hřbi-
tova na Žižkově od 10.00 do 16.00 hod., pro 
zájemce komentovaná prohlídka v 11 a 14 hod., 
Fibichova ul., vstup zdarma

 n 6. 10. Atrium „Od Kostela Povýšení sv. Kříže 
k Atriu na Žižkově“ – 30 let od zahájení činnos-
ti, Atrium, Čajkovského 12, přestavba kostela 
a počátky činnosti slovem a obrazem (v 17 hod. 
vstup zdarma), koncert k Roku české hudby 
(v 19.30 hod., vstupné 20 Kč)

Více na www.praha3.cz n

Autorské čtení ze Šťastné knihy spisovatelky Barbory Šťast-
né se odehrálo ve čtvrtek 19. června v informačním centru. 
Barbora Šťastná své čtenáře potěšila nejen čtením ukázek 
ze své vydané, ale také nově připravované knihy. Autorčiny 
postřehy z každodenního života si můžete přečíst na jejím 
blogu www.stastnyblog.cz. n

Sochařské 
sympozium 6 
proběhne letos 
18. září opět 
U Vystřelenýho 
oka

foto: Aero

foto: Aero



13

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVENEC–SRPEN 2014

rozhovor

„Za poznání historie by se platit nemělo,“ 
říká Aleš Knížek 
Armádní muzeum na Žižkově stojí pod Vítkovem již od roku 1932 a je jedním z nejnavštěvovaněj-
ších muzeí v České republice. O husitství, odboji, samotném Žižkovu a budoucnosti VHÚ se Rad-
niční noviny bavily s plk. Alešem Knížkem, ředitelem Vojenského historického ústavu, který vidí 
naši čtvrť jako nedílnou součást novodobé Prahy. 

O armádním povolání panuje 
podvědomí, že se dědí z otce na 
syna. Jak je to u vás? 

Vůbec ne. Jsem zřejmě výjimka 
a žádná rodinná tradice tu není. Ba-
vila mě však vždycky historie, přede-
vším vojenská. 

V Armádním muzeu Žižkov VHÚ 
pracujete přes 20 let. Jaké to je žít 
pod Vítkovem? 

Je symbolické, že muzeum bylo 
postaveno na úpatí hory Vítkova – 
československé legie se hlásily k hu-
sitské tradici. Líbí se mi tady. Jsem 
rodilý Pražák a Žižkov si z dětství 
pamatuju jako tajemnou čtvrť se sta-
rým viaduktem. Je zajímavé sledo-
vat, jak se tato čtvrť rozvíjí. Z chu-
dé dělnické čtvrti se během jediného 
století stalo zajímavé místo. Praha 
by bez Žižkova nebyla Prahou.

Zmínil jste husity. 12. července 
se koná opět akce Husiti na Vítko-
vě. Jak se na ni těšíte? 

Je dobře, že se připomínka slavné 
bitvy odehrává na stejném místě. Po 
odborné stránce jsme se podíleli na 
minulém ročníku. Co bylo ale nej-
důležitější, že Vítkov byl najednou 
plný lidí. Památník i muzeum ožily, 
lidé viděli šermířské kluby, ale hlav-
ně si uvědomili, že tenhle kopec exi-
stuje a můžou na něj kdykoli přijít. 

Husitství je v dnešní době vní-
máno jinou optikou než dříve. 

Je to určitá etapa naší historie 
a musíme se na ni dívat z různých 
úhlů. Z pohledu první republiky 
byla husitská idea základním pilí-
řem našich legií a armády. Když se 
malovaly náborové letáky pro čes-
koslovenské zahraniční vojsko, měl 
výtvarník Vojtěch Preissig velké di-
lema – pro neexistující státní voj-
sko nemohl používat státní symbol. 
Každá armáda potřebuje svoji ideu 
a právě v husitství ji našlo. Prvore-
publiková armáda byla založena na 
husitských tradicích, pak samozřej-
mě nastalo zneužití husitského od-
kazu po roce 1948. 

Nedávno v chrámu sv. Cyri-
la a  Metoděje proběhla slavnostní 
prezentace dvou publikací histori-
ků Vojenského historického ústa-
vu. Můžete je představit? 

Kniha Muži z Ringway I / Česko-
slovenští parašutisté ve Velké Británii 
1941–1945 Jindřicha Marka je věno-
vána osudům pěti stovek českoslo-
venských parašutistů, kteří prošli 
výcvikem ve středisku na britském 
letišti Ringway u Manchesteru v le-
tech 2. světové války. Text je dopl-
něn řadou fotografií a seznamem 

všech padlých, popravených a ze-
mřelých parašutistů i dalšími doku-
mentárními přílohami. 

Publikace Jiřího Plachého Horší 
než doba války… / Osudy parašutistů 
z Velké Británie v poúnorovém Česko-
slovensku se týká období, kdy para-
šutisté, bojující ještě nedávno proti 
nacistům, byli náhle perzekuováni 
a pronásledováni příslušníky vlastní-
ho národa. Plachý popisuje poúno-
rové perzekuce parašutistů, ale i čás-
tečnou a posléze úplnou rehabilitaci 
v 60. letech, respektive po roce 1989. 

Vyšla ještě jedna kniha, o níž se 
musím zmínit – Na křídlech světo-
vé války od Jiřího Rajlicha. Publi-
kace má podtitul Epizody ze života 
českých aviatiků v rakousko-uherském 
letectvu a zásadním způsobem při-
spívá k poznání dosud méně známé 
role českých vojáků za první světové 
války. První knižní publikace o čes-
kých vojenských aviaticích c. a k. 
mocnářství vychází přesně 100 roků 
po vypuknutí 1. světové války. Prv-
ní polovina tohoto průkopnického 
díla se zabývá počátky a organizací 
rakousko-uherského letectva a jeho 
technikou. Druhá polovina je věno-
vána některým válečným epizodám 
za účasti českých aviatiků, ať již na 
ruské, italské či jiné froně. 

Věnujete pozornost i novodo-
bým válečným veteránům? 

Samozřejmě! Snažíme se v rámci 
projektu Historie v misích zdokumen-
tovat působení českých vojáků v za-
hraničních operacích. Je to velice 
důležité. 

Co připravuje Armádní muzeum 
Žižkov nyní?

V úterý 24. června se uskutečnila 
vernisáž výstavy V zákopech první svě-
tové války. Expozice ukazuje konflikt 
z pohledu těch, kteří jím byli zasa-
ženi přímo a nejvíce – tedy z pohle-
du obyčejných vojáků, ať už byli na 
straně Rakouska-Uherska či vítěz-
ných států. Na osudech několika z 
nich bude válka prezentována jako 
událost, která, ačkoliv byla vnímá-
na každým z nich různě, je všechny 
navždy poznamenala. Všichni vojá-
ci prošli peklem zákopů, a pokud 
přežili, vraceli se domů s nadějí na 
život v míru. V tom mezi nimi ne-
byl rozdíl. Návštěvník proto bude 
procházet válkou spolu s vojáky 

v rakousko-uherských stejnokrojích 
a stejně tak s Čechy-legionáři v rus-
kých a francouzských uniformách. 
Hlavním výstavním motivem je vlak. 
Fenomén železnice se ukázal v tom-
to konfliktu jako zásadní. Vlak od-
vážel po celou dobu konfliktu mo-
bilizované vojáky na frontu, vlakem 
se vraceli vojáci po letech bojů do 
svých domovů. Současně při nebez-
pečí průlomu vlastní obrany umož-
nila železnice rychle soustředit posi-
ly a přehradit postup nepřítele. 

Představíte na výstavě nějaké 
výjimečné exponáty? 

Ve sbírkách Vojenského historic-
kého ústavu Praha se nachází největ-
ší dochovaná kolekce stejnokrojů a 
pobočních zbraní arcivévody Fran-
tiška Ferdinanda d’Este. To nejlepší 
z ní je prezentováno v úvodní části 
výstavy. Z jeho pobočních zbraní to 
jsou především bohatě zdobené šav-
le – rakousko-uherská šavle pro dů-
stojníky pěchoty vzor 1861, dále šav-
le pro důstojníky námořnictva vzor 
1850/71 nebo šavle pro důstojníky 
jezdectva. Z palných zbraní Františ-
ka Ferdinanda d’Este jsou vystave-
ny zavedené vzory armádních pušek 
nejen z výzbroje monarchie, ale také 
řady jiných evropských zemí. 

Sbírku stejnokrojů Františka Fer-
dinanda lze rozdělit do několika sku-
pin. Nejpočetnější jsou stejnokroje 

čestného majitele pluků s hodností 
plukovníka, dále generálské a admi-
rálské se skutečně dosaženými hod-
nostmi a poměrně kuriózní stejno-
kroj majitele „darovaného“ ruského 
pluku. 

Příští rok uplyne 70 let od konce 
2. světové války. Co chystáte k této 
události? 

Máme v úmyslu vytvořit mapu 
povstání na Žižkově. Pamětníků 
už moc není a mladší ročníky by 
měly vědět, co se ve zdejších ulicích 
opravdu dělo. 

