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Přichází doba 
bilancování 
a dovolených

Rok se zlomil v půli, skončil škol-
ní rok a nastal čas prázdnin. 
I současná koalice je v půli své 
cesty – má za sebou rok fungo-
vání a do voleb zbývá něco přes 
rok. Je tedy doba vhodná k bi-
lancování. Slibovali jsme celko-
vou změnu chování radnice k ob-
čanům, podívejme se, co se nám 
podařilo.

Především jsme slíbili být ote-
vření a občany o všem informo-
vat. Přesvědčit se o tom může-
te v našich novinách i na webu 
městské části. Zveřejněny jsou 
zápisy z výborů a komisí, usne-
sení rady a zastupitelstva včetně 
příloh a zásadně se změnil ob-
sah těchto novin, které zveřejňují 
i názory opozice (bohužel převáž-
ně jen žlučovité) a dopisy čtená-
řů. Diskuse s občany probíhají 
v Radničních novinách, na pa-
nelech (na Komenského náměstí) 
i při moderovaných setkáních.

Také jsme slíbili zefektivně-
ní našich akciových společnos-
tí a jejich sloučení bude v těchto 
dnech dokončeno. Dodatek man-
dátní smlouvy přinese úsporu 
5 mil. Kč. 

V době prázdnin tradičně pro-
bíhají stavební práce v budovách 
škol, které budou završeny ote-
vřením dvou nových tříd mateř-
ské školy v ZŠ Chmelnice. Nelze 
zde vyjmenovat vše a nevejdou 
se sem ani všechny rozpracované 
akce. Vedení radnice ale ani přes 
prázdniny nepoleví ve svém úsi-
lí splnit všechny body Programo-
vých cílů Rady. A i nadále uvítá-
me Vaše podněty.

Věřím, že také bilance škol-
ních výsledků dopadla dobře, že 
jste své děti pochválili i za drobné 
úspěchy a že spolu s nimi proži-
jete krásné prázdniny. Přeji Vám 
všem spokojenou dovolenou pod-
le Vašich představ.
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Rekonstrukce bytového domu v Lupáčově ulici vzbuzuje i po svém dokončení otázky

Znalecký posudek Lupáčovek 
vyčíslil škodu na 99 milionů
Společnost Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. podala 7. června 
na obvodní státní zastupitelství trestní oznámení kvůli 
rekonstrukci panelových domů v Lupáčově ulici. 
Spolu s ním na zastupitelství 
odeslala podklady z právně-tech-
nicko-ekonomického posudku, 
podle kterých je předběžně vy-
číslená škoda 99 milionů korun. 

Rozsáhlá rekonstrukce bloku 
panelových domů v Lupáčově 
ulici s rozpočtem, který přesáhl 
788 milionů korun, byla vypro-
jektována a z velké části prove-
dena v minulých dvou volebních 
obdobích za vlády ODS. 

„Znalecký posudek a právní sta-
novisko potvrdily určitá závažná 
pochybení a obchodní společnost 
Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. 

musela 7. června 2013 rozhodnout 
o postoupení všech zjištění a pod-
kladů orgánům činným v trestním 
řízení. Dle znaleckého posudku 
a právního stanoviska odpovědný-
mi osobami můžou být bývalí členo-
vé představenstva Investiční a roz-
vojová Praha 3 a. s., její ředitelé, 
vedoucí pracovníci, dále bývalí čle-
nové rady městské části Praha 3, ale 
i externí inženýrský a stavební do-
zor,“ říká zastupitel třetí měst-
ské části Simeon Popov, který je 
místopředsedou představenstva 
společnosti Investiční a rozvojo-
vá Praha 3 a. s.

Investiční a rozvojová Pra-
ha 3 a. s. je firma, jejíž sto pro-
cent akcií vlastní Správa majet-
kového portfolia Praha 3 a. s. 
Firma zajišťuje rozsáhlé inves-
tiční akce financované z rozpoč-
tu Prahy 3, mezi něž patřila i re-
konstrukce panelového souboru 
Lupáčova. 

Znalecký posudek, který vy-
pracovala pro Investiční a roz-
vojovou Praha 3 a. s. společnost 
SW&N, měl odpovědět na řadu 
otázek. 

Urbanistická studie 
pro nákladové nádraží
Útvar rozvoje hl. m. Prahy 
zpracoval na popud žižkovské 
radnice novou urbanistickou 
studii, která řeší možnosti 
zástavby území Nákladového 
nádraží Žižkov. Materiál ještě 
před svým dokončením vzbudil 
diskuse odborníků na městský 
urbanismus i developerů, kteří 
chtějí v oblasti stavět. n

„Stárnoucí rockeři 
jsou mi bližší“

Jak nepřijít o střechu 
nad hlavou
Stále více domácností se v sou-
časné době dostává do dluhové 
pasti. Kde hledat pomoc při 
předlužení a jakých dávek soci-
ální pomoci lze využít při řešení 
dluhů na nájemném poradí so-
ciální pracovníci nejen na Úřadu 
městské části Praha 3, ale i v řadě 
neziskových organizací. n
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PŘEDSTAVUJEME ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ

Kompletní seznam a znění usnesení 
RMČ a ZMČ je pro občany Prahy 3 
k nahlédnutí na Odboru občansko 
správním, oddělení rady a zastupi-
telstva, Havlíčkovo nám. 9 nebo na 
internetových stránkách městské čás-
ti www.praha3.cz

„Fúze přinese městské části značné úspory,“
říká Jan Vokál, radní a předseda Komise pro vedlejší hospodářskou činnost, která se 
podílela na probíhajícím sloučení čtyř akciovek vlastněných městskou částí do jedné.

Slovní spojení „vedlejší hos-
podářská činnost“ nemusí být 
každému hned srozumitelné. 
Vysvětlíte, čím se komise kon-
krétně zabývá?
Pod pojmem „vedlejší hospodář-
ská činnost“ se skrývá činnost ob-
chodních společností v přímém 
a nepřímém vlastnictví MČ Pra-
ha 3. V současné době probíhá již 
celkem široce prezentovaná fúze 
většiny těchto společností, věřím 
tedy, že již brzy budou pod po-
jem vedlejší hospodářská činnost 
spadat pouze maximálně 2 spo-
lečnosti, které nadto budou v pří-
mém vlastnictví městské části.

Jaké je složení komise, které 
předsedáte? 
Každá strana si do komise může 

nominovat, koho chce. Dokonce 
i osobu, která vůbec není zastu-
pitelem. Což je i případ Komise 
pro vedlejší hospodářskou čin-
nost, kde jsou dva z jejích členů 
z řad odborné „nezastupitelské“ 
veřejnosti. I o odborných kva-
litách ostatních členů, kteří za-
stupiteli na Praze 3 jsou, nemám 
důvod pochybovat.

Má komise nějaký pevný 
pracovní režim, nebo se schází 
ad hoc?
Schází se ad hoc. 

Jaký vliv má činnost komise na 
fungování městské části nebo 
života v Praze 3?
Jako každá komise je i tato po-
radním orgánem rady městské 
části. Vyskytnuvší se problémy, 
které jí zákon umožňuje projed-
nat, projedná a případně dopo-
ručí radě další postup.

Hlavním tématem posledních 
dvou jednání komise byl proces 
fúze městských akciovek. Opo-
zice tento krok kritizuje, jak jej 
hodnotíte Vy?
Nerad bych se opakoval – v mi-
nulém čísle jsem k tomuto tématu 
napsal článek. Tedy pouze malá 

rekapitulace: fúze přinese znač-
né úspory vyplývající ze samé 
podstaty jakékoliv fúze a spočí-
vající ve výrazných synergických 
efektech. Rovněž opozicí kriti-
zovaná vysoká cena za provede-
ní fúze je zcela irelevantní, neboť 
pro fúzi bylo využito již v minu-
lém období uzavřených smluv na 
ekonomické poradenství. Tyto 
smlouvy byly na paušální bázi 
a dokonce se podařilo jejich fi-
nanční objem snížit.

Stručně řečeno – v sumě za 
poradenství v tomto období 
zaplatíme i přes fúzi méně, než 
kdyby vše zůstalo při starém. 

V dalších obdobích pak úspo-
ry budou ještě výraznější. Vývoj 
nákladů si zájemce bude moci 
snadno ověřit z veřejně dostup-
ných dat ve sbírce listin Obchod-
ního rejstříku (tato jsou dostup-
ná na serveru www.justice.cz). 
Dalším kladným dopadem fúze 

pak bude to, že majetek bude 
opět pod přímou kontrolou Pra-
hy 3, tedy bez mezičlánků.

Bude komise v nejbližších 
měsících řešit nějaké, z hle-
diska městské části podobně 
významné téma? Co plánujete 
na prázdniny?
Něco tak významného, jako je 
fúze, naštěstí není každý den. 
Takže doufám, že se nic, co by 
se významnosti tohoto projektu 
blížilo, v dohledné době konat 
nebude.

Já osobně o prázdninách s rodi-
nou plánuji nějaké cyklistické 
výlety, pobyt u moře na řeckém 
ostrově Lesbos a prodloužený ví-
kend v bavorském Bad Griesba-
chu, kde každoročně probíhá 
setkání horkovzdušných balonů 
a při té příležitosti je zde i množ-
ství dalších atrakcí. n
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Komise pro vedlejší hospodářskou činnost
Předseda: Ing. Jan Vokál
Místopředseda: JUDr. Tomáš Sunegha
Členové: MUDr. Robert Hoffmann, Michal Kucián, RNDr. Jan 
Materna, Mgr. Jiří Matušek, Miroslava Oubrechtová
Tajemník: Ing. Jiří Louša, tel.: 222 116 388

Praha 3 darovala zoologické zahradě 3 miliony 
na odstranění povodňových škod
Finanční dar ve výši tří milionů korun na likvidaci následků škod letošních povodní 
odsouhlasilo zastupitelstvo třetí městské části na svém zasedání 18. června. 

Třetí městská část se rozhodla 
pomoci Zoo Praha, kterou za-
lila voda během letošní červno-
vé povodně. Z fondu obnovy 
a  rozvoje proto vyčlenila tři mi-
liony korun, které poskytla na 
odstranění povodňových škod. 
Každý občan Prahy 3 tak přispěl 

na obnovu pražské zoo částkou 
40 Kč. „Městská část Praha 3 byla 
již v minulosti v případech přírod-
ních katastrof a povodní jednou 
z prvních, která postižené oblasti 
podporovala formou darů. Rozhodli 
jsme se proto i letos pro co nejrych-
lejší pomoc. Peníze pošleme trojské 

zoo, která byla v Praze jednou z ob-
lastí s největšími škodami,“ vysvět-
lila starostka Vladislava Hujová.

Představitelé zoologické za-
hrady darované peníze vítají. 
„Třímilionový dar Prahy 3 mne mile 
překvapil a věřím, že Zoo Praha 
díky němu opět zkrásní a udrží si jak 

oblibu u Pražanů, tak vynikající po-
věst ve světě,“ uvedl v této souvis-
losti ředitel Miroslav Bobek. In-
stituce podle něj peníze použije 
při vybudování nového pavilonu 
goril nížinných. 

„Nechceme tato zvířata v přípa-
dě další povodně stresovat evakua-
cí či dokonce riskovat jejich životy. 
Bezpochyby budeme občany Prahy 3 
o našem postupu podrobně infor-
movat a spolu s radnicí této městské 
části najdeme i způsob, jak pro ně 
v naší zoo uspořádat nějakou zají-
mavou akci,“ dodal ředitel Bobek 
s tím, že školáci z Prahy 3 budou 
moci v září navštívit zoo za sym-
bolické vstupné.

Darovaná částka je vyšší než 
maximálně půlmilionová výše 
daru, která může být z fondu 
obnovy a rozvoje poskytnuta, 
zastupitelé ale s ohledem na mi-
mořádnou situaci schválili pře-
kročení této částky. Červnová 
povodeň nejvíce postihla spodní 
část zoo. Její vedení předběžně 
vyčíslilo způsobené škody na 
100 milionů korun. n
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Praha 3 předala zoo šek na 3 miliony korun. Zleva: pražský primátor Tomáš Hudeček, ředitel zoo Miroslav Bobek, 
starostka Vladislava Hujová a náměstek primátora Jiří Vávra

RADA MČ PRAHA 3 
– 10. 6. 2013

Správu IT zajistí 
zaměstnanci úřadu
Radní se rozhodli změnit stáva-
jící a ekonomicky již nevýhodný 
způsob správy IT úřadu MČ 
formou částečného outsourcin-
gu a schválili výpověď smlouvy 
s firmou COMTESYS, která tyto 
služby zajišťovala od roku 2009. 
Správu IT zajistí úřad do bu-
doucna prostřednictvím vlastních 
zaměstnanců.

Zateplení střechy a výměna 
oken v MŠ Vozová
Mateřská škola Vozová se dočká 
zateplení pláště střechy a vý-
měny netěsnících oken pavilonu 
A2, rozhodli o tom radní městské 
části. Projekt rekonstrukce by 
měl minimalizovat dosavadní 
velké úniky tepla a snížit tak ve 
výsledku náklady na provoz zaří-
zení. V rozpočtu městské části je 
na akci vyhrazeno 8 mil. Kč.

ZASTUPITELSTVO 
MČ PRAHA 3 – 18. 6. 2013

ZŠ Chmelnice se rozroste 
o školku a změní název
Zastupitelstvo MČ na červnovém 
zasedání odsouhlasilo zříze-
ní dvou nových tříd mateřské 
školy v objektu ZŠ Chmelnice, 
k Lučinám 18/2500. Třídy bu-
dou uvedeny do provozu 1. září 
letošního roku. V této souvislosti 
dojde také ke změně názvu ZŠ 
Chmelnice na Základní škola 
a mateřská škola Chmelnice.

Závěrečný účet MČ za rok 2012 
schválen
Zastupitelé schválili Závěrečný 
účet MČ Praha 3 za rok 2012, 
který přinesl úsporu ve výši 
115 604,5 tis. Kč. Úspory bylo 
dosaženo především přehod-
nocením kapitálových výdajů 
a obecně úsporami. Obecný 
trend hospodaření MČ Praha 3 
směřuje k průběžným úsporám, 
a to jak v oblasti kapitálových vý-
dajů, tak provozních výdajů. Ten-
to proces je kontinuální a probíhá 
i v roce 2013. Podrobné info na 
webových stránkách MČ Praha 3 
v usnesení zastupitelstva.

RADA MČ PRAHA 3 
– 26. 6. 2013

Stavební úpravy umožní 
vybavit jesle novou kuchyní
Rada MČ schválila stavební 
úpravy kuchyně v jeslích Rohá-
čova 40. Po rekonstrukci budou 
rozvody elektřiny a vody uprave-
ny do stavu umožňujícího vybavit 
kuchyni novou technologií. Ku-
chyně získá také protiskluzovou 
podlahu a v jejím prostoru a ve 
skladech budou vyměněna okna.

foto: Josef Louda
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Podle dosavadních zjištění, resp. 
analýzy projektu regenerace ob-
jektů Lupáčova 10–16, které jsme 
prováděli přibližně půl roku, nám 
prozatím vychází, že s největší 
pravděpodobností za působení 
vlády ODS nebyly finance MČ 
Praha 3 vynaloženy hospodárně. 

Objevila se řada pochybení 
při zadávání díla, která poukazu-
jí i na určitou neodbornost či nedbalost 
při dozorování realizace výše jmenované-
ho projektu nebo dokonce poukazují také 
na možný záměr projekt předražit. Bohu-
žel konkrétnější v tomto případě nemůžu 
být, a to z důvodu předání výsledků eko-
nomicko-právně-technických posudků or-
gánům činným v trestním řízení. 

Nyní je tedy celá věc v rukou přísluš-
ného útvaru Policie ČR, nad kterým do-
zoruje státní zastupitelství. Další část vý-
sledků znaleckého posudku, vztahující 
se k Lupáčově 18–20, bude rovněž pře-
dána orgánům činným v trestním řízení. 

Důvodem interního šetření to-
hoto projektu nebylo za každou 
cenu nalézt chyby nebo viníky 
(pachatele), primárně jsme jako 
zastupitelé chtěli mít jistotu, v ja-
kém stavu jsou objekty na Lupá-
čovce a vnést více světla do prů-
běhu realizace tohoto projektu, 
čímž bychom mohli přispět defi-
nitivně k ukončení spekulací, kte-

ré na Praze 3 kolovaly minimálně 4 roky. 
Domnívám se, že všichni si zaslou-

ží mít jistotu, zda byl projekt realizován 
v souladu se zákonem, nebo nikoli. Urči-
tě to tedy nebyl ze strany TOP 09 hon na 
čarodějnice a jsem přesvědčený, že defini-
tivně jasno budeme mít v průběhu několi-
ka měsíců. Bohužel vše nasvědčuje tomu, 
že jde o nejdražší regeneraci panelových 
objektů v historii Prahy 3 a současně, že 
jde o naddimenzovaný projekt. n

SIMEON POPOV
zastupitel TOP 09 a místopředseda předsta-
venstva Investiční a rozvojová Praha 3 a. s. 

V minulých týdnech jsem se v tis-
ku dočetl, že současné vedení rad-
nice podalo v souvislosti s opra-
vami Lupáčovek trestní oznámení 
na neznámého pachatele. Není 
to žádné překvapení, protože již 
před rokem tato koalice při svém 
vzniku jasně deklarovala, že na 
ODS bude v této souvislosti úto-
čit. O kbelíku špíny, ze kterého se 
bude lít špína na politické konkurenty, tak 
bylo rozhodnuto dávno před tím, než zde 
prezentovaná „analýza“ vůbec začala vzni-
kat. A ve chvíli, kdy byla dokončena, se 
vládnoucí strany v Praze 3 doslova veřejně 
zhádaly o to, kdo má největší zásluhy, že 
tento účelový posudek spatřil světlo světa.

