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Vážení 
čtenáři,
léto už je tu, slunce svítí, ven-

ku je příjemně. Nejlépe je ovšem 

u vody nebo v podvečer s přáteli 

u grilu a třeba i se sklenou dob-

rého vína. Právě teď je ten čas, 

kdy si můžeme naplno užívat 

pěkného počasí. Jako radní pro 

dopravu ale nemohu nepřipo-

menout, že prázdniny znamena-

jí také odlišný systém provozu, 

a proto je třeba více ostražitosti 

v ulicích, na vozovkách a na pře-

chodech. Děti nemají školu 

a užívají si volna, logicky se sni-

žuje kontrola nad jejich pohy-

bem a i děti samotné jsou méně 

opatrné. Rodiny také vyjíždějí 

na  dovolenou, odjezd bývá ješ-

tě ve znamení pracovního stresu 

a naopak, ostatní, třeba i méně 

zkušení řidiči do  Prahy přijíždě-

jí. To vše přináší dopravní pro-

blémy. Podle statistik se každé 

léto zvyšuje výskyt dopravních 

nehod oproti ostatním měsícům, 

a to téměř o stovku. Vyšší je také 

počet usmrcených, těžce i lehce 

zraněných. A  nejvíce z  celoroč-

ního počtu obětí nehod připadá 

právě na  červenec. Proto pro-

sím, buďte opatrní na sebe i své 

blízké. 

Snížení pohodlí pro dopra-

vu přinesou i plánované opravy. 

Namátkou jmenuji rekonstrukci 

křižovatky Prokopova – Roky-

canova nebo v ul. Malešická. In-

formace o všech omezeních na-

leznete na  našem webu. Nedá 

se nic dělat, opravovat se musí 

a  třeba právě během oprav bu-

dete na  dovolené. Kdybyste 

ale nebyli a  chtěli si o  dopravě 

v  Praze 3 pohovořit, měli něja-

ké připomínky a nápady, může-

te mne kontaktovat. V  každém 

případě na  sebe dávejte pozor. 

Přeji vám úžasné prázdniny bez 

nehod a mnoho krásných zážit-

ků na dovolených.

Lucie Vítkovská

zástupkyně starostky MČ Praha 3

říká historik

Vlastimil Vondruška 
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„Dějiny píší
vítězové,“
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„Pro většinu přetížených 

úseků znamená výsled-

ný návrh posílení. Více 

tramvají pojede napří-

klad Seifertovou ulicí na Žižkově,“ upřes-
ňuje chystané změny v tramvajové 
dopravě ředitel ROPID Petr Tomčík. 
V praxi to platí například i pro úsek 
Hlavní nádraží-Husinecká-Olšanské 
náměstí, kde spoje 5, 9 a 26 nově do-
plní linka 15. Další novinkou je celo-
týdenní prodloužení rozsahu provozu 
linky 11 mezi Spojovací a Florou, kdy 
část spojů vždy jede až na Spojovací. 
Posílení tramvajové dopravy má zřej-
mou souvislost s očekávaným nárůs-
tem počtu cestujících v centrální ob-
lasti města, k němuž dojde v důsledku 
zavedení dalších zón placeného stání. 
To se týká třeba i Jarova, který bude 
na základě rozhodnutí magistrátu 

od září přičleněn do stávající zóny 
placeného stání Praha 3, tvořené Žiž-
kovem a Vinohrady. Má s ní tvořit jed-
nu oblast, což znamená, že pro celou 
Prahu 3 bude platná stejná parkova-
cí karta. Místa pro rezidenty a záro-
veň návštěvníky budou vyčleněna při-
bližně na 30 % území Jarova a budou 
označena fi alovým pruhem. U těchto 
smíšených parkovacích míst budou 
k dispozici pro všechny, kdo na Praze 
3 nemají trvalé bydliště, parkovací au-
tomaty. Výše hodinové sazby se bude 
pohybovat mezi 15 Kč a 20 Kč s maxi-
mální dobou stání 24 hodin. V oblasti 
vznikne také modrá rezidentní a abo-
nentní zóna a oranžová zóna pro ná-
vštěvníky. Provozní doba ve fi alové 
a modré zóně je stejně jako v původ-
ní části oblasti placeného stání vy-
mezena každý den od 0.00 do 6.00 

a od 8.00 do 24.00 hodin. Provozní 
doba v oranžové zóně byla vymezena 
od 8.00 do 20.00 hodin, a to od pon-
dělí do pátku. Mimo tuto dobu zde 
bude volné stání. Pro celou novou 
oblast bude platit režim zákazu stá-
ní, a parkování bude tedy možné jen 
na vyznačených místech. 

Do roku 2018 budou pro oblast vy-
dávány papírové parkovací karty a ne-
bude prozatím možné využívat elek-
tronické aplikace. O parkovací karty 
lze žádat na Odboru dopravy na ad-
rese Perunova 5, Praha 3. Kompletní 
informace jsou dostupné na stránkách 
www.praha3.cz v sekci zóna placené-
ho stání a na ofi ciálních stránkách no-
vých zón placeného stání TSK hl. m. 
Prahy. Mapu najdete na s. 14.  