Zajímá se vůbec nejmladší ge-
nerace o vojenskou historii? 

Není to jako dřív, kdy jsme čeka-
li ve frontách na Hubáčkův Pacifik 
v plamenech. Když ale vidím zájem 
o vojenskou historii, zůstávám op-
timistou. O moderní historii se ale 
na školách bohužel učí až na konci 
roku v posledních ročnících, kdy už 
děti spíše vyhlížejí prázdniny. Sna-
žíme se pomáhat učitelům dějepisu, 
jak to jde. Vojenský historický ústav 
má svůj edukativní program Operace 
Historikon, který nyní doplnila i hra 
Tajemství vojenského kufříku. Nabízí-
me školám i komentované prohlíd-
ky muzea. Vstup do našich muzeí je 
zdarma. Za poznání historie by se 
platit nemělo. n

Martin Hošna

Aleš Knížek 
(nar. 1969)
pracuje ve Vojenském 
historickém ústavu již 20 
let. Jako ředitel pečuje 
o hmotné památky na-
šeho vojenství a armády 
a zodpovídá za vědec-
ko-výzkumné, muzejní 
a knihovní zařízení resortu 
Ministerstva obrany.

Každá armáda 
potřebuje svoji 
ideu a právě 
v husitství ji 
našla

V Armádním muzeu Žižkov je v rámci 
výstavy k vidění torzo válečného 
letounu Hans-Brandenburg z první 
světové války
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inzerce

Praha 3 navázala užší spolupráci 
se skautským hnutím
Skautská nadace Jaroslava Foglara ocenila dlouhodobou finanční i materiální podporu, kterou 
městská část věnuje rozvoji skautingu, a vyzvala ji k účasti v nadační radě. Žižkovská radnice na-
bídku přijala a s představiteli nadace jedná o přenesení jejího sídla do Prahy 3.

Třetí městská část není jen 
místem, kde prožil znač-
nou část svého života le-
gendární Jaroslav Foglar, 

ale také čtvrtí, která se snaží odkaz 
a myšlenky tohoto nejznámějšího 
českého skauta rozvíjet i v součas-
nosti. Právě to se stalo podle před-
stavitelů českých skautů a skautek 
důvodem, proč nabídli Praze 3 účast 
v orgánech nadace, která rozdělu-
je finanční podporu jednotlivým 
organizacím. 

„Městská část, kde spisovatel prožil 
závěr svého života, s námi sdílí týž ob-
div a úctu k osobnosti Jaroslava Foglara. 
Z tohoto pohledu byla nabídka spoluprá-
ce ve Skautské nadaci Jaroslava Foglara 
přirozeným propojením směřujícím ke 
společné náležité péči o odkaz slavného 
skauta a spisovatele,“ vysvětlil staros-
ta Junáka Josef Výprachtický, pod-
le kterého byl dalším důvodem na-
bídky fakt, že Praha 3 v současnosti 
podporuje mezi jinými také skautská 

střediska a oddíly, které mají sídlo 
nebo působí na území Prahy 3. 

Jednou z forem této podpo-
ry jsou finanční dary, které Praha 3 

každoročně přiděluje z rozpočtu 
městské části. Letos v červnu tak na-
příklad rada a zastupitelstvo schvá-
lily přidělení 200 000 korun, které 

si rozdělilo sedm organizací působí-
cích na území městské části (viz ta-
bulka Jak byly rozděleny peníze od 
městské části). 

„Fakt, že nám byla nabídnuta účast 
v nadační radě Skautské nadace Jaro-
slava Foglara, považujeme za velkou 
čest a ocenění podpory, kterou Praha 3 
skautskému hnutí dlouhodobě věnuje. 
Přijetí nabídky je zároveň jasným sig-
nálem, že se rozvoji skautingu chceme 
věnovat i do budoucna,“ uvedla sta-
rostka městské části Vladislava Hu-
jová s tím, že radnice například už 
v červnu schválila prodloužení ná-
jemní smlouvy do roku 2040 skaut-
skému areálu Na Křížku, který patří 
k nejvýznamnějším pražským i ce-
lorepublikovým základnám Junáka. 
Radnice také podle starostky jedná 
s představiteli nadace o přenesení je-
jího sídla na území Prahy 3, které by 
umožnilo další rozvoj vzájemné spo-
lupráce. n

-mpa-

Jak byly 
rozděleny peníze 
od městské části

Junák, 61. středisko Vítkov, 
Pitterova 1 – 20 000 Kč

Junák, středisko Bílý vlk, 
Vinohradská 98 – 30 000 Kč

TOM S.T.A.N. Praha 3, 
V Domově 22 – 20 000 Kč

Junák, středisko Maják, 
Nitranská 16 – 40 000 Kč

Organizace 147. PS Galaxie, 
Ježkova 11/762 –10 000 Kč

Junák, 4. přístav J. Nerudy, 
Pitterova 1 – 30 000 Kč

Junák, Okres Praha 3, 
Piterrova 1 – 50 000 Kč

Finanční dar od městské části získalo také skautské středisko Maják

foto: skautský oddíl Lumturo
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„Jaký je Žižkov, taková je i Praha,“ 
míní Viktor Žižkov
Viktor Žižkov připomíná dobu, na kterou už můžeme jen se závistí vzpomínat. Básník, v jehož ru-
kopise je cítit decentní vliv Baudelaira, něžnost Seiferta a pejorativnost Bondyho, si chce uchovat 
vlastní anonymitu a nesdílet s okolím nic jiného, než samotné umění. Přitom jeho prvotina Ego-
polis, básnická sbírka věnovaná Žižkovu, nabízí úplně jiný pohled na tuto čtvrť, přesahující její 
hranice.

„Žít na Žižkově není úděl, ale životní po-
stoj,“ říkáte ve své básnické sbírce Egopolis.

Je to volba. Stylizuju se spíš do pozice těch, 
kteří si říkají náplava. Zní to sice pejorativně, 
ale je tu dost lidí, kteří si tuto čtvrť k bydlení 
schválně vybrali. Přestože Žižkov má také svo-
je chyby, je to místo strašně atraktivní. Jsou to-
tiž čtvrtě, které jsou pouze „přespávací“, což 
tady je to něco jiného. 

Pokud vím, často se vymezujete vůči poně-
kud frekventovanému označení genius loci.

Ne že bych mýty úplně zahazoval, v mé po-
ezii jsou zmíněny také. Ale genius loci hraničí 
trochu s kýčem. Tady se rodí úplně něco nové-
ho. Žižkov je pestrý a smíchaný. Je tu etnický 
mix, hodně různorodých národností. Oproti 
jiným čtvrtím neztratil Žižkov svoji duši. Tře-
ba v centru už lze jen vegetovat. Zároveň je to 
i historická čtvrť, sice ne starobylá, ale co by 
za to leckteré jiné město dalo. Ve své tvorbě se 
snažím ukázat hlavně na to, jaké to tady doo-
pravdy je – že už tu nepotkáte žižkovské Pepí-
ky, ale úplně jiné lidi.

Sbírka Egopolis trochu asociuje poezii 
Seiferta, Baudelaira, Bondyho, ale i Haškův 
humor. Souhlasíte?

Ne že bych je kopíroval, ale někde to tam asi 
je. Samozřejmě i k tomu Haškovi se nějakým 
způsobem hlásím. Jinak sbírka je rozdělená na 
roční období a podle toho vystupují i postavy, 
které podle toho jednají. Ego tady nemá nega-
tivní charakter. Město tu splývá s osobou a já 
se stylizuji do takového mluvčího.

Ve svých básních hodně zmiňujete Paru-
kářku. Jaký k ní máte vztah?

Je to prostor, kde máte největší nadhled. 
Chodím tam velice rád a potkáte tam největ-
ší mix obyvatelstva – od profesorů, mami-
nek s dětmi, gamblery až po bezdomovce. 
Jinak jsou tu i další úžasná místa – Vystře-
lený oko nebo Bajkazyl mají taky něco do 

sebe. I Vítkov je pěkná procházka, kam cho-
dí jiný typ lidí, spíše sportovně založení. Ane-
bo Olšanské hřbitovy – takové plíce Žižko-
va, a i kdybychom počítali pohřbené lidi, byl 
by Žižkov nejpočetnějším městem v Praze. 
(smích) Spousta ulic je tu úžasných. Když 
se zavřela třeba Bořivojka v rámci akce Zažít 
město jinak a probíhaly tam kulturní akce, ka-
ždý viděl daný prostor jiným způsobem. To by 
se mi líbilo zažít každý měsíc.

Pseudonym Viktor Žižkov může připadat 
někomu megalomanský. Nebojíte se čtenář-
ské kritiky?