Trestní oznámení má právo podat kdo-
koliv na kohokoliv. Pokud uvedenou oso-
bu obviní křivě, může být sám postihnut. 
Tomu se podavatel v tomto případě šikov-
ně vyhnul tím, že neobvinil nikoho kon-
krétního, nicméně neurčitě ukazuje prs-
tem na své politické konkurenty. Co na 

tom, že ve statutárních orgánech 
firem z obecního holdingu v mi-
nulosti, tedy i v době, kdy opra-
vy Lupáčovek probíhaly, zaseda-
li také opoziční zastupitelé, kteří 
tvoří současné vedení radnice a in-
vestice měla v gesci během minulé 
rady TOP 09 starostky Hujové.

Že se jedná o vykonstruovaný 
a účelový politický útok, je snad 

z výše uvedeného nadmíru jasné. Já osob-
ně investici do vzniku nových garáží v pře-
plněné městské zástavbě, nové služebny 
městských strážníků či moderních ateliérů 
nepovažuji za neúčelně využité prostřed-
ky. Jako neúčelné naopak vnímám, že se 
vedení radnice místo řešení komunálních 
problémů již rok nezabývá ničím jiným, 
než sanováním finančních problémů sou-
kromého fotbalového klubu FK Viktoria 
Žižkov a výrobou kompromitujících ma-
teriálů na své politické oponenty. n

ONDŘEJ PECHA
zastupitel ODS

zpravodajství

Byly peníze investované do rekonstrukce bloku Lupáčova 
vynaloženy hospodárně?

ANO NE

dokončení ze str. 1 

Rekonstrukci bytového domu prověřoval znalecký posudek

Znalecký 
posudek 
Lupáčovek 
vyčíslil...

Mezi otázkami, na které se hle-
dala odpověď, patřilo to, zda při 
zadání, realizaci a financování 
projektu regenerace objektů Lu-
páčova 10–16 byla zvolená tech-
nologie oprav jediná možná, zda 
při zadávání zakázky bylo postu-
pováno zcela v souladu se záko-
ny ČR a zda cena za realizaci díla 
nebyla přemrštěná. 

Znalecký posudek se dále za-
býval tím, zda nájemci a městská 
část nebyli poškozeni na svých 
právech.

„Konečná výše investic a celý prů-
běh rekonstrukce panelového soubo-
ru vzbuzovaly dlouhodobě nedů-
věru. Prověrka potvrdila důvodné 
podezření, že vznikla rozsáhlá ško-
da, a proto orgány Investiční a roz-
vojové podaly trestní oznámení,“ 
řekl zástupce starostky Bohuslav 
Nigrin, který má na starosti ved-
lejší hospodářskou činnost.

Podle místopředsedy před-
stavenstva společnosti Inves-
tiční a rozvojová Praha 3 a. s. 
a zastupitele Simeona Popova 
bude další část výsledků znalec-
kého posudku, vztahující se na 
domy v Lupáčově ulici 18–20, 
také předána orgánům činným 
v trestním řízení.

Rada městské části Praha 3 
podporuje postup představen-
stva společnosti Investiční a roz-
vojová Praha 3 a. s. 

Postup této firmy je podle 
ní v souladu s transparentností 
a otevřeností uplatňovanou rad-
nicí třetí městské části. n

-sak-

Za obnovu panelových domů padlo trestní oznámení
Poškozeným je pravděpodobně městská část Praha 3, předběžná odhadovaná škoda 
na jejím majetku je zhruba 99 milionů korun. Dva body z trestního oznámení na 
neznámého pachatele, o kterém informoval vedení třetí městské části jeho oznamova-
tel, společnost Investiční a rozvojová Praha 3 a. s.

Trestní oznámení souvisí zatím 
jen s projektem rekonstrukce pa-
nelových domů v ulici Lupáčova 
10–16 a správcovská firma Pra-
hy 3 ho podala na základě zna-
leckého posudku vypracovaného 
společností SW&N a po doporu-
čení renomované advokátní kan-
celáře. Podle zprávy o výsledcích 
provedené kontroly realizace 
projektu, kterou zaslal ředitel 
společnosti Investiční a rozvojo-
vá Praha 3 a. s. Martin Kadlec ve-
dení třetí městské části, existuje 
podezření ze spáchání trestných 
činů porušení povinnosti při 
správě cizího majetku, podvodu, 
případně pokusu o podvod.

Zpráva, která byla předána 
radě městské části, přináší kromě 
tohoto výčtu skutkových podstat 
trestných činů také konkrétní 
rozdělení 99milionové předběž-
ně odhadované škody. Výše uve-
dená částka je v textu zprávy roz-
dělena do dvou položek.

První z nich je škoda ve výši 
zhruba 69 milionů korun spočí-
vající v neoprávněném navýšení 
ceny za dílo, které MČ Praha 3 
zaplatila dodavatelské firmě na 
základě uzavřených dodatků ke 
Smlouvě o dílo. Městská část 
tedy podle znaleckého posudku 
platila dvakrát za tytéž stavební 
práce.

„Máme za to, že nelze vyloučit, že 
ke vzniku výše uvedené škody došlo 
úmyslným jednáním některých osob 
s cílem způsobit škodu Praze 3,“ uvá-
dí společnost Investiční a rozvo-
jová Praha 3 a. s. ve zprávě pro 
vedení městské části. 

Druhá, zhruba 30milionová 
předběžně odhadovaná škoda 
spočívá ve fakturování prací, za 
které Praha 3 zaplatila dodavate-
li, ve skutečnosti však dle znalec-
kého posudku nebyly provedeny.

„Při porovnání podle komerč-
ních nabídek činí navýšení ceny jen 
v části bytových jader minimálně 
30 milionů korun. Z namátkového 

prozkoumání záznamů stavebního 
deníku je z přehledu činností patr-
né, že dodavatel opakovaně popiso-
val bourací práce vyklízení včetně 
přesunů hmot, které jsou zpravidla 
zahrnuty v rámci agregace v polož-
kách činností či montážních prací,“ 
píše se ve znaleckém posudku 
společnosti SW&N, jehož závě-
ry jsou citovány ve zprávě pro 

představitele radnice Prahy 3. 
Informace o výsledcích kontro-
ly projektu rekonstrukce pane-
lových domů v Lupáčově ulici 
10–16 obsahuje i předpokláda-
nou celkovou částku za rekon-
strukci hygienického jádra, jejíž 
výše byla podle uzavřené Smlou-
vy o dílo 444 277,52 Kč/jádro. n

-sak-
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Pomoci vzájemnému soužití s cizinci má za úkol další projekt Prahy 3
„Praha 3 – společné soužití“ je název projektu třetí městské části, který se zaměřuje na podporu integrace 
cizinců a je hrazen z prostředků dotace Ministerstva vnitra ČR ve výši 545 tisíc korun.

„Jednotlivé aktivity projektu budou 
navazovat a rozvíjet loňský projekt, 
který byl zaměřen na výuku češtiny, 
multikulturní výchovu dětí, vzdělá-
vání pedagogů a vytváření pozitiv-
ních sousedských vztahů,“ přibli-
žuje jeho náplň místostarostka 
pro sociální oblast Miroslava 
Oubrechtová.

Také letos budou probíhat 
kurzy češtiny a reálií pro cizince, 
které zajišťuje občanské sdružení 
Centrum pro integraci cizinců. 
„V loňském roce se tyto kurzy setkaly 
s velkým zájmem, a proto je chceme 
rozšířit, aby se dostalo na všechny 
zájemce,“ vysvětluje místostarost-
ka. Kromě kontinuálních kurzů 
češtiny, do kterých je třeba se re-
gistrovat a účastníci musí dochá-
zet na výuku pravidelně, budou 
otevřeny i nízkoprahové kurzy 
češtiny, které mohou navštěvo-
vat lidé nepravidelně. 

„První běh uzavřených kurzů 
češtiny začne 1. července a druhý 
23. září, a to vždy ve dvou úrovních 
– pro začátečníky a pro mírně pokro-
čilé. Výuka bude probíhat ve večer-
ních hodinách,“ upřesňuje Ivana 
Součková z odboru sociálních 
věcí úřadu třetí městské části. 

Projekt nezapomíná ani na 
děti cizinců, které navštěvují 
školy v Praze 3. „Zejména pro ně 
je určeno doučování češtiny, kte-
ré bude od září do prosince probí-
hat na Základní škole Jeseniova, 
Základní a mateřské škole náměstí 
Jiřího z Lobkovic a Základní škole 

Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici,“ 
doplňuje Součková. Do projek-
tu se zapojí také Základní škola 
Lupáčova s programem „So far 
– so near“, který má usnadnit in-
tegraci dětí cizinců a zaměřuje se 
na podporu, individuální kou-
čing a vytvoření zvláštní „mapy 

potřeb“ v jazykové, kulturní, 
společenské a psychologické ob-
lasti. „Po zmapování situace a sta-
novení individuálních cílů dojde 
k vytvoření individuálního progra-
mu pro každého jednotlivého žáka-
cizince,“ popisuje cíle programu 
Součková. 

V rámci projektu mohou na-
víc školy s vysokými počty dětí 
cizinců využít možnost a vybra-
ným pedagogům uhradit dvou-
semestrální zdokonalovací kurz 
k výuce češtiny jako cizího jazy-
ka na Ústavu jazykové a odbor-
né přípravy Univerzity Karlovy 
v Praze. „O odborné vyškolení učite-
lů projevila zájem Základní škola Je-
seniova a Základní a mateřská škola 
nám. Jiřího z Lobkovic,“ dodává 
místostarostka Oubrechtová.

Projekt bude dále zaměřen na 
zvýšení informovanosti cizinců 
vytvořením informačních strá-
nek v různých jazykových muta-
cích na webu Prahy 3 a ve spo-
lupráci se školami budou také 
přeloženy informační materiály 
škol pro rodiče cizince. 

Součástí projektu je také kul-
turně společenská akce pro ro-
diny s dětmi, která se uskuteční 
v září. „Loni jsme takové setkání pod 
názvem ‚Poznejme se, sousedé‘ uspo-
řádali na Parukářce a podobný prů-
běh by mělo mít i to letošní. Lidé by tu 
měli dostat možnost seznámit se sou-
sedy z jiných zemí a s jejich kulturní-
mi odlišnostmi,“ uzavírá Mirosla-
va Oubrechtová. n

Privatizace Lupáčovy běží 
podle harmonogramu
Už půl roku mají obyvatelé Prahy 3 
nástroj, který jim pomáhá orientovat se 
v tom, kdy půjde jejich dům do privatizace. 
Zatím poslední velkou položkou harmono-
gramu byla v červnu privatizace bytového 
domu v Lupáčově ulici.

Prodej bytů v Lupáčově ulici 10, 
12, 14, 16, 18 a 20 schválilo zastu-
pitelstvo 18. června. Přes určité 
komplikace, které se v procesu 
přípravy prodeje bytů vyskytly, 
tak proběhlo vše podle harmono-
gramu, který radnice zveřejnila 
v prosinci minulého roku.

„Už na podzim jsme se rozhodli, 
že ateliéry v horních nástavbách ob-
jektu přeměníme na byty, což přines-
lo určité zdržení. Takto vzniklé byto-
vé jednotky budeme prodávat, aby se 
nám vrátila alespoň část peněz, které 
se v minulosti utratili za rekonstruk-
ci celého objektu,“ uvedl zástupce 
starostky pro bytovou politiku 
Matěj Stropnický s tím, že přes 
tyto komplikace byla nakonec 
příprava privatizace bytů dokon-
čena v řádném termínu a byty 
tak budou nabídnuty k prodeji 
za cenu 26 800–28 000 korun za 
metr čtvereční.

Na červnovém zasedání zastu-
pitelstva byl také schválen prodej 
domu v Lucemburské ulici 2, kte-
rý měl jít do privatizace v březnu 

letošního roku. Ke zdržení v tom-
to případě podle odpovědných 
úředníku na žižkovské radnici 
došlo proto, že jeden z nájemců 
v minulosti odmítal zpřístupnit 
svůj byt k přeměření a ocenění. 
Určitá prodleva čeká kvůli pře-
stavbě nebytových prostor na 
knihovnu bytový dům Za Žiž-
kovskou vozovnou 18, který měl 
být zprivatizován rovněž v červ-
nu. S půlročním předstihem byl 
oproti tomu do privatizace zařa-
zen dům v ulici Na rovnosti 6, je-
hož prodej schválili zastupitelé 
už v březnu letošního roku.

I přes výše zmíněné problémy 
hodnotí představitelé radnice 
harmonogram privatizace pozi-
tivně. „Harmonogram držíme, po-
plašné zprávy ODS se nenaplňují, 
jen uvádějí lidi ve zmatek. Přesné 
informace o odchylkách od plánu 
najdou čtenáři vždy v Radničních 
novinách a na webových stránkách, 
které aktualizujeme průběžně,“ ujis-
til místostarosta Stropnický. n

-mpa-

Akce pro celou rodinu Poznejme se, sousedé přilákala na Parukářku lidi z různých kultur

-mot-

Tato čerstvá graffiti v Prokopově ulici jsou už legální. Nelegálně zde visí naopak jeden z mnoha billboardů. Jejich odstra-
ňování je součástí projektu zkvalitňování žižkovského veřejného prostoru

Umělci už začali využívat plochy 
pro legální graffiti v Praze 3
První plochy vyhrazené žižkovskou radnicí pro legální graffiti 
začaly sloužit svým účelům. 

Šedivé betonové náspy po obou 
stranách Prokopovy ulice v druhé 
polovině června rozzářila barev-
ná díla. Žižkovská radnice vyti-
povala pro legální graffiti tvorbu 
celkem sedm míst na území měst-
ské části. Tři plochy v Prokopově 
ulici a dvě v parku Parukářka jsou 
už k dispozici pouličním uměl-
cům, dvě v Prokopově a Jeroný-
mově ulici ještě čekají na všechna 
potřebná povolení. 

„Na rozdíl od zdí domů, v nichž 
bydlíte, a na něž sprejer stihne 

z obavy před postihem leda rychle 
načmárat svůj podpis, legální plo-
chy mají tu výhodu, že sprejer má 
dost času vytvořit něco zajímavější-
ho. V Prokopově ulici již máme prv-
ní výsledky, posuďte sami,“ uvedl 
místostarosta Matěj Stropnický. 
Všechny plochy určené pro vol-
nou tvorbu jsou viditelně ozna-
čeny tabulí s nápisem LEGÁL.

Vedle estetického přínosu by 
podle představitelů radnice zlega-
lizováním vybraných ploch mělo 
dojít také ke snížení nákladů na 

čištění a opravy posprejovaných 
fasád domů, které stojí radnici 
ročně čtyři miliony korun. Třetí 
městská část ale v této věci myslí 
také na soukromé majitele domů 
postižených sprejovými čmárani-
cemi. Ti mohou žádat o bezúroč-
nou půjčku nebo dar z fondu 
obnovy a rozvoje na jejich od-
stranění. n

-mpa-

Své názory na graffiti posílejte 
na adresu: graffiti@praha3.cz.

foto: Josef Louda
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S návratem do zaměstnání 
po rodičovské pomohou 
zdarma zkušení odborníci
Usnadnit návrat do zaměstnání po mateř-
ské nebo rodičovské dovolené je úkolem 
projektu „Zaměstnání po rodičovské dovole-
né: jak ho získat a jak si ho udržet“, který je 
díky projektu OPPA spolufinancovaném 
Evropským sociálním fondem pro rodiče 
zdarma.
Zapojeni mohou být rodiče na 
mateřské či rodičovské dovolené 
nebo maximálně 2 roky po jejím 
ukončení či rodiče samoživite-
lé pečující o dítě do věku 15 let, 
kteří mají trvalé bydliště v Praze 
nebo se více jak polovinu roku 
zdržují na území hlavního měs-
ta Prahy.

Během úvodního školení 
nebo osobní konzultace s lekto-
rem si každý účastník sestaví in-
dividuální vzdělávací plán pod-
le toho, co skutečně potřebuje 
a v čem se chce zlepšit. Na výběr 
jsou skupinová školení, indivi-
duální konzultace včetně psy-
chologické diagnostiky, počíta-
čová školení a jednodenní praxe. 
Při jednodenních praxích zažijí 
účastníci projektu pracovní den, 
jaký absolvuje každý nastupují-
cí zaměstnanec. Individuálně se 

o ně bude starat zkušený perso-
nalista a počítačový odborník. 
Na závěr proběhne shrnutí ce-
lého dne a účastníci dostanou 
konkrétní doporučení pro další 
rozvoj.

Všichni účastníci obdrží cer-
tifikát a ti, kteří se úspěšně zú-
častní nejen vybraných školení, 
ale také individuální konzultace 
a jednodenní praxe, budou v pří-
padě zájmu zařazeni do perso-
nální databáze poradenské firmy 
NSG Morison a získají reference 
pro budoucího zaměstnavatele, 
což představuje další pomoc při 
hledání zaměstnání. 

Více informací o projektu 
získáte na internetových strán-
kách www.nsgmorison.cz, tel.: 
723 922 082 nebo e-mailové ad-
rese rd@rd.nsgmorison.cz. n

-mot-

Ve školních jídelnách se vaří dobře 
Školní jídelny v soutěži O nejlepší školní oběd mohou ukázat, že 
„univerzální hnědá omáčka“ je dávnou minulostí, a pochlubit 
se, jak dobře vaří. Již čtvrtý ročník celorepublikové soutěže se 
uskuteční v úterý 27. srpna opět na Žižkově, a to ve školní jídel-
ně ZŠ Chelčického, kde se stravují i senioři. 

