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Projekt obnovy 
Jiřáku podpoří 
pražský magistrát
Na projektu obnovy největšího ná-
městí v třetí městské části bude rad-
nice spolupracovat s  magistrátem. 
Představitelé metropole i Prahy  3 
proto v lednu prostřednictvím memo-
randa deklarovali společný zájem na 
spolupráci a  na koordinovaném ře-
šení projektu. Jako podklad pro pře-
stavbu využije Praha 3 projekt ateli-
éru MCA, který zvítězil v dvoukolové 
architektonické soutěži. Ten počítá 
s vytvořením tradičního náměstí před 
kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně 
a výsadbou vzrostlých stromů.

Více na str. 3

Úkolem radnice 
je také ochrana 
a pomoc dětem
Péče o ohrožené děti je jednou 
z  povinností, kterou ze zákona 
zastává oddělení sociálně práv-
ní ochrany dětí (OSPOD) úřadu 
městské části. Sociální pracovníci 
a kurátoři se věnují jak dětem, kte-
ré mají trvalý pobyt v Praze 3, tak 
i těm, které se zde nacházejí pře-
chodně a potřebují bezodkladně 
pomoc a  ochranu. O  případech, 
které OSPOD řeší a  s  jakými pro-
blémy se na něj mohou lidé obra-
cet, se dočtete na str. 5.

Žižkovský masopust 
zahájí sérii akcí Prahy 3
Akce, na kterou do Prahy v minulosti zvaly tak renomované 
listy, jako jsou britský Guardian či americké New York Ti-
mes, je opět tady. Již 21. ročník Žižkovského masopustu bude 
první ze série velkých akcí, které připravila radnice Prahy 3.

Připomenout slavnou historii a kul-
turní tradice Prahy 3, podpořit sou-
náležitost lidí k místu, kde žijí, nebo 
je prostě jen pozvat k tomu, aby se 
přišli společně bavit, jsou motivem 
lidových slavností, na které letos zve 
třetí městská část. 

Na čtyři největší akce, které orga-
nizuje odbor vnějších vztahů a ko-
munikace, včetně dvou koncertů – 
adventního a k povýšení Žižkova na 
město, je v rozpočtu na letošní rok 
určeno sedm milionů korun. 

V průvodu půjdou čtyřmetrové 
loutky
Již ve dnech 1.–4. března mohou 
lidé zažít bujaré veselí v žižkovských 
a vinohradských ulicích během 

Žižkovského masopustu. Po loňské 
účasti souboru Studnice, který přive-
zl tradiční masopustní průvod zařa-
zený do seznamu kulturního dědic-
tví UNESCO, se obyvatelé Prahy 3 
mohou letos mimo jiné těšit na tra-
diční loutkový příběh zahraný obří-
mi, čtyřmetrovými loutkami Smrtky, 
Ďábla a Kašpárka, ovládanými až 
pěti vodiči.

„Akce jako masopust jsou důležitým 
stmelujícím prvkem společnosti. Lidé vy-
jdou ze svých uzavřených domovů, spo-
lečně se na masopust připravují a po-
tom si ho společně užívají. Zvláště v době 
stírání hranic a globalizace je důležité, 
aby lidé cítili spojitost se společností v lo-
kalitě, kde žijí,“ říká etnoložka Ná-
rodního památkového ústavu Ilona 

Vojancová. A spolu podle ní mohou 
být lidé nejen na tradičních akcích, 
příležitost pro společné setkání mo-
hou najít i během novějších spole-
čenských, sportovních či kulturních 
událostí.

Pivobraní bude na Žižkově potřetí
Také letos chystá radnice Prahy 3 
řadu oblíbených akcí. Začíná již 
zmíněným březnovým masopustem, 
pokračuje 6.–7. června Žižkovským 
pivobraním na Parukářce a 12.–13. 
září se lidé mohou těšit na Vinohrad-
ské vinobraní. Konat se bude i histo-
rická slavnost Husité na Vítkově, na 
kterou v loňském roce přišlo téměř 
20 tisíc návštěvníků.

 Ì Pokračování na str. 8

Aby děti 
byly 
spokojené

Budoucí školáci mají za sebou zápi-
sy do prvních tříd, které na základních 
školách proběhly v  lednu. V  dubnu 
zas na mladší děti čekají zápisy do 
mateřských škol. Radnice se snaží 
o všechna svá školní zařízení, jejichž 
je zřizovatelem, pečovat tak, aby ško-
ly i školky dětem nabízely podnětné 
prostředí pro jejich vývoj i vzdělává-
ní.  Konkrétně na konci minulého roku 
dostalo dvanáct mateřských škol zři-
zovaných městskou částí moderní in-
teraktivní koberce, které zvýší kvalitu 
předškolní péče a přispějí k  rozvoji 
schopností dětí, které zdejší mateř-
ské školy navštěvují.

Při výkonu funkce zástupkyně sta-
rostky pro oblast školství se také se-
tkávám s tím, že rodiče někdy „boju-
jí“, aby se pro jejich dítě našlo místo 
ve školce. Byla bych proto ráda, aby 
se jako v loňském roce městské čás-
ti povedlo vyjít vstříc všem rodičům 
v  jejich žádostech o umístění dětí ve 
školce, a doufám proto, že se podaří 
otevřít další dvě třídy mateřské školy 
v Praze 3. 

Děti ale svůj čas netráví jen při 
učení, svůj volný čas tráví při sportu 
nebo v různých kroužcích. Třetí měst-
ská část proto přispívá i řadě nezisko-
vých organizací, které pracují s dětmi 
a podporuje jejich činnost prostřed-
nictvím grantů a darů z  rozpočtu 
městské části. 

Svět má ale i svou rubovou stra-
nu. Bohužel ne každé dítě má spo-
kojené dětství a prožívá jen hezké 
věci. A právě i dětem, které potřebují 
ochranu a péči, jsme v  Praze 3 při-
praveni pomoct. O tom vědí své so-
ciální pracovníci a kurátoři oddělení 
sociálně právní ochrany dětí, o jejichž 
práci se dočtete na straně 5 tohoto 
vydání Radničních novin.

Přeji všem dětem, nejen těm na-
šim „trojkovým“, šťastné dětství plné 
lásky a porozumění. n

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

Rada MČ Praha 3
15. 1. 2014

Představujeme činnost akciových společností městské části Praha 3
„Chceme rozšířit portfolio nabízených služeb,“ říká ředitel SMP Jan Materna (TOP 09), 

který byl do funkce jmenován loni v listopadu. Podle něj se tak sníží závislost na mandátní odměně od Prahy 3.

V loňském roce došlo ke slouče-
ní čtyř akciových společností, které 
spravovaly majetek MČ Praha 3 do 
jediné – Správy majetkového port-
folia Prahy 3 a. s. (SMP), jejímž jste 
ředitelem. Co tato změna přinesla 
z provozního hlediska?

Kromě významných úspor v ná-
kladech společnosti, větší trans-
parentnosti a zjednodušení ko-
munikace v rámci bývalé skupiny 

samostatných obchodních společ-
ností došlo především k tomu, že 
má rada MČ Praha 3 v působnosti 
jediného akcionáře SMP společnost 
pod přímou kontrolou. Došlo k se-
stěhování všech pracovišť na jedi-
nou adresu – Olšanská 7, což při-
neslo vyšší komfort pro naše klienty.

Mohl byste prosím popsat sou-
časnou strukturu společnosti?

Struktura SMP je dnes tvořena 
z divize správy majetku, technické 
a ekonomické. Divize správy majet-
ku zajišťuje správu tj. záležitosti sou-
visející s evidencí nájemného a zá-
loh na poskytované služby a provoz 
bytů, nebytových prostor a gará-
ží. Divize technická má na starosti 
opravy a rekonstrukce nemovitostí 
a divize ekonomická řeší záležitosti 
související s činností akciové společ-
nosti. Tyto činnosti zajišťuje jak pro 
obecní bytové domy, tak i pro domy 
soukromých společenství vlastníků. 

Jaký vliv na činnost SMP bude 
mít zmenšující se objem spravo-
vaného majetku MČ jako následek 
privatizace?

SMP by měla podle plánu, kte-
rý připravuji, ve velmi krátkém 
čase rozšířit portfolio služeb, nabí-
zených jak pro MČ, tak především 
pro společenství vlastníků jednotek 
a bytová družstva. Zvažujeme např. 
administrátorské služby pro SVJ, 
družstva a obchodní společnosti, 
zajištění služeb souvisejících s pri-
vatizací obecních domů.  Tím dojde 
k postupnému snižování závislosti 
společnosti na mandátní odměně od 
MČ za správu nemovitostí. Přitom 
platí, že budou zachovány všechny 
dosavadní činnosti směrem k majet-
ku ve správě MČ Praha 3.

Co plánuje SMP v roce 2014? 
Na základě požadavku městské 

části z konce roku 2013 právě pro-
bíhá výběr dodavatelů projektové 

dokumentace na zateplení, rekon-
strukci fasád a výměnu oken v pane-
lových domech spravovaných měst-
skou částí. Projekt, který zásadním 
způsobem promění podobu velké 
části Žižkova, začne v letošním roce. 
Dále bude např. probíhat výměna 
technologií v některých kotelnách, 
oprava elektroinstalace a vymalová-
ní Vinohradské polikliniky. Bude se 
realizovat projekt rekonstrukce ne-
bytového prostoru v objektu Za Žiž-
kovskou vozovnou 18 na objekt kul-
turního centra a městské knihovny. 

Podle jakého harmonogramu 
bude v letošním roce probíhat Vámi 
zmiňovaná výměna oken?

Počátkem února začne výmě-
na oken v domech Ondříčkova 31, 
33, 35, 37, v polovině února pak 
v domech Rokycanova 18, Sabino-
va 8, Českobratrská 7, 9, 11 a na jaře 
i v Radhošťské 18, 20, 22. n

-mpa-

Správa majetkového portfolia 
spoří a řeší i problémy z minulosti
Správa majetkového portfolia Prahy 3 a. s. (SMP) bilancuje loňský rok, hledá 
další možnosti růstu v tomto roce a pokračuje v řešení problémů rekonstruk-
ce panelového bloku v Lupáčově ulici, kde při opravách domů číslo 18 až 20 
mohla Praze 3 vzniknout další škoda až 50 milionů korun.

Dnem 1. 8. 2013 došlo ke 
sloučení čtyř akciových 
společností, které pro 
Prahu 3 zajišťovaly sprá-

vu jejího majetku, do jediného sub-
jektu. Tím je Správa majetkového 
portfolia Prahy 3 a. s. „Sloučením 
čtyř akciových společností do jediné do-
šlo k úspoře jen za loňský rok zhruba 
10 milionů korun a pro letošní rok 
očekáváme další podstatné snížení man-
dátní odměny. Úspory jsou dosahovány 
ukončením nevýhodných paušálních 
smluv na různé poradenské služby, sní-
žením počtu členů představenstev a do-
zorčích rad z 27 na 14 a dalšími opat-
řeními,“ vysvětlil zástupce starostky 
pro investice a předseda představen-
stva SMP Bohuslav Nigrin.

Právní a daňové poradenské služ-
by kanceláře Bohemia Iuris Kapital 
stály v roce 2012 celkem 2 mil. Kč. Od-
měny členů statutárních orgánů čini-
ly před fúzí 3,9 a po fúzi 2,9 mil. Kč. 
Mandátní odměna klesla výrazně. 
V  roce 2011 činila 63 mil., v roce 2012 
61 mil. a v roce 2013 jen 50 mil. Kč.

Velmi důležitým důvodem fúze 
bylo podle představitelů radnice 
zvýšení transparentnosti správy 
majetku městské části. Na fungování 
nově vzniklé SMP má totiž radnice 
jako jediný akcionář přímý vliv, 
což holding dceřiných společností 
neumožňoval. „Kvalita správy ma-
jetku městské části byla zachována, 

původní dceřiné společnosti zůstaly di-
vizemi SMP a mají stejné pravomoci 
i kompetence jako v minulosti, jen je do 
celé struktury lépe vidět,“ uvedl zástup-
ce starostky Nigrin s tím, že radnice 
bude na zefektivnění chodu společ-
nosti dále pracovat. „V prvním čtvrt-
letí tohoto roku zhodnotíme fungování 
Správy majetkového portfolia, abychom 
v následující období mohli přijmout dal-
ší kroky k optimalizaci činnosti společ-
nosti do budoucna. Zároveň budeme hle-
dat možnosti rozšíření služeb SMP pro 
městskou část i pro soukromé vlastníky 
bytových domů,“ dodal Nigrin.

Na SMP jako na nástupnic-
kou společnost přešlo také v rámci 

sloučení řešení problémů s rekon-
strukcí panelových domů v Lupá-
čově ulici. Trestní oznámení na ne-
známého pachatele podala původně 
kvůli této rekonstrukci společnost 
Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. 
v červnu 2013 na základě znaleckého 
posudku, který zkoumal, zda byla 
při realizaci a financování projek-
tu objektů Lupáčova 10–16 zvolená 
technologie jediná možná, jestli bylo 
při zadávání zakázky postupováno 
v souladu se zákony a zda cena za 
odvedenou práci nebyla přemrště-
ná. Z posudku vyplynulo, že ško-
da mohla dosáhnout až 99 milionů 
korun. Na základě dalšího posudku 

pak mohla při opravách domů čís-
lo 18–20 podle představitelů SMP 
vzniknout škoda až 50 milionů.

Vzhledem k tomu, že tuto inves-
tiční akci hradila Praha 3 z rozpočtu 
schváleného zastupitelstvem, připo-
jila se starostka Vladislava Hujová 
jak k trestnímu oznámení z června 
loňského roku, tak i k jeho doplnění 
z letošního ledna.

V jaké fázi se nyní trestní řízení 
nachází, zatím není jasné. „Orgány 
činné v trestním řízení o průběhu šetření 
podrobnosti nesdělují. Důvodem je, aby 
nebyl narušen průběh vyšetřování a po-
případě nebyl zmařen jeho výsledek,“ 
vysvětlil zastupitel a místopředseda 
představenstva SMP Simeon Popov.

Rekonstrukce domů v Lupáčově 
ulici byla vyprojektována a z velké 
části provedena v minulém voleb-
ním období a její rozpočet přesá-
hl 788 mil. Kč. Výsledky kontroly 
například ukázaly, že předpokláda-
ná částka za rekonstrukci hygienic-
kého jádra činila podle uzavřených 
smluv přes 444 tis. Kč za jedno 
jádro.

„Úkolem nového vedení SMP je nejen 
řešit tuto starou kauzu, ale především 
vytvořit ve spolupráci s vedením radnice 
takové podmínky, aby se podobné 
plýtvání penězi městské části nemohlo 
opakovat,“ řekl předseda představen-
stva SMP Nigrin. n

-red-

Nákladnou rekonstrukci bytového domu v Lupáčově ulici řeší na základě 
trestního oznámení policie

Rada schválila záměry na 
vypsání veřejné soutěže
Vedení radnice třetí městské části 
schválilo osm záměrů na vypsání ve-
řejné zakázky v otevřeném řízení. Tři 
záměry se týkají školních zařízení – re-
konstrukce kuchyně v ZŠ a MŠ Chel-
čického v budově v Žerotínově ulici, 
výstavby družiny při ZŠ V Zahrádkách 
a výroby a výměny oken v ZŠ nám. Ji-
řího z Poděbrad 7–8. 

Rada schválila také záměry na vy-
psání veřejné zakázky na staveb-
ní práce pro realizaci přestavby čás-
ti budovy krytého bazénu SARA 
Pražačka a pro stavební úpravy parku 
Židovské pece – západní část. Radní 
dále odhlasovali záměry na veřejnou 
soutěž pro rekonstrukci domů v Bo-
řivojově 27, Lipanské 7 a pro úpra-
vu ploch víceúčelového hřiště v ulici 
Habrová. V ulici Habrová má vznik-
nout nový, hlídaný a oplocený areál 
s víceúčelovým hřištěm, okružní in-li-
ne dráhou, venkovní posilovnou a re-
liéfně modelovanou plochou pro ko-
lečkové brusle.

Radní schválili plán kontrol na 
rok 2014 
Rada městské části schválila plán 
kontrol na letošní rok a uložila odbo-
ru kontroly a interního auditu provést 
kontroly zaměřené na hospodaře-
ní u příspěvkových organizací a u pří-
jemců veřejné finanční podpory. Kro-
mě kontroly šesti mateřských a dvou 
základních škol proběhnou kontroly 
i u příjemců grantů z Fondu grantové-
ho a podpůrného a z Fondu sociálního 
a zdravotního.

Praha 3 podá správní žalobu 
na magistrát, požaduje zrušení 
vydaného územního rozhodnutí 
Městská část Praha 3 se bude soudit 
o zrušení správního rozhodnutí, kte-
rým magistrát povolil umístění stavby 
multifunkčního centra v severní čás-
ti žižkovského nákladového nádraží. 
Městská část se již v září 2012 odvo-
lala proti územnímu rozhodnutí vyda-
ného orgány státní správy – stavebním 
úřadem Prahy 3. Radnice třetí měst-
ské části má k projektu společnosti 
Discovery Group, která chce v lokalitě 
postavit obchodní centrum, administ-
rativní budovy a bytové domy, zásad-
ní výhrady. Podání správní žaloby bez 
návrhu na odkladný účinek schválila 
rada městské části. 

Magistrátní odbor výstavby 
a územního plánování vydal 15. 11. 
2013 rozhodnutí o umístění stavby 
„Revitalizace nádraží Žižkov – sever, 
Praha 3“, ve kterém zamítl odvolání 
třetí městské části proti rozhodnu-
tí o umístění stavby vydanému Od-
borem výstavby ÚMČ Praha 3 dne 
20. 9. 2012. Proti rozhodnutí se měst-
ská část Praha 3 brání správní žalo-
bou, kterou musela podat do 60 dnů 
ode dne doručení rozhodnutí, tedy do 
25. 1. 2014.

Rada MČ Praha 3
22. 1. 2014
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Vizualizace vítězného návrhu architektonického ateliéru MCA z roku 2000, který je podkladem 
pro aktualizaci projektu rekonstrukce náměstí

Zápis budoucích prvňáků na ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad

Historické fotografie z 20. let minulého století 
ukazují, jak náměstí vypadalo v době stavby 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Náměstí 
Jiřího 

z Poděbrad 
je celopražsky 

významný 
prostor

Projekt obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad 
podpoří pražský magistrát
Žižkovská radnice spojí při přestavbě největšího náměstí v Praze 3 síly s magistrátem. Výsledkem 
vzájemné spolupráce by měla být zcela nová podoba veřejného prostoru, která bude lépe odpoví-
dat jeho významu.

Dlouhodobě plánovaná re-
vitalizace populárního 
Jiřáku se posunula o další 
krok ke svému cíli. Rada 

hlavního města Prahy totiž na za-
čátku ledna letošního roku schváli-
la návrh „Memoranda o vzájemné 
spolupráci a podpoře projektu Revi-
talizace náměstí Jiřího z Poděbrad“, 
podle kterého by náměstí mělo začít 
dostávat novou podobu už v roce 
2015. Rada městské části Praha 3 se 
pak svým usnesením z 15. ledna k to-
muto memorandu připojila.

Podle vedení radnice je memo-
randum důkazem, že magistrát stej-
ně jako městská část Praha 3 vnímá 
náměstí Jiřího z Poděbrad jako pro-
stor celopražského významu. Re-
konstrukce zdejšího parku tak ve 
výsledku přispěje k vytvoření důstoj-
ného prostředí, které dá vyniknout 
kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně, 
o jehož zařazení na seznam památek 
UNESCO radnice usiluje.

S plány na revitalizaci náměstí 
Jiřího z Poděbrad přišla Praha 3 už 
před více než deseti lety. Současné 
vedení radnice pak o znovuoživení 
záměru rozhodlo v lednu 2013. Jako 
podklad pro přestavbu se magistrát 
a Praha 3 rozhodly využít projekt 
ateliéru MCA, jehož práce v roce 
2000 zvítězila v dvoukolové archi-
tektonické soutěži. Podle odborníků 
ale nejprve musí projít nezbytnou 
aktualizací a dopracováním. 

„Je třeba vzít v úvahu, že se za 
uplynulých deset let změnily stavebně 
právní předpisy, pravidla pro zadá-
vání veřejných zakázek, ale také ceny 
stavebních materiálů a prací. Některé 
součásti původní dokumentace pro re-
generaci náměstí jsou samozřejmě vyu-
žitelné i dnes, ale musejí být znovu pro-
jednány,“ vysvětlil vedoucí odboru 
územního rozvoje žižkovské radnice 

Zdeněk Fikar s tím, že předpokláda-
né náklady na realizaci projektu činí 
89 mil. Kč. Celková cena za revitali-
zaci náměstí ale může být ve výsled-
ku nižší poté, co proběhne veřejná 
soutěž. Cena se může snížit i po zís-
kání dotace od magistrátu.

Ústředním prvkem revitalizova-
ného náměstí bude podle zmiňova-
ného návrhu vytvoření tradičního 
parku před kostelem Nejsvětějšího 
Srdce Páně a oddělení celého veřej-
ného prostoru od frekventovaných 
komunikací podélnými alejemi 
vzrostlých stromů. Původní projekt 
samozřejmě počítá s vybudováním 
nového vodního prvku, kterým je 
prostor pro tekoucí vodu. Zmizet 
by z náměstí naopak mělo zastřešení 

výstupů z metra, výduch a kašna 
z 80. let. 

„Domnívám se, že i když autor koste-
la architekt Plečnik přímo nenavrhl kon-
cepci parku, nepředpokládal, že součás-
tí klasického parkového prostoru budou 
výduchy a výstupy z metra stejně jako 
kašna ve stylu socialistického brutalis-
mu. Podle mého názoru je kašna velice 
zajímavé dílo a snažíme se proto v rám-
ci Prahy 3 hledat náhradní umístění, 
kde by lépe vynikla a plnila svojí funkci. 
Pro umístění kašny se například nabízí 
prostor na Olšanském náměstí nebo na 
novém náměstí v lokalitě Nákladového 
nádraží Žižkov,“ uvedla starostka Pra-
hy 3 Vladislava Hujová.

„Přemístění kašny by bylo zřejmě vel-
mi nákladné, v úvahu je třeba brát také 

to, že autor navrhl sochu – kaš-
nu právě na konkrétní místo 
na náměstí Jiřího z Podě-
brad. V rámci aktuali-
zace projektu jsme pro-
to nechali prověřit také 
možnost zachování kaš-
ny v současné poloze, 
projekt MCA to umož-
ňuje a z mého pohledu je 
to optimální řešení,“ uvedl 
zástupce starostky pro územ-
ní rozvoj Ondřej Rut.