Trochu hrozí, že čtenář bude pociťovat jis-
tou neserióznost. Částečně je to srandička, 

částečně zase ne. Můžu ale vysvětlit, jak jsem 
ke jménu přišel. Kdysi jsem překládal zahra-
ničním novinářům a provázel jsem je Prahou. 
A zarazilo mě, když jeden z nich se divil, že 
se tahle čtvrť jmenuje Žižkov. Ono mu to zně-
lo zkrátka jako příjmení nějakého komunisty. 
Tak jsem mu to vysvětlil, ale pak jsem se zamy-
slel, že má možná pravdu. Vždyť to může znít 
jako příjmení. A bylo to.

Jak moc je to pro vás coby autora svazu-
jící, jmenovat se Viktor Žižkov? 

Je to spíše zavazující. V některých ohledech 
by se dalo hovořit o jistých fraktálech a mi-
krokosmu: jaký je Žižkov, taková je i Praha. 
Moje zkušenost je založená na tomhle místě, 
zároveň ale tohle místo přesahuje i do jiných 
lokalit. Je to mentalita naší doby, jen se to 
ukotvilo v místě, kde zrovna jsem. Navíc tato 
čtvrť má obrovskou kulturní historii moderní 
doby. Jinak s fotbalem tento pseudonym nemá 
nic společného. Já jsem kavárenský povaleč. 
(smích)

Píšete texty pro kapelu Mnichovo smradi-
ště a Sbor břežanských kastrátů. Jak moc se 
od sebe liší psaní textů od poezie?

Někdy se to neliší. Ale písňové texty píšu 
i na objednávku, a to je ten největší rozdíl. 
Takže tady funguje nějaké zadání a určitý rá-
mec, kterého se držím. Ale i básně zhudebňuji. 
Jsou to pijácké texty, téma o gamblerství, ba 
i o Václavu Havlovi.

Bude pokračování Egopolis?
V tuhle chvíli nemám žádný koncept, pod-

le kterého by mohla vzniknout další knížka. 
Mám nápad spíše na prózu, zatím nic jasného 
přede mnou není. Pouhá spekulace. n

Martin Hošna

V infocentru se křtila kniha o Jiřím z Poděbrad a překonával se rekord

Kniha Evropan Jiří z Poděbrad – král do bouřlivých dob autora Petra Hory-Hořejše se kromě 
Prahy 3 křtila na dalších 17 místech republiky

Ten Žižkovskej 
kopec, to je republika, 
bez hranic a bez vlajky, 
nonstop koncert 
bez publika
(z básně Na žižkovskym kopci)

V informačním centru Prahy 3 na 
náměstí Jiřího z Poděbrad probě-
hl dne 22. června přesně v 15.10 
hromadný křest knihy Evropan Jiří 
z Poděbrad – král do bouřlivých 
dob od Petra Hory-Hořejše, který 
byl součástí pokusu o rekord v po-
čtu měst, kde v jeden okamžik po-
křtí knihu.

Do pokusu o rekord, který organi-
zuje město Poděbrady, se zapojilo 18 
měst z České republiky, v nichž jsou 
ulice, náměstí či objekty pojmeno-
vány po králi Jiřím z Poděbrad. Vy-
dání knihy, kterou pokřtila starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová, je sou-
částí oslav 550. výročí evropské mí-
rové iniciativy krále Jiřího. 
„Dá se říct, že král Jiří z Poděbrad svými 
snahami o mírovou sjednocenou Evropu 
předstihl svoji dobu,“ uvedla starostka 
Vladislava Hujová.

Publikace Evropan Jiří 
z Poděbrad – král do bouřli-
vých dob nabízí popularizač-
ní formou příjemné čtení 
o „husitském králi“, který 
se v době středověku sna-
žil mírovou cestou zklidnit 
celou rozbouřenou Evropu, 
zmítanou nepokoji po hu-
sitských válkách i tureckou 
hrozbou. Součástí knížky je 
nejen obsáhlý popis vlád-
nutí Jiříka z Poděbrad, ale 
zároveň i detailní vyprávění 
předcházejících bojů u Li-
pan nebo Domažlic. Na 
rozdíl od krvavých střetů se 
vláda posledního ryze čes-
kého krále držela heslem: 
„Spíše rozvahou a opatr-
ností než zbraněmi.“ Míro-
vá cesta krále Jiřího začala 
v roce 1462, kdy se snažil 

vytvořit projekt Všeobecné 
mírové organizace na pod-
poru trvalého míru. Cílem 
bylo vytvořit unii katolic-
kých států a nastolit mír 
mezi křesťany, obranu pro-
ti turecké hrozbě a nově 
uspořádat Evropu. 

Portrét Jiřího z Poděbrad 
je doplněný o mnoho fakto-
grafií o jeho osobním životě 
a popisu celé historické epo-
chy 15. století. Nechybí ani 
obrázkové přílohy dobových 
kreseb a iluminací z našich 
kronik, včetně mnoha dal-
ších dodatečných informací 
z historie.

Autor Petr Hora-Hořejš 
mimo jiné napsal oblíbený 
jedenáctidílný cyklus Toulky 
českou minulostí. n

-ham-
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Kroužky na září mohou rodiče pro děti 
vybírat již nyní
Prázdniny právě začaly a někomu 
může přijít nepatřičné myslet hned 
na začátek nového školního roku. 
Zatímco si děti naplno užívají léta, 
rodiče mohou v klidu přemýšlet, 
jaké kroužky a kluby pro své ra-
tolesti vyberou. Pomoci s výbě-
rem může i níže uvedená nabídka 
volnočasových organizací pro děti 
v Praze 3.

Klub národní házené Spoje Praha
Na Balkáně 812

Tréninky probíhají každé po a st 
17.00–18.30 ve sportovním areá-
lu Balkán na hřišti s umělou trávou. 
Speciální výbava není potřeba, míče 
na házenou k zapůjčení. V posledních 
dvou letech se starší žáci stali přebor-
níky Středočeského oblastního přebo-
ru, starší žákyně a mladší žactvo pak 
získaly 3. místo. Během jarních a pod-
zimních termínů probíhají pravidel-
né soutěže mládeže, během prázdnin 
pak sportovní soustředění. Oddíl přijí-
má holky i kluky již od 5 let. 
Kontakt: 
tel.: 603 147 358
e-mail: hazena@spojepraha.cz
www.spojepraha.cz

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita
Na Balkáně 17a

Nabízí kroužky a kurzy jak ve svém 
rozlehlém areálu, tak i na různých zá-
kladních a mateřských školách Pra-
hy 3. S jejich kroužky se můžete se-
tkat například na ZŠ V Zahrádkách, 
ZŠ Pražačka nebo ZŠ Chmelnice a na 
Gymnáziu K. Sladkovského.

V Ulitě najdete mimo již tradičního 
a oblíbeného keramického studia ak-
tivity různého zaměření. Mezi stálice 
patří kroužky stolního tenisu, taneční-
ho studia, jazykové kurzy, dramatické 
kroužky, sportovní přípravky, ale i vý-
tvarné ateliéry a dílny od předškolá-
ků po dospělé. Z moderních novinek 
Ulita nabízí například Hledání skrytých 
pokladů – geocaching, Parkour, Lego 
master nebo Písničky Svěráka a Uh-
líře, a těšit se můžete na Hru na bicí 
a mnoho dalšího.

Ulita na úplný závěr prázdnin v so-
botu 30. a v neděli 31. 8. pořádá 
ve spolupráci s ostatními pražský-
mi DDM v parku na Karlově náměs-
tí Veletrh kroužků a volného času „Po 
škole!“ s nabídkou kroužků z celé 
Prahy. V rámci doprovodného pro-
gramu vystoupí m.j. kapela Traband 
a  po celou dobu bude v „kinoauto-
buse“ probíhat promítání českých fil-
mů. Hned první školní den 1. září od 
16.00 do 18.00 hod. vás Ulita přiví-
tá na Zahajovací party aneb veletrhu 
kroužků, kde budou mít možnost děti 
i rodiče vyzkoušet různé činnosti, po-
znat lektory nebo se dozvědět, jak to 
v takovém kroužku chodí. Zápis do 
kroužků je možný již nyní a to přímo 
v Ulitě na recepci nebo na webových 
stránkách.
Kontakt: 
tel.: 271 771 025–6, 606 611 920, 
271 774 725
www.ulita.cz

Baletní škola BcA. Jána Nemce
Táboritská 23

Nabízí baletní kurzy pro začátečníky 
i pokročilé – pro všechny děti se zá-
jmem o tanec. Zájemci o baletní kurzy 
na školní rok 2014/15 se můžou hlásit 
v průběhu září přímo v hodinách balet-
ní výuky na adrese školy. Škola se při-
pravuje na účast na světovém poháru 
Dance World Cup 2014 v portugal-
ském Algarve. V Kongresovém centru 
hotelu Olšanka 18.10. pořádá balet-
ní škola již 7. ročník amatérské balet-
ní soutěže s mezinárodní účastí Baletní 
mládí – Praha Žižkov 2014.
Kontakt:
tel.: 603 326 720
www.baletniskola.cz