Udělování darů v sociální oblasti 
zpřehlednil nový formulář
Poskytovatelé sociálních služeb na území třetí městské části 
mohou využívat při svých žádostech o udělení daru nový jed-
notný formulář. Záměrem nové metodiky je zpřehlednit a zjed-
nodušit postup při podávání žádostí a současně tak i nastavit 
transparentní pravidla pro financování sociálních služeb v Praze 3.
Formulář zohledňuje nově vy-
pracovanou metodiku schvále-
nou Komisí sociální a zdravot-
ní Rady městské části Praha 3. 
„Nová metodika umožňuje výpočet 
optimální výše podpory organiza-
cí při poskytování darů v sociální 
oblasti z Fondu sociálního a zdra-
votního,“ vysvětluje Miroslava 
Oubrechtová, zástupkyně sta-
rostky pro sociální oblast, která 
nový postup komisi předložila. 
„Na novou metodiku i podobu žá-
dosti, na jejichž tvorbě městská část 
spolupracovala s hlavním městem 
Praha, máme pozitivní reakce i ze 
strany poskytovatelů sociální péče, 
kteří si chválí jasně definované po-
stupy a podmínky přijetí žádosti 
o dar, jejího posouzení i rozhodnutí 
o udělení daru,“ dodává místosta-
rostka Oubrechtová.

„Nová metodika současně zaklá-
dá i posun směrem k hodnocení po-
skytovatelů sociálních služeb a bude 
na základě zpětné vazby i zhodno-
cení ze strany poskytovatelů jed-
notlivých sociálních služeb dále 

propracovávána,“ upřesňuje Vla-
dimír Beran, vedoucí Odboru 
sociálních věcí ÚMČ Praha 3.

Podle nového systému zatím 
komise přerozdělila 985 500 Kč. 
„Na základě předložených projek-
tových žádostí komise rozhodla, že 
dar z Fondu sociálního a zdravot-

ního získá např. Asociace pomáha-
jící lidem s autismem, a to ve výši 
50 000 Kč,“ uvádí Vladimír Říha, 
předseda Komise sociální a zdra-
votní. „Dary ve výši 20 tisíc korun 
komise podpořila činnost České spo-
lečnosti pro duševní zdraví a Čes-
ké unie neslyšících. Nízkoprahový 
klub Beztíže, který působí při Domu 
dětí a mládeže Ulita, na svou terén-
ní práci obdržel 57 000 Kč. Terén-
ní služby osobní asistence seniorům 
a osobám se zdravotním znevýhodně-
ním, které poskytuje občanské sdruže-
ní Hewer, získaly podporu ve výši 130 
tisíc korun,“ doplňuje Vladimír 
Říha další příklady občanských 
sdružení, které poskytují sociální 
služby potřebným a které úspěš-
ně vyhověly žádosti o dar. 

Formulář Žádosti o dar pro 
právnické osoby z Fondu sociál-
ního a zdravotního městské čás-
ti Praha 3 naleznete na stránkách 
www.praha3.cz, sekce úřad, pod-
sekce rozpočet MČ Praha 3, rub-
rika fond sociální a zdravotní. n
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Svoji jídelnu můžete podpořit v laickém hlasování na 
www.yesneyes.cz/souteze/soutez-o-nejlepsi-skolni-obed-2013/

Tradice školního stravování je 
v českých zemích dlouhá. „Je 
vnímáno tak samozřejmě, že se to 
pomalu obrátilo proti němu. Když 
něco funguje, začnou s tím být lidé 
nespokojení. Pokud se veřejnost se-
tkala v médiích se zprávami o škol-
ním stravování, jednalo se většinou 
o nelichotivá klišé o UHO, špená-
tové polévce nebo nepoživatelném 
mase,“ popisuje Alena Strossero-
vá z Odboru školství a zdravot-
nictví třetí městské části. 

Tyto informace ale podle ní vů-
bec nesouvisí s tím, jak se dnes 
děti ve školní jídelně stravují. 
„Děti si vybírají z nabídky několika 
jídel a receptury se rozšířily o moder-
ní potraviny i produkty,“ říká Alena 
Strosserová. Skutečný stav škol-
ního stravování má veřejnosti 
přiblížit právě soutěž O nejlepší 
školní oběd, jejíž letošní ročník 
opět proběhne v Praze 3 ve škol-
ní jídelně ZŠ Chelčického. Zde se 
utká 10 nejlepších týmů ze škol-
ních jídelen z celé ČR, aby uva-
řily svá soutěžní menu, tentokrát 
s drůbežím masem v hlavní roli. n

-mot-

Policie odhalila v hlavním 
městě síť černých heren
Na konci dubna bylo při policejní razii 
v černých hernách v celé Praze zabaveno 
163 nelegálních hracích automatů, přičemž 
v Praze 2 a v Praze 3, tedy v městských 
částech, které vyhlásily nulovou toleranci, 
se jednalo o 82 nezákonně provozovaných 
hracích automatů. 
„Praxe ukázala, že program nulové 
tolerance není nejlepší řešení. Tam, 
kde úplně z ulic zmizí herny, nastu-
pují herny nelegální. Konečným cí-
lem je proto stav, jak mi bylo dopo-
ručeno bezpečnostním grémiem, kdy 
v Praze 3 zachováme pouze sedm 
stávajících kasin, která budou mít 
zpřísněný režim svého provozu. Mu-
síme se soustředit na prevenci a také 
na pomoc rodinám, které jsou po-
stiženy problémem patologického 
hráčství,“ komentuje výsledky ra-
zie starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová.

Policie rozkryla síť nelegál-
ních provozovatelů heren na 31 
místech v Praze, z toho 40 čer-
ných hracích automatů bylo 
v Praze 2 a 42 fungovalo ve třetí 
městské části. V souvislosti s pů-
sobením občanského sdružení 
Život je hrou podala starostka 
Prahy 3 Vladislava Hujová již tři 
trestní oznámení a následovala 

i trestní oznámení na majitele 
domů, kteří pronajímají své ne-
bytové prostory k těmto účelům. 

K 31. 12. 2012 zmizelo z území 
třetí městské části téměř 600 vý-
herních hracích automatů a mini-
sterstvo financí již dál neprodlu-
žovalo a nedávalo nová povolení 
na území Prahy 3.

V Praze 3 tak v současnosti 
zbývá 70 heren, kde je umístěno 
cca 450 videoloterijních terminá-
lů, které ministerstvo financí za-
čalo rušit ve správním řízení a lze 
předpokládat, že tyto hrací auto-
maty budou odstraněny do kon-
ce roku 2013.

Paragraf novely loterijního 
zákona, který až do dubnové-
ho rozhodnutí ústavního soudu 
umožňoval provozovat videolo-
terijní terminály povolené minis-
terstvem financí, a to do 31. pro-
since 2014, ústavní soud zrušil. n

-sak-

Finanční dary pomáhají fungovat 
i nízkoprahovému klubu Beztíže

http://www.nsgmorison.cz
mailto:rd@rd.nsgmorison.cz
http://www.praha3.cz/urad/rozpocet-mc-praha-3/fond-socialni-a-zdravotni/index.html
http://www.praha3.cz/urad/rozpocet-mc-praha-3/fond-socialni-a-zdravotni/index.html
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Z nádraží má 
být kulturně-
vzdělávací 
centrum
Nápad třetí městské části přeměnit pa-
mátkově chráněné drážní budovy na kul-
turně-vzdělávací centrum dostává pevněj-
ší obrysy. Se záměrem souhlasí i zástupce 
vlastníka pozemků, jímž jsou České drá-
hy. „V současné době společně jednáme o tom, 
zda je možné budovu majetkoprávně rozdělit 
na jednotlivé díly tak, aby si případní zájemci 
z řad kulturních a vzdělávacích institucí moh-
li takříkajíc koupit svůj díl,“ uvedl zástupce 
starostky pro kulturu Matěj Stropnický 
s tím, že tento postup je nutný, protože 
příspěvkové organizace nemohou inves-
tovat do cizího majetku.

Předběžný zájem už projevilo kolem 
deseti organizací. Patří mezi ně např. Mu-
zeum hlavního města Prahy, Umělecko-
průmyslové muzeum, Vysoká škola umě-
leckoprůmyslová, Národní památkový 
ústav nebo Národní filmový archiv. „Ná-
rodní filmový archiv zhruba rok a čtvrt inten-
zivně hovoří o tom, že bychom rádi svoje příš-
tí sídlo viděli v areálu nákladového nádraží,“ 
uvedl na květnovém setkání s veřejnos-
tí ředitel archivu Michal Bregant, podle 
kterého by se ovšem na nákladové nádra-
ží neměly stěhovat archivní fondy, ale síd-
lo celé instituce. „To, co bychom do areálu 
nádraží vnesli, je spíše nějaký intelektuální 
a také veřejný prvek, který by se mohl podílet 
na vytváření toho, co jsem začal nazývat kul-
turní klastr,“ dodal Bregant. 

Konkrétní plán využití funkcionalis-
tických budov by měl být znám do kon-
ce letošního roku, kdy by měla Praha 3 
předložit Českým drahám aktualizova-
nou formu projektu včetně závaznější po-
doby souhlasu případných zájemců. „Za 
jednotlivé instituce v tomto případě rozhodu-
jí jejich zřizovatelé, což je třeba ministerstvo 
kultury nebo hlavní město Praha, se kterými 
v současnosti na toto téma jednáme,“ uzavřel 
místostarosta Stropnický. n
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Společnost CCZ: Urbanistická studie nerespektuje naše připomínky
Soukromému investorovi, který plánuje na nákladovém nádraží výstavbu kritizovaného polyfunkčního cent-
ra, vadí zejména zamýšlené rozmístění zelených ploch. Opakované výhrady proti svému projektu ale odmítá.

Třináct hektarů v severozápadní části ná-
kladového nádraží zakoupilo konsorcium 
Discovery Group a Grainger Trust před 
sedmi lety. Od té doby tu společnost CCZ, 
jejímž investorem konsorcium je, plánuje 
výstavbu multifunkčního centra. „Součás-
tí plánu jsou volnočasová a zábavní zařízení, 
obchody a kanceláře, ale také významná in-
vestice do školy a veřejného parkoviště,“ uvedl 
předseda představenstva CZZ Jonathan 
Wilkinson.

Projekt sice získal v roce 2012 stavební 
povolení, Praha 3 se ale proti němu od-
volala. „Projekt CCZ je starý několik let. Byl 
plánován do dnes již opuštěné urbanistické 
struktury, která počítala se zbouráním budovy 
nádraží a s vybudováním čtyřproudé Jarov-
ské spojky, která se měla napojovat na městský 
okruh,“ vysvětlil výhrady Prahy 3 k pro-
jektu místostarosta Ondřej Rut. Podle 
něj je dnes jasné, že hlavní město nebude 
mít v dohledné době na tyto komunikace 

peníze. Situaci prý také změnilo prohláše-
ní budov kulturní památkou, čemuž by se 
měl podle Ruta investor přizpůsobit.

CCZ ale zatím žádnou změnu projektu 
nechystá. „Náš projekt byl od počátku v roce 
2006 plánován v úzké spolupráci se staveb-
ním úřadem Prahy 3, Magistrátem hlavního 
města Prahy a ČD a počítal s tím, že budova 
Nákladového nádraží Žižkov nebude zdemo-
lována, naše plány se proto významným způ-
sobem měnit nemusely,“ uvedl Wilkinson. 
Společnost odmítá i opakované výhrady, 
že projekt obchodního centra s prodejní 
plochou přes 36 tisíc metrů čtverečních 
neúměrně zatíží oblast automobilovou 
dopravou. „Na základě rozsáhlé dopravní 
studie se domníváme, že naše stavební plány 
způsobí v krátkém časovém horizontu – během 
samotné výstavby, jen minimální problémy. Ve 
chvíli, kdy bude projekt dokončen, zlepší se i do-
pravní situace,“ dodal Wilkinson s tím, že 
je třeba zohlednit celý kontext projektu. 

V části patřící CCZ je totiž podle něj plá-
nována výstavba pouze 250 bytů, přičemž 
bytová zástavba v celém území počítá 
s bydlením pro 18 000 obyvatel.

Dopravu v oblasti ale podle místosta-
rosty Ruta spíše než nové byty ovlivní ob-
chodní centrum. „Kapacita stavby, která má 

být dvakrát větší než obchodní centrum Flora, 
zahltí oblast automobily a podle dopravních 
propočtů vygeneruje záměr 13 tisíc nových cest 
autem denně. Stavba stanice metra je v nedo-
hlednu a záměr proto počítá s tím, že většina 
návštěvníků přijede autem. Umístění tak ob-
rovské stavby si vyžaduje výjimku z platného 
územního plánu, s jejímž udělením nesouhla-
sí hlavní město ani Praha 3,“ uvedl Rut dů-
vody, proč se radnice odvolala proti vy-
dání územního rozhodnutí a proč Útvar 
rozvoje hl. m. Prahy přehodnotil v dnes 
zpracovávané urbanistické studii původ-
ní podobu záměru. 

Právě k tomuto dokumentu má ale 
společnost CCZ výhrady. „Současná podo-
ba návrhu studie pro změnu územního plánu 
bohužel nerespektuje žádné z našich připomí-
nek včetně požadavku na prověření a stanove-
ní velikosti a typu zelených ploch na území,“ 
uvedl Wilkinson. n
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Vizualizace plánovaného obchodního centra

Nová urbanistická studie ukazuje, jak by mohla 
vypadat budoucnost Nákladového nádraží Žižkov
Dokument, který na popud třetí městské části připravuje Útvar rozvoje hl. m. 
Prahy (ÚRM), je těsně před dokončením. Jako podklad pro změnu územního 
plánu by měl po svém schválení nastavit mantinely pro výstavbu v daném území.

Urbanistická studie, která kromě budov 
řeší také plochy táhnoucí se přes Vackov 
až k Jarovu, by měla podle představite-
lů Prahy 3 i jejích autorů z ÚRM pomoci 
odblokovat současný stav areálu Nákla-
dového nádraží Žižkov tím, že definuje 
jeho možnosti a limity. „Účelem je vytvo-
řit podmínky pro konverzi památkově chrá-
něných objektů, celkové zapojení území do již 
existující struktury horního Žižkova a odstra-
nit existující bariéry v prostupnosti území ve 
všech směrech,“ vysvětlil šéf oddělení změn 
územního plánu ÚRM Rudolf Mach.

Samotné studii předcházelo setkání 
zástupců hlavního města, Prahy 3, ÚRM 
i developerů v létě 2012, na kterém se 
všechny strany shodly, že rozvoj areálu 
je třeba plánovat s respektem k zachová-
ní budov nádraží. Městská část kladla po-
žadavek na vypsání urbanistické soutěže, 
ÚRM a developeři ale byli proti. Praha 3 
proto ustoupila a místo toho si vymínila, 
že plánovaná urbanistická studie bude 
respektovat několik z jejího hlediska 

zásadních požadavků. „Ty byly schváleny 
usnesením rady městské části a patřil mezi 
ně např. požadavek, aby hlavní dopravní 
tahy využívaly stopy stávajících komunika-
cí U nákladového nádraží a Malešická, dále 
aby výšková hladina respektovala současné 
výšky zástavby na Žižkově, nebo požadavek na 
umístění velkého parku a základní školy. Sho-
du jsme od začátku našli v tom, že urbanistic-
ká koncepce by měla být vytvořena na úrovni 
hlavního města, protože jde o území významné 
nejen z hlediska Prahy 3, ale celé metropole,“ 
popsal jednání místostarosta Ondřej Rut. 

Po dvanácti měsících se dnes práce na 
studii chýlí ke konci. Před dokončením 
jsou celkem čtyři varianty, které řeší spor-
né skutečnosti, jako je např. rozmístění 
parkových ploch, lokalizace a případná 
zástavba centrálního náměstí nebo vedení 
tramvajové trati skrz nebo kolem památ-
kově chráněné budovy nádraží. „V prů-
běhu projekčních prací bylo na pravidelných 
pracovních setkáních postupně navrhováno, 
diskutováno a posuzováno mnoho variant 

celkové koncepce urbanisticko-dopravního ře-
šení. Výsledná podoba návrhu je kompromis-
ním výrazem snahy o přijatelný konsenzus 
všech zúčastněných,“ komentoval součas-
nou podobu dokumentu urbanista Mach. 

Studie bude řešit také kapacity zástav-
by území, jež budou stanoveny na zákla-
dě dopravního modelu, který posoudí, 
kolik nové zástavby jsou současné i plá-
nované komunikace schopné unést. Ten 
v současné době zpracovává Technická 
správa komunikací. „Toto posouzení pova-
žuji za klíčové k dopracování celé studie, která 
vymezuje plošné limity pro zástavbu, její ob-
jem však protazím není možné odpovědně ur-
čit,“ konstatoval místostarosta Rut.

Samotná studie ovšem není závazná 
pro další zástavbu v území, Praha 3 chce 
proto iniciovat vznik tzv. územní studie, 
která by byla zanesena do evidence územ-
ně plánovacích podkladů a stavební úřad 
by ji využíval jako podklad pro územní 
povolování. n
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legenda regulačního výkresu 

hranice řešeného území 

hranice regulační jednotky

identifikace regulační jednotky (podle funkce) 

stavební čára pevná 

stavební čára volná 

stavební čára nepřekročitelná 

KPP/počet NP/ KZ  

dominanty – výška v m

pěší propojení

komerční parter

stromořadí

kompoziční záměry

objekty stávající 

objekty památkově chráněné 

vodní plochy

veřejné parky

veřejná prostranství zpevněná

uliční prostor (chodník,stezka,vozovka,parkoviště...)

tramvaj + stanice

metro + vestibul
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Nákladové nádraží Žižkov - Podkladová studie pro změnu ÚPSÚ hl.m. Prahy   AKCE

VÝKRES REGULACEVÝKRES PRACOVNÍ modifikace - „DISCOVERY“Jedna z variant urbanistické studie, která kromě rozmístění zastavěných a parkových ploch řeší také vedení tramvajové tratě skrz památkově chráněnou 
budovu nádraží. V severozápadní části areálu počítá studie s výstavbou polyfunkčního projektu soukromého investora.

Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy
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365 dnů prázdnoty a prošustrované miliony
Uběhl skoro přesně rok, co na 
žižkovské radnici vznikla nesou-
rodá koalice levicového politic-
kého uskupení „Žižkov nejen 
sobě“ s ČSSD a s TOP 09. Všem 
těm, kteří zvedali obočí nad po-
divným slepencem stran, jež se 
jinak s oblibou prezentují jako 
nesmiřitelní ideoví protivníci, 
tehdy „architekti“ této koalice 
odpovídali, že komunální politi-
ka není ani levicová, ani pravico-
vá, že v ní jde hlavně o dobrou 
správu obecních záležitostí. My-
slím, že nastal čas hodnotit ně-
které výsledky, k nimž se součas-
né vedení radnice za více než 365 
dní dopracovalo.

Z opozičních lavic již dlou-
ho upozorňujeme, že se v řadě 
případů obecní rozvoj zastavil, 

respektive běží samospádem. 
Ponechme nyní stranou skan-
dály, které vládnutí současné 
koalice provázejí, například do 
ztracena zahraná kauza ohledně 
podezření vůči starostce Hujové, 
že jednala v rozporu se zákonem 
o střetu zájmů, či skandálek zá-
stupce starosty Nigrina, neboť 
firma jeho syna pravděpodob-
ně dostávala zakázky od radnice 
bez výběrových řízení.

Privatizace bytů neprobíhá 
ani transparentněji, ani rychle-
ji, jenom její „novelizované pa-
rametry“ vytvářejí nebezpečnou 
časovanou bombu pro budou-
cí vedení radnice v podobě slev, 
které budou splatné až po řadě 
let. Projekty na řešení dopravy, 
bezpečnosti přechodů, veřejné 

zeleně a volnočasových aktivit 
se buďto zcela vytratily, nebo 
výrazně zpomalily, případně si 
noví představitelé radnice při-
svojují výsledky naší práce – viz 
parčík v Kouřimské.

Nejkřiklavější příklad toho, 
že správa věcí veřejných v Pra-
ze 3 naprosto selhala, představu-
je však oblast bytové politiky. Za-
tímco řadu občanů trápí nedobrá 
bytová situace a veřejnou poklad-
nu otázka, kde vzít finance na in-
vestice, leží v Praze 3 ladem přes 
tři stovky volných obecních bytů! 
Radnice je zkrátka nepronajímá, 
protože už rok vymýšlí, podle ja-
kých pravidel tak bude činit! Mě-
síčně tedy obecní pokladna při-
chází o milionové částky. Místo 
toho se radní intenzivně angažují 

v podivných a těžko obhajitel-
ných majetkových transakcích ko-
lem soukromého fotbalového 
klubu, jejichž strukturální pova-
hu ostře kritizuje i ministr finan-
cí a stranický nadřízený starostky 
Hujové Miroslav Kalousek, kte-
rý obdobnou transakci v Ostravě 
(odkup fotbalového stadionu Ba-
níku městem Ostrava) označil za 
nehoráznou drzost.

Tak vypadá naprosto tristní vý-
sledek ročního působení současné 
koalice na Praze 3. Výsledek, který 
je skutečně těžko obhajitelný. n

publicistika

PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ OPOZIČNÍHO ZASTUPITELE

PROSTOR PRO VYJÁDŘENÍ KOALIČNÍHO ZASTUPITELE

Těžko se vyjá-
dřit k něčemu, 
co zatím neby-
lo jednoznačně 
prezentováno. 
Z útržků doku-
mentace a in-
formací je zřej-
mé, že studie 
řeší především 

dopravu a jakousi (pro mě umě-
lou) kompozici komunikačních 
a zastavěných ploch. 

To je sice součást architektu-
ry, ale ne podstata. Podstatou je 
vytvoření motivačního prostře-
dí (pro všechny druhy lidského 
bytí), podstatou je urbanismus 
generovaný z místa (z vazeb 
strukturálních, demografických, 
sociálních,…, ano i dopravních), 
podstatou je urbanistický celek 
integrovaný do městské části i do 
Prahy jako celku. Omlouvám 
se, ale nic z toho tam nevidím. 
Vidím jen plochy k zastavění 

v křečovitém tvarovém vymezení 
bez kontextu s městem, bez re-
spektu ke kvalitám místa. 

Věcné otázky – jak bude nová 
zástavbová a prostorová struktu-
ra začleněna do struktury města 
(chybí mi tato grafická informa-
ce), jak budou novou zástavbou 
respektovány kvality místa – his-
torická budova (např. vztah nové 
zástavby k monumentální délce 
fasády a k její rytmizaci), ochrana 
živočichů a rostlin (desítky chrá-
něných druhů jsou faktem, který 
je třeba, jak respektovat, tak ho 
lze pozitivně využít pro formová-
ní města), jak bude zaručeno, že 
nová zástavba bude mít městský 
charakter (tedy, že opět nepůjde 
o bezpohlavní obytné pavilony 
či bloky periferního sídlištního 
charakteru, které neudrží formu 
veřejných prostor, s alibistickým 
řešením parteru a „kreativní-
mi“ fasádami rozbíjejícími celek, 
rozbíjejícími městské prostředí 

na segmenty – omlouvám se za 
předjímání, ale téměř nic jiného 
se v Praze teď nestaví). 

Přes skepsi, kterou chovám 
k architektonickým soutěžím 
v Čechách, si myslím, že by ji in-
vestoři měli zainvestovat a město 
by mělo delegovat kvalitního zá-
stupce do poroty (soutěž je pře-
devším o kvalitě poroty, ne tolik 
o soutěžících). 

Studie URMu, respektive to, 
co jsem mohl vidět, je pro mne 
z některých pohledů zbytečně 
předurčené a naopak z pohledů 
možných rizik architektonické-
ho řešení dává stavebníkům vol-
nost pro cokoliv. 

Vím, že urbanistická studie 
nemusí řešit vše, o co mám sta-
rost, ale potom není podle mne 
správným formátem pro řešení 
tohoto významného území. n

IVAN KROUPA
vedoucí Ateliéru architektury II 

na VŠUP

Nákladové ná-
draží Žižkov 
bylo vybudová-
no v roce 1936 
jako součást 
systému nákla-
dových nádraží 
ve Velké Praze 
podle tzv. dispo-
sičního plánu že-

lezničního z roku 1927. Postupně 
přestávalo sloužit svému účelu 
a v 90. letech 20. století prakticky 
ztratilo svou funkci a začaly dis-
kuse o novém využití více než 30 
hektarů území ve vnitřním městě. 
Za tu dobu vznikla řada různých 
úvah, studií a záměrů. Provoz ná-
draží byl ukončen v roce 2002.

Aktuální podkladová studie 
je za celou dobu úvah první stu-
dií území bývalého nákladového 
nádraží zpracovanou koncepč-
ním pracovištěm města s aktivní 
účastí městské části. Podkladová 
studie je součástí přípravy změny 

územního plánu, ve kterém je stá-
le na většině území nádraží plo-
cha železniční dopravy. Studie by 
měla stanovit základní regulační 
principy pro rozvoj území. Je vý-
sledkem dohody všech, kteří mají 
zájem na rozvoji území jako sou-
části městské struktury, je výsled-
kem dohody veřejné správy a vět-
šiny vlastníků, je kompromisem 
s těmi z vlastníků, kteří mají zá-
jem investovat a rozvíjet Prahu ve 
spolupráci s městem. Studie by 
měla vytvořit územní podmínky 
a věřím, že se podaří území nádra-
ží oživit a proměnit na městskou 
čtvrť, věřím v profesionalitu všech 
zúčastněných, tj. města, Prahy 3, 
vlastníků, stavebních úřadů i pa-
mátkářů. Bez zodpovědného pří-
stupu zůstane studie jen zbožným 
přáním. Dejme šanci zanedbané 
části Žižkova, zaslouží si to. n

ANO NE

Hazardování s hazardní mafií musí přestat
Nulová tolerance hazardu zna-
mená, že obec do vyhlášky o lo-
teriích uvede, že daná městská 
část neschvaluje žádnou adre-
su pro jejich provozování. Nula 
heren, nula kasin, nula proher-
ních přístrojů v nich. Automaty 
tím končí, kasina se živou hrou, 
opatřená licencí Ministerstva fi-
nancí, musí zrušit tento úřad. 

Městská část Praha 3 se dlou-
ho k oné nule odhodlávala, až 
ji schválila za minulé koalice. 
Jenomže v listopadu 2012 při-
šla starostka Vladislava Hujová 
s nápadem, že lepší bude umož-
nit provoz sedmi kasin. Jaké bylo 
odůvodnění? Kasina budou ve 
zpřísněném režimu, pod dohle-
dem a vázána etickým kodexem 
– a hlavně: když už je minister-
stvo odmítá rušit, pomohou nám 
dohlídnout na vznikající her-
ny černé. Princip polepšeného 

pytláka. V listopadu jsme za si-
tuace, kdy stejně nebylo, jak se 
kasin zbavit, souhlasili. 

Souběžně ale probíhal soud-
ní spor o to, zda obce právo po-
žadovat odebírání licencí mají, 
a Ústavní soud v dubnu 2013 
řekl definitivně, že ano. Platí 
tedy, že požádá-li obec minister-
stvo o odejmutí licence kasinu, 
ministerstvo tak musí ve správ-
ním řízení učinit. Nová situace. 

A v této chvíli jsme jako měst-
ská část obdrželi v květnu návrh 
záměru magistrátní vyhlášky, 
v níž bylo možné žádat pro úze-
mí Prahy 3 buď nulovou toleran-
ci, nebo uvést místa, na nichž 
s provozem hazardu souhlasíme. 
Žižkov (nejen) sobě vyvolal na 
toto téma sérii koaličních jednání 
s cílem vrátit se za této nové situa-
ce ke konceptu nulové tolerance, 
ale závěr byl vždy ten, že TOP 09 

za nečinného přihlížení ČSSD 
trvá na svých sedmi kasinech, 
která nám prý pomohou s dohle-
dem nad černými hernami. 

Přesto jsme materiál požadu-
jící nulovou toleranci s vědomím 
toho, že koaliční smlouva zde ho-
voří zcela jasně: „Pokračujeme 
v tzv. nulové toleranci hazardu 
a provozovny heren budeme rušit 
v souladu s platnou legislativou“, 
předložili 10. června do rady MČ 
a poté neúspěšně 18. června i do 
zastupitelstva. Vyjma Žižkov (ne-
jen) sobě pro nulovou toleranci 
v radě nehlasoval nikdo, v zastu-
pitelstvu podpořila návrh zařadit 
tento bod do programu velká část 
opozice, ale ani celá ODS nebyla 
pro, takže bod o dva hlasy na pro-
gram zařazen nebyl. 

Umíme si asi představit 
i kompromis v podobě odlože-
né účinnosti nulové tolerance, 

například od Nového roku nebo 
zachování sedmi kasin ovšem 
jen se živou hrou (s krupiérem), 
bez hracích přístrojů, ačkoliv ani 
k tomu nevidíme důvod. Kraj-
ním, ale nejtransparentnějším ře-
šením může být též vypsání míst-
ního referenda.

V jedné věci máme ale jasno: 
je-li díky rozhodnutí Ústavního 
soudu možné požadovat nulu 
heren, nulu kasin a pak s pomo-
cí policie nekompromisně postu-
povat proti případným hernám 
černým, je to řešení principiál-
nější, než si sedm kasin zachovat. 
Hazardování s mafiánským pro-
středím hazardu musí skončit. n

JIŘÍ 
JUNGWIRTH

zastupitel za ODS

MARTINA 
CHMELOVÁ

předsedkyně klubu 
zastupitelů Ž(n)S

Ohlasy 
a dopisy 
čtenářů
K rekonstrukci 
Komenského náměstí
Dobrý den, rád bych vyjádřil své po-
střehy o rekonstrukci Komenského 
náměstí. Nejvíce se mi líbí Lewis-H. 
a MCA projekt. Udělal bych na ná-
městí pěší zónu. Projíždělo by se pou-
ze rohy Lukášova/Roháčova a Sabi-
nova/Českobratrská. Ať už vyhraje 
jakýkoli projekt, nedával bych dlaž-
bu, ale takový ten jíl, jako je třeba 
na cestě u kostela sv. Rocha. Osvět-
lení bych vůbec nedával, případně 
LED 2700–3000K, které je provoz-
ně výrazně levnější než klasické vý-
bojky. Přidal bych květinové záho-
ny. Z projektu L-H bych odstranil 
výrazné betonové obruby trávníků 
a zejména schodiště, kde by prav-
děpodobně jezdily děti a hrozil by 
úraz. Rovněž bych odstranil z pro-
jektu L-H ten amfiteátr a altán, víc 
než umělecké činnosti by se tam děti 
věnovaly kouření a pití alkoholu. 
Krásný den.

PhDr. Lukáš Revenda

Změna distribuce 
Radničních novin
Od května 2013 zajišťuje distri-
buci RN nová firma. V případě, 
že vám noviny nepřijdou v po-
řádku do schránky, napište 
nám na adresu redakce nebo 
e-mailem: rn@praha3.cz. n

Vaše názory a připomínky nám 
zasílejte na adresu redakce 
Havlíčkovo nám. 11, Praha 3, 
130 00 nebo e-mailem: 
rn@praha3.cz.

KAMIL KUBIŠ  
zástupce ředitele Útvaru  

rozvoje hl. m. Prahy

Je urbanistická studie pro nákladové nádraží správným řešením?
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Fotbalové hvězdy 
budoucnosti se utkají 
na Viktorce Žižkov 
Letošní finále mezinárodního fotbalové-
ho turnaje CEE CUP se uskuteční 31. čer-
vence na stadionu Viktorie Žižkov. Soutěž, 
v níž změří síly nejlepší mládežnické týmy 
do 19 let ze střední a východní Evropy, 
podpoří také třetí městská část.

Celkem dvanáct týmů rozděle-
ných do čtyř skupin bude bojo-
vat o titul Mistra CEE CUPu. 
O držiteli poháru se rozhodne 
ve středu 31. července na sta-
dionu Viktorie Žižkov. Jedním 
z patronů projektu je také Pra-
ha 3. „Městská část má zájem po-
moci projektům, které se zaměřují 

na podporu sportovních aktivit mla-
dých lidí,“ říká starostka Vladisla-
va Hujová.

Stejně jako tomu bylo v pří-
padě předešlých dvou ročníků, 
bude část výnosů z turnaje věno-
vána pro kampaň UNICEF Ško-
ly pro Afriku. Více na www.cee-
cup.eu. n

Kameny zmizelých v Praze 3 
připomenou oběti holokaustu
V České republice se Kameny zmizelých (Stolpersteine) začaly 
objevovat od roku 2008. Nově budou kostky s mosaznou tabul-
kou, které mají připomenout oběti nacistického režimu osaze-
ny na dalších místech v Praze 3. Letos na projektu s občanským 
sdružením Stolpersteine CZ spolupracovala také radnice třetí 
městské části. 

Tým z Gymnázia Na Pražačce uspěl 
i v celopražském finále Antifetfestu
Studenti Gymnázia Na Pražačce potvrdili kvality svého filmu 
Krvavá vina i ve finále šestého ročníku amatérské filmové soutěže 
pro žáky a studenty středních škol Antifetfest, v němž se svým 
snímkem obsadili třetí místo. 

Na celopražském finále Anti-
fetfestu, které se uskutečnilo ve 
středu 19. června v kině Světo-
zor, se promítaly filmy vítězů ob-
lastních kol z jednotlivých měst-
ských částí. Tématem letošního 
ročníku byla prevence rizikové-
ho chování. Snímek filmového 
týmu z Pražačky ve složení Deni-
sa Hachlová, Kristýna Hurycho-
vá, Iveta Gaudníková, Monika 
Pohorská a Martin Šafka oceni-
la porota třetím místem. „Hned 
jak jsem film poprvé viděla, věřila 
jsem, že uspěje,“ uvedla Mirosla-
va Oubrechtová, zástupkyně sta-
rostky pro oblast školství. Kom-
pletní výsledky na stránkách 
www.antifetfest.cz. n

-mot- Oceněný „filmový štáb“ z Gymnázia Na Pražačce

Možnost ochutnat na Žižkovském pivobraní netradiční pivní 
speciály z produkce 30 minipivovarů se setkala s velkým zájmem. 
Vrch sv. Kříže navštívilo 7. a 8. června přes 11 000 lidí, kteří kromě 
degustace mohli obdivovat exhibici VSA Xtreme teamu nebo vystou-
pení jazzových big bandů a orchestru The Tap Tap. Vítězem soutěže 
o nejlepší pivo se stal minipivovar Slepý krtek z Ujkovic. n

-mot-

Na dvě desítky pamětních kame-
nů má být položeno na dvanác-
ti místech v Praze 3. Mezi jiný-
mi například v Kouřimské 6, kde 
stolperstein připomene českou 

novinářku, spisovatelku a překla-
datelku Milenu Jesenskou, která 
byla za účast v protinacistickém 
odboji deportována do koncen-
tračního tábora Ravensbrück, 

kde v květnu 1944 zemřela. Do-
konce tři kameny je v plánu zasa-
dit v Libické 6 jako vzpomínku 
na Josefa Šperla, který za oku-
pace pomáhal odbojové skupi-
ně Petiční výbor Věrni zůstane-
me a po svém zatčení gestapem 
byl vězněn na Pankráci, v Tere-
zíně a v Mauthausenu, kde byl 
roku 1942 umučen. Ve stejném 
domě žili a za odbojovou čin-
nost byli zatčeni také manželé 
Čadovi. Josef Čada byl v červen-
ci 1942 popraven v Mauthause-
nu, Josefa Čadová byla odvle-
čena do koncentračního tábora 
Ravensbrück, z něhož byla osvo-
bozena v květnu 1945.

„S položením kamenů začneme 
18. července v 9 hodin právě v Kou-
řimské ulici, kde si na poslední adre-
se před zatčením připomeneme osob-
nost Mileny Jesenské,“ upřesňuje 
Mariana Kalvach ze sdružení 
Stolpersteine CZ. 