Úpravy se ale kromě samotné-
ho náměstí budou týkat také jeho 
nejbližšího okolí, nezapomene se 
ani na farmářské trhy, dětské hřiště 
a dostatek laviček. Přebudovány by 
měly být například východy z metra, 

z nichž stejně jako v jiných histo-
ricky cenných částech Prahy 

zmizí zastřešení. Změnit 
by se měla také křižo-
vatka ulic Vinohrad-
ská a Slavíkova. „Nově 
se počítá s výstavbou čtyř 
přechodů pro chodce a ve 

hře je i přesun zastávky ve 
směru z centra k ulici Nitran-

ská,“ popsal zástupce starost-
ky Rut s tím, že zřízení přechodů 

povede k propojení náměstí Jiřího 
z Poděbrad se sady Svatopluka Če-
cha. „Celý projekt přestavby křižovatky 
připravuje Technická správa komunika-
cí a měl by proběhnout společně s revita-
lizací náměstí,“ dodal Rut. n

-mpa-

foto: archiv Michala Vronského

foto: archiv Michala Vronského

Na základních školách se zapisovali budoucí prvňáci, přihlášek se sešlo 727
Ve středu 15. a ve čtvrtek 16. ledna 
se vydali budoucí školáci na svou 
první cestu do školy. Na základních 
školách v Praze 3 je totiž čekaly zá-
pisy do prvních tříd.

K zápisu k povinné školní docház-
ce museli vyrazit všichni rodiče 
se svými předškoláky, kterým do 
31. srpna letošního roku bude 6 let, 
tedy i ti, kteří uvažují o odkladu. 
Na základní školy zřizované MČ 
Praha 3 bylo letos podáno 727 při-
hlášek do prvních tříd. Část před-
školáků však do prvních tříd ne-
nastoupí z důvodu odkladu školní 
docházky. Přesný počet prvňáčků 
pro školní rok 2014/2015 tak bude 
znám až v září, kdy zasednou do 
školních lavic.

„Počet dětí nastupujících do prvních 
tříd se v posledních letech mírně zvyšu-
je. Školy v třetí městské části jsou na tento 
nárůst dobře připravené, což bylo patrné 
i při zápisech, které na školách probíha-
ly hravou formou v pohodové atmosféře. 
Oceňuji, jak se na školách učitelé i starší 
žáci snažili budoucím prvňákům vstup do 
nové životní etapy co nejvíce zpříjemnit,“ 
říká Miroslava Oubrechtová, zástup-
kyně starostky pro oblast školství.

Doslova královského přijetí se do-
stalo příštím prvňákům na základní 
škole na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
když je tu při vstupu v panovnickém 
převleku vítal deváťák Petr Šifta. Na 
děti pak v jednotlivých třídách čeka-
li učitelky i učitelé, aby jim byli po-
zornými průvodci při úkolech, při 
jejichž plnění budoucí žáci a žákyně 

předvedli svou připravenost a zra-
lost na školní docházku. 

„Tuto školu jsme si vybrali, nejen 
protože ji máme blízko bydliště, ale také 
proto, že se nám líbí její vzdělávací pro-
gram,“ vypočítává důvody výběru 
školy paní Hrubcová, která k zápisu 
dorazila se synem Jeníkem.

Základní škola na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad nabízí žákům výuku, 
která probíhá podle jejího vlastního 
vzdělávacího programu s názvem 
Duhová škola. „Náš vzdělávací pro-
gram, v jehož rámci probíhá výuka ang-
ličtiny napříč předměty, je zřejmě to hlav-
ní, co k nám rodiče s dětmi láká,“ říká 
ředitel školy Miroslav Šoukal. V op-
timálním případě by na škole chtěli 
otevřít tři první třídy po 24 dětech. n 

-mot-
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Třetí městská část odstartovala projekt revitalizace Havlíčkova náměstí
Oblíbený veřejný prostor uprostřed 
Žižkova dostane novou podobu. 
Práce na jeho obnově, které začaly 
v lednu, by měly skončit na podzim 
letošního roku.

Vytvořit kultivovaný veřejný pro-
stor, který by měl plnit reprezenta-
tivní, komunitní a rekreační funkce 
– to je cíl revitalizace Havlíčkova ná-
městí, která promění toto prostran-
ství během následujících měsíců 
k  nepoznání.

Projekt, podle kterého bude pře-
stavba náměstí probíhat, zpracoval 
pro městskou část Ateliér zahradní 
a krajinářské architektury Zdeněk 
Sendler a v první fázi zahrnuje vyká-
cení neperspektivních, to je nekva-
litních stromů ve zhoršeném zdra-
votním stavu.

„Po vykácení nemocných stromů 
a odstranění pařezů bude následovat 
bourání a odstraňování stávajících 
konstrukcí v parku, v první fázi půjde 
o zídky. Vstupy do parku budou po dobu 

těchto prací opatřeny zábranami, kte-
ré zamezí vstupu do oblasti,“ přiblížila 
postup dalších prací vedoucí oddě-
lení správy zeleně na žižkovské rad-
nici Jana Caldrová.

Samotný projekt přitom vychází 
z historického principu jasné defini-
ce centrálního prostoru se sochou. 
Úpravou okolního terénu a dopl-
něním kvalitní výsadby zvýší eko-
logickou a ekonomickou hodno-
tu náměstí, stejně jako bezpečnost 
a funkčnost prostranství. Snížit by 
se do budoucna naopak měla hluč-
nost a prašnost v oblasti.

„V rámci revitalizace dojde k vybudo-
vání nové přístupové cesty směrem k rad-
nici, soše Karla Havlíčka se dostane dů-
stojnější pozice a podaří se také zvýšit 
podíl zeleně. Z důvodu nového uspořádá-
ní náměstí došlo k vykácení celkem 5 stro-
mů, projekt však počítá s výsadbou celkem 
24 nových stromů, převážně lip a javorů. 
Jsem také rád, že se nám podařilo na rea-
lizaci projektu získat finanční prostředky 
z evropských fondů a nezatížit tak obecní 

rozpočet,“ shrnul klady projektu Ond-
řej Rut, zástupce starostky pro územ-
ní rozvoj a životní prostředí.

Celkové náklady na rekonstruk-
ci náměstí mírně přesáhnou 13 mil. 
Kč, více než 12 mil. Kč z této částky 
ale pokryje dotace z evropských fon-
dů, kterou žižkovská radnice získala 
v rámci Operačního programu Pra-
ha – Konkurenceschopnost spolufi-
nancovaného z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. n

-mpa-

Praha & EU – Investujeme 
do vaší budoucnosti

Praha 3 úspěšně bojuje s černými 
skládkami na svém území
Žižkovská radnice hledá nové způsoby, jak zajistit pořádek v ulicích městské části. Po zapojení 
dlouhodobě nezaměstnaných do úklidu ulic a parků se nově připojila také k internetovému 
projektu proti nelegálním skládkám.

Sběrné dvory pro Prahu 3

SD Malešičká 74, v areálu Vackov (mezi 
čerpací stanicí Shell a Penny Marketem), tel.: 
734 161 076 (viz foto)

SD Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vyso-
čany (cca 600 m od křižovatky Koněvova/
Spojovací), tel.: 284 098 581

SD Voctářova, Praha 8 – Libeň (pod Libeň-
ským mostem), tel.: 266 007 299

Provozní doba všech SD:
po–pá 8.30 –18.00 (zimní období 8.30 –17.00), 
so 8.30 –15.00

– ve sběrných dvorech lze odevzdat v pod-
statě jakýkoliv odpad kromě směsného (tj. ob-
jemný odpad – nábytek, zařízení domácnosti; 
elektrošrot; kovový a dřevěný odpad, odpad 
z údržby zeleně, suť z bytových úprav, papír, 
sklo, plasty, nebezpečné složky kom. odpadu) 
– všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma 
(kromě pneumatik) – platí pro občany s trva-
lým pobytem v Praze (nutno prokázat se OP) 
– služby podnikatelům a mimopražským ob-
čanům za poplatek 
– odpady lze odevzdávat v množství obvyk-
lém z domácnosti (stavební odpad pouze 
1 m3 měsíčně) 
– omezení jednorázového návozu – možný 
vjezd vozidel max. do 3,5 t 
– v současné době je možné využít zkušební 
nadstandardní službu objednávkového odvo-
zu odpadu do sběrného dvora za úplatu

Vizualizace výsledné podoby Havlíčkova náměstí po přestavbě podle návrhu 
Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Zdeněk Sendler

Z dvaadvaceti pražských obvodů pat-
ří třetí městská část k těm s nejnižším 
počtem černých skládek. Vyplývá to 
z údajů zveřejněných na serveru Zma-

pujto.cz, jehož prostřednictvím mohou obča-
né hlásit výskyt nelegálních skládek v jejich 
okolí. Praha 3 se k této iniciativě připojila vlo-
ni na podzim. 

„Díky zapojení do projektu dostaneme informa-
ci o nelegální skládce hned, jak se na území měst-
ské části objeví, a můžeme začít okamžitě jednat. 
Během krátké doby se nám tak podařilo odstranit 
všechny nahlášené černé skládky,“ uvedl v této 
souvislosti vedoucí odboru životního prostře-
dí na žižkovské radnici Otokar Karásek. Z šes-
ti nahlášených případů už dnes podle údajů 
Zmapujto.cz není na území Prahy 3 ani jedna. 

„Nepochybuji o smyslu tohoto projektu, který po-
máhá bojovat proti živelnému odhazování odpad-
ků a co je důležité, aktivuje svobodné rozhodnutí 
každého z nás, zda se do projektu necháme vtáh-
nout. Pokud se zároveň získané informace využi-
jí k analýze, která pak následně povede k dalšímu 
zefektivnění sběru odpadu, bude to jen dobře,“ 
uvedla k iniciativě radnice předsedkyně komi-
se pro životní prostředí Světlana Škapová.

S udržením pořádku v ulicích městské čás-
ti pomáhají už nějakou dobu v Praze 3 také 
dlouhodobě nezaměstnaní. Právě pro ně letos 
zorganizovala žižkovská radnice ve spolupráci 
s úřadem práce a občanským sdružením Buči 
projekt veřejně prospěšných prací, který jim 
umožňuje udržet si pracovní návyky a vrátit 
se zpět do práce. 

„V současné době u nás v rámci projektu veřej-
ně prospěšných prací pracuje na dobrovolné bázi 12 
lidí, kteří se podílejí jak na pravidelném úklidu ná-
městí, ulic a parků, tak na odstraňování případů 
mimořádného znečistění,“ popsal Zdeněk Štěpá-
nek, který zapojení dlouhodobě nezaměstna-
ných do úklidu v Praze 3 koordinuje. 

Pořádek v ulicích metropole zajišťuje ma-
gistrát prostřednictvím společnosti Pražské 
služby a dalších subdodavatelů. V třetí měst-
ské části se tak konkrétně o svoz komunálního 
a tříděného odpadu občanů stará společnost 
AVE CZ. Informace o rozmístění kontejnerů 
na tříděný odpad zveřejňuje Praha 3 prostřed-
nictvím mapového portálu na webových strán-
kách městské části. Zde najdou obyvatelé také 
informace o sběrných dvorech, které slouží 
k odkládání objemnějšího odpadu.

„Na území Prahy 3 považuji za větší problém, 
než jsou klasické černé skládky, odkládání odpadů 

v okolí kontejnerů na tříděný odpad, zejména těch 
podzemních. Svozová společnost uklízí v okolí těch-
to kontejnerů každý všední den, přesto jsou v někte-
rých případech stále obklopovány i velkoobjemovým 
odpadem. V případě nepořádku kolem kontejnerů 
na směsný odpad spolupracuje radnice s majiteli 
nemovitostí a pomáhá jim instalovat uzamykatel-
né klece,“ uvedl zástupce starostky pro životní 
prostředí Ondřej Rut s tím, že k odkládání vel-
koobjemových odpadů mohou obyvatelé Pra-
hy 3 využít některý ze sběrných dvorů (viz ta-
bulka Sběrné dvory pro Prahu 3). n

-mpa-

Černá skládka poblíž Malešické ulice byla odstraněna v roce 2013
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Roste náročnost případů, které řeší 
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Péče o děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které se ocitají na hranici chudoby, tvoří velkou část 
náplně práce oddělení sociálně právní ochrany dětí. Sociální pracovnice také čím dál častěji řeší 
případy dětí, které nemají trvalé bydliště v Praze 3 a s rodiči žijí na ubytovnách nebo v podnájmech.

„Naším úkolem je postupovat vždy v zájmu dítěte,“ říká Martina Minhová 

Rozhovor s Martinou Minhovou, 
vedoucí oddělení sociálně právní 
ochrany dětí, o tom, komu je po-
moc oddělení určena a jaká je jeho 
role v rozvodových řízeních rodičů.

Komu jsou služby pracovníků 
OSPOD určeny?

Pracovníci oddělení sociál-
ně právní ochrany dětí v Praze 3 

poskytují ochranu dětem, kte-
ré jsou uvedeny v § 6 zákona 
č. 359/1999 Sb. o sociálně právní 
ochraně dětí.  Jedná se např. o děti, 
jejichž rodiče nebo osoby, kterým 
byly děti svěřeny do péče, nepl-
ní své povinnosti. Dále o děti, kte-
ré jsou na základě žádosti rodičů 
opakovaně umisťovány do zařízení 
nebo jejich umístění v zařízeních 
trvá déle než 6 měsíců. Ale pomoc 
poskytujeme také dětem, které za-
nedbávají školní docházku, jsou 
ohrožené závislostí, živí se prostitu-
cí, spáchaly přestupek nebo trestný 
čin nebo byl trestný čin spáchaný 
na nich. Staráme se i o děti, které 
se opakovaně dopouštějí útěků od 
rodičů nebo které jsou ohrožovány 
násilím mezi rodiči. 

Naši pracovníci poskytují oby-
vatelům Prahy 3 také poradenství 
např. v před- a porozvodové péči 
o děti, které se týká úpravy poměrů 

dětí. Pomáhají při uplatnění nároku 
dítěte na výživné a při vymáhání pl-
nění vyživovací povinnosti k dítěti, 
v určení a popření otcovství, s vý-
chovnými problémy dětí, s žádost-
mi o osvojení a náhradní rodinnou 
péčí. Zprostředkováváme také pora-
denství při uplatňování nároků na 
sociální dávky nebo při řešení nepří-
znivé bytové situace např. podáním 
žádosti o azylové ubytování pro ro-
diče s dětmi.

Jak konkrétně vystupuje OSPOD 
v rozvodových kauzách rodičů?

OSPOD zde mívá dvojí posta-
vení, jednak vystupuje jako orgán  
sociálně právní ochrany dětí, ale 
rovněž působí jako ustanovený opa-
trovník nezletilých dětí pro soudní 
řízení. V těchto řízeních se často ro-
diče nemohou dohodnout na tom, 
komu dítě bude svěřeno do péče, 
jak bude upraven styk s druhým 

rodičem nebo jaká bude stanovena 
částka výživného na dítě. V těchto 
řízeních rodičům poskytujeme po-
radenství a snažíme se je přivést ke 
smírnému řešení a ke snaze dohod-
nout se. Jsou poučeni o možnostech 
vyhledat odbornou pomoc, využít 
služeb poradenských zařízení nebo 
mediace. Rodičům vysvětlujeme, že 
OSPOD postupuje v zájmu dítě-
te, což nemusí vždy korespondovat 
s tím, jak situaci vnímá rodič. Rodi-
če by si měli uvědomit, že se rozchá-
zejí jako partneři, ale jako rodiče 
zůstávají. 

Zmínila jste spolupráci s pora-
denskými zařízeními. Která to jsou?

Máme velmi dobré zkušenosti 
s občanským sdružením Dům tří přá-
ní, které je zapojeno do mnoha pří-
padů řešení vážných rozvodových 
kauz. Loni jsme navázali úzkou spo-
lupráci s o. s. Pro Dialog, které svoji 

činnost provozuje na adrese Rodin-
ného centra Paleček. Poskytuje zde 
možnost asistovaných setkávání dětí 
s rodiči pod dohledem odborných 
pracovníků v případech, kdy např. 
jeden z rodičů neumožňuje či brá-
ní z různých důvodů styku druhého 
rodiče s dítětem. Pracovníci zde od-
borně řídí situaci a pracují v zájmu 
dětí s celou rodinou. Činnost tohoto 
sdružení tady velmi vítáme, a to jak 
vzhledem k odbornosti zařízení, tak 
k jeho blízké dostupnosti klientům 
z Prahy 3. Spolupráce probíhá dále 
např. s Fondem ohrožených dětí, 
občanskými sdruženími Střep, Let-
ní dům, Diakonie nebo Host. Pří-
kladem dobré praxe je i spoluprá-
ce s občanským sdružením Cestou 
necestou, které je v poslední době 
zapojeno do mnoha případů ohro-
žených dětí z Prahy 3 s příznivou 
zpětnou vazbou jak od klientů, tak 
od našich pracovníků. n

Sourozenci 
putovali do 
dětského centra
Zanedbaných a hladových dětí, kte-
ré se v zimě v noci toulaly po parku 
a prosily o jídlo, si všimli okolní oby-
vatelé, kteří na případ upozornili od-
dělení sociálně právní ochrany dětí. 
Oznámení na oddělení přišlo ale také 
ze školy, kterou navštěvoval nejstar-
ší chlapec. Ten se o otřesných pod-
mínkách, v  nichž se svými souro-
zenci žije, svěřil třídní učitelce. Děti 
– nejmladší ještě v batolecím věku – 
přežívaly v bytě bez elektřiny a plynu, 
s matkou alkoholičkou a jejím též na 
alkoholu závislým přítelem. „Chlapec 
často nedocházel do školy, protože 
se musel starat o mladší sourozen-
ce a matka toho nebyla schopná,“ 
popisuje Martina Minhová, vedou-
cí oddělení sociálně právní ochrany 
dětí. „Děti byly opravdu dlouhodobě 
zanedbané, špinavé, rodina byla na-
hlášena v  celostátním  pátrání Poli-
cie ČR, jelikož vývoj dětí byl vážně 
ohrožen. Matka se s nimi schováva-
la a putovala s nimi po celé republi-
ce,“ dodává Minhová. Děti byly pře-
dány prozatímně rozhodnutím soudu 
do péče zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a matka se s nimi 
od té doby nekontaktovala a vůbec 
o ně neprojevuje zájem. „V součas-
né době se vyhledávají příbuzní dětí 
a vize je taková, že děti přejdou do je-
jich péče,“ uzavírá vedoucí oddělení 
sociálně právní ochrany dětí.

Rozhovory 
s dětmi o jejich 
rodinné situaci 
vedou sociál-
ní pracovnice 
v příjemném 
a bezpečném 
prostředí dět-
ského koutku

Vedle své běžné agendy 
a svých klientů se odděle-
ní sociálně právní ochra-
ny dětí (OSPOD) Úřadu 

městské části Praha 3 zabývá velkým 
počtem případů dětí ze sociálně sla-
bých a problémových rodin, kterým 
musí poskytnout bezodkladnou po-
moc, ačkoli zde nemají trvalý pobyt.

„Roste počet případů dětí, které ne-
mají trvalé bydliště v Praze 3, ale bydlí tu 
na ubytovnách a v podnájmech. Hlavní 
nádraží je nedaleko, lidé sem s dětmi při-
jedou z různých koutů republiky a jdou 
se ubytovat někde poblíž. Vedle rodin 
s bydlištěm v Praze 3, kterým se inten-
zivně věnujeme, tak naši pracovníci řeší 
i případy rodin, které putují po republi-
ce a končí tady na trojce,“ popisuje ve-
doucí OSPOD Martina Minhová. 

Podíl sociálně znevýhodněných 
rodin, které se nacházejí ve svízelné 
finanční i materiální situaci, je v Pra-
ze 3 poměrně značný. „Proto skuteč-
ně vítáme pomoc rodinných center Nová 
Trojka a Paleček. Děti ze sociálně zne-
výhodněných rodin tu mohou bezplat-
ně navštěvovat kroužky, různé progra-
my nebo doučování. V centrech dokážou 
i okamžitě reagovat a poskytnout zcela 
adresnou pomoc a zorganizují sbírku ob-
lečení nebo vybavení do školy pro kon-
krétní rodiny,“ doplňuje zástupkyně 
starostky pro sociální oblast Miro-
slava Oubrechtová. 

V posledních dvou letech se na 
OSPOD také navýšila oznámení na 
podezření, kdy jsou porušována prá-
va a nezajišťovány potřeby dítěte. 
Oznamovateli můžou být například 
sousedé, kteří z vedlejšího bytu slyší 
rány, volání o pomoc nebo neobvyk-
le častý pláč dítěte. „Vítáme, že lidé 

začali být všímaví a neobávají se byť jen 
podezření na OSPOD sdělit. Díky těm-
to oznámením, která se ne vždy potvrdí, 
je v zájmu dětí nastolena včasná ochra-
na,“ upozorňuje vedoucí Minhová. 

Oznámení přijímá OSPOD od 
občanů často v e-mailových zprá-
vách, telefonicky nebo písemně. So-
ciální pracovníci následně šetří péči 
o děti, a když zjistí, že se rodina na-
chází v obtížné životní situaci, po-
skytnou poradenství, zprostředkují 
pomoc a zkontaktují rodinu s ne-
státní poradenskou organizací. „Je 
potřeba dodat, že oznamovatelé nemusí 
pociťovat obavy z toho, že budou kon-
frontováni s dotčenou rodinou. Zákon 
totiž ukládá sociálním pracovníkům po-
vinnost zachovávat mlčenlivost o osobě, 

která upozornila or-
gán sociálně právní 
ochrany na skuteč-
nost, že rodiče porušují 
povinnosti nebo zneuží-
vají práva vyplývající z ro-
dičovské odpovědnosti,“ upo-
zorňuje Vladimír Beran, vedoucí 
odboru sociálních věcí. Oznamo-
vatelem může být také učitel nebo 
lékař – školská zařízení a poskyto-
vatelé zdravotnických služeb mají 
dokonce povinnost oznámit skuteč-
nost, že dochází k zanedbání péče 
o dítě. V případě, že tak neučiní, 
mohou se dopustit správního de-
liktu. „Spolupráce školských zařízení 
v Praze 3 s OSPOD je dlouhodobě velmi 
dobrá a společným cílem je dosáhnout 

příznivého vývoje 
dětí,“ hodnotí zá-

stupkyně starostky 
Oubrechtová. 