Rodinné a komunitní centrum 
Paleček
Písecká 17

Během letních prázdnin je Palečko-
va herna zavřená, ale již nyní se mů-
žete registrovat do nového kurzového 
období září – prosinec 2014. V nabíd-
ce kurzů se objevuje řada novinek. Při-
hlašovat se můžete např. na Angličtinu 
hrou, Dramahrátky v angličtině nebo 
do Taneční průpravy moderního a ne-
oklasického tance na: 
rcpalecek.webooker.eu/Courses. 
Kontakt:
tel.: 775 103 100
www. rcpalecek.cz

Rodinný klub Ulitka
Na Balkáně 17a

Během letních prázdnin neprobíha-
jí v rodinném klubu Ulitka žádné pra-
videlné kroužky. Již nyní se ale může-
te přihlašovat do kroužků RK Ulitka na 
nový školní rok 2014/2015. Hlásit se 
můžete na Pilates nebo Afro-latino ta-
nec – obě s hlídáním dětí. Připrave-
no je i Cvičení pro děti s rodiči. Již od 
tří let děti mohou navštěvovat jógu, od 
čtyř let pak cvičení Tai-chi pro děti, cvi-
čit se bude také Rodinná jóga. Ulitka 
po prázdninách otevírá 15. září a hned 
18. září od 16.00 se budou slavit na-
rozeniny klubu. Zápisy do kroužků na 
www.ulita.cz.
Kontakt:
tel.: 271 771 025–26
www.rkulitka.cz

Rodinné a kulturní centrum 
Nová Trojka
Jeseniova 19

Nová Trojka ve svém programu na 
školní rok 2014/2015 myslí jak na ro-
diče s dětmi, pro něž přichystala spo-
lečné cvičení nebo muzicírování, tak 

na samotné předškoláky a školáky, 
kteří mohou navštěvovat kroužky an-
gličtiny, jógy, keramiky, ale mohou se 
učit také hrát na klavír nebo na kyta-
ru, tančit či navštěvovat přírodovědný 
klub. V průběhu roku nebudou chybět 
ani akce pro širokou veřejnost, k ob-
líbeným patří Čarodějnice v Zahra-
dě, Den dětí a rodinný pétanque tur-
naj, Drakiáda, Jarní dobročinná burza 
oblečení a potřeb pro děti, Malý ma-
sopust, Martinská světýlka, Miku-
láš nebo Vánoční a Velikonoční dílny. 
Podrobný přehled všech trojkových 
kroužků a kurzů najdete na webových 
stránkách.
Kontakt:
tel.: 777 650 759, 222 589 404
www.nova-trojka.cz

Turistický oddíl mládeže TOM 210 
01 S.T.A.N.
V Domově 22

Nabízí pravidelnou oddílovou činnost 
pro kluky a holky již od 1. třídy ZŠ ze 
Žižkova a okolí. Každé út od 17.00 do 
18.30 oddílové schůzky v klubovně 
v ulici V Domově. Jednou do měsíce 
víkendová výprava, nebo jednodenní 
výlet. Každý rok probíhá celoroční hra 
se zajímavým příběhem. V létě třítý-
denní letní tábor na jihu Čech.
Kontakt:
vedoucí oddílu Kateřina Šejtková
tel.: 608 813 078
e-mail: katerina.sejtkova@gmail.com
www.tomstan.cz.

Vodní sporty Pražačka
Za Žižkovskou vozovnou 19

Oddíl nabízí kurzy plavecké příprav-
ky pro děti od 4 let, kurzy pokročilého 
plavání a kurz závodního plavání. Pro 
děti od 8 let pořádá kurz ploutvového 
plavání a od 12 let kurz přístrojového 
potápění. Tréninky 2x týdně v út a ve 
čt – ve dvou vyučovacích hodinách od 
17.15 do 18.15 hodin a od 18.15 do 
19.15 hodin.
Kontakt:
J. Richter, tel.: 603 509 293
B. Šimánková, tel.: 603 833 887

Duhové klubíčko
při ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8

Na školní rok 2014/15 plánuje ote-
vřít kroužky: keramika, florbal, flétno-
vý sbor pokročilých, karate, míčové 
hry, malířský kroužek, tvořivá drama-
tika, házená, basketbal, přírodovědný 

kroužek, čeština pro cizince, doučová-
ní z angličtiny, gymnastika.

Dále pravidelně jednou za měsíc 
v úterý pořádá výtvarnou dílnu pro děti 
i dospělé, jednu sobotu v měsíci vyrá-
ží děti s turistickým kroužkem na vý-
lety. V zimním období pak je jedna 
sobota v měsíci vyhrazena pro jedno-
denní lyžařské zájezdy.

Duhové klubíčko ale myslí i na do-
spělé, pro které organizuje kurzy an-
gličtiny pro mírně pokročilé, cviče-
ní pilátes s hlídáním dětí od 2 měsíců 
i kurz jógy. Rozvrh kroužků najdete od 
28. srpna na www.skola-jirak.cz.

Oddíl karate v Duhovém klubíčku 

V letošním školním roce pro velký zá-
jem ze strany dětí otevřel oddíl příprav-
ku. Vzhledem k úspěšnosti malých 
karatistů oddíl v roce 2013 oficiálně 
vstoupil do mezinárodní asociace Ja-
pan Karate Association (JKA), stal se 
členem Pražského svazu karate JKA 
a děti se začaly zúčastňovat soutěží.

Karatisté pod vedením trenérky 
Martiny Skalické, instruktorky JKA, tre-
nérky II. třídy a rozhodčí třídy G. na le-
tošním Pražském přeboru vybojova-
li bronz v kategorii kumite minižákyně 
a zlato v kategorii kata minižáci. Tím 
se o krůček přiblížili k účasti na Mist-
rovství republiky, které bude v listopa-
du 2014. 
Kontakt:
tel.: 608 765 496
www. skola-jirak.cz

147. PS Galaxie
Ježkova 11

Má tři oddíly pro děti od 3. do 9. třídy. 
Schůzky:
17. oddíl Surikaty (děti z 3.–5. třídy) 

– úterý od 17 do 19 hodin
16. oddíl Antares (děti z 8.–9. třídy) 

– středa od 16 do 18 hodin 
13. oddíl Gopherus (děti z 6.–7. třídy) 

– čtvrtek 17 do 19 hodin
V září otevírá nový oddíl pro 1. a 2. tří-
du, který se bude scházet v po od 
16 do 18 hodin.

Na schůzkách turistické, rukoděl-
né i sportovní činnosti, zážitkové hry 
a přes zimu se chodí do tělocvičny. 
Dále víkendové akce, každých čtr-
náct dní se schází sobotní volnočaso-
vý Klub K – výlety na hrady, návštěvy 
muzeí, bowlingové a kuželkové cent-
rum, vyroba sushi, draků nebo kraslic. 
V létě velký třítýdenní tábor. Na začát-
ku prázdnin týdenní příměstský tábor.  
Kontakt:
www.147.cz
e-mail: galaxie@147.cz

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
4. přístav Jana Nerudy
Pitterova 1

4. přístav Jana Nerudy je jedním z nej-
starších přístavů vodních skautů v ČR. 
V současné době má zhruba 130 stá-
lých členů, z toho přes 100 dětí v pěti 
oddílech – Albatrosové, Bobři a Rac-
kové pro kluky a Kačky a Želvy pro 
holky. Věkové složení dětí je od 6 do 
18 let, ti starší se pak většinou pří-
mo podílejí na chodu oddílů, přístavu 
i klubovny.

Během roku probíhají nejrůzněj-
ší oddílové i společné přístavní akce 
– pravidelné schůzky, výpravy, letní 
i zimní tábory, akce na podzimní a ve-
likonoční prázdniny. Za přispění Pra-
hy 3 skauti na jižním úpatí vrchu sv. 
Kříže pod parkem Parukářka vybu-
dovali unikátní Skautský areál Křížek, 
s klubovnou, hřištěm, prolézačkami, 
ohništěm, místem pro stany a venkov-
ní horolezeckou stěnou. Celý areál je 
přístupný veřejnosti a celoročně plně 
využívaný. 