Na letošním projektu se účast-
nila také radnice třetí městské 
části, která jej finančně podpoři-
la. „Pro mne je tato podpora i velmi 
osobní věcí, protože má prababička 
se také nevrátila z koncentráku,“ 
dodává starostka Vladislava Hu-
jová. Více informací na www.
stolpersteine.cz. n

-mot-

Oběti nacismu připomínají kameny také v Řipské ulici

http://www.ceecup.eu
http://www.ceecup.eu
http://www.antifetfest.cz
http://www.stolpersteine.cz
http://www.stolpersteine.cz
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KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky 
a firmy! Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a od-
pad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistní firma AVE CZ odpadové 

hospodářství s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo 926 339 912, další 
informace 222 116 383, 222 116 300 a 222 116 387. n

Vítání nejmladších občánků
Přijetím zákona o základních registrech nemá již Úřad MČ Praha 3 možnost využívat in-
formací pro oslovení rodičů nově narozených dětí pro jejich přivítání mezi občany MČ 
Praha 3. Pokud máte zájem zúčastnit se slavnostního obřadu s dětmi narozenými od 
ledna 2013 do června 2013, ozvěte se prosím telefonicky: 222 116 349, poštou: Odbor 
kultury ÚMČ Praha 3, Marta Valentová, Lipanská 14, 130 00 Praha 3, e-mailem: mar-
tav@praha3.cz. n

důležité informace

O prázdninách budou jesle uzavřeny
Jesle v Roháčově 40 budou během července a srpna z provozních důvodů uzavřeny. 
Jesle otevřou opět v pondělí  2. září. n

Sběrné dvory
Pro Prahu 3 jsou nejbližšími sběrnými dvory hl. m. Prahy: 
Malešická 74, Praha 3 – přijímá od občanů Prahy 3 i bioodpad, tel.: 734 161 076
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany 
(cca 600 m od křižovatky Koněvova/Spojovací); tel.: 284 098 581
Voctářova, Praha 8 – Libeň 
(pod Libeňským mostem); tel.: 266 007 299 
Provozní doba: po–pá 8.30–18.00 (zimní období 8.30–17.00), so 8.30–15.00 n

Letní provozní doba poboček Městské knihovny v Praze 3
od 1. července do 31. srpna
Chmelnice, Koněvova 217: út 9–16 hod., čt 12–19 hod.
Žižkov, Husitská 70: st 12–19 hod., pá 9–16 hod.
Uzavírka všech knihoven MKP: 29. 7. – 11. 8.
V době letní uzavírky se výpůjčky vracejí v Ústřední knihovně, nebo je možné využít 
bibliobox u pobočky Opatov. Více na www.mlp.cz/leto. n

umístění termíny přistavení

Křivá 15
 9. července 15.00–19.00
13. července  9.00–13.00

Přemyslovská/Sudoměřská
15. července 14.00–18.00
13. července 10.00–14.00

U Rajské zahrady/Vlkova
11. července 14.00–18.00
12. července 15.00–19.00

V Zahrádkách/Květinková
11. července 15.00–19.00
12. července 14.00–18.00

Na Vrcholu/V Domově
18. července 15.00–19.00
19. července 14.00–18.00

nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11
18. července 14.00–18.00
19. července 15.00–19.00

nám. Barikád
16. července 15.00–19.00
20. července 10.00–14.00

Kostnické nám./Blahníkova
17. července 15.00–19.00
20. července  9.00–13.00

Buková/Pod Lipami 54
24. července 15.00–19.00
27. července  9.00–13.00

Jeseniova 143
23. července 15.00–19.00
27. července 10.00–14.00

Přemyslovská/Orlická
25. července 14.00–18.00
26. července 15.00–19.00

Křišťanova/Sudoměřská
25. července 15.00–19.00
26. července 14.00–18.00

Ambrožova/Malešická
30. července 14.00–18.00
31. července 15.00–19.00

Koněvova/V Jezerách
30. července 15.00–19.00
31. července 14.00–18.00

Soběslavská/Hollarovo nám.
 1. srpna 14.00–18.00
 3. srpna 10.00–14.00

Tachovské nám. (u tunelu)
 2. srpna 14.00–18.00
 3. srpna  9.00–13.00

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, 
čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; 
hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátek 
bez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabič-
ky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého 
mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné před-
měty kombinované s železnými či jinými materiály apod.

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad
V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14 byla na dvoře umístěna 
speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, 
hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. 
UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Umístění kontejnerů na elektroodpad
Havlíčkovo nám./Lipanská
Pitterova, za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert

K letním službám městské knihovny patří i pojízdná knihovna

Na Žižkově vyrostl první 
komunitní trvalkový záhon
Vlastnoručně zasadit trvalku a zkrášlit tak alespoň 
trochu svou vlastní čtvrť mohli ve čtvrtek 13. června 
obyvatelé Prahy 3 díky workshopu, který za finanční 
pomoci třetí městské části uspořádala nezisková orga-
nizace Arnika.
Záhon mezi ulicemi Pro-
kopova-Jeseniova-Rokyca-
nova v samém centru Žiž-
kova zažil v uplynulém 
týdnu neobvyklou premi-
éru. Ekologické sdružení 
Arnika toto místo za při-
spění obyvatel třetí měst-
ské části proměnilo ve 
vůbec první komunitní tr-
valkový záhon na území 
Prahy 3.

Do štěrku napůl smí-
chaného s ornicí tu ve čtvr-
tek 13. června bylo vysáze-
no přes 200 kusů sazenic 
20 druhů různých trvalek 
a bylin. „Vybrali jsme rostli-
ny ze suchých stanovišť, kte-
rým tohle podloží vyhovuje,“ 
popsal skladbu záhonu 
Adam Baroš z průhonic-
kého Výzkumného ústavu 
Silva Taroucy, pod jehož 
odborným dohledem zá-
hon vznikal.

 „Nebude to klasický květi-
nový záhon, na který jsou lidé 
většinou zvyklí. Půjde spíš 

o společenstvo rostlin, které 
budou mít vlastní autoregu-
laci a nebudou vyžadovat tak 
náročnou údržbu,“ dodal 
Baroš.

Celoroční parádu by 
mělo na nově vzniklém 
záhonu dělat na 20 dru-
hů květin a bylin, mimo 
jiné Orlíček obecný, Tř-
tina ostrokvětá, Marulka 
lékařská, Třapatka úzko-
listá, Kakosty, Denivka, 

Černohlávek velkokvětý, 
Rozchodník pochybný, 
Divizna černá nebo Rozra-
zil ožankový.

Výsadba trvalkových 
záhonů je trendem po-
sledních let a kromě nově 
vzniklého záhonu na Žiž-
kově je lze nalézt také v Ji-
čínské ulici, na Hořejším 
nábřeží na Smíchově nebo 
v Kostelní ulici na Letné. n

-mpa-

PATRICIE HNÁTKOVÁ
oddělení zdravotnictví

Trvalky si přišli vysadit i obyvatelé Prahy 3
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O kamarádství, hudbě a nevěře s první dámou českého filmu 
Od 11. července můžou fanoušci režisérky Alice Nellis zhlédnout její nový film Revival, jehož upoutávka s žiž-
kovskou ulicí coby legendární Abbey Road obletěla celý mediální svět. Na rozdíl od minulých, komediálně 
tragických sond do lidského života se tentokráte děj bude točit okolo zaniklé rockové skupiny Smoke, která 
se rozpadla v roce 1972 za nevyjasněných okolností. Ale jak sama režisérka slibuje, typické atributy její tvorby 
tu budou stejně zachovány.

Najdete si ještě čas zahrát si na flétnu?
Spíš ne. Teď se doma s dětmi spíše věnuje-
me zpěvu. Zrovna dnes večer jsme si dali 
Káča našla ptáče a Když jde malý bobr spát.

Ptám se proto, že váš nový film Revival se 
tematicky zabývá hudbou, rock ń́ rollem. 
Jaký vztah k rockové muzice má bývalá 
studentka konzervatoře?
Vřelý – myslím, že většina konzervatoristů 
má své hudební úniky od klasické hudby. 

Co poslouchá Alice Nellis za muziku? 
Sleduje současnou populární hudbu?
Tak kromě Malého bobra, který chodí 
spát, poslouchám teď dost často klasickou 
muziku, což ovšem vychází spíše z toho, 
že jsem připravovala pár projektů s Čes-
kou filharmonií a nějak mě to k tomu zase 
přitáhlo. Jinak je to spíš taková postarší 

všehochuť – tak třeba v autě vozím Stin-
ga, Steve Wondera, Buty, Amy Winehou-
se, Ninu Simone, Beatles, Einstürzende 
Neubauten, Aimee Mann a ledacos dal-
šího. Současnou populární hudbu pří-
liš sledovat nestíhám – o to větší radost 
mám, když mě něco pěkného z ní samo 
dostihne. 

Pojďme zpátky k vašemu novému sním-
ku. Má komedie o kapele, která zanikla 
v roce 1972, nějaký reálný základ? 
Úplně konkrétní ne. Ale myslím, že počát-
kem sedmdesátých let zaniklo docela dost 
dobrých kapel paralelně s tím, jak zanikla 
reálná naděje na nějaký brzký politický 
zvrat poněkud snesitelnějším směrem.

Odkud jste brala inspiraci natočit film 
o stárnoucích rockerech? Proč ne třeba 
o současné začínající kapele? Nebo to je 
méně atraktivní?
Stárnoucí rockeři jsou mi bližší.

Jak se původní herecké čtveřici líbilo 
v kůži vysloužilých rockerů? Neměli 
ambice založit po natáčení opravdovou 
kapelu?
To je spíše otázka na ně. Uvidíme, čeho 
se ještě dočkáme. Rozhodně například 

v Hořovicích by publikum měli, protože 
když jsme tam natáčeli jejich první kon-
cert, kompars se během jednoho dne zce-
la proměnil v nadšený fanklub.

První fotky z upoutávky na film se 
inspirovaly slavným obalem Abbey Road 
od Beatles. Proč jste zvolila jako lokaci 
zrovna nenápadnou ulici Kubelíkovu 
na Žižkově?
Protože její půvab má v sobě něco podob-
ného jako nenápadný půvab celé kapely. 
Hledali jsme takovou lehce jetou, nená-
padnou pražskou Abbey Road… a našli ji 
hned u Akropole.

Má Žižkov podle vás nějakou spojitost 
s rock´n´rollem?
Například klub Akropole je spojitostí 
vcelku jasnou.

Zdá se, že tentokrát ústřední postavou 
vašeho filmu nebude ženská hrdinka. 
Je to tak?
Skupina je rodu ženského, takže svým 
způsobem to ženská hrdinka je. A pro 
rockovou kapelu je vcelku přirozenější, 
že v ní hrají muži…

Nevěra, smrt, děti – tato témata se často 
ve vašich snímcích objevují. Jak je to 
s Revivalem?
Nevěra, smrt, děti a hudba. Nebo spíš 
hudba, kamarádství, nevěra, děti, smrt… 

Jste maminkou tří dětí. Jak moc tato 
role ovlivní profesi režisérky?
Asi nejvíc se změnil objem spánku. Je ho 
míň. Od chvíle, kdy jsem si domů přines-
la svoje první dítě, tak se priority v mém 
životě nastavily prostě podle toho. A to, 
že jsou teď děti tři, v tom mnoho nemění. 
Jen člověk musí o něco víc organizovat 
a také večer zpívat více ukolébavek, pro-
tože mají různé hudební vkusy. 

Kromě filmu se věnujete i divadelní 
režii. V čem se liší od sebe obě aktivity?
Každá je jiná, ale zásadním rozdílem je 
asi to, že zatímco u filmové režie má reži-
sér nad většinou věcí maximální kontrolu 
a herci mu musí víceméně slepě důvěřo-
vat, u divadla se tyto role obrací. Režisér 
se během zkoušení sice snaží svou vizi 
vysvětlit a nazkoušet, ale nakonec stejně 
musí věřit herci, protože to je ten, který se 
na poslední chvíli na jevišti rozhodne, co 
a jak provede. 

Co je nejtěžší na filmařině? A naopak 
co vás na ní fascinuje?
Nejtěžší je neupustit kvůli těžkostem 
v jednotlivostech od vize celku. A fasci-
nující je to, že ačkoliv vyrazíte nějakým 
směrem a stále se ho snažíte držet, místo, 
kam dorazíte, vás stejně nakonec znovu 
a znovu překvapí.

Čtyřicítka je prý mezník v mužském 
životě. Platí to i u žen?
Dost těžko můžu mluvit za nějakou širší 
skupinu, ať už žen či mužů. Já na tyhle 
obecné mezníky moc nevěřím. Mezníky 
v mém životě souvisí spíše s nějakými 
vnitřními posuny, než s reálným věkem 
nebo nějakými čísly.

Léto je v plném proudu. Jaké máte plá-
ny do budoucna?
Starat se o děti, být se svým mužem a pra-
covat. n

MARTIN HOŠNA

Alice Nellis (nar. 1971)

původním jménem Alice Rychetníková pochází z Českých Budějic. Studovala hru na flétnu na konzervatoři zároveň s anglistikou 
a amerikanistikou na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Později byla přijata ke studii na FAMU v oboru scenáristiky a dramatur-
gie. V roce 2000 debutovala se svým prvním celovečerním filmem Ene Bene, o dva roky později natočila komediální Výlet, k ně-
muž napsala anglické písně a některé dokonce nazpívala. V roce 2007 následovaly Tajnosti, psychologická drobnokresba s Ivou 
Bittovou v hlavní roli oceněná Českým lvem za nejlepší snímek. Následovaly filmy Mamas & Papas (2010) a Perfect days (2011), 
které spojuje podobné téma nevěry, smrti nebo postava charismatické ženské hrdinky. Začátkem července přijde do kin komedi-
ální film Revival o hudební skupině, která chce uskutečnit po mnoha letech návrat na pódia. Alice Nellis se podílela společně s vý-
tvarníkem Davidem Černým a hudebníkem Davidem Kollerem na vybudování kulturního centra Meetfactory. Je podruhé vdaná 
a společně s kameramanem Matějem Cibulkou vychovává tři děti. n

 “ Hledali jsme takovou 
lehce jetou, nenápad-
nou pražskou Abbey 
Road a našli ji hned 
u Akropole

foto: Bontonfilm
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Vyšla prvotina čtrnáctileté 
autorky Jany Balážové
Že děti nemají zájem o četbu nebo krea-
tivní psaní? O opaku přesvědčuje ve svém 
debutu Spolu aneb Když text pohladí fotogra-
fii Jana Balážová, studentka žižkovského 
Gymnázia Karla Sladkovského.

Knížku tvoří básně a krátké pro-
zaické příběhy, které mají pře-
kvapivě vyspělou formu, při-
tom si uchovávají svůj intimně 
dospělý pohled do nitra naivní 
školačky. 

I tak by se dala charakterizo-
vat nová publikace, v níž mladá 
spisovatelka spojila síly s o dvě 
generace starším fotografem 
Františkem Dostálem, který Spo-
lu aneb Když text pohladí fotogra-
fii doplnil o poutavé černobí-
lé snímky a obohatil tak texty 
o další estetický prožitek. Hravý 
galantní jazyk spolu s poutavou 

výtvarnou složkou ocenili i ar-
chitekt David Vávra, spisova-
telka Jana Šrámková a básník 
Jiří Žáček, kteří se stali patrony 
knížky. 

Spolu aneb Když text pohladí fo-
tografii byla vydána v nákladu 
500 kusů prostřednictvím pro-
jektu Kreativci sobě, kde mohou 
i začínající spisovatelé žádat ve-

řejnost o finanční pomoc. Kon-
takt na distribuci: zuzanabalazo-
va@seznam.cz. n

-ham-

kultura

Tetka Vrána přiletěla 
do Tapatanu 
Ve čtvrtek 13. června se oficiálně otevřel Ta-
patan – ostrov čtení a her k příležitosti po-
křtění knížky Tetka Vrána od autorů Pavla 
Vrány a Jaromíra F. Palmeho – Fumase.

Pavel Vrána je uznávaný autor 
dětských knížek, který svou hu-
moristickou prózou kombino-
vanou s unikátními kresbami 
J. F. Palmeho baví děti i dospě-
lé řadu let. Po Žižkovském straši-
delnu, v němž čtenář procházel 
žižkovskými ulicemi a nachá-
zel pozoruhodné bytosti, jako 
Herdekbábu Pepinu, škodolibé-
ho Cihláka či skořápku Kulič-
ku, se tentokrát spisovatel vrh-
nul na říkanky a vyprávění pro 
ty nejmenší. Tetka Vrána zaujme 
jednoduchými prozaickými pří-
běhy, jež uhranou nejen osobi-
tým stylem a originalitou, ale 

i poutavými básničkami o šesti 
slokách ve snadno zapamatova-
telném a hravém rytmu. Knížka 
je tudíž vhodná pro nejmenší čte-
náře i pro děti, co už jsou školou 
povinné. V Tapatanu slavnostně 
přivítali všechny návštěvníky sta-
rostka městské části Praha 3 Vla-
dislava Hujová spolu s virtuo-
sem Jaroslavem Svěceným, který 
neopomenul při té příležitosti 
předvést svoje umění. Tetku Vrá-
nu poté symbolicky pokřtili pří-
pitkem Jiří Žáček, Ivo Šmoldas, 
Jaromír Ostrý, Valérie Zawadská 
a Tomáš Úlehla. K poslechu za-
hrála kapela Motovidlo. n

Prague Biennale 6 si uchovalo svůj intimní charakter
Avantgardní přehlídka současného výtvarného umění se tentokráte koná v prostorách 
Nákladového nádraží Žižkov až do poloviny září. A jak je vidět, splynutí předválečné-
ho funkcionalistického stylu s moderní dekonstrukcí obrazu funguje dokonale. 