Také samotné dítě 
má možnost i bez vědo-

mí rodičů požádat pracov-
níky oddělení o pomoc. „V nejednom 
případě se nám již stalo, že dítě samo či 
za doprovodu svých kamarádů přišlo na 
oddělení a svěřilo se nám, že je obětí tý-
rání nebo zneužívání,“ uvádí Marti-
na Minhová. Klienty OSPOD se ale 
rodina může stát z různých příčin 
např. v důsledku rozvodového říze-
ní a s tím související úpravy poměrů 
k nezletilým dětem, ve všech těch-
to případech je možné obrátit se na 
jeho pracovníky. n

Při podezře-
ní ze zanedbávání 

péče o dítě je 
možné se obracet na 
vedoucí OSPOD – tel.: 

222 116 485, e-mail: 
martinam@praha3.cz

-mot-

-mot-
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Představená 
koncepce má 
upravit způsob 
placeného 
parkování 
v hlavním městě

Více otevřených informací naleznete na webu, radnice chce zveřejňovat i uzavřené smlouvy
Větší množství zpráv o tom, co se 
děje ve třetí městské části, snad-
né vyhledání důležitých informací 
nebo komunikace s občany na so-
ciální sítí – tři novinky, kterými se 
Praha 3 na svých webových a face-
bookových stránkách chce otevřít 
veřejnosti ještě více než dosud.

Od srpna minulého roku jsou v pro-
vozu aktualizované internetové 
stránky Prahy 3, jejichž hlavním cí-
lem je přehlednější členění a snad-
nější komunikace mezi úřadem 
městské části a občany. Funguje také 
Facebook Prahy 3, kde můžou uži-
vatelé vyhledávat nejen další nové 
informace, ale podělit se o svoje zá-
žitky s děním ve třetí městské čás-
ti, ať už se to týká čistě praktických 
dotazů nebo pouhé výměny názo-
rů.  Radnice však chce znát i názory 
lidí, kteří nemají přístup k interne-
tu. Své dopisy mohou zaslat redakci 
Radničních novin a ta je otiskne na 
stránce Publicistika.

Webový portál Prahy 3
Webové stránky Prahy 3 prošly bě-
hem loňského léta důkladnou pro-
měnou, která se dotkla hlavně do-
movské stránky, rozdělené na tři 
hlavní části – Úřad městské čás-
ti, Samospráva a Radniční noviny. 
Otevřenost radnice se dotkla všech 
zmiňovaných sekcí. Průběžně jsou 

zveřejňovány všechny zápisy a usne-
sení z konání zastupitelstva nebo 
rady městské části, v rámci trans-
parentnosti nechybí ani kompletní 
zveřejňování zápisů všech výborů 
a komisí. Na webu mohou lidé také 
sledovat přímé přenosy z jednání za-
stupitelstva městské části, prohléd-
nout si mohou i videozáznamy zase-
dání zastupitelů. Další transparentní 
prvek, který chce radnice zavést, se 
týká zveřejňování smluv uzavřených 
městskou částí v Registru smluv na 
portálu veřejné správy.

„Přestože příslušný zákon zatím nebyl 
ještě přijat, schválili jsme usnesení, že 
budeme zveřejňovat na portálu veřejné 
správy smlouvy a objednávky týkající se 
městské části,“ uvedla starostka Vladi-
slava Hujová.

Další novinkou na webu městské 
části je Kalendář akcí, v němž ná-
vštěvníci můžou vyhledávat nejen 
kulturní akce, které se konají v Pra-
ze 3, ale také termíny zasedání zastu-
pitelstva a rady třetí městské části. 
V rubrice Radniční noviny je možné 
si stáhnout tento měsíčník ve formá-
tu PDF.

Lidé často vyhledávají informace 
o parkovacích zónách 
Na hlavní stránce webu Prahy 3 
v rubrice rychlé odkazy se dá na-
jít také řada praktických informací. 
Často vyhledávanými stránkami jsou 

podrobný přehled o zónách place-
ného stání, rozmístění velkoobje-
mových kontejnerů na sběr odpadu 
nebo přehled dětských hřišť a zele-
ně v Praze 3. V rubrice Samospráva 
– Kompetence členů RMČ v sekci 
Územní rozvoj jsou zveřejněny veš-
keré plánované investiční akce, včet-
ně jejich detailního popisu, v jiné 
sekci této rubriky „Prodej nemovi-
tého majetku v rámci privatizace by-
tového fondu“ naleznete po jejím 
„rozkliknutí“ aktualizovaný harmo-
nogram privatizace bytových domů 
vlastněných třetí městskou částí.

Oblíbené akce typu masopust, 
Žižkovské pivobraní, Husité na Vít-
kově nebo Vinohradské vinobraní 
jsou na webových stránkách pokaž-
dé dopředu avizovány a jejich prů-
běh pečlivě zdokumentován v rubri-
ce Radničních novin. Ve zdejší sekci 
videa a fotogalerie naleznete spous-
tu obrazového materiálu.

Městská část Praha 3 také připra-
vuje speciální rubriku souhrnných 
informací pro seniory a diskuzní 
fóra k vybraným článkům. 

„Sestavujeme nyní pravidla diskusní-
ho fóra u článků na webových stránkách 

Prahy 3. Cílem je, aby v okamžiku, 
kdy se tištěné noviny začnou překlápět 
na internet, bylo pod jednotlivými tex-
ty možné vést i diskusi, jako je to běžné 
u zpravodajských serverů,“ říká předse-
da redakční rady Radničních novin 
Matěj Stropnický.

Posílejte svoje náměty do redakce 
Radničních novin
Zájemci o dění v Praze 3 mohou 
sledovat facebookové stránky 
facebook.com/praha3.cz, které mají 
jako každá jiná sociální síť i zábav-
nou funkci. 

Kromě užitečných informací nebo 
zodpovídání různých dotazů ohled-
ně fungování úřadu se můžou ná-
vštěvníci podělit o svoje zážitky 
a dojmy nejen z kulturních akcí ko-
naných městskou částí, ale i z běžné-
ho dne. Stačí sdílet pěkně vyfocenou 
momentku, ať už televizního vysílače 
nebo třeba náměstí Jiřího z Poděbrad 
či dát tip uživatelům, kam za kultu-
rou, nebo se podělit s ostatními o do-
jmy z obyčejné večerní procházky.

Redakce Radničních novin uvítá 
jakékoli náměty či příspěvky k on-
line prezentaci městské části, které 
můžete zasílat na emailovou adre-
su: web@praha3.cz. Klasické dopisy 
s připomínkami a názory zasílejte na 
adresu Havlíčkovo náměstí 11, Pra-
ha 3, 130 85. n

-ham-

Aktualizované webové stránky městské části fungují od loňského roku

Magistrát představil návrh nové koncepce 
parkovacích zón v metropoli
Testování nového systému, který má přinést řidičům v Praze celou řadu změn, spustí hlavní město 
na konci léta. Současné parkovací zóny v Praze 3 se však ještě letos měnit nebudou, změny nasta-
nou až od ledna 2015, kdy by měl nový systém začít fungovat v celé metropoli. Žižkovská radnice 
už zpracovala připomínky a zaslala je magistrátu k zapracování.

Nová koncepce navrhu-
je omezit modré zóny 
a část z nich přeměnit na 
smíšené, zavádí levnější 

typy parkovacích karet a menší par-
kovací oblasti a umožňuje městským 
částem vymáhat pohledávky za ne-
správné parkování.  Jednou z důleži-
tých změn je také sjednocení provo-
zovatele parkovacích zón pod křídla 
Technické správy komunikací.

Nový systém parkovacích zón 
hodlá magistrát testovat od srpna 
ve vybraných městských částech, 
kde zóny placeného stání zatím ne-
jsou. „Pokud jde o existující zóny v Pra-
ze 1, 2, 3, 7 a 16, pro letošek je pone-
cháme nedotčené. Ke změnám dojde po 
vyhodnocení zkušeností s pilotním zavá-
děním zón placeného stání v nových lo-
kalitách,“ uvedl náměstek primátora 
Jiří Nouza, který za novou koncepci 
parkování v Praze zodpovídá s tím, 
že fungovat by měl nový systém od 
1. ledna 2015.

„Nová koncepce posouvá součas-
ný systém správným směrem, navrhli 
jsme však hlavnímu městu ještě o něco 
ambicióznější postup, který by mohl 

fungování zón posunout blíže princi-
pům, které uplatňuje například město 
Vídeň,“ popsal stanovisko žižkovské 
radnice k návrhu koncepce Ondřej 
Rut, zástupce starostky pro dopravu 
a parkování. Připomínky už podle 
něj z městské části odešly na magist-
rát, kde by se o nové podobě parko-
vacích zón mělo rozhodovat počát-
kem února.

Smíšené zóny usnadní parkování
Přeměna modrých zón na takzvané 
smíšené (ve kterých se ve dne par-
kuje za poplatek nebo s kartou do 
modré zóny a od 18.00 do 6.00 ho-
din a o víkendu zde smí parkovat jen 
auta s kartou) má umožnit parková-
ní na dnešních místech pro rezidenty 
a měla by proběhnout v místech, kde 
modré zóny nejsou zcela naplněny.

„Mám za to, že je třeba zvážit ještě od-
vážnější, ale v zahraničí již vyzkoušené 
řešení. Nabízí se totiž otázka, zda v ob-
lastech, kam se má zóna rozšířit, dává 
nadále smysl rozlišovat místa pro rezi-
denty a návštěvníky. Zavedením uni-
verzální zóny pouze s odlišným tarifním 
systémem pro rezidenty i návštěvníky by 
mimo jiné odpadla nutnost kreslit na 
ulice barevné čáry. Rozšířením plateb 

přes chytré telefony, SMS zprávy nebo 
plateb obyčejnými papírovými tikety by 
také ztratilo význam stavět další parko-
vací automaty,“ popisuje možné zjed-
nodušení systému zástupce starost-
ky Rut. 

Volná místa pomůže najít mobil
Změnit by se podle nové koncep-
ce oproti stávajícímu systému měl 
i způsob postihu neukázněných ři-
dičů. Tato pravomoc by nově přešla 
na městské části, které by vymáhaly 
pohledávky za nesprávné parková-
ní. Magistrát, který měl až doposud 
tuto agendu na starosti, by se stal 
odvolacím orgánem.

O tom, zda jsou místa v parkova-
cích zónách volná či obsazená, chce 
město řidiče do budoucna informo-
vat prostřednictvím mobilu. Pomocí 
mobilních aplikací by si mohli řidi-
či také zarezervovat parkovací mís-
to. Platit parkovné pomocí mobilní-
ho telefonu by se mohlo už od září 
letošního roku, rezervace místa by 
měla být možná po celkovém zave-
dení nového systému. n

-mpa-
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Podporovat aktivní život seniorů bude radnice i letos
S velkým zájmem se setkaly akce 
pro seniory, které v loňském roce 
uspořádala prostřednictvím od-
boru sociálních věcí radnice třetí 
městské části. Jejich pokračová-
ní odstartuje v březnu letošního 
roku.

Zcela obsazené autobusové jedno-
denní výlety nebo při dechovce ta-
nečníky zaplněný sál hotelu Olšan-
ka jsou příklady akcí, které se mezi 
seniory v Praze 3 setkaly s velmi po-
zitivním ohlasem. 

„Smyslem všech akcí, které pro senio-
ry pořádá žižkovská radnice zdarma, je 
podpořit nejen jejich aktivní životní styl, 
ale také aby se vyrovnali se změnami, 
které dnešní společnost přináší. Proto 
pro tento rok chceme mimo jiné navázat 
i na cykly přednášek na aktuální téma-
ta – konkrétně například v souvislosti 

se změnami, které přináší nový občan-
ský zákoník,“ popisuje zástupkyně 
starostky pro sociální oblast Miro-
slava Oubrechtová. Pokračovat se 
bude i v přednáškách na téma bez-
pečnost, finanční gramotnost nebo 
zdravá výživa. Senioři budou samo-
zřejmě moci i nadále využívat služeb 
právního poradenství na odboru so-
ciálních věcí, Seifertova 51. 

Během jarních měsíců se usku-
teční další výlety do mimopražských 
destinací a na podzim a v zimě ro-
zehřeje tancechtivé opět Žižkovan-
ka se svojí dechovkou. „V současné 
době pracujeme na plánu akcí pro se-
niory na tento rok. Jeho konkrétnější 
podobu najdou čtenáři v příštím vydá-
ní Radničních novin,“ dodává vedou-
cí odboru sociálních věcí Vladimír 
Beran. n

-mot-

Pro větší pocit bezpečí můžete 
navštívit zdarma kurzy sebeobrany

Sportovní a rekreační areál Pražač-
ka ve spolupráci s MČ Praha 3 
připravily pro rok 2014 kurzy se-
beobrany pro seniorky, ženy na 
mateřské dovolené a dívky od 15 
let z Prahy 3, které jsou zcela zdar-
ma. Hlavní výhodou je jejich indivi-
duální přístup.

„Cílem kurzů sebeobrany je hlavně to, 
aby účastníci, ať už seniorky nebo ženy 
na mateřské z Prahy 3, měly větší pocit 
bezpečí,“ vysvětluje starostka Vladi-
slava Hujová. 

Základní kurzy pro necvičící ve-
řejnost se konají měsíčně, s prázd-
ninovou pauzou v červenci a srpnu, 
a budou se zaměřovat především 
na vybrané techniky ze stylu Musa-
do. Trénink je 2× týdně v rozsahu 
dvou výukových hodin, každé úte-
rý a čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin, 
v kombinaci teorie a praxe, kde se 
nezapomíná na psychickou přípravu 
a výuku jednoduchých, ale účinných 
technik k obraně.

„Kurzy se konají již druhým ro-
kem. Hlavní výhodou pro návštěvníky 
kurzů je to, že se cvičitelé věnují svým 

svěřenkyním individuálně a vycházejí 
jim vstříc, co se týká jejich potřeb. Jinak 
jsou na tom s kondicí seniorky okolo 70 
let, jinak ženy okolo 30 let,“ doplňuje 
Lucie Bittnerová z občanského sdru-
žení Bezpečnost pro všechny, které 
kurzy pořádá. 

Kurzy sebeobrany jsou oblíbené 
i mezi členy Svazu důchodců Pra-
ha 3, o čemž hovoří i jeho předse-
da František Prášek: „Kurzy navště-
vují dokonce tři generace žen. Vím, že 
tam společně chodí babička se svojí dce-
rou a vnučkou a s tréninky jsou moc 
spokojené.“

Jeden kurz se skládá z 16 vý-
ukových hodin (1 lekce – 90 mi-
nut), přičemž jeho kapacita činí 
maximálně 15 osob, minimálně 12 
osob. Účastnice budou do kur-
zů, které se konají ve Sportovním 
a rekreačním areálu Pražačka (Za 
Žižkovskou vozovnou 19/2716), 
zapisovány postupně, dle pořadí 
přihlášení. Kontakt na telefonním 
čísle: 606 635 308 (denně od 9.00 
do 15.00) nebo e-mailové adrese: 
bezpecnostprovsechny@seznam.cz. n

-ham-

Svazu důchodců členové 
přibývají, jeho klub získá 
nové prostory
V sále Středního odborného učiliště ve Spojovací ulici se 
ve čtvrtek 16. ledna konala výroční schůze Svazu důchod-
ců Prahy 3, na které jeho členky a členové hodnotili svou 
klubovou činnost za uplynulý rok a plánovali rok 2014.

„P řestože si ostatní základ-
ní organizace, kterých 
je v Praze 28, stěžují na 
úbytek, nám členové stále 

přibývají. Troufám si říct, že je to prá-
vě kvůli bohaté nabídce činností, kterou 
náš klub organizuje,“ zahájil setkání 
František Prášek, předseda Svazu 
důchodců Praha 3. „V uskutečňování 
našich aktivit nám významnou měrou 
pomáhá třetí městská část, bez granto-
vé podpory radnice si fungování klubu 
dokážu představit jen těžko,“ dodává 
předseda Prášek. 

Schválení grantu na rok 2014 ve 
výši 150 tisíc korun potvrdila také 
starostka Vladislava Hujová, která 
se výroční schůze zúčastnila jako 
host, společně s místopředsedkyní 

sociální a zdravotní komise Jarosla-
vou Sukovou. „Zároveň mohu sdělit, že 
rada městské části schválila pro klub dů-
chodců pronájem nebytového prostoru 
na Olšanské 7 za symbolickou 1 korunu,“ 
uvedla starostka Hujová. Na jaře už 
tak budou moct oslavy životních ju-
bileí, které klub pro své členy dva-
krát ročně pořádá, proběhnout v no-
vých prostorách. 

„Klub v Hořanské ulici už byl pro nás 
malý, na nové adrese budeme mít k dis-
pozici dokonce vlastní kancelář, společen-
skou místnost i šatnu,“ vysvětluje před-
seda Prášek. Starostka též všechny 
zúčastněné pozvala na novinku letoš-
ního masopustu – taneční odpoledne 
pro seniory, které se uskuteční v so-
botu 1. března v Paláci Akropolis. 

Program výroční členské schů-
ze pokračoval zprávou o činnosti 
a hospodaření základní organizace 
za rok 2013, která popisovala boha-
té aktivity seniorů – návštěvy diva-
del a koncertů, přednášky, výlety, 
vycházky po Praze, exkurze po lá-
zeňských městech či vánoční pobyty 
pro seniory. 

Výroční schůze pak vyvrcholi-
la volbami do nového výboru zá-
kladní organizace Svazu důchodců 
Praha 3 s potvrzením kandidátky, 
na níž figuruje František Prášek, 
Vladimíra Kalfusová, Helena Hen-
drychová, Jaroslava Kebzová, Soňa 
Pospíšilová, Jitka Burgrová a Dana 
Jirsáková. n

-mot-

Roční činnost 
Svazu důchodců 
Praha 3 shrnul 
jeho předseda 
František Prášek

O oblíbené taneční 
odpoledne se 
Žižkovankou 
nepřijdou senioři 
z Prahy 3 ani letos

ilustrační foto
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téma měsíce

ANO NE

NÁZOR

Měla by Praha 3 pořádat akce, jako je Žižkovský masopust?

Život není jenom práce 
a každodenní starosti, ale 
i radost z příjemně strávené-
ho dne s celou rodinou, ra-
dost z náhodného potkání 
známých, spolužáků. 

Právě toto, kromě boha-
tého programu pro děti i do-
spělé, nabízejí akce, jako 
jsou Žižkovský masopust, 
Žižkovské pivobraní, Husité 
na Vítkově a Vinohradské vi-
nobraní, které pořádá každo-
ročně radnice Prahy 3. 

Třídenní Žižkovský ma-
sopust, který radnice připra-
vuje již 21 let, je nejstarší 
akcí tohoto druhu v hlavním 
městě a byl inspirací i pro 
ostatní městské části. Žiž-
kovské pivobraní na Paru-
kářce, které prezentuje malé 
české pivovary, budeme le-
tos pořádat teprve potřetí, 
ale loni tuto dvoudenní akci 

navštívilo téměř patnáct tisíc 
návštěvníků. 

Červencová historická 
slavnost Husité na Vítkově, 
která připomněla význam-
nou bitvu, ale i výročí upá-
lení Mistra Jana Husa, nás 
velmi mile překvapila svou 
návštěvností a potvrdila, že 
ne všichni mohou trávit léto 
mimo Prahu. Vinohradské vi-
nobraní je tradiční dvouden-
ní podzimní slavnost vína na 
Královských Vinohradech. 

Nesmím zapomenout také 
na pravidelný adventní kon-

cert v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně a květnový kon-
cert v kostele sv. Prokopa 
k výročí povýšení Žižkova na 
město v roce 1881.

Tyto lidové slavnosti stojí 
radnici necelé jedno procen-
to z rozpočtu městské části. 
Můžeme polemizovat, zda je 
to hodně, nebo málo, zda 
některou akci zrušit, nebo 
ne, ale já si osobně myslím, 
že ten pocit radosti z pří-
jemně stráveného dne za to 
stojí, že občané třetí měst-
ské části si toto zaslouží. 
Několikatisícová návštěvnost 
těchto akcí, které pořádá 
radnice, mě o tomto pře-
svědčuje. 

Byla bych velmi ráda, 
kdyby si Praha 3 nadá-
le pěstovala svoji výjimeč-
nost, která k Žižkovu vždy 
náležela.

Začnu svou odpověď 
proti očekávání tím, co 
se mi na masopustech 
a vinobraních líbí: klobás-
ku dá soused sousedu zdar-
ma ochutnat, zapijí ji vespolek 
vínem toho druhého, ráno se 
probudí vedle sebe pod stolem 
i celoroční rivalové. Doma vyro-
bené masky do průvodu, míst-
ní burčák, vlastnoručně vaře-
ná tlačenka, muzika nejdál ze 
sousední vsi, lidé, co se znají. 

Jenomže Praha je již přes 
tisíc let městem, sto let vel-
koměstem. Pryč jsou někdej-
ší vinohrady, pryč zemědělské 
usedlosti na jejím okraji, nikdy 
neexistovaly domácí tlačenky, 
které by chtěl někdo z Jiřáku 
nabízet „sousedovi“ z Jarova. 
Ti dva se nikdy nepotkali. Žiž-
kovský masopust či Vinohrad-
ské vinobraní jsou tak folklori-
stické fikce, uměle vytvářené 

z radnice s cílem „udělat také 
něco pro lidi“. Masky nema-
jí „veselící se“ lidé, ale placení 
figuranti zábavní agentury, tla-
čenka je z dovozu, kapely hra-
jí buď „lidovky“ pro etnology 
nebo běžnou popmusic z kte-
réhokoli rádia. Funkcionářská 
zábava jak z filmu Miloše For-
mana Hoří, má panenko. Co 
zbývá, je kýč a populismus ji-
trnic zadarmo, ovšem při pro-
klamované tzv. rozpočtové 
odpovědnosti. 

A tyto nefalšovaně spon-
tánní, lidové, tradiční a vese-

lé akce stojí rozpočet Prahy 3 
každý rok přes sedm milionů, 
s VIP salonkem, jeho bufetem 
zdarma pro „přátele radnice“ 
a propagací přes devět milio-
nů. Ano, i za této koalice: ne-
daří se mi je ani zlevnit. 

Sousedská pospolitost ale 
vzniká jinak, spontánně. Tako-
vou akcí je třeba Zažít měs-
to jinak, kde když chce ně-
kdo upéct koláč, nepotřebuje 
k tomu obecní mouku, ale zá-
bor veřejného prostranství.

Kdo si totiž myslí, že se 
mají Žižkováci učit otloukat 
píšťaličky, či dokonce, že je 
to má učit radnice, protože 
je to stmelí, nechť si pro za-
čátek pustí toho Formana. 
K smíchu to bylo už před pa-
desáti lety, když „folklór“ oži-
vovali komunisti. To to však 
ještě nestálo ročně přes de-
vět milionů.