Chlapecké oddíly: 
Albatrosové (6–18 let) 

– schůzky út 17.00–19.00
Bobři (9–18 let) 

– schůzky st 16.30–18.30
Rackové (6–11 let) 

– schůzky čt 16.00–17.30 

Dívčí oddíly:
Kačky (11–18 let) 

– schůzky st 16.30–18.30
Želvy (6–11 let) 

– schůzky čt 16.00–17.30 

Akce:
Příměstské tábory – třetí týden v čer-

venci, pro děti od 4 do 12 let
Prahou plnou strašidel – orientační zá-

vod pro skautské i neskautské hlíd-
ky ulicemi staré Prahy

Napříč Prahou přes tři jezy – 6,5 km 
dlouhý závod po Vltavě určený 
skautům i veřejnosti 

Kontakt:
kapitán přístavu – Ing. Jaroslav Veit 
– Guma 
tel.: 724 600 621
e-mail: j.veit@volny.cz
www.4pvs.nipax.cz

Skautský oddíl Lumturo
Nitranská 16

Skautský oddíl Lumturo má již více 
jak třicetiletou tradici a v součas-
né době se jeho klubovna nachá-
zí u náměstí Jiřího z Poděbrad. Oddíl 
je smíšený a je veden v křesťanském 
duchu a jako takový je otevřen komu-
koliv. Každý týden se schází na pravi-
delných schůzkách a alespoň jednou 
za měsíc vyráží z Prahy do příro-
dy. Vrcholem skautského roku je let-
ní stanový tábor.  Oddíl zve do svých 
řad další kluky a holky všech věko-
vých kategorií, kteří chtějí zažít něco 
neobvyklého, vyrazit na netradiční 
místa a poznat spoustu nových ka-
marádů.
Kontakt:
www.lumturo.cz
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PROGRAM NA ČERVENEC

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

Klub je otevřen během prázdnin kaž-
dé úterý 9.00–13.00. Podzimní oteví-
rací dobu, případné změny a další info 
v srpnu na www.vstupujte.cz.

V Klubu o prázdninách probíhají každé 
út kurzy letního rehabilitačního cvičení 
a letní angličtiny. Pokračuje zápis (ka-
ždé út do naplnění míst) do podzim-
ních kurzů – cvičení paměti, angličtina, 
francouzština, němčina, rehabilitační 
cvičení, jóga pro zlepšení zdraví a proti 
bolestem zad, kapitoly z psychologie, 
staré šlechtické rody a další pohybové 
a vzdělávací kurzy.

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

Provoz v červenci: po a út 8.30–11.30 
pro osobní konzultace (bez objednání), 
po a út 12.30–15.30 pro telefonické 
dotazy. V srpnu je poradna z důvodu 
čerpání dovolené uzavřena.

Na www.dluhovylabyrint.cz  můžete 
nejen zjišťovat informace z oblasti dlu-
hové problematiky, ale i pokládat do-
tazy v rámci internetového poraden-
ství. Více na www.remedium.cz.

Zdravotní cvičení pro seniory 
se Seniorfitnes o.s.
Sportovní centrum hotelu Olšanka, Tá-
boritská 23

Od 9. 7. každou st 9.00–10.00 reha-
bilitační cvičení a 10.30–11.30 cviče-
ní v bazénu, vede cvičitelka H. Borčev-
ská, tel.: 720 689 939. Cena za jedno 
cvičení 40 Kč, je možné účastnit se 
obou cvičení, nebo dle vlastní volby. 
Cvičení je podporováno grantem MČ 
Praha 3. Více informací na www.seni-
orfitnes.cz nebo na seniorfitnes@se-
znam.cz.

Nízkoprahové kluby mají 
otevřeno i o prázdninách
Prázdniny jsou tady! Jak zajistit, aby je děti netrávily u televize nebo potulováním mezi paneláky? Skvělou volbou jsou tábory, ať již ty klasické v pří-
rodě, ale stále oblíbenější jsou i ty příměstské. Programy pro děti a mládež na léto nachystaly nejen rodinná centra, ale i nízkoprahové kluby.

Projekty StreetBus a Dětské preventivní výjezdy 2014, realizuje městská část 
Praha 3 v rámci programu Prevence kriminality hl. m. Prahy. Projekty jsou 
financovány z grantu Magistrátu hl. m. Prahy se spoluúčastí MČ Praha 3. 
Provoz StreetBusu zajišťuje občanské sdružení R-Mosty, dětské preventivní 
výjezdy pak realizují společně nízkoprahové kluby Beztíže, Husita a R-Mosty. 

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

Palečkova školka bude otevřená po 
celý červenec a ponese se v duchu 
letních příměstských táborů. Primár-
ně je určená dětem, které MŠ Pale-
ček navštěvují, ale v případě nenapl-
něné kapacity přijímá i děti z jiných 
školek. Cena: 1000 Kč včetně strav-
ného na týden.
Kontakt: jana.liskova@rcpalecek.cz.

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

Na konci srpna od 25. do 29. 8. po-
řádá Prázdninové hry ve škole – pro-
voz 8.00–16.00 – hry ve školní druži-
ně a tělocvičně, vycházky na dětská 
hřiště v okolí školy, i pro budoucí 
prvňáčky a žáky jiných škol, cena: 
70 Kč + oběd
Přihlášky zasílejte na e-mail: 
duhoveklubicko@seznam.cz.

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

Rodinné a kulturní centrum Nová Troj-
ka pořádá Letní příměstský tábor pro 
děti od 6 do 15 let: 
7.–11. 7. a 14.–18. 7, 
vždy od 7.30 do 17.30 – celodenní 
program: hry, soutěže, výtvarné dílny, 
výlety, diskotéka. Zajištěny obědy, 
svačiny a pitný režim. 
Cena: 1200 Kč. 

Mladší děti od 3 do 6 let mohou na-
vštěvovat Prázdninovou školičku, pro 
děti od 5 let pak Nová Trojka připravila 
Sportovní prázdninovou školičku. Pro-
gram bude probíhat vždy od pondělí 
do pátku v termínu od 21. 7. do 29. 8.
Ve dnech od 7. do 18. 7. Vždy od 
pondělí do pátku se v Nové Trojce 
uskuteční také Letní příměstský tábor 
pro děti z pěstounských a sociálně 
znevýhodněných rodin.
Přihlášky a informace: 
Markéta Vokrouhlíková, 

tel.: 774 416 744, e-mail: marketa.
vokrouhlikova@nova-trojka.cz.

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

Prázdninová nabídka zahrnuje tábory 
ve Žloukovicích, příměstské tábory po 
celé léto a také program letní školky 
pro děti od 3 do 6 let. 
Více na www.ulita.cz. 

Baletní škola BcA. Jána Nemce
Táboritská 23

V druhé polovině 
srpna pořádá tý-
denní kurzy - Letní 
škola tance formou 
příměstského tábo-
ra, a to nejen pro 
žáky baletní školy. 

Více informací na www.baletniskola.cz, 
tel.: 603 326 720

Nízkoprahový klub Husita
 3. 7. Návštěva Aquaparku*
 8. 7. Horolezecká stěna*
17. 7. School Break Party – na nám. 

Barikád 1, od 14.00 – rap 
battle, brakedance, občerstvení

22. 7. Vztahy a sex II. – preventivní 
workshop, od 16.00

22. 7. Zahradní Marshmellow time – 
opékání, soutěže, od 15.00

 7. 8. Návštěva aquaparku*
10.–16. 8. Letní tábor Kluby pro Žižkov

14. 8. Horolezecká stěna*
21. 8. Sedánek s batikou – výroba 

trička, od 15.00 v Komunitní 
zahrádce Meduňka

28. 8. Lanové centrum*
*sraz ve 14.00, v klubu Husita
Kontakt:
Nám. Barikád 1
tel.: 722 228 328
e-mail: husitskecentrum@centrum.cz
npkhusita.husitskecentrum.cz

Centrum dětí a mládeže Teen 
Challenge International ČR 
1.–10. 7. Dvanáctý letní tábor – pro 

děti a teenagery pravidelně 
docházející do klubu – zdarma

srpen výletní akce pro teenagery

Aktuální otevírací doba je k dispo-
zici ve vývěsce centra a na adrese: 

facebook.com/cdmpraha. Bližší infor-
mace poskytnou pracovníci centra Ví-
tězslav Pohanka a Anna Doubková.
Kontakt:
Havlíčkovo nám. 11
Tel.: 777 705 165, 775 556 643
www.cdmpraha.cz

Nízkoprahový klub Beztíže
 4. 7. Nohejbalový turnaj – hřiště 

DDM Ulita, registrace od 
14.30 v klubu

10. 7. Turnaj ve fotbálku, registrace 
od 14.30 v klubu

16. 7. Beztíže hledá Superstar 
15.00–19.00, závazné přihláš-
ky v klubu

22. 7. S Beztíží na Žižkovskou věž
 1. 8. Posilování s vlastním tělem – 

od 15.00 v Klubu, sportovní 
oblečení s sebou

 5. 8. Letní grilovačka – na zahrádce 
DDM Ulita, sleduj Facebook

 8. 8. Votočvohoz v Beztíži, výměna 
obnošených hadříků za jiné, 
vstupné: věci, které chceš 
vyměnit, start 15.00 v klubu

10.–16. 8. Letní tábor„Kluby pro 

Žižkov 2014“ CESTA DOB-
RODRUHA aneb expedice ve 
stopách dobrodruha Beara-
Gryllse: řeka, lodě, ohně, noč-
ní hry, výlety, cena 400 Kč, 
přihlášku nutné odevzdat do 
11. 7. v Klubu Beztíže

19. 8. Turnaj ve fotbálku – pořádá 
Streetwork Beztíže – Žižkov 
společně s R-Mosty na ná-
městí Jiřího z Poděbrad

29. 8. Turnaj ve fotbale 5 plus 1, 
registrace od 15.00 v klubu 

Kontakt:
DDM Ulita, Na Balkáně 17a
www.beztize.ulita.cz
www.facebook.com/klubbeztize
tel.: 728 163 166, 271 771 026

R-Mosty mají Uličníka, 
který pomáhá!
StreetBus Uličník, který rozšiřuje 
poskytování sociálních služeb pro 
děti a mládež, projíždí od května 
letošního roku ulicemi třetí měst-
ské části. Svým konceptem se jed-
ná o jedinečnou službu svého dru-
hu v Praze, která inspirovala i další 
regiony v republice.