Když před deseti lety založili 
Prague Biennale vydavatelé ča-
sopisu o umění Flash Art Hele-
na Kontová a Giancarlo Politi, 
těžko mohli předvídat, že desá-
té jubileum oslaví výstava pře-
hlídkou právě na Nákladovém 
nádraží Žižkov, které se od břez-
na letošního roku stalo oficiálně 
kulturní památkou. Po indust-
riálním prostoru Karlínské haly 

a futuristické výškové budově 
Microna, kde se konaly posled-
ní předešlé ročníky, se jeví volba 
nákladového nádraží jako zcela 
logická. S asociacemi zpustlého 
prostředí a moderního pojetí ob-
razu totiž pořadatelé akce dopře-
du počítali.

Bienále je umístěno ve dvou 
patrech nákladového nádraží 
a snad i onen fakt, že na výstavu 

neláká viditelný transparent na 
úbočí budovy, souvisí s punko-
vým stylem celé akce. Na výstavu 
se jde přímo po peronu opuště-
ného nádraží až k točitým scho-
dům, které nás zavedou přímo 
do sekce Expanded Painting, 
zaměřenou opět na současnou 
malbu pod kurátorskou taktov-
kou Heleny Kontové, Giancar-
la Politiho a Nicola Trezziho. 
V dalším patře je umístěna i Pra-
gue Biennale Photo 3, která nese 
název Photography, Reconstructed 
a jejím kurátorem je Pavel Van-
čát. Obě sekce představují 25 au-
torů; osobnosti z mezinárodní, 
české i slovenské scény, jejichž 
jediným pojítkem je potlačení 
logiky nebo intelektuálního myš-
lení. Klíčovou roli hraje prostor, 
s nímž se pracuje do nejmenších 
detailů. Nejde jen o zachycení 
obrazu jako spíše o uchopení 
smyslu triviálních vjemů dekon-
strukcí fotografického materiá-
lu, jenž je vnímán jako společen-
ská výpověď. Zcivilnění umění 
probíhá ryze spontánně, někdy 

pomůže i 4D produkce, kdy ná-
vštěvník je omámen zneklidňují 
vůní, hudbou a finální scénogra-
fií. Prague Biennale 6 dosáhlo 
svého a uchovalo si svůj intimní 
šmrnc. n
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Biskucova 31, P3, tel.: 271 771 349

 1. po 18.00 Vedlejší účinky
 20.30 Jen Bůh odpouští
 2. út 18.00 Hluboko
 20.30 Velký Gatsby
 3. st 18.00 Někdo to rád hor-

ké (FK)
 20.30 Filmjukebox: Drive 

www.filmjukebox.cz
 4. čt 18.00 Bling Ring: Jako 

VIPky
 20.30 Pěna dní
 5. pá 18.00 Rozkoš v oblacích
 20.30 Trans
 22.45 Big Lebowski (FK)
 6. so – 14. ne Oficiální ozvěny 

MFF Karlovy Vary 2013
12. pá 16.30 Aertěk 2013
15. po 18.00 Trans
 20.30 Bling Ring: Jako 

VIPky
16. út 18.00 Šmejdi
 20.30 Revival
17. st 18.00 Páni mají radši 

blondýnky (FK)
 20.30 Pěna dní
18. čt 18.00 Jen Bůh odpouští
 20.30 Trans
19. pá 18.00 Únos (FK)
 20.30 Liberace!
 23.00 Hluboko
20. so 15.00 Pěna dní
 18.00 Vedlejší účinky
 20.30 Před půlnocí
 22.45 Trans
21. ne 15.00 Pátrání po Sugar 

Manovi
 18.00 Bling Ring: Jako 

VIPky
 20.30 Velký Gatsby
22. po 18.00 Slaměný vdovec 

(FK) 
 20.30 Rozkoš v oblacích
23. út 18.00 Pěna dní
 20.30 Aero naslepo
24. st 18.00 Hon (FK)
 20.30 Revival
25. čt 18.00 Liberace! 
 20.30 Pěna dní
26. pá 16.45 Aertěk 2013
 19.00 Rozkoš v oblacích
 21.00 Zjizvená tvář (FK)
27. so 15.00 Před půlnocí
 17.30 Velký Gatsby
 20.30 15 let Aera: Před-

premiéra filmu Jasmininy 
slzy

 23.00 Jen Bůh odpouští
28. ne 15.00 Tenkrát na Západě 

(FK)
 18.00 Trans
 20.30 Big Lebowski (FK)
29. po 18.00 Na dřeň
 20.30 Revival
30. út 18.00 Lidský rozměr (FK)
 20.30 Před půlnocí
31. st 18.00 Liberace! 
 20.30 Pěna dní 
Filmy pro seniory
 2. út 10.00 Velký Gatsby
 9. út 10.00 Fulmaya, děvčátko 

s tenkýma nohama
16. út 10.00 Pěna dní
23. út 10.00 Před půlnocí
30. út 10.00 Revival

Autor knížky Pavel Vrána s Valérií Zawadskou

-ham-

foto z knihy

Aleksandra Vajd & Hynek Alt: 
Untitled (2011)

Entang Winarso: The Untold Strories (2011)

http://www.filmjukebox.cz
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Kroužky v Ulitě na míru ulité
Na Balkáně 17a
Mezi stálice DDM Ulita patří kera-
mické studio, kroužky stolního te-
nisu, tanečního studia, jazykové 
kurzy, dramatické kroužky, spor-
tovní přípravky, ale i výtvarné ateli-
éry a dílny od předškoláků po do-
spělé. Z moderních novinek Ulita 
nabízí například Geocaching, Par-
kour, Discgolf, Lego master nebo 
Capoieru nebo i kroužek Fogla-
rovo, který ukáže dětem kouz-
lo dobrodružství a kladný vztah 
k přírodě.

Hned první školní den 2. září 
Ulita chystá Zahajovací party aneb 
veletrh kroužků, s možností vy-
zkoušet si různé činnosti z krouž-
ků a poznat lektory. Zapisovat se 
můžete již nyní, a to přímo v Ulitě 
na recepci, telefonicky nebo on-li-
ne na stránkách www.ulita.cz.

Nová sezóna s Ulitkou
Na Balkáně 17a
Během letních prázdnin neprobí-
há v rodinném klubu Ulitka žádný 
program. Po celé léto ale na re-
cepci DDM Ulita po–pá 8–17 hod. 
a prvních 14 dnů v září probíhají 
zápisy do kroužků. Nově je mož-
né se hlásit na jógu pro děti 3–6 
let, anglickou konverzaci pro rodi-
če či keramickou dílnu pro děti již 
od 3 let. 

Na září je přichystána oslava 
již osmých narozenin klubu v du-
chu Žižkovské dětské rallye. Více 
na www.rkulitka.cz nebo FB „klub 
Ulitka“.

Rodinné centrum Paleček
Písecká 17
Během letních prázdnin je Paleč-
kova herna zavřená a neprobíha-
jí ani žádné kurzy. Již nyní je ale 
možné se na další kurzové ob-
dobí registrovat na stránkách  
https://rcpalecek.webooker.eu/.

Od září Paleček nabízí: vzdělá-
vací kurzy, semináře a besedy pro 
rodiče; kurzy pro rodiče s dětmi od 
narození do 6 let věku; volnočaso-
vou hernu s kavárnou; příměst-
ské letní tábory; kroužky a zázemí 
centra pro sociálně znevýhodněné 
rodiny; Palečkovu rodinnou linku 
tel.: 775 103 993; sociálně-právní 
poradenství; interaktivní mapu 
neziskových organizací v Praze 3; 
Palečkův Bazárek; internet zdar-
ma; bezbariérový přístup. Více na 
www.rcpalecek.cz.

Duhové klubíčko
při ZŠ nám. J. z Poděbrad 7, 8
Na školní rok 2013/2014 plánuje 
kroužky:
Florbal pro začátečníky pro 2. tř./ 
pro 3.–5. tř.; 
Házená pro 2.–4. tř.; 
Karate pro začátečníky/pokročilé; 
Vybíjená pro dívky 4.–5. tř.; 
Míčovky pro 4.–5./6.–7. tř.; 

Aerobik pro 1.–4. tř.; 
Výtvarný kroužek pro 2. stupeň; 
Keramika pro 4.–7. tř.; 
Doučování z AJ 4.–5. tř.; 
Doučování z MA 6.–7. tř.; 
Čeština pro cizince 1.–4. tř.;
Přírodovědný kroužek 1.–5. tř.;
Tvořivá dramatika 2.–4. tř.; 
Flétnový sbor – pokročilí 3.–7. tř.; 

Rozvrh kroužků bude zveřej-
něn 29. 8. na ww.skola-jirak.cz/
krouzky-pro-deti.

12. 9. 8.00–16.00 hod. auto-
busový výlet do Jičína – festival 
Jičín město pohádek (i pro rodiče 
s dětmi).

Novinky i osvědčené taháky 
Nové Trojky
Jeseniova 19
Mezi novinky patří Cvičení s ko-
čárky, na které se vyráží od Nové 
Trojky každé úterý od 10.00 hod. 
Nová je také Jóga pro děti 5–8 
let, která startuje 11. září a bude 
se konat každou středu od 
15.15 hod. Otevírá se i Muzicíro-
vání pro rodiče s dětmi, první lek-
ce v pondělí 9. září od 10.15 hod.

Od září do října v pondělních 
termínech 23. 9., 30. 9., 7. 10. 
a 14. 10., vždy v 19–22 hodin mo-
hou zájemci navštívit prožitkový 
seminář Magie, energie, intuice.

Pomoc Sociálně-právní porad-
ny je přichystána na středu 25. 
září od 18.00 do 19.00 hodin a na 
Sedmou procházku filmem se lze 
vydat 20. září od 20.00 hodin.

Více na www.nova-trojka.cz 
+ www.facebook.com/novatrojka.

Skautský oddíl Lumturo 
Nitranská 16

Působí v Praze 3 již řadu let a je 
otevřen všem holkám a klukům. 
Jeho cílem je vychovávat samo-
statné odpovědné mladé lidi, po-
skytovat jim přátelství, sebereali-
zaci a poutavé zážitky ve městě 
i přírodě. 
Každý týden se oddíl schází v klu-
bovně na schůzce a jednou do 
měsíce vyráží do přírody na výlet. 
Skautský rok vrcholí na letním tří-
týdenním stanovém táboře. Více 
na www.lumturo.cz.

4. přístav vodních 
skautů Praha 3 
Pitterova 1
Jeho oddíly jezdí na vodu a pořá-
dají víkendové výpravy pěšky i  na 
kolech, letní vodácké tábory, zimní 

lyžařské tábory, starší hrají lakros, 
jeskyňaří, potápí se. 
Přístav má 4 oddíly:
4. oddíl skautů Albatrosové, kluci 
od 9 let, schůzky út 17–19 hod.,
kontakt Jan Mrkos,
tel.: 720 411 622,
e-mail: mrkosjan@seznam.cz
44. oddíl skautů Bobři, kluci od 
9 let, schůzky st 17–19 hod.,
kontakt Jaroslav Veit,
tel.: 724 600 621,
e-mail: jveit@volny.cz
4. oddíl skautek Kačky, holky od 
6 let, schůzky st 16.30–18.30 hod.,
kontakt Marie Rejžková,
tel.: 605 839 034,
e-mail: primaveka@seznam.cz
4. smečka vlčat Rackové, kluci 
6–11 let, schůzky čt 16–18 hod.,
kontakt Karel Frnka
tel.: 728 067 784, 
email: karelfrnka91@seznam.cz

Více na http://4pvs.nipax.cz/.

Turistický oddíl mládeže 
TOM 210 01 S.T.A.N.
V Domově 22
Nabízí pravidelnou oddílovou čin-
nost pro kluky a holky ze Žižkova 
a okolí. Každý týden pořádá od-
dílové schůzky v klubovně v uli-
ci V Domově. Jednou do měsíce 
děti vyráží na víkendovou výpra-
vu, nebo jednodenní výlet. Každý 
rok probíhá celoroční hra se zají-
mavým příběhem. V létě pořádá 
třítýdenní letní tábor na jihu Čech. 
Více na www.tomstan.cz, e-mail: 
ondra.sejtka@gmail.com či tel.: 
605 956 920. Vedoucí oddílu On-
dřej Šejtka.

147. PS Galaxie
Ježkova 11
Od září pokračují v činnosti tři od-
díly, které se schází v út (13. oddíl 
Gopherus), ve čt (17. oddíl Suri-
katy) 17–19 hod. a ve st (16. oddíl 
Antares) 16–18 hod. Úterní a čtvr-
teční oddíl je určen pro děti 3.–5. 
třídy, středeční oddíl pro děti 6.–
9. tř. Bude otevřen nový oddíl (19. 
oddíl Scorpius) pro děti 1.–2. tř. se 
schůzkami v po 16–18 hodin. Ve 
školním roce pořádá PS Galaxie 
čtyři víkendové akce pro děti ze 
všech oddílů i pro další zájemce. 
O letních prázdninách děti jezdí na 

třítýdenní letní tábor s tématikou 
cestování v čase a týdenní pří-
městský tábor. Více na www.147.
cz nebo e-mail: galaxie@147.cz.

Oddíl národní házené 
TJ Spoje Praha
Na Balkáně 812
Tréninky probíhají každé pon-
dělí a středu od 17.00 do 18.30 
hod. ve sportovním areálu Bal-
kán. Speciální výbava není potře-
ba, míče na házenou si hráči mo-
hou vypůjčit. Na jaře a na podzim 
probíhají soutěže, během prázd-
nin pak soustředění. Více infor-
mací u trenérů družstev:
p. Šejtka – st. žáci,
tel.: 605 956 920,
email: ondra.sejtka@gmail.com 
pí. Kopecká – st. žákyně,
tel.: 605 561 278,
email: xkopeckaa@seznam.cz;
pí. Janková – přípravka,
tel.: 603 147 358,
e-mail: ladislava.jankova@beck.cz.

AFK Union Žižkov
Na Balkáně 812
Fotbalový oddíl existuje již od 
roku 1907. Nyní působí v areálu 
fotbalového hřiště Vítkov, v blíz-
ké spolupráci s FK Viktoria Žižkov 
a věnuje se zejména mládeži ve 
věku od 6 do 13 let.

Více na webových stránkách 
www.unionzizkov.estranky.cz.

Vodní sporty na Pražačce
Za Žižkovskou vozovnou 19

Nezisková organizace Vodní 
sporty Pražačka, která působí ve 
sportovním a rekreačním areálu 
Pražačka, opět otevírá od 17. září 
hodiny plavání a potápění; pla-
vecká přípravka (pro děti od 4 let), 
pokročilí plavci a příprava na zá-
vodní plavání.

Potápěčská škola učí děti od 
8 let ploutvovému plavání a od 12 
let potápění s přístrojem. Certifi-
kovaní instruktoři učí celoročně 
dospělé přístrojovému potápě-
ní s udělením celosvětově platné 
certifikace IANTD. 

V případě zájmu o kurzy kon-
taktujte trenéry a instruktory: 
J. Richter tel.: 603 509 293,
B. Šimánková tel.: 603 833 887.

Baletní škola 
BcA. Jána Nemce 
Táboritská 23
Pořádá kurzy Klasického tance 
pro děti a mládež 5–18 let.

Více na www.baletniskola.cz.

FÉNIX fitness centrum 
Pitterova 5/2878 
sportovní centrum SK Žižkov
Nabízí přes léto do září následu-
jící lekce pro děti (nutná rezerva-
ce předem):
kruhový trénink – po a čt 15–16 hod.;
sportovní příprava (děti 10–15 let) 
– po 16–17 hod., út 15–16 hod.; 
pohybová příprava (děti 4–10 let) 
– út 14–15 hod.; dětská zumba – 
út 16–17 hod.

Od října budou lekce upraveny 
dle časových možností dětí a in-
struktorů. Informace o změnách 
na stránkách www.fenixfitness.cz, 
tel.: 725 450 554 nebo e-mail: re-
cepce@fenixfitness.cz.

SPORŤÁČEK slaví tři roky
V sobotu 7. září se v branickém 
areálu HAMR od 10 hodin usku-
teční již třetí ročník největšího ná-
borového sportovního festivalu 
pro děti do 15 let – SPORŤÁČEK. 

Dětem se představí jednotlivé 
sporty tak, aby je mohly vyzkou-
šet a rodiče mohli poznat klubo-
vé prostředí.

Děti se setkají s klasickými spor-
tovními disciplínami, ale i s méně 
známými sporty jako kriket, po-
žární sport, kin-ball, cheerleading, 
potápění, jachting, řecko-římský 
zápas, freestyle frisbee, kendó 
a mnohé jiné.

Více na www.sportacek.cz. 

Naplánovat kroužky pro děti na nový školní rok můžete s předstihem
Zatímco si děti naplno užívají prázdnin, dospělí již přemýšlejí, co vše je třeba zařídit na začátku nového škol-
ního roku. A než se zařadíte do front v papírnictví na nezbytné školní pomůcky, již nyní můžete začít pláno-
vat rozvrh aktivit, kroužků a klubů pro děti – inspirací vám může být tato stránka Radničních novin.

R-Mosty nabízí unikátní 
letní program

Nízkoprahový Klub R-Mosty 
zahajuje od pondělí 1. červen-
ce letní provoz, známý jako 
Letní klub. Letos přichází s no-
vinkou v podobě mobilního klu-
bu, na který natrefíte na Kost-
nickém náměstí i na jiných 
místech v Praze 3 od pondě-
lí do čtvrtka od 13 do 19 ho-
din. Najdete v něm  počítače 
s připojením na internet, filmo-
vé plátno nebo stolní fotbálek.  
„Pojízdný klub přenese služby 
přímo do přirozeného prostře-
dí mladých lidí a zároveň uká-
že obyvatelům Prahy 3 i jejich 
praktické dopady,“ popisuje 
vedoucí klubu Tomáš Rezek.

V plném rozsahu zůstává 
během letních prázdnin provoz 
Sociálně-právní poradny Azy-
lového domu pro matky s dět-
mi R-Mosty. 