Matěj Stropnický
zástupce starostky (Ž(n)S)

Vladislava Hujová
starostka (TOP 09)

Masopust nezapomene 
na horní Žižkov
Masopustní průvod Žižkovem nabídne zajímavý a pestrý program, 
v němž vystoupí cirkusové loutky, Kašpárek v rohlíku i rocková 
kapela Vltava. Novinkou bude vernisáž výstavy fotografií Žižkova 
v parku Za Žižkovskou vozovnou.

V sobotu 1. března přijede na ná-
městí Jiřího z Poděbrad upra-
vený pódiový vůz Kašpárka 
v rohlíku. Oblíbené vystoupení 

pro děti a dospělé, které začne od 15 ho-
din, těží především z propojení divadla 
a hudby, které uhrane vlastní živelností 
a vtipnou improvizací. Kromě toho čeká 
nejmenší diváky na Jiřáku další překvape-
ní – na náměstí nebude chybět vyhřívaný 
stan a již od 10 hodin zde budou umístě-
ny různé výtvarné dílny, kde si každý bude 
moci vyzkoušet výrobu masek a svítících 
lampiónů, které zužitkují v dětském prů-
vodu kolem kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně anebo přímo v úterním masopustu.

V neděli 2. března jsou připraveny dal-
ší kulturní aktivity v domě dětí a mládeže 
Ulita na Balkáně nebo v kině Aero, v němž 
kromě animované pohádky budou moci 
návštěvníci zhlédnout od 17 hodin koncert 
rapperské skupiny United Gipsy Crew. Od 
15 hodin je také připravena architektonic-
ká procházka, která provede pamětihod-
nostmi Prahy 3. Letošní masopust nezapo-
mněl ani na seniory. V Paláci Akropolis se 
uskuteční taneční odpoledne s Pepíčkem 
Zímou a Yvettou Simonovou, které se těší 
stále veliké popularitě. Setkání v kultovní 
hospodě U Vystřelenýho oka, a to tradič-
ně za účasti starostky Vladislavy Hujové, 

nabídne opět zabijačkové hody za mírné 
ceny, které jsou ve veliké oblibě – na minu-
lém ročníku se servírovalo na 600 obědů.

Jednou ze změn letošního masopus-
tu bude vernisáž fotosalónu VIDÍM ŽIŽ-
KOV. V parku Za Žižkovskou vozovnou 
budou v neděli 2. března od 15 hodin vy-
staveny ty nejlepší snímky Žižkova, které 
si pořídili jejich autoři pro vlastní potěše-
ní nebo z jiných důvodů. Fotografie může 
poslat každý, kdo má chuť se zúčast-
nit fotosalónu do 20. února na adresu: 
fotosalon@praha3.cz. Vítězná fotogra-
fie bude odměněna. Na akci nebude chy-
bět doprovodný kulturní program nebo 
občerstvení. 

V úterý 4. března se uskuteční tradič-
ní masopustní průvod. Od 16 hodin je 
naplánovaný sraz účinkujících, kteří bu-
dou tvořit pestrou přehlídku artistických 

nebo cirkusových dovedností. Hlavním 
lákadlem jsou bezesporu obří loutky Echt 
Street Puppets. Přes 4 metry vysoké figury 
budou ovládány 3–5 vodiči, přičemž před-
vedou pravou pouliční zábavu na motivy 
tradičního loutkového příběhu – Smrtka 
a Ďábel, obklopeny vírem čertů, se budou 
snažit chytit věčně unikajícího Kašpárka. 
Dalšími účinkujícími v průvodu bude for-
mace Long Vehicle Circus, v níž se propo-
jí umění chůze na vysokých botách s bra-
vurním zvládnutím tance, pantomimy 
a nového klaunství. Na Jiřáku vystoupí 
také jazzový multiinstrumentalista Miloš 
Dvořáček. A kdo se zúčastní masopustní 
veselice, rozhodně neprohloupí. Zdarma 
se budou rozdávat zabijačkové pochout-
ky, které budou jinak k dostání na začát-
ku a na konci průvodu za mírné ceny – na 
Jiřáku a v parku před Viktorkou.

Z náměstí Jiřího z Poděbrad se průvod 
vydá Kubelíkovou a Lupáčovou ulicí, do-
razí na Havlíčkovo náměstí, kde starostka 
Vladislava Hujová předá symbolický klíč 
od Žižkova. Odtud vyrazí účastníci ulicí 
Štítného a Husineckou až do parku před 
Viktorkou, kde na ně čeká další bohatý 
kulturní program v podobě dechovky Žiž-
kovská smršť, kabaretních Fekete Seretlek. 
Vrcholem bude vystoupení rockové kapely 
Vltava od 19 hodin. n

Žižkovský masopust zahájí...
 Ì Dokončení ze str. 1

„U akce na vrchu Vítkov, která měla loni premiéru a připo-
mněla upálení Mistra Jana Husa a slavnou husitskou bitvu, 
jsme nečekali tisíce návštěvníků. To nás velmi inspirovalo, 
proto letos připravujeme několik změn, které lidi mile překva-
pí,“ připomněl Tomáš Čekal, vedoucí odboru vnějších 
vztahů a komunikace, jehož pracovníci tuto akci organi-
zovali. Husité svedou bitvu u Národního památníku na 
Vítkově i letos, a to 12. července.

„Máme povinnost předávat lidem spojitost s historií, zvláš-
tě je to potřebné u mladé generace,“ přivítal konání podob-
ných historických slavností František Synek, etnograf 
a historik národní památky Slovanské hradiště v Mikul-
čicích. Podle něj moderní doba ruší pospolitost dříve 
běžnou v krčmách a na jarmarcích, a je jenom dobře, 
když podobné akce „vytahují“ lidi ven od televize tak, 
aby byli opět spolu. 

„Masopustu jako lidové zábavě místních obyvatel, která by 
měla být součástí městského folklóru, fandíme. Ale měla by se 
na jeho přípravě a organizaci podílet především místní občan-
ská sdružení za technické podpory radnice. Finanční pomoc 
bychom očekávali především od místních podnikatelů, přede-
vším z oblasti pohostinství a turistiky,“ říká opoziční zastu-
pitelka Alena Hronová.

V Německu a Rakousku se lidových slavností koná 
mnohem více
Podobné lidové slavnosti jsou oblíbené také v zahra-
ničí. Například v německém Mnichově, vyhlášeném 
svým pivním Oktoberfestem, se koná vždy od 14. červ-
na dvoudenní Stadtgründungsfest München – Festival 
k založení města, který letos připomíná nejen 856. vý-
ročí založení bavorské metropole, ale nabízí i mnoho 
atrakcí, jeviště s hudebníky a tanečníky, historická ře-
mesla a prostor vyhrazený pro děti.

Také třídenní Altstadtfest v Trevíru v Porýní navštívi-
ly letos v červnu desetitisíce lidí. Akce podobná Žižkov-
skému pivobraní – Vídeňské pivní slavnosti, se začaly 
v metropoli Rakouska konat jen o rok dříve než v Pra-
ze 3. Letos by se měly konat počtvrté.

„V Rakousku a Německu mají daleko více lidových slavností, 
a více než my jich mají i ve Francii, Belgii a Španělsku. U nás to 
bylo před rokem 1948 podobné jako v těchto zemích, dalších čty-
řicet let však režim takové věci potíral a je jen dobře, že se to nyní 
oživuje. A vůbec nevadí, že se mnohdy nejedná o prapůvodní 
tradice, důležité je, že se lidé setkávají a dělají něco pro sebe,“ 
dodává etnoložka Ilona Vojancová. n -sak--red-
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publicistika

Dopisy a ohlasy
čtenářů

Prostor pro vyjádření OPOZIČNÍHO zastupitele Prostor pro vyjádření KOALIČNÍHO zastupitele

Dopisy redakci zasílejte na adre-
su: Radniční noviny, Havlíčkovo 
náměstí 11, Praha 3, 130 85 nebo 
e-mailem: rn@praha3.cz.

K + M + B + 2014
Kašpar, Melichar a Baltazar. Tak byli 
kýmsi pojmenováni tři moudří mužo-
vé, kteří putovali dlouhou, nebezpečnou 
cestou, aby se mohli poklonit dítěti, jehož 
narození a mimořádný význam vyčetli 
z hvězd. Dary, které přinesli, pravděpo-
dobně rodině dítěte Ježíše pomohly pře-
žít následný exil. Na památku této udá-
losti se vytvořila tradice, ve které v roli 
tří králů putujeme ulicemi, sbíráme 
dary a odevzdáváme těm, kteří jsou také 
v exilu – zdravotním, sociálním, poli-
tickém. Kteří naši spoluobčané to jsou 
konkrétně, můžeme sledovat – a také se 
připojit s pomocí webu na Charitu Čes-
ké republiky (www.charita.cz) a v na-
šem nejbližším okolí v Charitě Žižkov  
(www.farnost-zizkov.cz).

Letošní Tříkrálovou sbírku v Praze 3 
kupodivu zahájil bezdomovec. Dvouko-
runa, která nečekaně a bez vyzvání při-
stála na dně mé pokladničky, byla vším, 
co v tu chvíli měl. Prý pro někoho, kdo je 
na tom hůř.

Oficiální zahájení sbírky se však ode-
hrálo vzápětí na radnici. Děkujeme za 
pěkné přijetí paní starostkou Hujovou 
a našimi zastupiteli. Děkujeme panu pl. 
Hrdličkovi a všem sympatickým, vstříc-
ným pracovníkům státní i městské poli-
cie, vedení Českého svazu zahrádkářů, 
spolubydlícím sousedům a spoustě všech 
jednotlivců a rodin, kteří po 10 dnů při-
spívali na ulici. Do pokladniček se po-
stupně ukládaly české koruny i z rukou 
ruských turistů, s úsměvem přidala svůj 
díl i „ošátkovaná“ čečenská muslimka či 

mladá nigerijská poutnice u Pražského 
Jezulátka. Je spravedlivé ocenit věřící, 
protože jsou to oni, kdo už tradičně u vý-
chodu z kostelů věnují nejštědřejší dary 
a s ochotou vkládají do úzkých otvorů 
kasiček povětšinou papírové bankovky. 
Nehledě na to, že už na různé cíle při-
spívají každou neděli. Opravdu hlasité 
„děkujeme“ si zaslouží naše koledující 
děti, jejich doprovod a Kühnův dětský 
pěvecký sbor. Excelentní výkon 45 mla-
dých lidí, jejich sbormistra p. Chvály 
a varhaníka Jana Kalfuse na koncertě 
v kostele sv. Prokopa posluchači oceni-
li velkým potleskem a vstupným ve výši 
13 519 Kč. Celá suma byla následně do 
tříkrálové pokladničky vložena jako dar 
sboru. Děkujeme i médiím, která o koná-
ní koncertu informovala.

Do uzávěrky Radničních novin ješ-
tě notáři nestačí spočítat obsah kasiček, 
takže nám výše koledy na Praze 3 není 
známa. Zřejmě to bude pouhá kapka 
v moři potřeb. Když se ale přidá k ostat-
ním, rázem je z toho – jako v minulém 
roce – přes sedmdesát milionů. Takové 
peníze už pomohou azylovým domům, 
stacionářům a hospicům významně. 
A co je snad ještě významnější – získá-
váme všichni. Vidíme, jak se tváře dárců 
dobrou vůlí proměňují, zažíváme pro-
jevy přátelství a solidárnosti. Lidé čím 
dál víc slušně reagují a učí se děkovat 
i v případě, že nechtějí, či nemohou při-
spět. Říkáme si – naše město je výborné 
místo k žití. Věřím, že konečný výsledek 
se připíše nejenom jako číslo do účetních 
knih cílových organizací, ale také jako 
dobrý skutek do pomyslné Knihy Života 
každého, kdo se zúčastnil.

Co znamenají zkratky K + M + B?  
Kristus Mansionem Benedikt – Kristus 
ať požehná tento dům. Kéž to platí na 
každý dům, ve kterém pracujeme, ve kte-
rém se svou rodinou bydlíme, ve kterém se 

rodíme, učíme, léčíme i odcházíme. Kéž 
je život v nich v bezpečí, v naději, v lásce, 
v celém roce 2014.

Mária Uhnáková, koordinátorka 
Tříkrálové sbírky Farní Charity Žižkov

Vesmír nás učí komunikovat
V listopadu a prosinci uskutečnili žáci 
5. A a 5. C ze ZŠ Jeseniova 96, Praha 3 
projekt zaměřený na procvičování a roz-
voj komunikačních činností, který na-
zvali „Putování do vesmíru aneb Hledá 
se vesmírný specialista“. Vyzkoušeli si tak 
nejen své dosavadní dovednosti v oblas-
ti komunikace, ale díky možnosti mezi-
předmětových vztahů se naučili využívat 
k práci nejrůznějších zdrojů, zpracová-
vat získané informace, data, věcně jed-
nat, diskutovat, analyzovat a interpre-
tovat. Žáci vytvořili jednotlivě nebo ve 
dvojicích učební pomůcku v podobě pla-
kátu a prezentaci o vybrané planetě slu-
neční soustavy. 

Plakáty s uvedenými informacemi 
si pak vzájemně přednesli a zhodno-
tili. Při prezentacích si žáci nejen na-
slouchali, ale rovněž museli být schopni 
analyzovat projevy a bez přípravy ústně 
zhodnotit projev druhých. Po skončení 
prezentací si každá třída sestavila pro 
druhou třídu „VESMÍRNÝ ZNALOS-
TEST”, který po vyplnění rovněž i ohod-
notila. Pro nejlepší řešitele si žáci při-
pravili drobné odměny.

Je příjemným zjištěním, že i když pří-
prava a realizace projektu byla pro děti 
náročná, setkala se u nich s kladným 
ohlasem. Žáci jsou schopni odhalovat 
a napravovat chyby v mluveném proje-
vu, kterých se dopouštějí oni nebo někdo 
jiný z jejich okolí. Uvědomují si možné 
dopady svých verbálních i neverbálních 
projevů. Snaží se užívat v mluvených 
projevech správné gramatické tvary. 
Mluvený projev se tak do jisté míry stává 
motivačním prostředkem k výuce jazyko-
vých jevů. Žáci si také uvědomují obtíž-
nost úkolu pro spolužáky s odlišným ma-
teřským jazykem a oceňují jejich přístup, 
přípravu a zvládnutí českého jazyka.

Putování  vesmírem žáků 5. tříd ZŠ 
Jeseniova lze vnímat jako jednu z mož-
ných cest, jak cíleně vytvářet kvalitní 
podmínky pro rozvoj komunikačních 
činností žáků.

Mgr. Gabriela Babušová 

K článku o náměstí Jiřího 
z Lobkovic
Dobrý den, děkuji za článek o náměs-
tí Jiřího z Lobkovic v rubrice „Praha 3 
včera a dnes“ v prosincovém čísle Rad-
ničních novin. Co se tohoto náměstí týče, 
považuji se už tak trochu za pamětníka, 
protože jsem tam v letech 1955–1964 cho-
dil do školy (náměstí se tehdy jmenovalo 
Čapajevovo), a shodou okolností jsem se 
právě v loňském roce 2013 přistěhoval do 
Kouřimské ulice, tedy do jeho těsné blíz-
kosti. Rád bych k článku uvedl dvě drob-
né připomínky – možná nejsem první:

1. V článku se praví, že náměstí Ji-
řího z Lobkovic bylo již v první komu-
nistické územní reformě v roce 1949 za-
členěno do městské části Praha 3. Nebylo 
tomu tak: katastrální území Královských 
Vinohrad zůstalo pohromadě v jed-
né městské části Praha 12 až do další 
územní reformy, která byla uskutečněna 

v roce 1960. Tehdy byly Vinohrady „roz-
kulačeny“ do tří městských částí a po-
važuji za skoro pravděpodobné, že za 
tím možná byl i úmysl trochu zmenšit 
význam a prestiž čtvrti, která byla teh-
dy považována za „buržoazní“. Relativ-
ně největší část Vinohrad se tehdy stala 
součástí Prahy 2, o kterou se celkem rov-
nocenně podělila s částí Nového Města. 
O něco menší části Vinohrad byly začle-
něny do Prahy 3 a Prahy 10, v obou pří-
padech pouze jako doplňky čtvrtí, které 
byly v daných městských částech obsa-
ženy celé a získaly tam dominantní po-
stavení: v Praze 3 to byl Žižkov, v Pra-
ze 10 Vršovice a Strašnice. Toto členění 
trvá stále, za sebe k tomu podotýkám, že 
jsem po pádu režimu v roce 1989 skoro 
s jistotou očekával, že Vinohrady se zno-
vu spojí do jedné (a nejspíš samostatné) 
městské části. Pokud vím (tehdy jsem na 
Vinohradech nebydlel), vznikla v roce 
1990 za tímto účelem i občanská inicia-
tiva, ale pravděpodobně nezískala dosta-
tečný vliv a administrativní setrvačnost 
se ukázala být silnější.

2. Škola na Lobkovicově náměs-
tí je v článku označena jako gymnázi-
um: nepopírám, že tomu tak při zalo-
žení školy bylo, ale já jsem v roce 1955 
vstupoval jako prvňáček do osmiletky, 
pak byla škola na krátkou dobu změ-
něna na jedenáctiletku, a v roce 1964 
jsem ji opouštěl jako „základní devítile-
tou školu“. Později z názvu školy (i všech 
ostatních základních škol) vypadlo slovo 
„devítiletá“, ale škola až dosud zůstala  
školou základní.

S pozdravem Jan Moural

Na zasedání radnice Prahy 3 bez změn 
aneb z bláta do louže?
Úvodem Vám ocituji článek našeho bývalého 
zastupitele Pavla Ambrože, který uveřejnil po 
zhlédnutí prosincového zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha 3:

Dnes se projednával rozpočet na rok 2014. 
A stále stejná situace, jak se zavedlo na zdejší rad-
nici již dlouhých dvacet let. Za pár minut má přijít 
hlasování o nejdůležitějším rozhodnutí zastupitelů 
v roce. Přesto radní na dotazy členů zastupitelstva 
odpovídají většinou frází: „… na Váš dotaz Vám 
odpovím písemně do 30 dnů“. Marně jsem čekal, 
že by někdo ze zastupitelů navrhl přerušení jedná-
ní zastupitelstva na těch 30 dnů, že by se počkalo, 
až pan radní sesmolí odpověď, dle které by se dalo 
rozhodnout při hlasování o rozpočtu.

Ano, tak to na jednání našeho zastupitel-
stva chodilo za vedení ODS, ale chodí i dnes 
při středopravé koalici TOP 09, ČSSD, SZ 
a KDU-ČSL v radě městské části. Kdysi si 
naši zastupitelé stěžovali na aroganci radních, 
která tehdy vyvrcholila vyhazovem všech čle-
nů zastupitelstva za KSČM z komisí a výbo-
rů jen z důvodu jejich stranické příslušnosti. 
Nyní je atmosféra jednání napínána z obou 
stran – radních i pravicové opozice – porušo-
vání pravidel jednacího řádu je oboustranné. 
Předsedající střídá pokusy o asertivitu a aro-
ganci, dopadá pak jako rozhodčí, který během 
utkání kolísá v přísnosti na hráče, nezvládá 
řízení, v diskusi pak nejde o projednávanou 
věc, ale o ego jednotlivců. Ale nejhorší je, že 
radní předkládající materiály k rozhodnutí 

nejsou schopni (nebo i ochotni?) odpovídat 
na dotazy zastupitelů. Ani materiály nejsou 
vždy dostatečně připravené nebo dotažené 
k potřebné kvalitě. V porovnání s materiály 
na pražské radnici například u převodů po-
zemků většinou chybí údaje z cenové mapy 
Prahy, dohodnutá cena za čtvereční metr, vy-
jádření odborů úřadu městské části a záměry 
kupujícího, jak naloží s pozemkem. Z někte-
rých nezodpovězených dotazů se stávají kau-
zy, které opozice nastoluje k řešení v kontrol-
ním výboru. Ale i tam se čeká dlouhé měsíce 
na vyjádření příslušných radních.

Do komunálních voleb zbývá již necelých 
deset měsíců. Přála bych si zklidnění na rad-
nici a návrat k věcnému projednávání po-
třeb občanů městské části na základě dobře 
připravených podkladových materiálů, aby-
chom rozhodovali odborně a spravedlivě. 
Byla by to správná změna pro ty, kteří budou 
na podzim zvoleni do zastupitelstva a budou 
pokračovat v naší práci. n

Alena Hronová 
zastupitelka za KSČM

K systémové podpoře cyklodopravy chybí 
v koalici vůle
Ani napotřetí se mi nepodařilo v radě MČ pro-
sadit schválení generelu pro rozvoj cyklistické 
infrastruktury na území Prahy 3. Tento stra-
tegický materiál pro městskou část zpracoval 
dopravní odborník a urbanista Tomáš Cach, 
který je například autorem dopravního zklid-
nění v Karlíně. Cyklogenerel by vedení měst-
ské části pomohl promyšleně ovlivňovat úpra-
vy ulic a veřejných prostor tak, aby se kromě 
automobilové, veřejné a pěší dopravy, mysle-
lo také na dosud hodně opomíjenou dopravu 
cyklistickou, a to v návaznostech na celoměst-
ský systém a v logice promyšlené strategie. 

Při jednání s koaličními partnery jsem se 
nedočkal podložených argumentů, ale ab-
straktního strachu z omezení automobilo-
vé dopravy a upozorňování na formální ne-
dostatky předloženého materiálu. Pro přijetí 
generelu se mezi radními z TOP 09 a ČSSD 
nenašla vůle, a to i přesto, že se rada ve svém 
programovém prohlášení ke zpracování cy-
klogenerelu zavázala. Neschválení genere-
lu po téměř ročním vyjednávání ukazuje na 
dlouhodobou neochotu cyklistickou dopravu 
podporovat a chápat ji jako legitimní způsob 
pohybu ve městě. 

Přes nechválení obecné strategie se nám 
daří k realizaci posunovat jednotlivá kon-
krétní opatření. Po letech váhání se podařilo 
odkoupit pozemky Českých drah v okolí cy-
klostezky na Vítkově a můžeme teď požádat 
o dvě dotace z evropských fondů na stavbu 

chybějících propojení z Jeronýmovy a Luká-
šovy ulice. V ulici pod Vítkovem menší pro-
jekt zvládneme z rozpočtu městské části. 
Zafinancujeme také rekonstrukci před ZŠ Lu-
páčova a křižovatky Táboritská – Ondříčko-
va, kde se myslí i na průjezd cyklistů v obou 
směrech. Postupně rekonstruujeme vyhlídko-
vou trasu A25 mezi Ohradou a zahrádkami 
na Balkáně. Pro parkování kol se již podařilo 
rozmístit také desítky cyklostojanů. 