Uličník funguje jako terénní mo-
bilní verze nízkoprahového klubu 
R-Mosty, který působí v Praze 3 již 
od roku 2005, a představuje další 
unikátní formu v nabídce preventiv-
ních aktivit pro dospívající mládež.

„Službu poskytujeme přímo v uli-
cích města tak, aby byla v přirozeném 
prostředí dětí a mládeže. Podle potřeby 
se autobus přesouvá po různých lokali-
tách. A přijít sem může opravdu kaž-
dý, podmínkou je pouze respektovat 
základní pravidla, která chrání pro-
stor Uličníka i práva a možnosti kaž-
dého návštěvníka. A navíc, služby jsou 
anonymní, dobrovolné, bez registrace 
a zdarma,“ vysvětluje základní cha-
rakteristiky terénní mobilní nízko-
prahové služby vedoucí klubu To-
máš Rezek. 

Upravený obytný autobus spo-
lečnosti R-Mosty s kapacitou 10–15 
osob nabízí zázemí pro volný čas, 
jako např. deskové hry, výtvarné po-
můcky, počítače s internetem nebo 
stolní fotbálek. „Kromě samotné zába-
vy, kterou autobus poskytuje a která je 
přirozeným mostem ke kontaktu s pra-
covníky, mohou děti a mládež využít 
různé druhy podpory a poradenství,“ 
doplňuje Tomáš Rezek.

Uličníka můžete potkat na nám. 
Jiřího z Poděbrad v ulicích Chelčic-
kého a U Vinohradského hřbitova 
před školami. O prázdninách vždy 
pondělí–čtvrtek 13.00–18.00 hodin, 
během školního roku vždy střída-
vě v úterý, ve středu nebo čtvrtek na 
stejných místech od 13.00 do 17.00 
hodin. Vzhledem k charakteru služ-
by rádi přijmeme vaše návrhy lokalit, 
které by takovou službu také potře-
bovaly. Kontaktovat Uličníka může-
te na e-mailu: tomas@r-mosty.cz.
Kontakt:
Havlíčkovo nám. 10
tomas@r-mosty.cz
www.r-mosty.cz.

Sociálně-právní poradna R-Mosty 
a kontaktní místo Azylového domu 
má novou adresu Blahoslavova 4.

Provoz poradny zůstává i přes 
prázdniny nezměněný: po, st, čt 
8.00–18.00, út 8.00–19.00, pá 
8.00–16.30 hod., tel.: 725 320 499.

Stejně tak nepřetržitě přes 
prázdniny funguje i Azylový dům 
pro matky s dětmi v Mladé Bole-
slavi. Služby jsou k dispozici i oby-
vatelkám Prahy 3. Kontaktní místo 
v Praze 3 je otevřené v pondě-
lí a pátek od 9 do 17 hodin také 
na nové adrese Blahoslavova 4. 
Zájemkyně mohou volat na tel.: 
725 319 948 nebo 602 399 836. 

Víkend s R-Mosty v Kdyni u Domažlic
14.–16. 7. pro děti 9–18 let
Téma: osobní zodpovědnost 
a nácvik samostatnosti 

Nízkoprahové kluby pořádají letní týdenní tábory



18

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVENEC–SRPEN 2014

inzerce

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

 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

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

Malování od 20 Kč/m2, lakování od 150 Kč/m2

Malování a lakování novými technikami. 
Štukování omítek, tapety, čistění koberců.

Úklid součástí malby.
Firma J+M, tel.: 608 704 460, 272 734 264

Inzerci lze objednávat na:

 e-mailu davids@praha3.cz 
 nebo na tel.: 222 116 708. 

Přijímáme nové pacienty
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

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

www.diabetologiepraha3.cz

Hledáme street fundraisera pro 
respektovanou klaunskou organizaci 

Zdravotní klaun, o.p.s.

Náplň práce :
– Informovat o činnosti a programech

– Vyplnit se zájemci dárcovský formulář

Co potřebujete :
– Příjemné vystupování a věk nad 18 let

– Čas 3x týdně 5 hodin denně

Co získáte :
– Motivační odměnu 

( 90 Kč hodinová sazba 
 a 100 Kč bonusy)

– Flexibilní pracovní dobu

Pokud Vás naše nabídka zaujala, napište 
nám pár slov o sobě a o tom, proč pro nás 
chcete pracovat a připojte svůj životopis. 

Pište na usmev@zdravotni-klaun.cz

PRODEJ 

ZAHÁJEN
IV. etapa

Cyklost ezka za domem

Fitn ess st ezka za domem

Vlastní park

Fitn ess st ezka za domem

OBJEVTE ŽIVOT
NAD ROKYTKOU

Zahrady Nad Rokytkou 2

tel. 603 330 301 
www.nadrokytkou.cz

 n Pronajmu garážové stání 
v novostavbě Residence Park Vítkov 
na ulici Kališnická 10, Praha 3. Byto-
vý dům včetně garážových stání má 
recepční službu s 24 hod.ostrahou. 
Možnost parkování až 2 aut.Cena: 
2200Kč/měs.V případě zájmu,volejte 
602 508 697.

 n Hájek zedník živnostník. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, ma-
lířské, podlahářské a bourací práce 
s odvozem suti. Rekonstrukce bytů, 
domů, nebyt. prostor. Praha 3, 2 
a okolí. Tel.: 777 670 326.

 n Knihy a knižní pozůstalost kou-
pím, odvezu. Tel.: 286 891 400.

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

 n !! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !! 
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí. 
Odvoz sterého nábytku k likvidaci. 
Stěhování všeho druhu. Odvoz ne-
potřebných věcí k likvidaci. 
Zn. LEVNĚ. Tel.: 773 484 056.

 n Malířské a lakýr. práce + 
úklid, levně/kvalitně, p. Sus 
Tel.: 603 505 927.

 n Přímý zájemce koupí dva 
byty v Praze. Menší byt pro 
dceru 1–2+1 a větší 3–4+1 pro 
sebe. Platba hotově, na vystě-
hování nespěchám, lze i před 
privatizací. Tel.: 608 661 664.

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

 n Koupím z alpaky mísu na 
ovoce, příbory, cukřenku aj. 
Tel.: 603 410 736.

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

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

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

 n Rekonstrukce bytů, zed-
nické a malířské práce, 
sádrokartony, štukování pa-
nelových bytů. Levně, kvalit-
ně. Tel.: 736 699 667.

 n Čistíme koberce, sedač-
ky, postele, židle ap. mokrou 
metodou profi stroji Kärcher 
a Vax. Odstraňujeme prach, 
alergeny, roztoče a skvrny 
různých původů, používáme 
vonný přípravek s impregnací. 
Ručně čistíme kožený náby-
tek. Myjeme okna. Kvalitně, 
rychle a levně. Doprava Praha 
ZDARMA. Tel.: 777 717 818, 
www.cistimekoberce.cz

 n Renovace parket, broušení, 
lakování, pokládka dřevěné 
a laminátové podlahy. Rychle, 
kvalitně. Tel.: 606 531 051.

 n Pronájem parkovacícho 
stání, venkovní se sklopnou 
zábranou, Praha 3, Na Jarově, 
cena: 800 Kč za měsíc. Kon-
takt: 776 002 089, 
garazevackov@volny.cz

 n Opravy plynových i elek-
trických kotlů, boilerů a 
ostatních plynových spotře-
bičů + drobné elektropráce. 
Tel.: 800 202 020, 603 174 874, 
www.servis-mate.cz

 n Koupím byt v Praze 3, přímo 
od majitele, tel.: 604 617 788

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

 n Mladý lékař, nekuřák hledá 
pronájem bytu v Praze, 
tel.: 777 749

 n Autoškola Žižkov, Roháčo-
va 109, nabízí skupiny AM, A1, 
A2, A, B, B + E, C, C + E, D. 
Řidičák sk. B – 7500 Kč, AM 
– 4000 Kč, A1 – 4500 Kč, A2 – 
5500 Kč, A – 5900 Kč. Otevíra-
cí doba úterý a čtvrtek 15–18 
hod. Tel.: 776 600 600 

 n Půjčovna kabrioletů 
Praha. Tel.: 608 22 55 00,  
www. Pujcovnakabrioletu.com
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ze života Prahy 3

BISOS

Každý, kdo byl někdy v úžasném 
sardském podniku Ichnusa Bote-
ga Bistro na Újezdě, musel si ne-
pochybně povyskočit a zavýsknout 
radostí nad nedávnou zprávou o no-
vém sesterském tapas baru Bisos těs-
ně nad žižkovským Maracana. 