Více www.r-mosty.cz, tel.: 
222 581 241 nebo e-mailu: 
kancelar@r-mosty.cz.

http://www.rkulitka.cz
https://rcpalecek.webooker.eu/
http://www.rcpalecek.cz/
http://www.nova-trojka.cz
http://www.facebook.com/novatrojka
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http://www.tomstan.cz
mailto:ondra.sejtka@gmail.com
http://www.147.cz
http://www.147.cz
mailto:galaxie@147.cz
mailto:ondra.sejtka@gmail.com
mailto:xkopeckaa@seznam.cz
mailto:ladislava.jankova@beck.cz
http://www.fenixfitness.cz
http://www.sportacek.cz
http://www.r-mosty.cz
mailto:kancelar@r-mosty.cz
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KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory
Táboritská 22, 
tel.: 222 712 940
www.vstupujte.cz, www.remedium.cz
e-mail: senior@remedium.cz
Během letních prázdnin Klub 
a internetová kavárna otevřeny 
v út 9.00–18.00 hod., běžný pro-
voz od 9. září od 9.00 hodin.
Letní rehabilitační cvičení: 
úterý 9.30–10.45 hod. (45 Kč/
lekce), platby jednotlivých lekcí 
v Klubu do naplnění kapacity 
a nejméně týden dopředu.
Probíhá zápis do podzimních jed-
nodenních výletů a rekondičního 
pobytu: 
Zámek Karlova Koruna, Žehuň, 
Městec Králové – st 18. 9., cena 
400 Kč (oběd + vstupy).
Zámek Křinec, Nymburk, Kersko 
– čt 3. 10., cena 380 Kč (oběd 
+ vstupy).
Relaxační prodloužený víkend 
v Krkonoších – 4.–7. 10., nutný 
zápis do 27. 8., cena 1 800 Kč 
(masáže, cvičení, polopenze, bez 
dopravy).

OBČANSKÁ PORADNA 
REMEDIUM
Křišťanova 15 
tel.: 272 743 666, 605 284 737 
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
Provozní doba poradny – červe-
nec (v srpnu poradna z provoz-
ních důvodů uzavřena):
po, út, čt od 8.30 do 11.30 pro 
osobní konzultace (bez objedná-
ní); po, út, čt od 12.30 do 15.30 
pro telefonické dotazy, více na 
www.remedium.cz.
Informace o možnostech řešení 
potíží s dluhy na www.dluhovyla-
byrint.cz.

Blahopřání seniorům
Všem členům a dalším seniorům, 
kteří oslaví v červenci a srpnu 
narozeniny, přejeme do dal-
ších let hodně zdraví a osobní 
pohody. Blahopřejeme Marii 
Pípalové, Jaroslavě Nováko-
vé, Haně Benadikové, Zdence 
Stehlíkové, Jindřišce Pirklové, 
Věře Uhlířové, Květoslavě Šim-
kové, Vlastě Baslerové, Marcele 
Hískové, Janě Šimkové, Bohumi-
le Hosnedlové, Evě Roubalové, 
Evže Petržílkové, Haně Schedl-
baurové, Evě Vlasákové, Aleně 
Kocourkové, Venuši Cendelínové, 
Antonínu Bojanovskému, Walde-
maru Pirklovi, Josefu Vytiskovi 
a Karlu Štěrbovi.

Svaz důchodců Praha 3

Svaz důchodců
Hořanská 2, tel.: 284 861 961

Svaz důchodců Praha 3 zve své 
členy, kteří v druhé polovině roku 
2013 oslaví své významné životní 
jubileum, k malému posezení ve 
čtvrtek 31. října od 14.00 hod. 
v Klubu důchodců v Hořanské 2. 
Všem oslavencům blahopřejeme.

2. října jednodenní výlet – Polsko                        

7. listopadu jednodenní výlet – 
lázně Poděbrady

Informace každé pondělí od 
14.00 do 16.00 hod. v Klubu.

Nový občanský zákoník – k jakým změnám dojde 
v oblasti nájemního bydlení I.
Nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.), kterým se budeme řídit od 1. ledna 2014, 
přinese řadu změn. Ty se dotknou také oblasti nájemních vztahů – například u zvyšo-
vání nájemného, výpovědi z nájmu včetně bytových náhrad nebo vyúčtování služeb. 
V tomto a dalších číslech Radničních novin vás budeme postupně seznamovat s hlavní-
mi změnami v této oblasti. Prvním je téma výpovědi z nájmu.
Dle aktuálně platného občan-
ského zákoníku (z. č. 40/1964 
Sb.) lze nájemní vztah ukončit 
dohodou obou stran nebo vý-
povědí (třetí možností je uply-
nutí doby určité, na kterou byl 
nájem sjednán). Nájemce může 
dát výpověď, aniž by uvedl dů-
vod. Pronajímatel je oprávněn 
dát výpověď pouze na základě 
některého z důvodů, které jsou 
v občanském zákoníku přímo 
uvedeny (např. neplacení ná-
jemného a služeb), v některých 
případech potřebuje i přivolení 
soudu (pokud např. potřebuje 
byt pro sebe nebo svou rodinu). 
S ukončením nájemního vztahu 
výpovědí úzce souvisí proble-
matika bytových náhrad – tedy 
náhradního bytu nebo náhrad-
ního ubytování, které v součas-
nosti musí s ohledem na důvod 

výpovědi pronajímatel nájemní-
kovi zajistit (nikoliv zaplatit!).

Příklad: Pan Petr neplatil déle 
jak tři měsíce nájemné a služby. 
Jeho pronajímatel mu zaslal výpo-
věď dle §711 Občanského zákoníku. 
Po uplynutí tříměsíční výpovědní 
doby pana Petra písemně informo-
val, že pro něj rezervoval ubytování 
na blízké ubytovně, a tím splnil svou 
povinnost zajistit mu náhradní uby-
tování. Zároveň jej upozornil, že po-
kud neopustí byt dobrovolně, podá 
na něj žalobu na vyklizení bytu.

V novém občanském zákoní-
ku již nebudou rozlišovány vý-
povědní důvody s přivolením 
soudu a bez přivolení soudu, 
jako tomu je dosud, tzn. že v zá-
koně bude pouze uveden okruh 
výpovědních důvodů. Tříměsíč-
ní výpovědní doba se nemění. 
Nově bude moci pronajímatel 

uplatnit výpověď pro poruše-
ní zvlášť závažným způsobem 
(např. nezaplacení nájemného 
a nákladů na služby za dobu 
alespoň tří měsíců). U tohoto 
typu výpovědi není zachována 
tradiční tříměsíční výpovědní 
doba – majitel má právo vy-
povědět nájem bez výpovědní 
doby. Nájemce bude muset byt 
opustit do jednoho měsíce od 
skončení nájmu.

K částečnému omezení do-
jde v oblasti výpovědi ze stra-
ny nájemce, pokud je sjednán 
nájem na dobu určitou. V ta-
kovém případě bude moci ná-
jemce dát výpověď, změní-li se 
okolnosti, z nichž pronajímatel 
i nájemce při uzavírání smlouvy 
vycházely, do té míry, že po ná-
jemci nelze rozumně požadovat, 
aby v nájmu pokračoval. Jak to 

ve skutečnosti bude probíhat, se 
ovšem teprve ukáže.

Průlomovou novinkou je zce-
la určitě absence bytových ná-
hrad – tzn. že v případě výpo-
vědi ze strany pronajímatele už 
nebude jeho povinností opatřit 
nájemci bytovou náhradu!

Příklad: Pokud by pan Petr ne-
platil nájemné v roce 2014, stačil 
by jeden měsíc, aby mu mohl pro-
najímatel dát výpověď bez výpověd-
ní doby. Zároveň by pan Petr mu-
sel opustit byt do jednoho měsíce od 
skončení nájmu. Majitel by neměl 
povinnost zajišťovat mu jakékoliv 
náhradní bydlení.

Příště se zaměříme na téma 
zvyšování nájemného. n

KRISTÝNA KRUŠINSKÁ
PETRA SKUHROVÁ 

Občanská poradna REMEDIUM

Jak nepřijít o střechu nad hlavou: kde hledat pomoc 
při řešení dluhů na nájemném
Zadlužení českých domácností neustále roste. Lidé se i ne vlastní vinou, ale souhrou 
nečekaných událostí, mohou dostat do tak složité situace, že nejsou schopni ani zapla-
tit nájemné. O tom, jak najít cestu ven z tohoto problému, se mohou poradit se sociál-
ními pracovníky neziskových organizací i odboru sociálních věcí třetí městské části. 

Zejména lidé s nízkým příjmem 
a nedostatečnými nebo žádný-
mi finančními rezervami se mo-
hou snadno dostat do potíží, po-
kud například nečekaně přijdou 
o práci nebo onemocní. Peníze 
na zaplacení nájmu jim už prostě 
nevystačí. „Když člověk zjistí, že mu 

vzniká dluh na nájemném, může 
vyhledat pomoc sociálních pracov-
níků, kteří nájemci nabídnou od-
bornou pomoc, dohodnou splátkový 
kalendář a kontrolují jeho pravidel-
né plnění nebo pomohou při pláno-
vání finančních záležitostí rodiny,“ 
popisuje formy pomoci Anna 

Novotná ze sociálního odboru 
městské části. 

Sociální pracovníci také po-
radí, o jaké dávky, které je mož-
né použít na úhradu nákladů na 
bydlení, si může člověk zažádat. 
„S klienty probereme jejich možnosti 
využít dávek státní sociální podpo-
ry – příspěvku na bydlení, případ-
ně dávky pomoci v hmotné nouzi 
příspěvku na živobytí nebo doplat-
ku na bydlení,“ upřesňuje Anna 
Novotná.

Lidem, kteří se potýkají s dlu-
hy, a to nejen na nájemném, 
mohou pomoci také dluhoví 
poradci občanských poraden. 
Poradenství je bezplatné. „Fi-
nanční gramotnost v Česku není 
příliš vysoká a i naší poradně kaž-
doročně přibývá klientů, kteří mají 
problémy s penězi a nejsou schopni 
narůstající závazky splácet,“ říká 
Pavla Aschermannová z dluho-
vé poradny RUBIKON Centra, 
které působí v Praze 3 v Korunní 
ulici. Důležité je ale také využít 
služeb dluhových poraden včas. 
„Lidé často přicházejí až v době, kdy 
už se jejich potíže dají těžko řešit. Ne-
dokáží platit nejen dluh, ale ani ná-
jem a další potřebné náklady,“ varu-
je Pavla Aschermannová. n

-mot-

S finančními problémy je lepší obrátit se na odborníka

Kde hledat pomoc

RUBIKON Centrum 
Korunní 101, Praha 3,  
tel.: 246 052 416,  
e-mail: info@rubikoncentrum.cz, 
www.rubikoncentrum.cz

Poradna při finanční tísni, o.p.s., 
Americká 22, Praha 2, 
tel.: 222 922 240,  
e-mail: poradna@financnitisen.cz, 
www.financnitisen.cz

Člověk v tísni, o.p.s. 
Šafaříkova 635/24, Praha 2, 
tel.: 226 200 400,  
e-mail: mail@clovekvtisni.cz, 
www.clovekvtisni.cz

Občanská poradna 
REMEDIUM Praha 
Křišťanova 15, Praha 3, 
tel.: 272 743 666, 605 284 737, 
e-mail: 
obcanskaporadna@remedium.cz, 
www.dluhovylabyrint

Odbor sociálních věcí 
ÚMČ Praha 3, 
Seifertova 559/51, Praha 3, 
tel.: 222 116 492, 
e-mail: annan@praha3.cz

http://www.vstupujte.cz
mailto:senior@remedium.cz
mailto:obcanskaporadna@remedium.cz
http://www.remedium.cz
http://mail.remedium.cz/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.dluhovylabyrint.cz
http://mail.remedium.cz/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.dluhovylabyrint.cz
mailto:info@rubikoncentrum.cz
http://www.rubikoncentrum.cz
mailto:poradna@financnitisen.cz
mailto:mail@clovekvtisni.cz
http://www.dluhovylabyrint
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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

Program Ministerstva životního prostředí
administrovaný Státním fondem životního 
prostředí ČR je zaměřený na podporu opatření 
ke snížení energetické náročnosti budov, 
na podporu efektivního využití zdrojů energie 
a na podporu výstavby budov s velmi nízkou 
energetickou náročností.

Nová zelená úsporám 2013 startuje
Program Nová zelená úsporám 2013 je zaměřen na rodinné domy 
a je rozdělen do tří oblastí podpory:
 snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 

 výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 efektivní využití zdrojů energie – výměna hlavních zdrojů tepla, 

instalace termických solárních systémů, instalace systémů nuceného větrání 

se zpětným získáváním tepla

O programu Nová zelená úsporám 2013:
 na 1. výzvu je vyčleněna 1 miliarda korun

 zahájení příjmu žádostí 1. výzvy je 12. srpna 2013 v 10.00 hod.

 1. výzva je otevřena pro všechny tři oblasti podpory

 vyplácení podpory v rámci 1. výzvy bude zahájeno již na podzim 2013

 je možné získat podporu na zpracování odborného posudku a zajištění  

technického dozoru a na bonus při kombinaci vybraných opatření

 konkrétní podmínky a způsob podání žádosti najdete na internetových 

stránkách programu www.nzu2013.cz

Web: www.nzu2013.cz    
Zelená linka: 800 260 500    
E-mail: info@sfzp.cz

Kroky k získání podpory (více najdete na www.nzu2013.cz):
 seznamte se s podmínkami programu 

 najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek

 projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

 ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list 

 vyplňte elektronickou žádost o podporu

 doručte fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

 fond provede kontrolu formální správnosti žádosti

 je-li žádost úplná, obdržíte Rozhodnutí o poskytnutí podpory

 zajistěte si odborný technický dozor nad prováděním stavby

 zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele

 zrealizujte stavební záměr dle schváleného odborného posudku 

ve stanoveném termínu

 po ukončení realizace předložte dokumenty požadované k uzavření smlouvy

 splníte-li podmínky programu, obdržíte smlouvu o poskytnutí podpory

 do 90 kalendářních dní od uzavření smlouvy provede fond výplatu podpory

RN Pha3_280x179mm_4B_20-6-2013.indd   1 20.6.2013   9:09:17

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

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

 n Elektrikářské práce Erben: světla–zásuvky–
opravy. Tel.: 604 516 344

 n HODINOVÝ MANŽEL – profesionální po-
mocník 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, čalouně-
ní dveří, shrnovací dveře, renovace oken, 

silikon. těsnění – 30% úspora tepla, malová-
ní, Petříček. Tel.: 606 350 270, 286 884 339

 n Koupím staré bižuterní brože, náramek, ná-
ušnice aj. Tel.: 603 410 736

 n Koupím z alpaky: svícen, mísu na ovoce, lžič-
ky aj. Tel.: 603 410 736

 n !! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 
sklep. Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 227 840

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

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

 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 Pronajmeme sklepní prostor – 20m2, vhod-
ný na sklad, v Baranově ulici, Praha 3, nájem 
2000Kč/m tel.: 604 990 589

 n SŤEHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, 
čeští pracovníci, specialisté na stěhování bytů, 
so+ne stejné ceny, přistavení vozů + km po 
Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 
www.stehovanibytu.cz

 n Stropní sušák prádla. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584

 n Můj Šperk. Máme pro Vás na dovolenou 
když budete fajčit E-cigarety. 
Až 15.000 Kč. Ročně ušetříte.  
www.mujsperk.webnode.cz

 n Vyměním malý obecní byt v Praze 3 za větší. 
Ne majitel. Tel.: 725 177 313

 n VYKLÍZECÍ A BOURACÍ PRÁCE Vyklízení 
bytů, půd, dvorků a sklepů, bourání 
sklepních kójí a jiné bourací práce.  
Tel.: 721 913 619, 222 715 637

 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 LEVNÁ NOVÁ OBUV Z EU, II. jakost a také 
second-hand oděvů. Nově otevřeno, 
Koněvova 87. Po–Pá 10–18h.

 n HLEDÁM BYT PŘED PRIVATIZACÍ DO 
100m2, vyměním za obecní bez privatizace, 
tel.: 775 084 998

 n Kurzy němčiny s rodilými mluvčími 
www.nemcina-123.cz nebo 731 256 786

 n Přímý zájemce koupí dva byty v Praze 
2, 3, 8, 10, 11 – menší 1–2+1 a větší 3–4+1, 
platba hotově na vystěhování nespěchám, 
lze i zadlužený nebo před privatizací. Tel.: 
775 733 815

 n Hledám dlouhodobý pronájem pro 2 osoby 
– pár, gars. až 2+kk, max do ceny 11 000Kč. 
Předem děkuji. tel.: 605 845 088

 n !!STĚHOVÁNÍ!! stěhování všeho druhu, 
nejen po praze, ale i celé ČR. Odvoz nepotřeb-
ných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdar-
ma. Vyklízení, autodoprava. Tel.: 777 227 840

 n Prodej Kuchyňská linka Carmen, červe-
ný lesk, cena 5000 Kč, sporák Gorenje 771W 
5000 Kč. Tel.: 724 248 443

 n ÚČETNICTVÍ – DAŇOVÁ EVIDENCE, pod-
vojné účetnictví podnikatelů, rozpočt. A pří-
spěvkových orgranizací, spol. vlast. Domů 
a bytů, včetně dan. Poradenství. Účetní s 
dlouholet. Praxí v penzi, cena dohodouu, 
Tel.: 604 169 168, marta.koubkova@tiscali.cz

1. Jsme zdravotní pojišťovna s 20ti letou zkušeností  
s téměř 700  tisíci pojištěnci.

2. Jsme ekonomicky silná a stabilní instituce, která po-
skytuje dostatek finančních prostředků na kvalitní a 
efektivní prevenci, diagnostiku a léčbu.

3. Zabezpečujeme zdravotní péči prostřednictvím více 
než 22 000 poskytovatelů zdravotní péče.

4. Dbáme na kvalitu smluvních zdravotnických 
zařízení, proto je důsledně vybíráme a pravidelně 
hodnotíme.

5. Proplácíme náročné vyšetření, unikátní zákroky a 
drahé léky, mimořádně zabezpečujeme finančně 
náročnou péči a vyšetření  i v zahraničí.