Všechny tyto projekty nebudou znamenat 
přínos jen pro cyklisty, ale i pro pěší a automo-
bilovou dopravu. Jde totiž o nalézání řešení, 
která nabídnou spravedlivý prostor pro všech-
ny druhy dopravy, zvýší bezpečnost, minima-
lizují kolize a zároveň povedou ke zlepšení 
často degradovaného veřejného prostranství. 
O to se snaží i předložený cyklogenerel, jeho 
projednání však potvrdilo, že v českém pro-
středí se přístup k plánování veřejného pro-
storu běžný v západních městech bude mu-
set ještě rozvinout. Potřebujeme k tomu však 
pevné nervy a trpělivost při vyjednávání. n

Ondřej Rut 
zástupce starostky za Ž(n)S

foto: ZŠ Jeseniova
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důležité informace

Rodiče mohou přihlásit děti na 
vítání občánků
Přijetím zákona o základních registrech 
nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost 
využívat informací pro oslovení rodičů 
nově narozených dětí pro jejich přiví-
tání mezi občany MČ Praha  3. V  da-
tabázi bylo možné najít datum naro-
zení dítěte a  adresu trvalého bydliště. 
Vzhledem k  tomu, že slavnost „vítání 
dětí“ má v  třetí městské části dlouho-
letou tradici a byla rodiči dětí vždy vel-
mi pozitivně hodnocena, radnice by ji 

ráda zachovala. Pokud máte zájem 
zúčastnit se tohoto obřadu a  narodi-
ly se vám děti v rozmezí od září 2013 
do ledna 2014, ozvěte se prosím las-
kavě a uveďte: jméno a příjmení dítě-
te, datum narození, adresu trvalého 
bydliště a  příjmení rodičů telefonicky: 
222 116 349 – Marta Valentová, poš-
tou: Odbor kultury k  rukám M. Valen-
tové, Lipanská 14, 130 00, Praha 3, 
e-mailem: martav@praha3.cz. n

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

Týkají se vás jubilejní svatby?
MČ Praha 3 pořádá v  dubnu tohoto 
roku oslavy jubilejních svateb: zlatých 
(50 let), smaragdových (55 let), diaman-
tových (60 let), kamenných (65 let).

Pokud i  vy toto jubileum oslavíte, 

ozvěte se prosím na tel.: 222 116 349 
(paní Marta Valentová) nebo e-mailem 
na: martav@praha3.cz nebo na adre-
su:  Úřad městské části Praha 3 – Odbor 
kultury, Lipanská 14, 130 85 Praha 3. n

Farmářské tržiště na Jiřáku nabídne v únoru 
i zabijačkové hody
Ani uprostřed zimy nebudou na 
farmářském tržišti chybět potravi-
ny v biokvalitě nebo produkty z ro-
dinných farem. Jako exotický host 
trhu se objeví čerstvé chlazené 
mořské ryby a plody i čerstvě pra-
žené ořechy a sušené plody.

Ve středu 12. února můžou návštěv-
níci trhu ochutnávat zabijačkové 
speciality Doupovských uzenin Jo-
sefa Pelanta, držitele medaile za nej-
lepší tlačenku. Podávat se budou je-
lítka, ovar, jitrnice, prejt, tlačenka, 
zabijačkový guláš nebo zabijačková 
polévka. 

K uzeninám přijde vhod kromě 
studeného piva i speciálně uprave-
né horké pivo. K zakousnutí pak bu-
dou čerstvé rohlíčky nebo kváskový 
chléb a pro ty, kteří milují sladké, 
budou koláče, dortíky nebo ručně 
vyráběné sušenky. Poslední únoro-
vou sobotu 22. 2. se bude servíro-
vat peprný maďarský guláš a širo-
ká nabídka maďarských uzenin od 
Zsoltiho. 

Únor je měsíc teplotně nevyzpy-
tatelný. Farmářské trhy mají v plá-
nu najet na obvyklý provozní mo-
del: středa a pátek od 8 do 18 hod. 
a so 8–14 hod. Pokud bude ven-
kovní teplota dlouhodobě pod 

-7 stupňů, omezí se krátkodobě 
provoz trhu jen na soboty, kdy je 
trh kratší a farmáři ani zboží ne-
zmrznou. Aktuální informace na 
www.farmarsketrziste.cz anebo na 
www.facebook.com/ftpraha. n

lokalita datum čas

Ambrožova/Malešická
4. února 2014 14.00 –18.00

8. února 2014  9.00 –13.00

Koněvova/V Jezerách
5. února 2014 14.00 –18.00

8. února 2014 10.00 –14.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
6. února 2014 14.00 –18.00

7. února 2014 13.00 –17.00

Tachovské nám. u tunelu
6. února 2014 15.00 –19.00

7. února 2014 14.00 –18.00

Na Vrcholu/V Domově
11. února 2014 14.00 –18.00

15. února 2014  9.00 –13.00

nám. Jiřího z Lobkovic 
proti č. 11

12. února 2014 14.00 –18.00

15. února 2014 10.00 –14.00

Kostnické nám./Blahníkova
13. února 2014 13.00 –17.00

14. února 2014 14.00 –18.00

nám. Barikád, u školy
13. února 2014 14.00 –18.00

14. února 2014 13.00 –17.00

Buková/Pod Lipami 54
18. února 2014 14.00 –18.00

22. února 2014  9.00 –13.00

Jeseniova 143
19. února 2014 14.00 –18.00

22. února 2014 10.00 –14.00

Přemyslovská/Orlická
20. února 2014 13.00 –17.00

21. února 2014 14.00 –18.00

Sudoměřská/Křišťanova
20. února 2014 14.00 –17.00

21. února 2014 13.00 –17.00

Křivá 15
25. února 2014 14.00 –18.00

1. března 2014  9.00 –13.00

Přemyslovská/Sudoměřská
26. února 2014 14.00 –18.00

1. března 2014 10.00 –14.00

U Rajské zahrady/Vlkova
27. února 2014 13.00 –17.00

28. února 2014 14.00 –18.00

V Zahrádkách/Květinková
27. února 2014 14.00 –18.00

28. února 2014 13.00 –17.00

Zabijačkové 
dobroty budou 
k ochutnání na 
farmářských 
trzích

Co všechno nepatří do odpadu
Také bezmyšlenkovitě splachuje-
te kávovou sedlinu do dřezu, když 
jdete umýt hrnek od kávy? Možná 
netušíte, že lógr do dřezu nepatří.

Každý, kdo už někdy v životě musel 
čistit odpad, ví, jak nepříjemná zále-
žitost to je. Často však sami přispí-
váme k jeho znečištění, a to vyhazo-
váním a vyléváním různých látek do 
umyvadel, dřezů a WC, které tam ve 
skutečnosti nepatří. Je třeba si uvě-
domit, že takovým jednáním přispí-
váme nejen k zanášení odpadů, ale 
především k celkovému znečištění 
a zhoršení kvality pitné vody. Do 
oběhu se totiž vrací i voda která ne-
musí být zcela přečištěná. Co tedy 
mohu udělat pro vyšší kvalitu pitné 
vody, kterou piji?

Do odpadu se nesmí vyhazovat 
předměty z nerozložitelného materi-
álu. Jsou jimi dokonce i papírové ka-
pesníky a kosmetické tampony, kte-
ré mají na první pohled podobnou 
strukturu toaletnímu papíru. Taktéž 
je zakázáno lít do odpadu ředidla, 
oleje, barvy, laky, rozpouštědla apod. 
Jedná se o toxické látky, jež se mnoh-
dy neodstraní ani v čistírně odpad-
ních vod. Velmi nebezpečné je vlévá-
ní léků a farmaceutických přípravků 
do odpadu. Léčiva se ve vodě rozpus-
tí a pak konají svou povinnost na mís-
tech, která k tomu nejsou určena. 

Velkým boomem jsou v po-
slední době umělá sladidla, napří-
klad aspartam a cyklamát. Jedná se 
o synteticky připravené látky, které 
sice obsahují mnohem méně nebo 
dokonce žádné kalorie, ale vzhle-
dem k tomu, že jsou to látky nepří-
rodního charakteru, mikroorganis-
my v ČOV nejsou schopny je zcela 
odstranit.

Mezi velmi závažné chyby patří 
lití potravinářského oleje (např. ze 
smažení nebo fritování) do kuchyň-
ského dřezu. Čistírny odpadních 
vod (ČOV) většinou nejsou vybave-
ny na odstraňování mastnoty z vody. 
Doporučuje se proto zbylé oleje a 
tuky z vaření přelít do odpadní nádo-
by nebo nechat vsáknout do ubrous-
ku a ten poté vyhodit do směsného 
odpadu, ve větším množství může-
me tuky odevzdávat i do sběrného 
dvora. Dalším nepřítelem odpadů je 
kávová sedlina neboli lógr. Jedná se 
o nerozpustitelná zrnka, která mo-
hou spolu s tukem postupem času 
ucpat i velmi silná potrubí a Vy se 
tak můžete potýkat s nepříjemnost-
mi jako nefunkční kanalizace, silný 
zápach či dokonce výtok znečištěné 
vody odpadem zpět do domácnosti.

Poslední častou chybou je spla-
chování zbytků jídla do odpadu. 
Zbytky zeleniny, ovoce, obilnin 
či masa obsahují koncentrované 

organické látky, které jsou ve vodě 
velmi obtížně rozpustné a některé 
z nich z vody neumíme odbourat vů-
bec. Lze tomu lehce zabránit neplýt-
váním potravinami, důsledným po-
užíváním obyčejných sítek do dřezu 
a nesplachováním potravin do WC. 
Mimo jiné náš odpad velmi hezky 
vykresluje, co sami jíme a pijeme. 
I to stojí za úvahu.

K vodě je třeba mít vztah. Je to je-
diná tekutina, která udržuje na Zemi 
život. My se k ní chováme velmi ne-
šetrně, používáme ji jako médium 
pro náš odpad. Zcela čistou a pitnou 
vodu používáme jako dopravní pro-
středek k odvozu výkalů a nečistot 
z našich domácností. Takto velmi 
znečištěnou vodu pak složitě a dra-
ze čistíme a často se nám to ani zce-
la nepodaří. Každému z nás se pak 
voda do kohoutku vrací se stopový-
mi prvky všeho, co jsme v ní v minu-
losti rozpustili. 

Všichni mohou svým jednáním 
přispět k tomu, abychom vodu jako 
médium používali co nejméně, od-
lehčíme tím ČOV a výrazně zvýšíme 
kvalitu i množství pitné vody, kterou 
vždy budeme potřebovat.

Další rady získáte na bezplatném 
poradenství:  
poradna@ekocentrumkoniklec.cz. n

Barbora Martínková, spolupracovnice 
Ekoporadny Praha

Výzva č. I./2014 sportovním organizacím
Městská část Praha 3 vyhlašuje 
I. kolo grantů na podporu tělovýchovy 
a sportu v MČ Praha 3 pro rok 2014. 
Podpora se týká sportovních a tě-
lovýchovných organizací, které sídlí 
a působí na území městské části Pra-
ha 3. Ve výzvě bude opět podpořeno 
8 oblastí. Jedná se o:

• Příspěvky na provoz
• Podporu dětí a mládeže

• Podporu lokálních akcí
• Podporu sportu pro širokou veřej-

nost (masového sportu)
• Příspěvky na nájmy tělovýchov-

ných zařízení
• Příspěvky na výchovu 

a podporu trenérů
• Podporu handicapovaných 

sportovců
• Podporu významných 

sportovních akcí

Žádost pro I. kolo roku 2014 je 
k dispozici na webových stránkách 
MČ Praha 3, www.praha3.cz/urad/
formulare/sport-a-telovychova.

Vyplněnou žádost, včetně povin-
ných příloh, prosím, zasílejte na adre-
su marcelap@praha 3.cz a v listinné 
podobě, podepsané a opatřené ra-
zítkem,  doručte  do podatelny Úřadu 
městské části Praha 3 nejpozději do 
12. února 2014 do 15.00 hodin.

foto: farmarsketrziste.cz
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kultura

Kulturní organizace zřizované  
městskou částí Praha 3:  

Atrium na Žižkově, Junior Klub, 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Koncertní a výstavní síň 
Čajkovského 19, Praha 3 

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

  4. út  19.30 J. Ludvíčková a O. Lébr 
– housle (J. M. Leclair, F. Ge-
miniani a další)

  6. čt  19.30 M. Vokáčová – hous-
le, J. Příhoda – violoncello, 
J. Klepáč – klavír (B. Sme-
tana, M. Ravel, B. Martinů, 
A. Piazzolla)

  8. so  15.00 Pražské dechové 
trio (Mozart versus Salieri 
aneb Jak to bylo dooprav-
dy – komponovaný program 
hudby, slova a tance)

10. po  19.30 Spring duo (Pavel 
Verner – 80 – koncert k život-
nímu jubileu)

12. st  19.30 Slovo a hudba v pro-
měnách času (Poetický svět 
českého roku)

17. po  19.30 Komorní orchestr 
Archioni plus (VI. Pohádky 
a příběhy)

22. so  15.00 P. Přibyl – viola, M. Fila 
– klavír (G. F. Händel, G. Tar-
tini a další)

23. ne  19.30 A. Švejdová – flétna, 
P. Voráček – klavír (J. S. Bach, 
L. Janáček a další)

26. st  19.30 Lee Andrew Davison 
& x-tet Víta Fialy (Spirituály 
a gospely)

27. čt  19.30 B. Zajmi – violoncello, 
R. Pohl – klavír (R. Schu-
mann, Z. Kodály, F. Liszt, 
Miloš Štědroň: Cyklus melodií 
Balada pro banditu pro vio-
loncello a klavír – premiéra)

VÝSTAVY
14. 2. – 14. 3. 2014
J. Středa & J. Sopko –„Figurace“ – 

sochy, malby a plastiky

Junior Klub 
Kubelíkova 27, Praha 3, Palác Akropolis

  2. ne  15.00 a 19.00 Sto zvířat – 
křest alba Tlustej chlapeček 
se včelou v kalhotách

  4. út  19.30 J. Spálený & ASPM
  8. so  19.30 D. Vokatá „60“ – naro-

zeninový koncert
10. po  19.30 Jarabáci 

12. st  19.00 M. Ambrož „60“ – 
Hudba Praha, Jasná Páka, 
Divoké srdce a hosté

16. ne  19.30 Che Sudaka
27. čt  19.30 Junior Stage: 

Electric Lady

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

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

Na zadaná představení není možné 
objednávat vstupenky.

  2. ne  Dobytí severního pólu
11. út  České nebe (zadáno) 
12. st  Posel z Liptákova (zadáno)
13. čt  Němý Bobeš
14. pá  Švestka (zadáno)
16. ne  Vyšetřování ztráty třídní knihy
18. út  Afrika
19. st  Blaník
20. čt  Švestka
23. ne  16.00 a 19.00 Dlouhý, široký 

a krátkozraký
25. út  Cimrman v říši hudby
26. st  Záskok
27. čt  Akt 

Hosté ŽDJC
  1. so  R. Vencl, M. Doležalová: 

Když zhasne (3D Company) 
  3. po  N. Brixy: Čtyři vraždy stačí, 

drahoušku! (Divadlo Aqua-
lung)

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

  8. so  S. Ruhlová: Uklizený dům 
(Divadelní spolek Jiří Podě-
brady)

  9. ne  R. Vencl, M. Doležalová: 
Když zhasne (3D Company)

10. po  W. Adler: Válka Roseových 
(Divadlo A. Dvořáka Příbram 
– představení přeloženo 
z 18. 11. 2013)

15. so  B. Van Zandt, J. Milmore: 
Máte jednu špatnou zprávu 
(3D Company)

17. po  N. Simon: Drobečky z per-
níku (Divadlo A. Dvořáka 
Příbram)

21. pá  K. Hanzlík, B. Stoker: Dra-
cula reloaded – 15.00 pro 
KMD, 19.00 pro veřejnost 
(Divadlo Aqualung)

24. po  N. Simon: Rande s duchem 
– zadáno (Divadlo A. Dvořá-
ka Příbram)

Žižkovská štace – Městské divadlo 
v Mostě
  4. út  J. M. Synge: Hrdina západu
  5. st  volně podle knihy H. Dosko-

čilové: Joj, mama Roma!
  6. čt  J. Hašek: Osudy dobrého 

vojáka Švejka

On-line rezervace na únor: 
  2. 1.  zveřejnění programu s mož-

ností rezervace za 1000,
20. 1.  od 17.00 rezervace za běž-

nou cenu, 29. 1. doprodej

On-line rezervace na březen: 
  3. 2.  zveřejnění programu s mož-

ností rezervace za 1000,
19. 2.  od 17.00 rezervace za běž-

nou cenu, 28. 2. doprodej

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. Možnost zakoupení 
lístků na všechna představení kina Aero 

i v pokladně kina Světozor, Vodičko-
va 41, Praha 1, pasáž Světozor, tel.: 

224 947 566 a v Bio Oko, F. Křížka 15, 
Praha 7, tel.: 233 382 606 a on-line na 

www.kinoaero.cz. Pro uživatele chytrých 
telefonů je zdarma ke stažení aplikace 
s aktuálním programem KINOKLUB. 

Kino Aero doporučuje 
z únorového programu: 

  4. út  20.30 FILMJUKEBOX: 
12 let v řetězech

  8. so  18.45 MET: Live in HD/
Rusalka

12. st  20.30 Expedice 180 Day 
Trips – kajakem z Prahy na 
Nordkapp

13. čt  20.30 Knock the Glock
15. so  14.00 Metropolitan opera/

Rusalka (záznam)
18. út  20.30 Aero Naslepo
19. st  17.00 Expediční kamera – 

festival sportovních filmů
22. so  18.00 Holandský národní 

balet/Popelka
27. čt  19.45 National Theatre Live: 

Válečný kůň

Projekce pro seniory 
  4. út  10.00 Vlk z Wall Street
11. út  10.00 12 let v řetězech
18. út  10.00 Koyaanisqatsi
25. út  10.00 Blízko od sebe

Baby Bio – projekce pro rodiče 
s dětmi, každou středu od 10.00

Aktuální program najdete na 
www.kinoaero.cz.

Aero dětem 
  2. ne  15.00 Pod sněhovou čepicí
  9. ne  15.00 Šperk pro zimní prin-

ceznu
16. ne  15.00 Matějská pouť
23. ne  15.00 Popletená dílna

Škola malých filmařů – každou 
neděli od 12.00
Filmový kurz pro děti

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

Výstava ve foyeru: 
30. 1. – 28. 2. – Michal Hradecký 

– Koncerty objektivem 
fotografa

  3. po  19.30 Smrt v růžovém (dVA)
  5. st  19.30 Blue Rocket a přátelé...
  6. čt  19.30 Truffaz, Murcof, Bilal – 

Being Human Being 
  7. pá  19.30 Ulver

14. pá  19.30 Debbi – křest CD a DVD
17. po  20.00 Liška, Polášek, Zbro-

žek: Milostný trojúhelník – 
Léta Páně I. (dVA)

18. út  20.00 7 Pádů Honzy Dědka 
(dVA)

21. pá  19.30 Kapitan demo (come-
dy hip hop) + hosté: Mutandi 
hledají východisko

22. so  10.00 Zimní festonda cup 
– nohejbalový turnaj hudeb-
ních skupin a jejich přátel, 
19.30 afterparty: Status 
Praesents a Atari Terror

23. ne  19.30 Kabaret Caligula: Pan-
zerfaust (dVA)

24. po  19.30 Rachot uvádí Other 
Music 2014: Trilok Gurtu

25. út  19.30 EuroConnections: Ma-
riam The Believer + Kittchen

26. st  19.30 Lake Malawi
28. pá  19.00 Planet Connection: 

Nouvelle Vague

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 224 817 886, 
224 721 531

  4. út + 5. st 20.00 VerTeDance/J. Ha-
velka: Korekce (premiéra) 

  9. ne  20.00 L. Vagnerová & Com-
pany: Mah Hunt

10. po  20.00 L. Vagnerová & Com-
pany: Jezdci 

12. st  9.00 + 11.00 VerTeDan-
ce/V. Kotlíková: Třiačtyřicet 
slunce západů (dětem)

13. čt  10.00 + 20.00 Tantehor-
se/M. Čechová: S/He Is 
Nancy Joe

17. po + 18. út 20.00 Tantehor-
se/M. Čechová & Andrea 
Miltnerová: Faith (premiéra)

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

V rámci festivalu 
Malá inventura 2014

21. pá  18.00 Tantehorse/M. Čecho-
vá: S/He Is Nancy Joe

21. pá  20.00 Spifire Company 
& DAMÚZA: One Step Befo-
re The Fall

22. so  20.00 L. Vagnerová 
& Comp.: La Loba

23. ne  16.00 B. Látalová a kol.: 
Karneval zvířat (dětem)

24. po  18.00 J. Cottereau: Imagi-
ne Toi

25. út  21:00 NANOHACH/L. Flory: 
Flashed By

26. st  20.00 (bra)Tři v tricku / 
Veronika Riedlbauchová: 
Plovárna

27. čt  20.00 NANOHACH/M. Zá-
hora & L. Bartůňková: Orbis 
pictus

28. pá  20.00 Taneční divadlo Bílá 
velryba: Otvírání sedmi bran

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U božích bojovníků 3 

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

  6. čt  20.00 Fabric relations
13. čt  20.00 Mnichovo smradiště
20. čt  20.00 Hynkovy zámky
27. čt  20.00 The Wingtips

Sdružení  
výtvarníků ČR
Korunní 119

13. čt  17.00 vernisáž výstavy 
Jaroslav Mokrý

V Galerii pod radnicí proběhne výstava 
na motivy díla J. A. Komenského
V knize Hlubina bezpečnosti J. A. Komenský píše, že střed veškerého dění 
je ve Stvořiteli a všechny ostatní věci kolem něho kolotají. Toto základní téma 
upravili do vlastní podoby autoři výstavy, otec a dcera Jiří a Pavla Vaňkovi, 
kteří spolu vystavují bezmála dvacet let a ve svých dílech se často vracejí prá-
vě k duchovnímu odkazu Bible a díla J. A. Komenského.

Výstava Kolotání, která trvá od 6. do 28. února, představí obrazy, sochy, 
olejomalby a koláže, v nichž barevný kontrast je potlačen na úkor harmonizu-
jícího nádechu a spiritualismu. Expozice bude též hapticky zpřístupněná nevi-
domým návštěvníkům galerie.