Ale Bisos vlastně není tak úplně 
jenom tapas bar, spíš příjemná kom-
binace španělských tapas s kuchy-
ní sardskou, italskou a vůbec stře-
domořskou. A také můžete přijít už 
třeba v 7.30 na mohutnou anglic-
kou nebo lehčí francouzskou snída-
ni, obrovský čokoládový croissant, 

případně v neděli na velkolepý rodin-
ný brunch, kde budou mít ratolesti 
do šesti let všechno zdarma, zatímco 
dospělí mohou za 750 korun neome-
zeně hodovat a la minute od 11.30 až 
do 17.00 hodin – ideální neděle! 

Středobodem nabídky a hlavním 
lákadlem jsou ale tapas – malinké 
porce vybraných lahůdek stojí lido-
vých 35 Kč za kus a mění se v podsta-
tě každý den podle aktuální sezóny, 
dostupnosti čerstvých surovin a mo-
mentální nálady šéfkuchaře. Ochut-
nal jsem jich spousty a jakékoli ne-
dostatky hledám jen velmi obtížně 
– křupavá smažená sardinka, kterou 
můžete sníst úplně celou, grilovaná 
tygří kreveta s jemnou bylinkovou 
majonézou, správně nakyslá stře-
domořská salata ot hobotnice, slávky 
v rajčatové omáčce, voňavá kachní 

terinka s hrubozrnnou hořčicí, salát 
z bílých fazolí s červenou cibulí, za-
střené křepelčí vajíčko s hlavičkami 
zeleného chřestu a extraktem z bílých 
lanýžů, sicilská zeleninová caponata 
nebo červená řepa s ořechy a ricottou 

– uvidíte, průměrný smrtelník sní 
mističek bez problému deset i více. 
Navíc pokud by snad překvapivě ně-
komu něco nechutnalo, 35 korun cel-
kem snadno oželí a může vyzkoušet 
i některá větší jídla z večerního menu, 

například skvěle připravované domá-
cí těstoviny. 

Všechny pokrmy jsou preciz-
ně a elegantně servírované, přičemž 
servis včetně podrobných informací 
zajišťuje většinou přímo kuchař. Vinná 
karta není rozsáhlá, míří výhradně do 
Sardinie a drtivá většina vín se rozlévá 
i po sklenkách – zkuste třeba přechut-
nat několik různých druhů Vermen-
tina směrem k jedinému sardskému 
DOCG Vermentino di Gallura. 

Velmi příjemný a útulný je také 
interiér podniku nenásilně kom-
binující krásné vysoké štukované 
stropy stoletého domu s minimalis-
tickou modernou z tmavého dřeva – 
jenom ty stolky by mohly být větší 
– no, tenhle problém mám ve třech 
restauracích ze čtyř… n

Martin Kubát

Žižkovský gurmán

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Prokopova a Prokopovo 
náměstí (pokračování)

S porážkou výpravy byl zpečetěn i osud města 
Ústí. Zbytek saské posádky, který nestačil utéct, 
neklade žádný odpor a je rovněž pobit, husité vy-
vedou ven uvězněné zajatce, poboří hradby a měs-
to vypálí. Pusté pak zůstane po tři roky. Zároveň 
uprchne i saská posádka z blízkého hradu Blan-
sko (Blankenštejn), kterého se zmocní Zikmund 
z Vartenberka.

To však byla poslední společná akce husitských 
vojsk. Zda byl pak dobýván i Most, nevíme (zprá-
vy si protiřečí), každopádně dobyt nebyl. Ovšem 
Prokop Holý nyní hodlá využít fatálního oslabení 
protivníka a ofenzívně vtrhnout do Saska. Husit-
ská šlechta a pražané se Zikmundem Korybutem se 
ovšem postavili rezolutně proti, pro ně již tato vál-
ka skončila. (Střízlivě ale musíme dodat, že by se ve 
skutečnosti jednalo o loupeživou a plenící výpravu, 
nanejvýš spojenou s obsazením několika opěrných 
bodů v blízkém příhraničí.) Prokop to však vnímá 
jako zradu a zakrátko nalezne i hlavního viníka. 
Je jím Hynek Boček z Kunštátu, někdejší důvěr-
ný přítel Jana Žižky (a strýc budoucího krále Jiřího 
z Poděbrad). Boček stačí utéct na své Poděbrady, 
Prokop za ním s celým vojskem vyrazí, obléhání se 
i s pomocí těžkých praků a bombard protáhne na 
neuvěřitelných třináct neděl, Boček se totiž srdnatě 
brání a protistřelbou a výpady působí citelné ztrá-
ty. Dost možná by se protáhlo až do zimy, kdyby 
se nerozpoutala jiná akce v jihovýchodním pohra-
ničí. Na Moravu totiž vtrhne Zikmundův zeť Al-
brecht Habsburský, podpořený uherským vojskem 
Stibora Sedmihradského a společně 24. srpna ob-
lehnou husitskou posádku na hradě Břeclavi (jak 
ale víme, Břeclav neleží v žádném průsmyku a dá 
se  pohodlně obejít, tudíž celé obléhání mohla být 
jen záminka, jak se vyhnout riskantnímu výpadu 
do nepřátelského vnitrozemí). Břeclavská posád-
ka se rovněž brání statečně, nakonec jí ale nezby-
de, než zavolat o pomoc do Čech. Prokop je tedy 
nucen sbalit ležení u Poděbrad a již 20. listopadu 
Rakušáky pod Břeclaví rozpráší. 

Boček z Kunštátu se ale z vítězství dlouho nera-
duje, 16. října se pokusí obsadit blízký Nymburk, 
po překvapivém výpadu sice stihne projet měst-
skou branou, ovšem těsně za jeho zády sjede mříž 
a zároveň je zasažen střelou z kuše. Bez pomoci 
pak na následky zranění v zajetí umírá. n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

U Rajské zahrady 639/16
út–ne 7.30–23.30
www.bisos.eu 
tel.: 608 550 970
e-mail: bisos@bisos.eu 

Národní památník na Vítkově
Vítkov, kopec, který má svého genia loci, 
již odedávna přitahuje Pražany a je spojen 
s významnými událostmi českých dějin. 

Vrcholný dějinný okamžik, který je spjat 
s husitským hnutím v českých zemích, se 
odehrál na vrchu Vítkov v létě 1420, když 
zde husité porazili křižáckého vojsko.

Druhou polovinu 19. století můžeme cha-
rakterizovat jako dobu dovršení emancipace 
českého národa. Tato emancipace byla úzce 
spojena s vlastenectvím projevujícím se na 
místech, která byla bytostně svázána s čes-
kou historií. Vítkov byl vnímán jako symbol 
Čechů a dávné slávy českého národa, což při-
rozeně vedlo k úmyslu vybudovat na tomto 
místě Žižkův pomník. Iniciativa ke stavbě po-
mníku je spojena se jménem Karla Hartiga, 
prvního žižkovského starosty.

V roce 1882 byl v sále hostince U Dekla-
race založen Spolek pro zbudování Žižko-
va pomníku na Žižkově. Za vrchol činnosti 
Spolku lze považovat vyhlášení soutěže na 
stavbu Žižkova pomníku roku 1912. První 
cena nebyla udělena a činnost Spolku přeru-
šila první světová válka.

V roce 1918 vzniká samostatný českoslo-
venský stát, který cílevědomě podporuje čin-
nost spojenou se zachováním a rozvojem le-
gionářské tradice. Proto je v květnu 1919 pod 
správou Ministerstva národní obrany (MNO) 
zřízena také instituce Památník odboje, která 
měla za úkol shromažďovat písemné a hmot-
né památky oslavující odboj. Cílem instituce 
Památníku odboje bylo vybudování samo-
statného objektu, v němž by se spojila funkce 
oslavně-pietní s aktivní vědecko-historickou 
činností (archiv, knihovna, muzeum). V této 
době Památník odboje již spolupracoval se 
zmiňovaným Spolkem pro zbudování Žižko-
va pomníku na Žižkově. Roku 1926 se obě in-
stituce sloučily a vznikl Sbor pro zbudování 
Památníku Osvobození a pomníku Jana Žiž-
ky z Trocnova.

Na stavbu objektu byly uspořádány dvě 
umělecké soutěže. Zásadní byla druhá veřejná 
soutěž v roce 1925, v jejímž zadání se počítalo 
s oddělením budov Památníku. První cenu 
v této soutěži obdržel architekt Jan Zázvorka.

Se stavbou muzejní budovy na úpatí 
kopce se započalo roku 1927 a o dva roky 
později již sloužila svému účelu. Stavba Pa-
mátníku Národního osvobození byla zahá-
jena až v roce 1928, kdy byl při příležitos-
ti 10. výročí vzniku ČSR položen základní 

kámen na vrcholu Vítkova za účasti Tomá-
še G. Masaryka. V roce 1933 byla dokonče-
na hrubá stavba. V dalších letech probíhaly 
práce na interiérech. V roce 1938 byla stav-
ba dokončena do té míry, že byla připravena 
k odevzdání do majetku státu. Vinou mni-
chovských událostí se tak nestalo a Památ-
ník zůstal v majetku Sboru.