6. Zabezpečujeme nadstandardní produkty, služby a 
výhody pro celé rodiny.

7. Dbáme na to, aby měli naši pojištěnci co nejkratší 
čekací lhůty na operace a aby se dodržovalo pořadí 
v pořadníku. Navíc máme smlouvy s klinikami a 
nemocnicemi, které poskytují moderní a komfortní 
jednodenní ambulantní péči.

8. Jsme dostupní v rámci sítě 16 poboček po celé 
České republice.

9. V rámci preventivní péče poskytujeme našim pojiš-
těncům mnoho preventivních příspěvků a programů.

10. Bonifikujeme naše pojištěnce ve Věrnostním klubu.

DESET 
DŮVODŮ

proč se 
pojistit u

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

Štěpán Mollay

 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

www.strechy-mares.cz
Člen cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

sleva 10% na materiál
Tel.: 777 858 800

www.malirlakyrnik-praha.cz
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Kostnické náměstí 3, Praha 3
www.lacasalacasa.cz
tel:. 774 407 444
e-mail: info@lacasalacasa.cz
po–ne 11.00–23.00 hod.

Za tajemstvím jmen 
žižkovských ulic

Přibyslavská
(od r. 1898 – pokračování)
Začátkem září přitáhnou Žižkovi orebité, 
posíleni ještě Žateckými, Lounskými, Kla-
tovskými a řadou dalších (chybějí jen tá-
boři, kteří zachovávají striktní neutralitu) 
před Prahu. Ležení rozbijí v Libni. Je sice 
otázka, nakolik by měli šanci Prahu dobýt, 
když se to nepodařilo ani podstatně silnější 
Zikmundově křížové výpravě a v dobýva-
cí technice husité nijak nepokročili. Mož-
ná spíše počítali s pomocí  svých příznivců 
uvnitř městských hradeb, mezi něž náležel i 
kníže Zikmund Korybutovič, který se zrov-
na zase nacházel v Praze. Ovšem i v Žižko-
vě táboře narůstaly pochybnosti, ba i vy-
ložený odpor, násilné dobývání kolébky 
husitské revoluce je považováno za věc ne-
patřičnou, která jen nahraje Zikmundovi 
a dalším nepřátelům Husova učení. Žižka 
však zůstává neoblomným. Ale ještě zbý-
vá skulinka pro diplomatické řešení. A na 
tomto poli vychází hvězda mladého praž-
ského kněze Jana Rokycany. Podrobnosti 
jednání bohužel neznáme. Ale jistě nebyla 
jednoduchá. Nicméně 14. září je smír uza-
vřen. Na záruku pražané skládají astrono-
mickou částku 14 000 kop pražských grošů 
a jako trvalý pomník navyšují pyramidu 
kamení před kostelem sv. Ambrože na No-
vém Městě Pražském (na místě pozdějšího 
paláce U Hybernů). Žižka ovšem zůstává 
skeptickým, dle jeho náhledu příměří ur-
čitě nevydrží déle než někdejší smír kono-
pišťský (byl mezi pražany a tábority uza-
vřen 26. června 1423, nicméně již 4. srpna 
téhož roku se obě strany utkaly v krvavé bi-
tvě u Strachova dvora). Nemohl vědět, že 
tentokrát se již jeho konce nedožije…

Na přelomu září a října se pak schází 
předběžný sněm ve Zdicích, na němž jsou 
dohodnuty rámcové podmínky soužití ka-
tolíků a husitů v Čechách. Všeobecný sněm 
je pak svolán na 15. března 1425 do Kou-
řimi, nyní je však třeba zakročit proti Zik-
mundovu zeti Albrechtu Habsburskému, 
který vtrhl na Moravu. n

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

ŽIŽKOVSKÝ GURMÁN

LA CASA RESTAURANT

Chatrná a chybami prokvetlá kostrbatá 
čeština na webových stránkách naznaču-
je, že majitel podniku je buďto dysorto-
grafik anebo cizinec – sázím na cizince, 
dost možná přímo z Itálie anebo alespoň 
zapáleného milovníka italské kuchyně.

Kostnické náměstí je značně omšelé, 
rohový dům s útočištěm La Casa není vý-
jimkou, ale už maličká předzahrádka na 
chodníku trochu uvolňuje ponurou še-
divou atmosféru, navozuje lehce přímoř-
skou náladu a láká hosty dovnitř ochut-
nat nějakou italskou specialitu.

Interiér podniku je nevelký a voní no-
votou, hojně použitým světlým dřevem 
a takřka omamnými obláčky plovoucími 
nad výtvory kuchyně. Obsluha je profe-
sionální a příjemná a nabídka šéfkuchaře 

Pavla Matseushuka podle očekávání čis-
tě italská, postavená především na jedno-
duchých kombinacích jen několika ma-
ximálně čerstvých a kvalitních vstupních 
surovin.

Stručný jídelní lístek přesně odpovídá 
italské trattorii a v jednotlivých základ-

ních položkách se určitě nezmýlíte – rybí 
tartar, carpaccio z tuňáka či chobotnice, 
minestrone, pasta, risotta, grilované ryby 
a maso – malinko mi chybí třeba popu-
lární telecí plátky s tuňákovou omáčkou 
vitello tonnato nebo saltimbocca alla romana 
s bílým vínem a šalvějí. 

Na druhou stranu například kuřecí vý-
var dostanete náležitě vroucí a opravdu 
poctivě silný, zeleninové saláty jsou ručně 
trhané, svěží a jen lehce zakápnuté dres-
singem, spaghetti i tagliatelle jsou uvařené 
přesně al dente, risotta z kvalitní kulatozrn-
né rýže mají dokonalou máslovou konzis-
tenci, ryby a mořské plody ochutnáte tak 
čerstvé, jak je to jen uprostřed Žižkova 
možné a milovníci masa budou jen obtíž-
ně hledat jakékoli nedostatky u telecí kýty 
na grilu nebo grilované vepřové panenky 
s divokými brusinkami.

Ve vinné kartě sice odhalíte několik 
lahví z moravských nebo rakouských vi-
nařství, ale primárně je logicky zaměře-
na opět na italskou produkci – harmoni-
zovat pokrmy můžete nejlépe postupně 
s jednodušším Pinot Grigio nebo lehkým 
Montepulciano d‘Abruzzo přes výraznější 
a ovocnější Gavi di Gavi až po mohutné 
Brunello di Montalcino nebo legendární su-
pertoskánskou Sassicaiu. n

MARTIN KUBÁT

Praha 3 včera a dnes

Obec Olšany a co z ní zbylo. Náměstí – nenáměstí
Následkem stavebních prací v souvislosti s prodloužením Prokopovy ulice 
na Olšanské náměstí zanikla Nákvasova ulice.

Ves Olšany, která vynikala počtem obyva-
tel i domů nad svým okolím za Horskou 
(Novou) bránou, měla své centrální Ra-
dešínovo náměstí. Zikmund Diviš z Rade-
šína byl majitelem Olšan v roce 1546 a ješ-
tě v první polovině 19. století měla obec 19 
domů. Po vzniku Žižkova roku 1875 ves 
splynula s nově vznikajícím městem. Ná-
zev Olšany zůstal pouze v názvu Olšan-
ských hřbitovů; Radešínovo náměstí se 
v roce 1930 změnilo na Olšanské náměstí 
a nově vznikající silnice byla pojmenová-
na Olšanskou ulici. 

Za rozvoj Olšanského náměstí se za-
sloužil především hlavní vchod do hřbi-
tovů a s ním související prodej květin 
a potřeb pro ošetření hrobů. K umožně-
ní snazší návštěvy hřbitova sloužila elek-
trická dráha, která sem byla zavedena již 
v roce 1897. Určitý útlum významu ná-
městí nastal počátkem 30. let minulé-
ho století. Hlavní vchod do hřbitova byl 
přemístěn na dnešní Vinohradskou ulici. 
Tramvaj začala jezdit o stanici dál, k nově 
budovanému nákladovému nádraží.

Největším zásahem do vzhledu ná-
městí bylo prodloužení Prokopovy ulice 
od Jeseniovy ulice na Olšanské náměstí. 
Toto prodloužení si vyžádalo demolici 

celé Nákvasovy ulice, která v té době 
byla spojnicí mezi Olšanským náměstím 
a Chelčického ulicí. 

Vlastní Nákvasova ulice byla ulicí drob-
ných živnostníků, jako například kovotla-
čitele a výrobce ozdobných předmětů na 
hroby, opraváře aut, zahradníka a kame-
nosochaře. Nejvýznamější  byla továrna 
„Pařík – péra“. 

Vzhled náměstí byl až do padesátých 
let dvacátého století takový, jak ho vidí-
te na fotografii. Budovy, které postupně 
mizely, byly číslovány od domu stojící-
ho nejblíž k Vltavě. Přestavbou se stalo, 
že v současné době čtyři domy na pravé 
straně Olšanského náměstí s orientační-
mi čísly 5/čp.1785, 6/čp.1784, 7/čp.1783 
a 8/čp.1782 zůstaly jako poslední stav-
by, které uzavíraly náměstí. V současné 
době je toto náměstí pouhou křižovat-
kou ulic Olšanské, Prokopovy, Táborit-
ské a Jičínské. n

JAN SCHÜTZ
Klub přátel Žižkova

Záběr z Jičínské na dnes neexistující Nákvasovu ulici a hospodu U zeleného stromu…

… pohled na totéž místo dnes nabízí zcela jiný obrázek
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ze života Prahy 3

Kdo mě chce
1. 1103/2013 roční pes, bígl, čistotný, 

milý, velmi vázaný k lidem, vyžaduje 
stálou přítomnost pána (vrácen ná-
hradním majitelem, protože nemůže 
být sám), má rád procházky, vhodný 
do bytu i domku se zahrádkou.

2. 1031/2013 dvouletý, středně velký 
pes, kříženec s delší srstí, nalezen 
uvázaný u plotu útulku, proto vyža-
duje citlivý přístup, aby získal ztrace-
nou důvěru, celkově je hodný a má 
rád procházky, vhodnější k domku.

3. 1096/2013 roční kříženec hladkosrstého jezevčíka, byl vrácen 
náhradním majitelem, který dlouhodobě odjel do zahraničí, je 
veselý, čistotný, kamarádský k lidem, má rád procházky, vhod-
ný do bytu i domku.

4. 2169/2012 devítiletá fenka německého ovčáka, které chvíli trvá, 
než si získá potřebnou důvěru, celkově milá, ráda chodí na pro-
cházky, nesnáší dril, a hodí se proto spíše pro klidnějšího člově-
ka, ocení domek se zahrádkou. 

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

V ZŠ Jaroslava Seiferta se učí již 120 let
Sto dvacet let od svého založení si ve čtvrtek 6. června 
připomněla ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici. 

Zahájení oslav školy, která nese 
jméno svého slavného žáka Jaro-
slava Seiferta, se ujala její ředitel-
ka Břetislava Marděšičová. 

„Škola při otevření byla obecná 
škola chlapecká, později měšťan-
ská škola chlapecká a dívčí, po roce 
1948 osmiletá střední škola, základ-
ní devítiletá škola, základní škola. V 
září 1993 byl škole u příležitosti 100. 
výročí otevření propůjčen čestný ná-
zev Základní škola Jaroslava Seifer-
ta a byla odhalena bronzová busta 

básníka na nároží budovy,“ přiblí-
žila historii Marděšičová. 

K výročí školy její učitelé spo-
lečně se žáky připravili bohatý 
program, který zahrnoval ko-
mentované prohlídky školy, kul-
turní vystoupení žáků, promí-
tání filmů z Filmfestu, výstavy 
fotografií a žákovských prací. 

„Velmi zajímavá byla výstava 
školních kronik, na které byly k vi-
dění neuvěřitelně cenné exempláře, 
např. první kronika této školy, která 

se začala psát od jejího založení roku 
1893 za panování Františka Josefa 
I. Dále i kroniky, které vznikly za 
první republiky nebo ty, jež mapu-
jí historii školy v době válečné a po-
válečné,“ přiblížila zástupkyně 
starostky pro oblast školství Mi-
roslava Oubrechtová, která spo-
lu s vedoucím Odboru školství 
ÚMČ Praha 3 Přemyslem Hra-
bětem přišla škole a jejím učite-
lům k významnému jubileu pob-
lahopřát. n

Malá bitka a veliké vítězství 
(a ještě větší otazníky)
Blíží se 14. červenec. Před 593 
lety bylo na temeni Vítkova po-
řádné horko. Podle kroniky 
Vavřince z Březové tehdy 29 bo-
jovníků (z toho tři ženy) rozhod-
lo o porážce křížové výpravy, čí-
tající na 150 000 železných rytířů 
z 36 evropských národů (ovšem 
podle dnešních poznatků jsou 
jeho čísla přinejmenším deset-
krát nadsazená či podsazená). 
Zikmundovo vojsko bylo beze-
sporu impozantní, ale před těžce 
opevněnou Prahou téměř k niče-
mu. Scházely mu totiž technické 
prapory i obléhací stroje. A tak 
po dlouhých přípravách objeví 
jediné místo, kde by se dalo po-
stavit proti městskému opevnění. 

Tím bylo Špitálské pole, dnešní 
Karlín. To ovšem pochopil i vůd-
ce husitů Jan Žižka a přímo nad 
Špitálskem na hřebeni Vítkova 
narychlo buduje improvizova-
né sruby. Prvním Zikmundovým 
úkolem tudíž bylo získat je do 
svého držení. A jde na to syste-
maticky. Především se mu poda-
řilo rozšířit dezinformaci, že se 
14. 7. chystá generální úkol pro-
ti celé Praze, čímž je většina hu-
sitských sil vázána dole ve městě. 
Možná se i do týlu nedokonče-
ných srubů  pokusí vyslat diverz-
ní jednotku. Čelní útok železné 
jízdy, který původně měl být jen 
krycím manévrem, se však po 
nezdaru této diverze stává věcí 

rytířské cti. Ale ani jemu není 
dopřáno úspěchu. Z Prahy, kde 
mezitím již byl poplach odvolán, 
na hřeben dorazí na 50 střelců 
z kuší, kteří neustávající střelbou 
zatlačí křižáckou jízdu na okraj 
srázu, načež přichází hromadný 
pád. Byť se celkové ztráty po-
hybují v rozmezí 60–300 rytířů 
(tedy méně než 1 %), další oblé-
hání již nemá smysl. Výprava je 
odpískána a Praha zachráněna. 

(O bitvě na Vítkově vycházel v le-
tech 2005–2006 v našich novinách 
rozsáhlý seriál Otazníky kolem vel-
kého vítězství, který se snad dočká 
i knižního vydání.) n

JAN ŠKODA
Archiv hl. m. Prahy

Nová Trojka vstoupila do druhé dekády. Již deset let míří rodiče 
a děti za zábavou i vzděláváním do prostor Rodinného a kulturního 
centra Nová Trojka v Jeseniově ulici. Oslavy jubilejních 10. narozenin 
se uskutečnily v pátek 21. června. 

„Doufám, že takové rušno a halas jako dnes tady bude pořád,“ 
popřála Nové Trojce mnoho dalších spokojených dětí i rodičů její 
ředitelka Edita Janečková. Důležitého úkolu slavnostního nakroje-
ní narozeninového dortu se ujala zástupkyně starostky Miroslava 
Oubrechtová. „Chtěla bych poděkovat nejen paní ředitelce, ale také 
všem jejím spolupracovníkům, kteří se na chodu Nové Trojky podílejí 
a jsem moc ráda, že tady takový prostor pro rodiče s dětmi máme,“ 
dodala místostarostka Oubrechtová. n

Policení okénko
V pátek 10. května ve dvě hodiny 
ráno si hlídka strážníků městské 
policie v Jeseniově ulici všimla 
muže ve vozidle, který auto po-
tmě prohledával. Po výzvě k pro-
kázání totožnosti a předložení 
dokladů od vozidla muž řekl, že 
ani jedno nemá, ale vozidlo patří 
kamarádovi. Na dotaz na jméno 
a bydliště kamaráda nebyl schop-
ný odpovědět. Hlídka zjistila, 
že v autě jsou otevřené přihrád-
ky a rozházené věci. Navíc muž 
ukázal batoh, kde měl šroubo-
váky, kapesní nože, klíče od dal-
ších vozidel a cizí doklady. Muž 
byl nervózní a nakonec strážní-
ky požádal, jestli by nemohli dě-
lat, „jako, že se nic nestalo“. To 

strážníci odmítli, muže omezi-
li na osobní svobodě pro pode-
zření ze spáchání trestného činu 
a předali jej Policii ČR.

V sobotu 25. května krátce 
před půlnocí přijala hlídka stráž-
níků městské policie oznámení, 
že mladík trpící psychickou po-
ruchou napadl hosty a ochran-
ku hudebního klubu. Strážníci 
zjistili, že mladík požil alkohol, 
dál napadá hosty, a proto proti 
němu použili donucovací pro-
středky a pak předali záchranné 
službě, která jej převezla do ne-
mocnice. n

Městská policie Praha 3

HLAVNÍ PÓDIUM
10.00–12.20 dobová hudba, taneční vystoupení 

Gloria, dvorské tance, šermířská 
a kejklířská vystoupení

12.20–12.55 přivítání starostky Prahy 3, zdravice 
Jana Žižky a krále Zikmunda

13.00–14.00 bitva na Vítkově
14.00–15.10 dobová hudba a módní přehlídka

15.10–16.00 Turnaj královny Barbory, hudební 
vystoupení

16.00–17.00 bitva na Vítkově
17.00–20.15 venkovské tance, kejklířské vystou-

pení, dobová hudba Guinerva 
20.45–21.45 Brassband – Ústřední vojenská hudba
21.45–22.00 fakírská show

PROGRAM PRO DĚTI 10.00–19.00 hod. 
tržiště a dobové tábory, šerm pro děti, katovské řemeslo, loutková pohádka, kejklíři a šermíři

-mot-

7–8
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