Městská část Praha 3  a Občanské sdružení Oliva
si Vás dovolují pozvat na výstavu 

KOLOTÁNÍ
 Pavla Vaňková – obrazy

Jiří Vaněk – obrazy a sochy

Výstava potrvá od 6. 2. do 28. 2. 2014. 
Otevřeno:

pondělí a středa 8 - 18 hodin
úterý a čtvrtek 8 - 16 hodin

pátek 8 - 15 hodin

Projekt je realizován s pomocí příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška a Nadace Umění pro zdraví.
www.okamzik.cz
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„Napětí mezi všedním a nadčasovým 
se mi líbí,“ říká Olbram Zoubek
Sochař Olbram Zoubek oslaví v dubnu osmaosmdesáté narozeniny a je až k nevíře, s jakým odhod-
láním chce stále pokračovat ve svém díle. Rodák ze Žižkova, autor charismatických nakloněných 
postav mluvil o místě, kde bydlel po celý život, i o řecké mytologii, tak zásadní pro jeho tvorbu.

Lidé byli lho-
stejní, uzavřeli se 
do sebe a oběť 
obou Janů se 
mnohým jevila 
jako zbytečná

Dožil jste se vysokého věku 
a hodně toho prožil. Na které ob-
dobí často vzpomínáte?

Chodil jsem do chlapecké školy 
ve Vlkově ulici na Žižkově. Té jsem 
se bál. Pak jsem chodil na reálku na 
Sladkovského náměstí, kde to bylo 
lepší. Byl jsem premiant, výtvarná 
výchova mě nebavila. V sextě přišel 
nový učitel kreslení Miroslav Ku-
žel, který mne pozval na odpoled-
ní nepovinné modelování, které na 
reálce zavedl. Já jsem odmítal, hrál 
jsem ochotnické divadlo a chtěl jsem 
se stát hercem. Pak jsem na hodinu 
modelování šel, už při druhé lekci 
mě to chytlo.

Přesto vás tenkrát nevzali na 
Akademii výtvarných umění.

Ne. Bral jsem to jako křivdu, že 
mě na AVU nevzali, ale pak jsem 
udělal zkoušky na UMPRUM. Do 
svého ateliéru mě vzal profesor Josef 
Wagner, výborný sochař a pedagog. 
Dokázal rozeznat talenty budoucích 
sochařů už na přijímačkách, takže se 
k němu dostali Chlupáč, Palcr, Ja-
nouškovi, Szapoczniková, Preclík, 
Fibichová a taky já. Po čase k Wag-
nerovi přestoupila Eva Kmentová, 
moje první životní partnerka, velká 
sochařka. 

Z té doby už pocházejí vaše 
charakteristické nakloněné figury?

Zkraje jsem tápal, nevěděl jsem, 
jak se umělecky vyjádřit. Víte, já za-
čal školu v pětačtyřicátém, pak jsem 
studium přerušil a šel na dva roky na 
vojnu. A když jsem se vrátil, tak bylo 
všechno jinak, vládl socialistický re-
alismus. Své první významné dílo, 
Rodinu, v níž jsem zobrazil svou 
ženu Evu, sebe, Polanu a Jasana, 
jsem vytvořil v roce 1958. Od té doby 
počítám svůj sochařský čas. Až do 
poloviny šedesátých let jsem se ale 
nemohl rozhodnout, zda budu dělat 
figury, nebo „sloupky“, tedy postavy 
sevřené do kamenných nebo betono-
vých kvádrů. Ta dvoukolejnost mne 
trápila. Nakonec jsem se rozhodl 
pro figury, které dělám dodnes.

Pamatujete si ještě na svou prv-
ní sochu?

Teď mám výstavu v Jízdárně 
Pražského hradu, kde je i Harmoni-
kář z roku 1943. Tenkrát chodili všu-
de potulní muzikanti, kterým háze-
li lidi z oken dvacetníky. Viděl jsem 
jednoho, jak sedí na obrubníku a na 
klíně má harmoniku, tak jsem ho 
vymodeloval.

Je vaše výstava na Pražském 
hradě, která trvá až do 2. března, 
vrcholem vaší výstavní kariéry?

Ano. Sochy jsou vypůjčené 
z různých galerií a od soukromých 

sběratelů, některé jsem znovu viděl 
po mnoha letech. Hodně soch jsme 
ale na Hrad přivezli také z mého ate-
liéru v Salmovské ulici, kde pracuju 
už skoro padesát let.

Která z vašich soch vám nejvíce 
přirostla k srdci?

Určitě Ifigenie, v níž jsem zobra-
zil dceru krále Agamemnona, která 
měla být obětována kvůli tažení řec-
kých vojsk do Troje. Velice mě oslo-
vilo Euripidovo drama, které uved-
lo v polovině 80. let Divadlo Na 
zábradlí. Agamemnon se rozhoduje 
mezi rodinou a politikou. Když se 
rozhodne svoji dceru zachránit, ona 
sama vstoupí dobrovolně na oltář 
a obětuje svůj život pro slávu Řecka. 
Když byl Václav Havel zvolen prezi-
dentem, chtěl jsem mu dát jednu ze 
svých soch jako dar. Pan prezident 
mě požádal, abych mu sochu vy-
bral sám, tak jsem naložil Ifigenii na 
auto a odvezl ji na Hrad. Byla s ním 
v jeho kanceláři po celou dobu jeho 
úřadu.

Motiv sebeobětování hraje vý-
raznou roli i v jiném vašem díle – 
posmrtné masce Jana Palacha.

Posmrtná maska Jana Palacha 
není umělecké dílo, je to poslední 
služba, kterou jsem mohl jako so-
chař Janu Palachovi poskytnout. 
Když mladý člověk obětuje svůj ži-
vot pro něco, co přesahuje jeho ži-
vot, ať je to velikost Řecka anebo 
svoboda v Československu v roce 
1969, je to povznášející.

Co dalšího pro vás znamenala 
smrt Jana Palacha a později i smrt 
Jana Zajíce?

Pro mě to byla hlavně změna ži-
votního postoje. Všechno jsem si od 
základů přehodnotil. Tenkrát jsem 
ještě nevěděl, že jsme s Janem Pala-
chem příbuzní. Můj tatínek Václav 
Zoubek a jeho maminka Libuše Pa-
lachová byli bratranec a sestřenice. 
Palachovu posmrtnou masku jsem 
pověsil na zeď v dílně a zůstala tam 
viset po celou dobu normalizace. To 
jsem už nemohl cestovat, vystavovat 
a prodávat, mohl jsem jen restau-
rovat. Tehdy se nám zdálo, že nor-
malizace nikdy neskončí. Lidé byli 
lhostejní, uzavřeli se do sebe a oběť 
obou Janů se mnohým jevila jako 
zbytečná.

Na Žižkově jste prožil větši-
nu svého života, konkrétně ve Fi-
bichově ulici. Vnímáte, jak se tato 
čtvrť za ta léta proměnila?

Okolí domu, kde jsem bydlel 
a kde vlastně bydlím stále, se zas 
tak nezměnilo. Samozřejmě kromě 
židovského hřbitova, který se pro-
měnil úplně. Byly tam krásné ba-
rokní náhrobky, pohřbívalo se tam 
po mnoho generací. Když padlo 
rozhodnutí udělat z hřbitova park, 
vjely tam pásové traktory s radlice-
mi, náhrobky povalily a zahrnuly je 
hlínou. Pak jsme měli před okny po 
mnoho let park a dětské hřiště. Teď 
je tam věž, proti které jsem protesto-
val, ale už jsem si zvykl.

Na žižkovské radnici jsou umís-
těny dvě z vašich soch a jedna 
z nich má také spojitost s Janem 
Palachem. 

Ta na dvoře se jmenuje Strážce a je 
z roku 1975. Vrátil jsem se v ní znovu 
k motivu, který jsem použil u soch 
První strážce a Druhý strážce z roku 
1971, což byl Jan Palach a Jan Zajíc. 
Obě jejich sochy jsem udělal jako 
kříž, který je tvořen hlavou s auten-
tickými rysy, rozpaženýma rukama 
a nehmotným tělem, které jsem udě-
lal jako modelovaný sloup. Ve Stráž-
ci jsem zpodobnil sám sebe, tvář té 
sochy má mé rysy. Gesto mé ruky je 
podobné jako u soch obou Janů, ale 
mé tělo je hmotné, byť destruované. 
Protože oni byli hrdinové a já oby-
čejný člověk.

Odkud berete největší inspiraci?
Z řeckého umění. Poprvé jsem byl 

v Řecku v roce 1958, to byl pro mě 
přelomový rok. Řecké umění spojuje 
projevy lidské i božské a stalo se pro 
mne velkou inspirací. Můj největší 
nedosažitelný vzor je Feidiás, nej-
větší řecký sochař. Lidské a božské 
je v jeho sochách dokonale spojeno.

Souvisí s vlivem řeckého umění 
i vaše charakteristické zlacení soch?

Sochy bez polychromování se dě-
lají posledních dvě stě let. Předtím 
byly všechny barevné. Já se vracím 
k minulosti, takže jsem se vracel 
i k polychromii a zlacení. Mám rád 
to napětí mezi levným cementem, 
z něhož jsou sochy udělány, a dra-
hým zlatem, které cement zdobí. 
TNapětí mezi všedním a nadčaso-
vým se mi líbí. 

Líbí se vám současná tvorba ji-
ných sochařů?

Mám rád Michala Gabriela, ale 
teď se posunul do polohy, která je mi 
vzdálenější. Moji současní kolegové 
žijí normálně, ale dělají trosky, plís-
ně a jiné hrozné věci. Zdá se mi, že 
klamou. Já se snažím, aby můj život 
a mé dílo tvořily jeden celek. I když 
si uvědomuju, že dílo po smrti auto-
ra už bude žít svůj život. n

Martin Hošna

Olbram Zoubek
(nar. 1926) patří k významným 
českým sochařům současnosti. 
Rodák ze Žižkova vytvořil řadu 
soch pro veřejný prostor, napří-
klad Pomník obětem komunismu 
na Petříně nebo Socha pro Miladu 
Horákovou na Smíchově. V led-
nu roku 1969 sejmul posmrtnou 
masku Janu Palachovi. Sedm-
náct let restauroval renesanční 
sgrafita na zámku v Litomyšli.

Socha Strážce na dvorku 
žižkovské radnice
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Loutkové představení Echt Street Puppets 
rozvášní žižkovský masopust
Největším překvapením na letošním masopustu bude loutková podívaná Echt Street Puppets, kte-
rá si vysloužila řadu uznání u nás i v zahraničí. O improvizovaném vystoupení o masopustním 
úterý 4. března a celé podivuhodné dramaturgii se rozhovořil zakládající člen souboru Honza 
Bažant.

Co slibuje soubor Echt Street 
Puppets za podívanou?

Těšíme se, že představíme Žižko-
vanům celých dvanáct našich obřích 
loutek! Největší dosahují bezmá-
la čtyři a půl metru. Na správném 
masopustu nesmí chybět Smrtka, 
speciálně zrenovovaná pro žižkov-
ský karneval. Přivezeme také Ďáb-
la s dvěma tvářemi, loutku, která 
byla k vidění naposledy v roce 2010 
na Pražském karnevalu na Smícho-
vě. Na Žižkově bude v doprovodu 
malých, dvouapůlmetrových čer-
tů. Můžete se těšit také na Vodní-
ka a přijede také věž s Princeznou, 
o kterou se utkají bojechtiví Rytíři 
se svými vlajkonoši. 

Jak bude probíhat interakce 
s publikem?

Loutky mají svoje charaktery, na 
základě kterých jednají, reagují ne-
jen na sebe navzájem, ale především 
na své okolí. Zejména krosnové lout-
ky jsou velice živé, často se nám ro-
zutečou a dá velkou práci je zase se-
hnat dohromady. 

Povězte, jak se skoro pětimetro-
vé gigantické postavy ovládají?

Naše největší loutky jsou ovládá-
ny více vodiči pomocí mechanických 
převodů a táhel. Zpravidla je zde ři-
dič, který má na starosti samotný po-
hyb loutky, jiný uvnitř ovládá hlavu 

a potom jsou tu samostatní vodiči 
rukou. Krosnové loutky, jak napo-
vídá označení, nese jediný vodič na 
zádech. Jsou zpravidla až ke třem 
metrům vysoké, hlava se ovládá po-
mocí speciální helmy a ruce vodíme 
buď přímo v upravených rukavicích, 
nebo pomocí tyček zvaných čempu-
rity. Tento název a způsob vodění 
pochází až z dalekého ostrova Jáva.

Jakým způsobem navazujete na 
českou loutkářskou tradici?

Snažíme se pokračovat v tradi-
ci loutkového divadla, která je zde 
v Čechách velice silná. Naše lout-
ky, ač mnohonásobně zvětšené vol-
bou zobrazovaných charakterů, na 
tradiční schémata navazují. Máme 
Smrtku, Čerta, Vodníka, Rytíře. 
Také vystoupení na Žižkovském 
masopustu je pro nás navázání na 
tradici a osobně veliká radost, pro-
tože skupina Hura Kolektiv, ze kte-
ré Echt Street Puppets vychází, se 
formovala právě během studií na 
žižkovské SUPŠ a v devadesátých 
letech jsme se také pravidelně ma-
sopustu účastnili.

Odkud tedy berete inspiraci?
Inspiraci bereme právě z tradič-

ních kusů českých loutkářů. Systé-
my vodění kombinujeme se všemi 
možnými technologiemi, se kterými 
se na cestách setkáme.

Věnujete se kromě loutkové-
ho představení i komiksové tvor-
bě. Našli bychom prvky komiksu 
i v Echt Street Puppets?

Určitě to nějaké stopy zanechává. 
Pro mne je ale především důležitý 
kontrast mezi prací s obřími loutka-
mi na cestách a s tou spoustou lidí 
a prací na komiksech, na nichž dě-
lám sám a maximálně se občas po-
tkám se scénáristou. Tvoří to pro 
mne harmonii. Když jsem už unave-
ný z lidí, rád se dobiji nad kreslením, 
a když už zase začíná toho klidu být 
příliš, hurá na cesty.

Často vystupujete v zahraničí. 
Liší se nějak představení v cizině 
od toho tuzemského?

Velká výhoda pouličních spek-
táklů, kterými se zabýváme, je ab-
sence jazykové bariéry. Většina 
akce se odehrává vizuálně, v ges-
tech, ve výtvarném výrazu lou-
tek, emoce jsou vyjadřovány ma-
ximálně citoslovci. Můžeme tedy 
hrát v podstatě kdekoliv. Hodně 
také záleží na atmosféře předsta-
vení. Když vystupujeme na Karne-
valu der Kulturen v Berlíně, kde je 
v pětihodinovém průvodu bezmála 

osm set tisíc diváků, je atmosféra jiná 
a fungují jiné věci než na komorní 
akci pro pár stovek účastníků. Proto 
klademe maximální důraz na impro-
vizaci, která, když se povede navázat 
spojení s publikem, činí z vystoupe-
ní jedinečný zážitek jak pro nás, tak 
i pro publikum. Diváci se trochu 
liší podle temperamentu obvyklém 
v dané zemi, ale je to obecně o ote-
vřenosti a ochotě lidí přistoupit na 
hru s loutkami a také o tom, koho 
v průvodu potkáme. Máme spous-
tu různých zážitků, kdy třeba v Pol-
ské Kališi unesli svatebčané jedno-
ho z rytířů do hospody a vydali ho 
až po obléhání vlajkonoši. Nebo 
když jsme se v Luodongu na Taiwa-
nu ztratili hlavnímu průvodu s tříh-
lavým drakem v úzkých uličkách 
a malá představení, která vznikala 
pro obyvatele naprosto spontánně 
a v interakci se skútry a náhodnými 
chodci, byla potom nezapomenutel-
ná. Při vystoupení na ulici se může 
stát cokoliv, každé vystoupení je jiné 
a to nás na tom nejvíc baví.

Na jaký dosavadní úspěch jste 
nejvíce pyšní?

Ceníme si ceny z Berlínské-
ho Karnevalu der Kulturen z roku 
2009 a také pozvání na Mezinárod-
ní Festival loutkového divadla v Ka-
oshiungu, který naše loutky v roce 
2010 otevíraly. n

Echt Street Puppets 
je pražský divadelní 
soubor, který se spe-
cializuje na prezentaci 
vlastních gigantických 
mechanických mobil-
ních loutek ve veřejném 
prostoru. Ve svém 
přestavení navazuje na 
tradiční českou loutkář-
skou tradici, zároveň se 
ale nechá volně inspi-
rovat jakýmikoli vlivy 
ze zahraničí. Loutky se 
v podání Echt Street 
Puppets stávají živými 
bytostmi, o čemž se 
přesvědčili diváci na 
různých městských 
slavnostech napříč 
Evropou. Zakládající 
člen Honza Bažant, 
s nímž je v Radničních 
novinách rozhovor, patří 
kromě toho k úspěš-
ným autorům komiksu 
(Krakatit, Pán Času).

Loutkový soubor má bohaté zkušenosti z městských slavností po celém světě

-ham-

foto: echtstreetpuppets.com
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Expediční kamera 
slibuje nevšední 
adrenalin a 3D snímky
Filmový festival Expediční kamera zavede diváka do di-
vokých a nebezpečných míst, kam se běžný smrtelník jen 
tak nedostane. 

Dne 19. února určitě zamí-
ří do kina Aero fanoušci 
jeskyňaření, extrémních 
sportů nebo dobrodruž-

ných cestopisů. Přehlídka špičko-
vých filmů z české i zahraniční pro-
dukce, které byly vybrány převážně 
z vítězných snímků mezinárodních 
filmových festivalů, nabídne adrena-
linové dokumenty o objevování do-
sud nepoznaných míst anebo před-
staví bizarní a nebezpečné sporty 
v útrobách jeskyní a kaňonů. 

Sedmiminutový snímek Cave uni-
cycling zachytil nebezpečné kejkle 
v úzkých a temných prostorách na 
jednokolce, kanadský film Down the 
line prozkoumal kaňon v okolí Squa-
mishe, a to na obyčejné kánoi, kte-
rá musí skrze nebezpečné vodopá-
dy a dravý proud zdolat neskutečné 
překážky. Ani film Tatry bez limitov 
se nevyhýbá extrémnímu nasaze-
ní – parta slovenských vrcholových 
sportovců se snaží přelézt legendár-
ní tatranskou stěnu, což se neobejde 
bez zdravotních následků. Své ho-
rolezecké umění představí i hrdino-
vé filmů Autana, Ti z labského údolí či 
Honnold 3.0. 

Expediční snímek Pygmejové se 
vydává po stopě nejmenších lidí pla-
nety Pygmejů ve Středoafrické re-
publice, kteří jsou v ohrožení nejen 
civilizací, ale i hrůznými válečnými 
konflikty v dané oblasti. Zajímavou 
sondou do vlastní sebetrýzně je film 
The Empty Quarter, kde hlavní aktéři 
táhnou třísetkilový náklad pustou 

pouští Rub al-Chalí. Vrcholem festi-
valu je bezesporu 3D dokumentární 
film Domino – hra v podkroví ztracené-
ho ráje o objevování nejdelší křemen-
cové jeskyně světa ve Venezuele. Do-
jde i na promítání stereoskopických 
fotografií z podzemí Moravského 
krasu. 

„V odpoledním promítacím bloku vy-
stoupí jako host Mark Audy, který při-
blíží natáčení 3D filmu Domino – hra 

v podkroví ztraceného světa, ve večer-
ním programu nebude chybět účastník 
MS v Adventure Race – Costa Rica 2013 
Jarda Krajník, který nám poví detai-
ly o devítidenním expedičním závodu,“ 
upřesnila Lenka Nováková, mana-
žerka festivalu. Přehlídka dokumen-
tárních filmů Expediční kamera se 
koná od 17 hodin a potrvá až do noč-
ních hodin. n

-ham-

Groteskní figurální variace budou 
k vidění v Atriu

V prostorách žižkovského Atria se 
koná výstava Jiřího Sopka a Jiří-
ho Středy nazvaná Figurace, kde 
se spojí figurální sochařská práce 
s výtvarným uměním.

V koncertní a výstavní síni Atri-
um na Žižkově můžou návštěvní-
ci zhlédnout výstavu současných 
umělců, které přes žánrovou různo-
rodost spojuje především zajímavé 
barevné pojetí, existenciální symbo-
lika a figurální námět. Jiří Sopko je 
představitel Nové figurace a svým 
autentickým pojetím často vytváří 

až groteskní malířská díla. Podobně 
je na tom i sochař Jiří Středa, který 
grotesknost na rozdíl od svého kole-
gy prolíná s klasičností. Ve své tvor-
bě upřednostňuje vlivy egyptského 
sochařství, často kombinované s mi-
nimalismem a bezpředmětným umě-
ním. Klasická lidská postava tak 
v podání obou autorů dostává zcela 
jiný rozměr, v němž se bolestné po-
znávání světa konfrontuje s křehkou 
alegorií. Vernisáž proběhne již 13. 
února v  18 hodin, výstava bude ote-
vřena od 14. února do 14. března. n

-ham-

Slast z nesvobody v divadle Ponec

Taneční skupina VerTeDance uve-
de 4. a 5. února v divadle Ponec 
premiéru představení Korekce, je-
hož námětem je zamyšlení nad 
naší (ne)schopností využít vlastní 
svobody. 