Dle původního plánu byl v prostoru 
Hlavní síně umístěn sarkofág, v němž měl 
být pohřben T. G. Masaryk. Ten však své 
pohřbení v Památníku odmítl a po jeho smr-
ti také jeho rodina. V roce 1953 získal pro-
stor novou funkci: byl přestavěn na Mauzo-
leum Klementa Gottwalda.

Po druhé světové válce se začalo praco-
vat na obnově Památníku a rovněž na nové 
přístavbě, která měla být věnována uctění 
památky druhého odboje. Únorové události 

roku 1948 však přinesly nový směr využití 
Památníku. V roce 1950 vypukl naplno boj 
proti legionářské tradici. Na základě roz-
hodnutí ÚV KSČ byl Památník osvobození 
změněn na proletářský panteon a došlo  tak 
k změně jeho ideové funkce.

Památník postupně začal upadat do za-
pomnění. Po roce 1989 byli všichni pohřbe-
ní odsud odvezeni, ale dlouho se hledalo 
konkrétní využití.

V roce 2011 se Národní památník na Vítko-
vě stal součástí vládního usnesení o rehabili-
taci a rekonstrukci některých památek spja-
tých s československými dějinami 20. století. 
Dostal se do správy Národního muzea, které 
začalo připravovat jeho rekonstrukci a rehabi-
litaci. Po více než dvouleté rekonstrukci je pa-
mátník od 29. 10. 2009 otevřen veřejnosti. n
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O vrch Vítkov se utkají 
husité s křižáky
V sobotu 12. července se uskuteční akce Husité na Vítkově, 
která zavede návštěvníky do středověku a připomene po-
pulární formou historii husitské revoluce od upálení mis-
tra Jana Husa až po bitvu na Vítkově.

Vrch Vítkov opět zažije bo-
jovou bitevní vřavu, kdy 
hrdinná husitská posád-
ka ukrytá ve srubu odolá 

vojsku míšeňských křižáků, jež do-
nutí ustoupit z vrchu Vítkov. Tím 
prakticky ukončí křižáckou výpravu 
Zikmunda Lucemburského. Rekon-
strukce celé bitvy se zúčastní okolo 
100 válečníků včetně dobové bojové 
techniky. Nebudou chybět husitské 
vozy, pavézy, palisády, střelné zbraně, 
rytířská brnění nebo skvostné panské 
jezdectvo. Celou akci bude dopro-
vázet profesionální komentář, který 
osvětlí vývoj husitského hnutí včetně 
zásadních historických postav Jana 
Husa (6. července uplyne 599 let od 
jeho upálení) a Jana Žižky z Trocno-
va. Zdůrazněna bude především sa-
motná bitva ze 14. července 1420, kte-
rá ukáže útok jezdců na srub, jejich 
odražení a další bitky pěších křižáků 
s husity. Vyvrcholením bude husitský 
protiútok, jenž skončí definitivní po-
rážkou křižáckých vojsk. 

„První ročník akce Husité na Vítko-
vě se setkal s obrovským zájmem návštěv-
níků. Věřím, že její druhé pokračování, 
bude ještě úspěšnější,“ uvedla starost-
ka městské části Praha 3 Vladislava 
Hujová.

Kromě velkolepého bitevního 
klání čekají na diváky další dopro-
vodné programy. Vrch na Vítkově 
se promění ve středověký tábor, kde 
se budou konat rytířské souboje, 

přehlídky zbraní, dobové tance 
nebo módní přehlídky. Různé his-
torické skupiny předvedou svoje 
umění. Hudební kapely Subulkus, 
Arcus, Musika Vagantium zahra-
jí a zazpívají světskou hudbu 12. až 
15. století, ať už v autentickém nebo 
současném provedení. O atraktivní 
bojové scénky se postarají skupiny 
Inferno, Gotika či Šerm Balteus. Ne-
bude chybět ukázka katovského ře-
mesla či zajímavých atrakcí pro děti 
– soutěží v hodu sekerou, nožem, 
kopím či v lukostřelbě. Dětský kou-
tek nezapomene na skládání obřích 
kostek, stezky zručnosti na chůdách, 
kuželník, modely obléhací techniky 

a dřevěné houpačky. Milovníci ře-
mesel ocení ukázky řezbářské nebo 
kovářské techniky, ražby mincí, vý-
roby svíček, keramiky či pletení ko-
šíků. Budou se prodávat perníkové 
erby, šperky, historické nádobí, ko-
ření a výrobky z rohoviny. Čepovat 
se bude světlý a tmavý nefiltrova-
ný ležák, k tomu budou k dostání 
bramborové placky na tálu, lívance 
s jablky a smetanou, lokše, staročes-
ký kotlet s jablky, škvarkové rohlíky 
a jiné středověké speciality. Pro ná-
vštěvníky bude zajištěna bezplatná 
kyvadlová doprava ze stanice Flo-
renc na zastávku Ohrada. n
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rytírská klání, kejklírská vystoupení, šermírské souboje,
detské dobové hry, souteze, loutkové divadlo, strelnice,
strílení z luku a kuše, stánky s remesly, dobová kuchyne

pořadatel:

VSTUP ZDARMA
www.praha3.cz

facebook.com/praha3.cz

partneři:

husite_2014_A3_tram.indd   1 17.6.2014   20:00:44Untitled-3   1 17.6.2014   20:03:25

Minulý ročník Husitů na Vítkově představil řady šermířských klubů

V červenci a srpnu 
jsme pro vás připravili

12. 7. Husité na Vítkově
– park v okolí Národního památníku na vrchu Vítkov

Prázdninový program Informačního centra MČ Praha 3

 2. 7.  Parkování v modré zóně na Praze 3 od 17 hod.

 9. 7.  Bezpečnost seniorů (poučení komu neotvírat, proč nepouštět cizí 
lidi do bytu, jak nenaletět podvodníkům atd.) od 17 hod.

10. 7.  Filmová projekce – Šmejdi (2013) od 18 hod.

22. 7.  Latinskoamerické rytmy s prvky jazzu – trio Zuzany Dumkové, 
Marcela Bárty a Andrése Ibalburu od 18 hod.

24. 7.  Filmová projekce – Cizí oběd (2013) od 18 hod.

 6. 8.  Změny občanského zákoníku týkající se nájemních vztahů 
k bytům a nebytovým prostorám od 17 hod.

 7. 8.  Filmová projekce – Rozbitý svět (2012) od 18 hod.

21. 8.  Pěna dní (2013) od 18 hod.

27. 8.  Domácí násilí (na koho se obrátit, jak řešit situaci, např. vykázání 
z bytu vydáním předběžného opatření, jak pomoci lidem, o kterých 
víme, že jsou týraní) od 17 hod.

Změna termínů nebo časů vyhrazena. 
Sledujte program infocentra na www.praha3.cz.

Městská policie radí, jak ochránit 
kolo před odcizením

Na ulici se snažte své kolo připou-
tat k pevnému bodu, například k zá-
bradlí nebo k ukotvenému stojanu 
za použití bezpečnostního zám-
ku. Pokud však odcházíte na del-
ší dobu, cyklisté často odmontují 
před odchodem z kola sedlo. Ab-
sence této podstatné části kola tak 
brání krádeži, při které chce pacha-
tel s odcizeným kolem z místa odjet. 

Ve společných prostorách domu, 
sklepích, garážích zajistěte uzamy-
kání vstupních dveří společných 
prostor, zajistěte okna i samotná 
kola. Lze si opatřit společný bezpeč-
nostní stojan. Pokud ukládáte své 
kolo na balkon, dbejte taktéž na za-
jištění svého kola např. připoutáním 
k zábradlí balkonu.

V případě odcizení jízdního 
kola mějte poznamenané jeho vý-
robní číslo, barvu a další odlišnosti 

a specifické znaky, podle kterých 
byste mohli své kolo identifikovat. 
Doporučujeme zhotovit si fotogra-
fie. Krádež kola neprodleně oznam-
te na služebnu Policie ČR nebo na 
linku 158.

Dalším z preventivních opatření 
může být služba Městské policie hl. 
m. Prahy, která vede Centrální regis-
tr jízdních kol. V případě odcizení 
vašeho kola a nahlášení události na 
služebně městské policie se kolo zae-
viduje do Centrálního registru odci-
zených jízdních kol. Tento registr je 
využíván příslušníky Policie ČR při 
pátrání po odcizených předmětech. 

Už samotná samolepka „Kolo 
je v evidenci Městské policie hl. 
m. Prahy“ získaná při registraci na 
Městské policii hlavního města Pra-
hy může zloděje odradit od krádeže. 

Městská policie hl. m. Prahy

ilustrační foto