Co je to svoboda? Toužíme skuteč-
ně po ní? Tyto dvě zásadní otázky 
si klade soubor VerTeDance, kte-
rý předvede svoje taneční umění ve 
zcela novém zpracování, které pou-
káže hlavně na to, že svoboda umí 
být pěkně vyčerpávající. Možnost 

neomezeného výběru možností, jak 
se v životě rozhodnout, umí i sva-
zovat a přinášet neskonalou úna-
vu. A tak si VerTeDance, které tvo-
ří tanečnice a choreografky Veronika 
Kotlíková a Tereza Ondrová s další-
mi hosty, na prknech vyzkouší úpl-
ný protipól, a to zažít slast z nesvo-
body, ze spoutání a určenosti, kde 
neexistují pochybnosti. Režie před-
stavení, které volně navazuje na site-
-specific projekt Naučená bezmocnost, 
se ujal uznávaný divadelní režisér 
Jiří Havelka. n

Malířské figurace a sochařská práce budou k vidění v Atriu

Představení Korekce v podání taneční skupiny VerTeDance 

foto: Ponec

foto: Atrium Žižkov

Festival Expediční kamera zavede diváka do temných prostor jeskyní...

foto: Expediční kamera

foto: Expediční kamera

... a poukáže na nebezpečné adrenalinové sporty

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

 7. pá 18.00 Pyžámkový večírek 
aneb Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my – hlídá-
ní dětí od 3 let, info a rezerva-
ce Jolana tel.: 603 416 724 

9. a 16. ne 15.00 Nedělní herna
11. út 9.45 Hyperaktivní dítě v ro-

dině aneb Už si nevím rady 
– s etopedkou, rezervace 
nutná, tel.: 603 416 724

17. po – 21. pá vždy 7.30 –16.30 
Jarní příměstský tábor aneb 
Týden plný her – celodenní 
zábavný program pro školáky 
– info, přihlášky a kurzovní 
řád na www.nova-trojka.cz. 
Rezervace nutná, 
tel.: 603 416 724 

23. ne 20.00 Dvanáctá Procházka 
filmem – Show! (2013), režie 
Bohdan Bláhovec

25. út 10.00 Očkovací kalendář 
aneb Jak se v tom vyznat – 
s lékařkou, rezervace nutná, 
tel.: 603 416 724

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

 4. út 17.00 –20.00 Tiffaniho vitráže  
– dílna pro dospělé a děti od 
12 let, přihlášky předem

11. út 17.00 –19.00 Smaltování 
– výroba šperku technikou 
pravého smaltu, přihlášky 
předem

27. čt 16.30 –18.00 a 18.30 –20.00 
Víly a panenky z ovčího rou-
na , přihlášky předem

Nabídka na jarní prázdniny:
17.–21. 2. 8.30 –16.30 Povolaní 

v povolání – příměstský tábor 
pro děti 6–15 let, více na 
www.ulita.cz

15.–22. 2. Jarní lyžařský tábor pro 
začátečníky i pokročilé lyžaře 
a snowboardisty – Penzion 
Prajsko, Jablonec nad Jize-
rou, pro děti 6 –16 let, více na 
www.ulita.cz

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

 8. so 15.30 –18.30 Plánovací 
setkání Komunitní zahrada 
Krejcárek

 8. so 16.00 –19.00 Dětský karneval 
se skupinou Myš a Maš, pro 
rodiče s dětmi 2–8 let

12. a 26. st 9.30 –11.30 Mateřská 
dovolená jako nová příleži-
tost – cyklus seminářů pro 
rodiče v rámci projektu OPPA 
včetně hlídání dětí zdarma, 
více na www.rkulitka

13. a 20. st 10.00 –12.00 Malá škola 
time managementu – s lek-
torkou, hlídání dětí zajištěno, 
přihlášky předem

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

Může přijít kdokoliv ve věku 11–21 
let, každý všední den od 14.00 
do 19.00, a to i ve většině svátků 
a prázdnin. Nabízíme zábavu (PC, 
fotbálek, hřiště), podporu a pomoc 
(pokud máš nějaké problémy nebo 
něco řešíš) a také pohodu. Vstup 

zdarma, každý může kdykoliv přijít 
(a odejít). 

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

 8. so 7.30 –19.00 výlet do 
Moritzburgu „Tři oříšky pro 
Popelku“ a Drážďan 

1. 3. 6.15–19.00 jednodenní lyžování 
pro děti i rodiče 

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

 2. so 10.00 –14.00 Zimní vyrábění 
 3. po 18.00 Logopedie s dětmi 

2 –6 let 
13. čt 14.00 –15.30 Tajemství žen-

ského pánevního dna – mýty 
a omyly při jeho posilování

Studenti UJAK sbírali zkušenosti 
v Integračním centru Zahrada
Už od roku 2012 probíhá úspěšná spolupráce Univerzity Jana Amose Komen-
ského Praha s Integračním centrem Zahrada, denním stacionářem, který na-
vštěvují děti a mladí lidé s kombinovaným postižením ve věku od 6 do 20 let. 
Centrum, které je příspěvkovou organizací městské části, poskytuje zdravotnic-
kou, sociálně právní, rehabilitační a speciálně pedagogickou péči a poraden-
skou činnost pro rodiny s dětmi s handicapem.

V rámci projektu spoluprá-
ce obou institucí vznikl 
a v období říjen až pro-
sinec 2013 byl realizován 

specializovaný kurz pro studenty 
bakalářského studia z Univerzity 
Jana Amose Komenského. Kurz byl 
realizován v pěti výukových blocích 
a účastnily se ho dvě patnáctičlenné 
skupiny studentů,  kteří se po absol-
vování studia budou zabývat speci-
ální pedagogickou činností a praco-
vat s dětmi a lidmi s handicapem.

Studenti se v rámci projektu se-
známili s prostředím, kde probíhá 
edukační činnost, a doplnili si své 
teoretické poznatky o zkušenosti 
z praxe, během jednotlivých bloků 
výuky si studenti mohli prakticky 
vyzkoušet vzdělávací a podpůrné 
aktivity v rámci bazální stimulace, 
muzikoterapie, fyzioterapie a dal-
ších oblastí práce s klienty. Dílčí 
aktivity v kurzu byly vedeny od-
bornými pracovníky, pedagogy a te-
rapeuty z Integračního centra.

Projekt byl zúčastněnými stu-
denty i pedagogy považován za vel-
mi přínosný, a to z důvodu získání 
a prohlubování potřebných znalostí 
a orientace v daném oboru.

„Praktická zkušenost z projektu po-
máhá mnohým studentům vytvořit si 
adekvátní představu o jejich budou-
cím profesním uplatnění. Seznámení 
s jednotlivými terapiemi bylo velmi po-
drobné, studenti si v praxi mohli vy-
zkoušet různé pomůcky a tím obohatit 
teoretické poznatky získané ve výuce na 

univerzitě,“ uvedla Martina Bürgero-
vá, vyučující z katedry speciální pe-
dagogiky UJAK, která na kurzech 
studenty doprovázela.

S ohledem na pozitivní zpětnou 
vazbu jak od studentů univerzity, 
tak i od pedagogů Integračního 
centra, plánují obě zúčastněné in-
stituce v dalších letech intenzivnější 

rozvoj spolupráce v oblasti výuky 
studentů i v koordinaci student-
ských praxí.

Projekt spolupráce mezi UJAK 
Praha a Integračním centrem Zahra-
da mohl vzniknout a být realizován 
díky dotaci z Grantového a podpůr-
ného fondu městské části Praha 3. n

-red-

Klub přátel 
Žižkova zahajuje 
čtyřiačtyřicátou 
sezonu

Charakteristickým rysem obyvatel 
Žižkova vždy byla družnost, ať v ži-
votě, tak i při využití volného času. 
Pěvecká sdružení, ochotnické soubo-
ry, různé zájmové kroužky, sportov-
ní oddíly a další aktivity v kolektivu 
umožňovaly smysluplné využití vol-
ného času a realizování zájmů kaž-
dého. S průběhem doby ale těchto 
zájmových sdružení stále ubývalo.

Přesto koncem 60. let minulé-
ho století založilo několik zájemců 
o historii Žižkova spolek, který byl 
pojmenován „Klub přátel Žižkova“. 
Spolek měl ustavující schůzi 10. břez-
na 1970 v hotelu Tichý. Do stanov si 
dal úkoly, které jsou dodnes platné. 
Pořádání přednáškové a vycházkové 
činnosti, shromažďování a archivo-
vání materiálů o minulosti a přítom-
nosti Žižkova. A ty eventuelně posky-
tovat zájemcům k jejich studiu.

Se zahájením dalšího roku činnos-
ti zveme mezi své členy všechny, kteří 
mají podobné zájmy. Není jim cizí his-
torie, ale i současnost městské části Pra-
hy 3 a chtěli by strávit část svého volné-
ho času mezi našimi členy klubu.

Klub zahajuje další, už čtyřicá-
tý čtvrtý rok své činnosti v klubov-
ně v ulici Blahoslavova 2, v Praze 3. 
Pro zájemce a členy je klubovna pří-
stupna vždy v úterý od 15.00 hodin.
Více na www.zizkov-kpz.webnode.cz, 
e-mailu: kpz@volny.cz. n

Klub přátel Žižkova

Tak se slavily Vánoce 2013 v Klubu 
přátel Žižkova

foto: IC Zahrada

foto: KPŽ

IC Zahrada 
navštěvují děti 
s handicapem

Studenti si 
mohli obohatit 
teoretické 
poznatky 
Martina Bürgerová, UJAK
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KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory 
Táboritská 22, tel.: 222 712 940 
e-mail: senior@remedium.cz 
www.vstupujte.cz 

 5. st 15.00–18.00 Den otevřených 
dveří – s možností zápisu do 
kurzů

Průběžný zápis na volná místa v kur-
zech němčiny, angličtiny, francouzšti-
ny, PC začátečníků, cvičení a trénová-
ní paměti a mozkových funkcí.

Plán na jaro – celodenní poznávací vý-
lety do Roudnice nad Labem a Loun, 
bližší informace v Klubu. 

Během února bude v Klubu také k dis-
pozici program Měsíce péče o tělo – 
cyklus přednášek v březnu. 

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

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

Na www.dluhovylabyrint.cz informa-
ce z oblasti dluhové problematiky, ale 
možné i pokládat dotazy v rámci inter-
netového poradenství. 

Více na www.remedium.cz.

Svaz diabetiků ČR
17. po vycházka Strahovský klášter 

– sraz 13.30, zast. tram. 22 
Pohořelec

21. pá 16.00 zpívání při harmonice, 
Dům s pečovatelskou služ-
bou, Roháčova 26

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2

 4. út 16.30 J. Kraus – Jaká je 
dnešní čeština aneb mluvíme 
na Žižkově česky?

18. út 16.00 Výroční schůze Klubu 
přátel Žižkova

Cvičení pro seniory a seniorky

TJ Sokol Žižkov II. – spinální cvičení, 
Tai-či, izometrie, čínské zdravotní cvi-
čení na pohybové ústrojí, pramen mlá-
dí – tréninky: po, st, čt 10 –11 hod.,
kontakt: Václav Mornštejn, 
tel.: 604 725 657,
e-mail: judo.sebeobrana@seznam.cz

Nadační fond Magdaléna
Emauzské opatství, 
Vyšehradská 49/320, Praha 2, II. patro

26. st 17.00 –18. 30 Čaj o páté v Mag-
daléně na téma Jak mám pečovat, 
když je moje pomoc odmítána (pro 
všechny pečující a blízké onkologicky 
nemocného člověka)

Sbor Církve bratrské
Koněvova 24

Každý čt 18.00 –20.00 Aj pro dospělé 
s rodilými mluvčími (mírně a stř. pokro-
čilí) – od 13. 2., přihlášky a více info: 
www.cb.cz/praha3.

Důležité informace z městského 
úřadu najdou cizinci na webu 
i ve svém jazyce
Na webu městské části Praha 3 fungují stránky pro cizince, na kterých najdou 
nejdůležitější informace o fungování a službách odborů úřadu městské části. 
Internetové stránky jsou přeloženy do tří jazykových mutací – angličtiny, ruš-
tiny a vietnamštiny. 

Na internetových stránkách 
radnice naleznou cizinci, 
kterých je v Praze 3 hláše-
no téměř 10 500, servisní 

informace z odborů, které sami nej-
častěji navštěvují. Jedná se o infor-
mace odboru sociálních věcí, školství 
a zdravotnictví, živnostenského a ma-
tričního odboru, odboru dopravy 

a životního prostředí. V anglickém, 
ruském i vietnamském jazyce jsou na 
stránkách uveřejněny i kontakty a od-
kazy na instituce a organizace, které 
se zaměřují na pomoc cizincům.

„Cílem nových informačních strá-
nek je zajistit cizincům, kteří žijí a pra-
cují na území Prahy 3, přístup k infor-
macím o jejich právech a povinnostech. 

O možnostech, kde, co a jak mohou vy-
řídit, ale také o službách, které mohou 
využívat při řešení různých životních si-
tuací,“ vysvětluje Ivana Parobková 
z odboru sociálních věcí, která se na 
uvedení stránek do provozu podíle-
la. „Na obsahové správnosti a srozumitel-
nosti informací spolupracovaly všechny 
zainteresované odbory a také organizace 

Centrum pro integraci cizinců, která za-
jistila překlady,“ dodává Parobková.

Internetové stránky pro cizince 
MČ Praha 3 byly zprovozněny jako 
součást projektu na podporu integra-
ce cizinců s názvem „Praha 3 – spo-
lečné soužití“, který byl spolufinan-
covaný Ministerstvem vnitra ČR. n

-mot-

Nový občanský zákoník – změny v oblasti nájemního bydlení IV.
Závěrečným tématem našeho seri-
álu je vyúčtování služeb. Tuto pro-
blematiku dosud upravovaly zejmé-
na zákon  č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, vyhláška č. 372/2001 Sb., 
kterou se stanoví pravidla pro 
rozúčtování nákladů na tepelnou 
energii, na vytápění a nákladů na 
poskytování teplé užitkové vody 
mezi konečné spotřebitele a Ce-
nový věstník Ministerstva financí 
č. 13/2009. Dlouhodobě však chy-
běla komplexní legislativní úprava 
této oblasti.

Nový občanský zákoník č. 89/2012 
Sb. přinesl řadu změn. Mezi ně pat-
ří také novinky v oblasti vyúčtování 
služeb u nájemního bytu. Z § 2247 
tohoto zákona vyplývá, že pronají-
matel a nájemce si mohou ujednat, 
která plnění spojená s užíváním 
bytu (tj. služby) zajistí pronajímatel. 
Pokud k výše uvedené dohodě ne-
dojde, pronajímatel zajistí po dobu 

nájmu nezbytné služby. Novinkou je 
vymezení těchto nezbytných služeb. 
Nově je pronajímatel povinen za-
jistit (není-li sjednáno něco jiného) 
např. dodávku vody, dodávku tepla, 
odvoz komunálního odpadu, osvět-
lení a úklid společných částí domu 
apod. 

Nový občanský zákoník zároveň 
ve věci způsobu rozúčtování cen 
a úhrady za služby odkazuje na jiný 
právní předpis. Konkrétně se jedná 
o zákon č. 67/2013 Sb., kterým se 
upravují některé otázky související 
s poskytováním plnění spojených 
s užíváním bytů a nebytových pro-
storů v domě s byty. Tento zákon 
přináší první komplexnější úpravu 
vyúčtování služeb. Jeho základní 
tezí je předpoklad, že veškerá ujed-
nání podle tohoto zákona musí mít 
písemnou formu. Ta přináší všem 
účastníkům větší právní jistotu. Zá-
kon také vymezuje základní pojmy. 
Pro nájemníky je stěžejní definice 

osob rozhodných pro rozúčtování 
služeb, tj. jaké osoby se do vyúčto-
vání zahrnují. Jako pozitivní lze 
shledat i stanovení okruhu služeb, 
na které se úprava tohoto zákona 
vztahuje. Nově je upraven způsob 
rozúčtování u jednotlivých služeb, 
např. náklady na čištění komínů se 
rozúčtují podle počtu používaných 
vyústění do komínů. Nájemníci také 
určitě přivítají legislativně upravená 
pravidla pro předkládání vyúčtová-
ní ze strany pronajímatele, včetně je-
jich případné reklamace.

Průlomovou novinkou je mož-
nost sjednání paušální částky ná-
jemného a služeb (doposud bylo 
potřeba tyto dvě částky rozdělit, 
v opačném případě bylo rozhod-
nutím Nejvyššího soudu sp. zn. 26 
Cdo 2121/2006 dovozena absolutní 
neplatnost nájemní smlouvy) a po-
vinnost pronajímatele vystavit na 
žádost nájemce pro účely sociál-
ních dávek poskytovaných v oblasti 

bydlení podrobný rozpis paušální 
platby s vyčíslením jednotlivých po-
ložek za zúčtovatelné služby. Na-
opak nepříjemným překvapením 
může být pro obě strany platba po-
kuty ve výši 100 Kč v případě nespl-
nění některé z povinností stanovené 
tímto zákonem (v případě prodle-
ní s platbou delší jak 5 dnů od její 
splatnosti činí poplatek z prodlení 
1 promile denně).

Jak se osvědčí nový zákon v praxi, 
se uvidí postupně. Ne všechna jeho 
ustanovení jsou totiž v tuto chvíli 
účinná, např. při rozúčtování a vy-
účtování nákladů na služby za loň-
ský rok se budeme řídit ještě původní 
právní úpravou. Už jen jeho samot-
nou existenci však již nyní můžeme 
hodnotit pozitivně, jelikož přiná-
ší alespoň základní oporu při řešení 
sporů v oblasti vyúčtování služeb. n

Petra Skuhrová a Kristýna Krušinská
Občanská poradna REMEDIUM

Stránky pro 
cizince najdete na 
www.praha3.cz/
informace-pro-cizince 
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ÚKLIDOVÁ FIRMA ASTOR
Provádí úklid domů, chodníků a kanceláří. Dále 

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

www.astor-servis.cz

RT-REALITY-byt_RadnicniNoviny_10-2013_67x42.indd   1 23.10.2013   13:01:08

 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

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby
Koněvova 141 | Praha 3 | tel. 602 884 800

www.danovyservis.eu

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
daňový servis pro fyzické i právnické osoby

www.danovyservis.eu
Praha a okolí  tel.: 602 884 800

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

NÁVRAT A POSÍLENÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE
ŘEŠENÍ OSOBNÍCH PROBLÉMŮ
Autentico, Kubelíkova 43. Praha 3

tel. 775 338 314 nebo 777 651 653

Policie varuje seniory před falešnými opraváři
„Dobrý den, přišel jsem Vám opra-
vit televizi, aby Vám fungova-
la i v následujících dnech…“ Tuto 
větu během posledních čtyř měsí-
ců slyšelo na pražském Jarově mi-
nimálně pět seniorek. Po pár minu-
tách těmto ženám zbyly jen oči pro 
pláč, neboť jim z bytu kromě seri-
ózního opraváře zmizely i jejich fi-
nanční úspory. Celková způsobená 
škoda není zrovna malá, přesahuje 
100 tisíc Kč.

Co se vlastně děje za zavřenými 
dveřmi domácností? Scénář je zhru-
ba následující: Na zvonek osamělé 
seniorky zazvoní neznámý muž, kte-
rý vypadá seriózně a hovoří o tom, 
že je potřeba provést kontrolu sig-
nálu u televize a následnou opravu, 
protože by jinak televize v následují-
cím týdnu nemusela fungovat. 

Seniorka pozve „opraváře“ do 
bytu a dovede jej do místnosti, kde 
se nachází televize. Na tomto mís-
tě u televize jí muž předá do ruky 
černou krabičku. Poté seniorce sdě-
lí,  že tuto krabičku musí přikládat 
na zeď na různých místech, aby on 
mohl zjistit sílu televizního signálu. 
Po chvíli je seniorka vyzvána, aby 
s krabičkou vyzkoušela sílu televiz-
ního signálu v jiné místnosti (např. 
v kuchyni). 

Následně muž sdělí seniorce, že 
oprava bude stát např. 500 Kč. Za-
znamenali jsme i případy, že po 
předložení požadované bankovky 
muž seniorce sdělí, že oprava bude 

dražší, anebo že pokud zaplatí dvou-
tisícikorunovou bankovkou, tak že jí 
muž vrátí přesně. Nakonec však muž 
seniorce sdělí, že oprava bude pro-
vedena zdarma. Následně je senior-
ka mužem opětovně vyzvána, aby ve 
vedlejší místnosti kontrolovala sílu 
televizního signálu. Pak se stává, že 
muž beze slova zmizí z bytu anebo 
se rozloučí a odchází pryč. Poškoze-
né seniorky někdy zjistí škodu hned, 
jindy až za delší dobu. Prověřování 
těchto skutků ze strany policejního 
orgánu je tak komplikované.

V uvedených pěti případech se 
vždy jednalo o holohlavého muže 
ve věku zhruba 40–50 let o výšce 

zhruba 190 cm, který byl slušně oble-
čen a hovořil plynně česky. Ve všech 
případech se vydával za opraváře 
televizorů.

Policisté z místního oddělení Ja-
rov by tímto způsobem chtěli požá-
dat spoluobčany o pomoc při pát-
rání po dosud neznámém pachateli, 
ale i případně po dalších skutcích, 
které nemusely být ze strany pod-
vedených občanů oznámeny. Důvo-
dy mohou být různé, např. obava ze 
zesměšnění. Věřte, že odsouzení si 
však zaslouží podvodník a nikoliv 
oběť trestného činu.

Zároveň bychom rádi touto 
formou varovali seniory celého 

pražského Žižkova, aby si dávali 
pozor na toho, koho pouštějí neje-
nom do bytu, ale i do společných 
prostor domu. Pokud si nebude-
te jisti, zda se jedná o skutečného 
opraváře, pracovníka energetické či 
telekomunikační firmy, tak neváhej-
te a klidně zavolejte na bezplat-
nou linku Policie ČR – 158 anebo 
bezplatnou linku Městské policie 
Praha – 156. Policisté a strážníci se 
zlobit nebudou a vy možná nepři-
jdete o naspořené úspory. Skuteč-
ný opravář totiž počká, podvodník 
uteče. n

npor. Mgr. Jan Krátký, 
vedoucí oddělení Jarov

Plavecká škola 
hledá nové členy
Plavecká škola působící ve sportovním 
areálu Pražačka přijímá od února nové 
členy do svých kurzů pro děti. Nábor 
probíhá v  termínech tréninků: út a  čt 
17.15–18.15 a 18.15 –19.15 hod., nejlé-
pe po tel. domluvě na tel.: 603 509 293 
(p. Richter) nebo 603 833 887 (p. Ši-
mánková). n

V případě jakýchkoliv 
dotazů či poznatků 
se můžete obrátit 
na policisty místního 
oddělení Jarov, 
kteří sídlí na adrese 
Koněvova 103, 
130 72 Praha 3. 
Je možné i zavolat 
na telefonní číslo 
974 853 701 anebo 
poslat e-mail na: 
orp3.mop.jarov.
podatelna@pcr.cz.

Volejbalová škola 
přijímá nové hráče

Jediný český projekt nespecifické pri-
mární prevence dětské kriminality 
a  protidrogové prevence, Volejbalová 
škola Praha, přijme 100 nových žáků 
ve věku 6 až 12 let do dlouhodobé-
ho programu výchovy a pohybové-
ho rozvoje.

Přihlášení do konce února. Tréninky 
na ZŠ K Milíčovu na Jižním Městě-Há-
je (poblíž metra Háje). Partnery projektu 
jsou Český rozhlas a Národní protidro-
gové centrála Policie ČR. Kontakty pro 
zájemce: 774 202 019, 223 012 160, 
fajo@volny.cz. n

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

 n Nově outlet z Anglie, nový i použitý tex-
til a levná nová obuv z EU. Koněvova 87, 
po–pá 10.00–18.00 h.

 n Manuální lymfodrenáž 60 min – 350 Kč, 
přístrojová lymfodrenáž 60 min – 160 Kč, 
www.masaze-onyx.cz, tel.: 734 573 273.

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

 n GARÁŽ – 2 AUTA. Chcete parkovat v teple, 
bezpečí nejen v létě? Vyřešeno! Pronájem 
dvougaráže ve vnitrobloku domu. Štítného 14, 
P3. Plocha 30m2 (11x3m) Zabezpečeno. Cena 
4400,– Kč/měsíc. Tel.: 602 204 257, 
www.kodidek.cz.

 n SKLAD 30 m2 (11x3m) – dlouhodobý pronájem 
prostoru ve dvoře domu Štítného 14, P3. Za-
bezpečeno kamerou. Cena 3990,– Kč/měsíc. 
Tel.: 602 204 257, www.kodidek.cz.

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

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

 n Garáže (5x3m) vhodné i ke skladování na 
P3 Nlkova ulice, bezpčné místo v uzamče-
ném dvoře k pronájmu. Cena 3000,– Kč/měsíc. 
Mob.: +420 608 453 948

 n RE/MAX Invest – RK na Praze 3 – Vino-
hradech přijme makléře s/bez praxe, zaško-
líme. Nejlepší provize na trhu, dobré zázemí 
a prosperita. Pracujte v místě svého bydliš-
tě. Kontakt: 608 555 930, invest@re-max.cz.

 n Prodám terapeutic. Matraci Biosynchron – 
aktivuje samoléč. procesy v těle. Cena doho-
dou. Tel.: 722 808 055.

 n Prodám 2 ks zánov. Čalouněná křesla š78 
hl50 v85 cm tmavý dřev. Stolek 80x80 3000 Kč 
tel.: 775 915 350.

 n Prodám šicí stroj ve skříňce zn. Veritas v 80 
š 84 hl 48 cm. Cena 600 Kč, tel.: 775 915 350.

 n Prodám dřevěnou postel s roštem a matrací 
95x220 cm. Cena 3000 Kč. Tel.: 775 915 350.

 n Hledáme s přítelkyní menší byt v Praze 2 
nebo 3 na pronájem ve velikosti gars. až 2+kk 
s cenou do 12 tis. Děkuji za případnou nabíd-
ku. Tel.: 605 845 088.

 n !! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !! Vyklízení 
bytů, sklepů, pozůstalostí. Odvoz sterého ná-
bytku k likvidaci. Stěhování všeho druhu. Od-
voz nepotřebných věcí k likvidaci. Zn. LEVNĚ. 
Tel.: 773 484 056.

 n Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. Men-
ší byt pro dceru 1–2+1 a větší pro sebe 3–4+1, 
platba hotově, na vystěhování nespěchám, vy-
platím dluhy či exekuce, lze i před přivatizací. 
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 !! STĚHOVÁNÍ!! STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRU-
HU, nejen po praze, ale i celé ČR. Odvoz ne-
potřebných věcí k likvidaci. Doprava po Praze 
zdarma. Vyklízení autodoprava. 
Tel.: 777 227 840.

 n Vitrína skleněná, mahagon. sloupky s osvět-
lením, 4 police, skleněné, výška 171, šířka 67,5 
hloubka 36 cm, cena 1000 Kč. 
Tel.: 605 167 809.

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

 n Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže,  
šití záclon, markýzy, 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 – prádlo se snadno vy-
táhne ke stropu a nepřekáží. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584.

 n Rekonstrukce bytů, zednické a malířské 
práce, sádrokartony, štukování panelových 
bytů. Levně, kvalitně. Tel.: 736 699 667.

 n Staré věci, známky, dopisy, šperky vykoupí-
me, tel.: 776 470 601.

 n Renovace parket, broušení, lakování, po-
kládka dřevěné a laminátové podlahy. Rych-
le, kvalitně. Tel.: 606 531 051.

 n Vyklízení, zedníci, rekonstrukce sklepů kou-
pelen atd. tel.: 776 470 601.

 n SEBEOBRANA Budo-Kazik.cz, 
tel.: 604 725 657.

 n Cvičení seniorů – čínské podání Pramen 
mládí. Po, st, čt 10–11 hod. 
Tel.: 604 725 657. Praha 3.

 n Pronajmu dlouhodobě 2+1 po rekonstrukci, 
Praha 3, cena dohodou. Tel.: 737 511 734.

 n Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, 
křesla a židle mokrou metodou profi stroji Kär-
cher - zbavte se prachu a roztočů, které nevidí-
te, ale pořád jsou s Vámi. Ryhle, kvalitně a lev-
ně. Doprava Praha 3 ZDARMA. Objednávky na 
tel.: 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 n Malá úklidová firma s 15 letou praxí, přesíd-
lená na Prahu 3. Nabízí úklid činžovních domů. 
Zn. Solidnost a providelnost. 
Mob.: 776 789 688.

 n Prodám RD ve Velkých příklepech, 5km od 
Prahy. Jednopatrový 5+1, 2+wc, 2x koupel-
na, 2x hala, šatna, zasklená veranda 7x3m2, 
dvougaráž pro 3 auta. Možno použít jako 
sklad. Podlahové vytápění (plyn), krb. Pozemek 
990m2, pražská ingetrovaná doprava. Cena 
dohodou, solidni jednaní. Tel.: 602277287.

 n Levné vyklízení, bourací a zahradnické práce 
Vyklízení s odvozem z bytu, sklepů, dvorků, 
kanceláří. Tel.: 602 182 870

 n Zdarma odvoz železného šrotu. Radiatory, 
kotle, sporáky, … Tel.: 602 182 870

ilustrační foto
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Praha 3 včera a dnes

Křižovatka Flora – místo, které poznamenal vývoj městské dopravy

Když v 80. letech 19. století započala výstavba 
obytných domů od náměstí Míru, Korunní tří-
dou směrem k Olšanským hřbitovům, vyvstal 
problém dopravy obyvatel pro nově vznikající 
část Královských Vinohrad. Proto v roce 1896 
podal Ing. Adolf Švorčík vinohradské radni-
ci návrh na postavení elektrické dráhy. První 
jízda této dráhy se uskutečnila 25. června 1897 
a vedla od Národního muzea na náměstí Míru 
a Korunní třídou k Olšanským hřbitovům. 
Zde měla konečnou. V té době již zde stála 
budova hostince. V jejím východním křídle se 
nacházely obchůdky s květinami a potřebami 
k úpravě hrobů. Mezi nimi byl i obchod s kvě-
tinami pana Arnošta Bahlsena s názvem „Flo-
ra“. Tento název byl návštěvníky křižovatky 
používán jako místní označení.

Později byla vinohradská elektrická dráha 
propojena Jičínskou ulicí s žižkovskou elek-
trickou drahou, která měla konečnou na Ol-
šanském náměstí. Tím byl dán základ mimo 
jiné pozdější okružní tramvaji č. 2, která měla 
pouze jednu konečnou, a to právě na Floře. 
Ve dvacátých letech 20. století, kdy se v při-
lehlé části dosud nezastavěné plochy začalo 
s výstavbou  činžovních domů a rodinných vil 

(v okolí nynější Benešovské ulice), proslula 
Flora neupraveností a blátivostí, a to zejména 
v jarních měsících.

V 50. letech 20. století byl tento hostinec 
zbourán a na jeho místě vznikl park. Koneč-
ná stanice linky č. 2 zůstala. V roce 1978, když 
byl na trase 1 A metra zahájen provoz mezi 
stanicemi Dejvická–Náměstí Míru, počítalo 
se již s jeho prodloužením do Strašnic. V této 
době se začala budovat i stanice metra Flora. 
Park byl zrušen a místo něj vzniklo 28 m hlu-
boké staveniště, které po dokončení dostalo 
úřední název Flora. Provoz na trase 2 A Ná-
městí Míru–Želivského byl zahájen 19. pro-
since 1980. Park byl obnoven již v jiné podo-
bě a bylo zde umístěno sousoší „Rodina“ od 
V. Navrátila. Začátkem nového století park 
zmizel definitivně. Plastika byla přenesena na 
konečnou stanici metra A – Depo Hostivař.

V roce 2003 bylo na místě popsaného parčí-
ku otevřeno nákupní centrum „Atrium Flora“ 
s prodejní plochou 21 000 m2. Mimo obcho-
dy, restaurace a kavárny je v něm osm kinosá-
lů, mezi nimi i kino IMAX, které má promítací 
plátno o rozměrech 25×20 m.

V současné době je zde moderně upravená 
křižovatka, kde mají autobusy, tramvaje a me-
tro svoje stanice s názvem „Flora“. n

Jan Schütz, Klub přátel Žižkova

Na začátku 20. století stál na křižovatce hostinec a obchod s květinami s názvem Flora

Dnes zde stojí nákupní centrum Atrium Flora

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Prokopova 
a Prokopovo náměstí 
(pokračování)

Jak jsme si již řekli, Prokop nebyl hejtma-
nem, nýbrž rektorem, tedy duchovním a po-
litickým vůdcem táborských polních vojsk. 
Ovšem již na jaře 1426 jej čeká křest ohněm. 
Dějištěm tentokrát budou severní Čechy, v je-
jichž opěrných bodech se dosud drží saské po-
sádky. Kampaň zahájí Jan Roháč z Dubé, kte-
rý vypálí Bělou pod Bezdězem, Benešov nad 
Ploučnicí a zaútočí na Českou Lípu, zatím ale 
neúspěšně. Pražané vedení Hynkem Bočkem 
z Poděbrad postupují na Litoměřice, kde se 
spojují s hotovostí Hynka z Kolštejna. Proko-
povi táboři dobydou hrad Michalovice a 2. 5. 
Mladou Boleslav, kde se o tři dny později koná 
závěrečná koordinační porada. Sirotci, shro-
máždění 1. 5. u Starého Bydžova, vypálí Mi-
moň a posílí Jana Roháče před Českou Lípou, 
která 19. 5. kapituluje. Táboři postupují po le-
vém břehu Labe a obsazují Třebenice, Krup-
ku a Teplice. Větší odpor je čeká až v Duchco-
vě, ovšem poté, co velitel tamní saské posádky 
uprchne z města pod záminkou, že jde shánět 
pomoc, je i toto město s hradem dobyto. Cí-
lem jsou nyní města Most, hájený Hansem ze 
Sparenberka (pokud někdy existovala gent-
lemanská dohoda mezi mosteckými a Janem 
Žižkou, pak nyní po Žižkově smrti je již bez-
předmětná) a Ústí nad Labem, bráněné Teo-
dorem Packem a Kašparem z Reichenberka. 
Přednost má Ústí, které již od konce března 
obléhá Jakoubek z Vřesovic, toho času pán na 
Bílině. Před ústeckými hradbami tedy postup-
ně rozbíjejí ležení pražané a Litevci, vedení sa-
motným Zikmundem Korybutovičem, sirotci 
s Janem Roháčem z Dubé a Kunešem z Bělo-
vic a 26. 5. i táboři pod Janem Blehem z Těš-
nice a Prokopem Holým. První útok z 6. červ-
na je zatím bezúspěšný, následně dorážejí ještě 
bratři Viktorin a Hynek z Poděbrad a Kunštá-
tu, Hynek Kolštejnský, Jan Smiřický a Mora-
vané Jan Tovačovský a mladý Václav z Kravař. 
14. června je již vojsko obléhatelů kompletní 
a situace saské posádky zoufalá. n

Jan Škoda, Archiv hl. m. Prahy

SONORA RESTAURANTE DE MEXICO 

Boom mexických restaurací a me-
xické kuchyně je už podle všeho 
za námi podobně jako třeba sushi-
mánie – dnes frčí vietnamské pho, 
prémiová fair-trade káva a vymaz-
lené burgery. Celá řada mexických 
podniků už zanikla (viz např. Fo-
sil RNP3 10/2010), legendární ře-
tězec Hacienda Mexicana raději 
zcela změnil koncept na Butcher’s 
Grill & Pasta, ale někteří vytrvalci 
se stále drží. 

Sonora Václava Hlaváče funguje 
v Radhošťské ulici snad odnepa-
měti, což ostatně v interiéru nepře-
hlédnete – přízemní kuřácká část 

s kreslenou mapou Severní Ame-
riky a daty bitev s indiánskými 
kmeny a nekuřácký sklepní pro-
stor s nefunkčně působícím barem 

hluboko v podzemí pod úzkým 
točitým schodištěm – vše náleži-
tě použité, zašlé, omšelé, tequilou 
nasáklé. 

Situaci částečně zachraňuje mla-
dá a příjemná cizokrajná obslu-
ha, ačkoli vymámit úsměv a ko-
munikaci a zvítězit nad otráveností 
a  únavou z věčného putování po 
těch schůdkách vyžaduje trochu 
úsilí a ostrovtipu – zkuste několik 
zvídavých dotazů ohledně široké 
nabídky výběrových tequil, rumů 
a whisky. 

Jídelní lístek si na nic nehra-
je a ničím nepřekvapí – jalapenos, 
tostadas, sopa de tomate, quesadillas, 
burritos, flautas, enchilladas, fajitas, 
bisteques, ensaladas, guacamole, salsa 
verde a několik variací fiestas pro 
více osob. Pokrmy jsou připravené 
solidně, v rámci možností autentic-
ky, některé i příjemně pálivé, porce 
povětšinou obrovité, polední menu 
za těžko uvěřitelných 85 korun 
plus polévka za 14 Kč (! – cena 
lepší housky od pekaře?) – nic vás 

nejspíš neoslní, ale ani nijak neu-
razí a rozhodně dokonale zasytí. 

Největším hitem podniku je 
grandiózní nabídka destilátů ve 
spolupráci se spolčeným obcho-
dem Tequila house – dost možná 
nejširší možný záběr v kategorii 
prémiových a superprémiových li-
hovin včetně nejrůznějších rarit-
ních nebo limitovaných edicí – 
tequily Aha Toro, Cava de Oro, 
El Conquistador nebo Leyenda del 
Milagro, mezcaly Embajador nebo 
La Fogata, sotol Hacienda de Chi-
huahua, stovky karibských rumů 
včetně ročníkových lahví nebo de-
sítky úžasných single malt whis-
kies, kde v nabídce nechybí ani 
krásné unchillfiltered kousky od 
nezávislých bottlers typu Signa-
tory Vintage, Blackadder apod. – 
nádhera! n

Martin Kubát

Žižkovský gurmán

Radhošťská 5, Praha 3 – Vinohrady 
www.restauracesonora.cz
e-mail: tequila-house@seznam.cz
tel: 222 711 029, 736 671 441 
po–pá: 11.30–22.00 hod.

foto: archiv KPŽ
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Kdo mě chce
1) 0055/2014 roční menší fenka, tříbarev-

ný kříženec s bílou náprsenkou, lysin-
kou a ponožkami. Do bytu se hodí, je 
čistotná. Zatím ji nelze doporučit k dě-
tem, je nedůvěřivá a potřebuje laskavé 
zacházení. Nalezena 8. ledna na roz-
hraní Prahy 3 a 10.

2) 0075/2014 tříměsíční pejsek, kříženec 
pískové barvy. V dospělosti bude vět-
ší střední velikosti. Je to štěňátko, kte-
ré se potřebuje všemu naučit. Nalezen 
10. ledna v Husitské ulici.

3) 02208/2013 asi jedenáctiletý menší 
pes, kříženec světle rezavé barvy, krát-
kosrstý. Je hodný, klidný a milý. Vhodný i ke starším lidem. Nalezen 
9. listopadu 2013 na nákladovém nádraží.

4) 01707/2013 roční velký krátkosrstý pes, kříženec zlaté barvy. Je mladý 
a temperamentní. Vyžaduje delší procházky. Potřebuje někoho, kdo by 
se mu takto věnoval. Nalezen 2. září 2013 na rozhraní Prahy 3 a 10.

Informace:
Domov pro opuštěná zvířata v Troji, tel.: 222 025 916/917
Útulek pro kočky Dolní Měcholupy, tel.: 272 705 656
Úřad MČ Praha 3, tel.: 222 116 383

0075/2014

Žižkovské policejní okénko

Policisté zadrželi zloděje při činu
Na začátku loňského prosince vnik-
la dvojice mužů pod legendou ná-
vštěvy kamaráda do přízemí domu, 
kde se pomocí šroubováků pokusi-
la vloupat do kočárkárny. Dovnitř 
se ovšem dvojice nedostala, policisté 
totiž muže zadrželi přímo při činu.

Na žižkovské služebně pak po-
licisté v dostupných evidencích na-
víc zjistili, že jeden ze zadržených 
se pokusu vloupání dopustil i přes-
to, že v uplynulých 3 letech již byl 
Obvodním soudem pro Prahu 10 
odsouzen k podmíněnému výkonu 
trestu odnětí svobody se zkušební 
dobou až do roku 2016, a to za stej-
ný skutek. 

Policisté případ konzultova-
li s dosahovou státní zástupkyní, 
která rozhodla o tom, že celá udá-
lost bude zpracována ve zkráceném 
přípravném řízení ve 14 denní lhů-
tě. 18 a 20letí muži pak skončili po 

sdělení podezření ze spáchání trest-
ného činu pokusu krádeže vloupá-
ním na svobodě a v případě odsou-
zení jim hrozí až tříleté vězení. 

Kradla v kadeřnictví
V polovině prosince vstoupila krátce 
před devatenáctou hodinou do ka-
deřnictví v Sabinově třiadvacetiletá 
žena, využila nepřítomnosti majitele 
a pokusila se mu z provozovny od-
cizit kadeřnické zboží. Kadeřnické 
potřeby, jako například nůžky, břit-
vu na vlasy, šampóny a kondicionéry 
na vlasy v celkové hodnotě bezmála 
sedm tisíc korun, nakonec neodci-
zila, žižkovským policistům se totiž 
podařilo podezřelou ženu zadržet 
přímo v kadeřnictví. 

Na služebně ji pak policisté sdě-
lili podezření ze spáchání trestné-
ho činu krádeže a za toto jí hrozí až 
dvouleté vězení. Po konzultaci se 
státním zástupcem budou policisté 

stíhat podezřelou ženu na svobodě 
ve 14 denním zkráceném přípravném 
řízení. 

Za volant bez řidičáku se nevyplatí
Policisté z místního oddělení na Žiž-
kově kontrolovali 15. prosince ko-
lem 15. hodiny na Husitské ulici čty-
řiačtyřicetiletého řidiče vozidla Ford 
Focus. V policejních evidencích ov-
šem zjistili, že Magistrát hl. m. Pra-
hy mu v květnu loňského roku vyslo-
vil až do července 2014 zákaz řízení 
motorových vozidel. Policisté proto 
řidiče zadrželi a převezli na služeb-
nu, kde mu po konzultaci se státním 
zástupcem sdělili podezření ze spá-
chání trestného činu maření výko-
nu úředního rozhodnutí. Za takový 
skutek pak podezřelému muži hrozí 
až tříleté vězení. I tento případ zpra-
cují policisté ve zkráceném příprav-
ném řízení ve 14 denní lhůtě. n

Policie ČR

Tři králové zakoledovali 
na žižkovské radnici
Trojice koledníků zazpívala a zahrála na violoncello na 
radnici třetí městské části a vysloužila si nejen potlesk, 
ale také příspěvek do svých kasiček. 

Po celé Praze probíhala do 
12. ledna Tříkrálová sbírka 
a v rámci celé akce se usku-
tečnil v neděli 5. ledna kon-

cert Kühnova sboru v kostele sv. 
Prokopa, který vynesl přes 13 tisíc 
korun.

„Účel Tříkrálové sbírky je směřován 
na konkrétní věci. Finanční pomoc le-
tos poputuje na účet azylového domu sv. 
Terezie v Praze 8, na pomoc rodinám 
v nouzi, zdravotně postiženým, ale také 
nemocnici v Ugandě. Každé farnosti 
jde 65 procent z vybraných peněz a Far-
ní charita Žižkov je bude směřovat na 
projekty v Praze 3,“ prozradila Mária 
Uhnáková z Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Prokopa.

Tři krále přivítali na radnici sta-
rostka Vladislava Hujová spolu se 
svými zástupci a popřála jim mnoho 
štědrých dárců a hodně štěstí v no-
vém roce.

Tříkrálová sbírka je největší dob-
rovolnickou akcí v České republice 
a jejím hlavním účelem je především 
pomoc nemocným, handicapova-
ným, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším sociálně potřebným 
skupinám lidí, a to zejména v regio-
nech, kde sbírka probíhá.

Podrobné informace o výsledné 
částce a finanční pomoci naleznete 
na www.trikralovasbirka.cz. n

-ham-

Titul nejkrásnější pražské aleje 
získalo lipové stromořadí na 
Olšanských hřbitovech

Lipová alej na Olšanských hřbito-
vech se stala alejí hlavního města 
Prahy roku 2013. Rozhodli o tom 
účastníci internetové ankety hnutí 
Arnika. 

Do soutěže, kterou již třetím rokem 
vyhlašuje neziskové sdružení Arni-
ka, může alej nominovat kdokoli. 
Podmínkou je pouze popsat struč-
ně příběh stromořadí a poslat jeho 
kvalitní fotografie, aby se s tím, jak 
vypadá, mohli na stránkách www.
alejroku.cz seznámit i ostatní. „Tato 
alej je zvláštní tím, že se nachází v sa-
motném centru Prahy, přesto jakmile 
do ní člověk vkročí, octne se v místě kli-
du a rozjímání. Při návštěvě Olšanské-
ho hřbitova procházku touto dlouhou 
krásnou alejí nikdy nevynecháme. Živé 

stromy zde bdí nad mrtvými…,“ po-
psal alej, která se nachází na území 
třetí městské části, autor fotografie 
Daniel Pinta.

Druhou nejhezčí po lipové ale-
ji na Olšanských hřbitovech byla 
zvolena taktéž lipová alej, tento-
krát v Dubči, třetí místo patří aleji 
v oboře u letohrádku Hvězda. Stro-
mořadí mají svůj půvab v každé 
roční době, jak je ostatně vidět na 
fotografiích přihlášených do anke-
ty. „Stromy okolo silnic ale i drobných 
cestiček do naší krajiny rozhodně patří, 
a proto dlouhodobě pracujeme na je-
jich ochraně. Tomu má pomoci i anke-
ta Alej roku,“ vysvětluje význam ale-
jí i ankety mluvčí Arniky Vratislav 
Vozník. n

-mot-Sourozenci Brabcovi zazpívali a zahráli na žižkovské radnici

foto: Daniel Pinta 