Miroslav Štochl

Pražačka se ukáže 
v novém
Rada městské části schválila vyhotove-

ní studie, která předurčí vývoj největšího 

žižkovského sportovního a  rekreačního 

areálu až do  roku 2020. Pražačka se 

podle ní má stát špičkovým multifunkč-

ním komplexem s  nabídkou služeb, 

která osloví nejširší spektrum zájemců 

o  aktivní trávení volného času. Studie 

zahrnuje úpravu jednotlivých částí areá-

lu včetně modernizace budov, technic-

kého vybavení a sociálního zázemí.

Více na str. 3

Revitalizace 
NNŽ – sever se ujal 
nový investor
Projekt „revitalizace Nákladového ná-

draží Žižkov – sever“ převzala od  pů-

vodního investora Discovery Group 

společnost Central Group. Podle slov 

předsedy představenstva společnosti 

Dušana Kunovského je původní projekt 

využití území, který vznikal zhruba před 

10 lety, zcela překonaný. Central Group 

navíc chce do budoucna více spolupra-

covat s radnicí na konečné podobě vy-

užití území.

Více na str. 2

Radnice představila 
pravidla bytové politiky
Praha 3 přišla začátkem června s kon-

cepcí, podle níž bude osobám, které 

jsou na  trhu s bydlením z  různých dů-

vodů znevýhodněny, poskytovat mož-

nost pronájmu bytů v  její správě. Učiní 

tak za předem stanovených podmínek 

a  za  cenu nižší, než je cena běžná 

na volném trhu s byty. Pomůže tak hlav-

ně mladým párům s  dětmi, seniorům 

nebo zdravotně znevýhodněným.

Více na str. 6

Dopravu na Trojce čekají 
na sklonku léta změny
Změny v tramvajové dopravě plánované na konec srpna 
2016 dostaly po připomínkách veřejnosti a diskusích 
s městskými částmi fi nální podobu. Vzniknou tři nové 
linky, devět dalších změní trasu. Pro Prahu 3 to znamená 
především posílení hromadné dopravy novou linkou 15 
v úseku Hlavní nádraží-Flora a celotýdenní prodloužení 
rozsahu provozu linky 11 mezi Spojovací a Florou. 
Další podstatnou novinkou na Praze 3 je rozšíření zóny 
placeného stání o oblast Jarova. 

www.parkujvklidu.cz
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zpravodajství

Rada MČ Praha 3

1. 6. 2016

Komunitní centrum Žižkov
RMČ schválila záměr realizace projek-
tu Komunitní centrum Žižkov v Husit-
ské ulici č. 74. Na tento projekt bude 
podána žádost o dotaci v  rámci OP 
PPR. 

Rada MČ Praha 3

7. 6. 2016

Kronika městské části Praha 3 
RMČ schválila text Kroniky městské 
části Praha 3 za rok 2015, která je ve-
dena v  souladu se zák. č. 132/2006 
Sb., Zákon o kronikách obcí. 

Rada MČ Praha 3

13. 6. 2016

Spolupráce s Národním muzeem
RMČ schválila smlouvu o spolupráci 
s Národním muzeem při pořádání akce 
Hrrr na ně! Husité na Vítkově. Dne 16. 
7. 2016 bude návštěvníkům Národního 
památníku na Vítkově poskytnuta 50% 
sleva na vstupném a budou připraveny 
také tři komentované prohlídky výstavy 
Druhý život husitství. 

Mikrojesle Smíšek 
RMČ schválila nefi nanční partnerství 
MČ Praha 3 a Občanského sdružení 
Smíšek na projektu Mikrojesle Smíšek 
v Praze 3. 

Zastupitelstvo MČ Praha 3

21. 6. 2016

Noví přísedící Obvodního soudu 
pro Prahu 3
ZMČ zvolilo tři nové přísedící Obvodní-
ho soudu pro Prahu 3. Zvoleni byli pan 
Zdeněk Budina, pan Ondřej Jášek a 
pan Jan Jonáš.

Účetní závěrka městské části 
Praha 3 
ZMČ schválilo závěrečný účet a účetní 
závěrku městské části Praha 3 za rok 
2015.

Rada MČ Praha 3

29. 6. 2016

M. Suchá ředitelkou ZŠ J. Sei-
ferta
RMČ na základě výsledku konkurzního 
řízení jmenovala Mgr. Marii Suchou do 
funkce ředitelky Základní školy a ma-
teřské školy Jaroslava Seiferta ve Vlko-
vě ulici.

Záštita akce Zažít město jinak
RMČ schválila záštitu starostky MČ 
Praha 3 nad akcí Zažít město jinak, 
která se uskuteční 17. 9. 2016 na Pra-
ze 3 v ulicích Lucemburská, Bořivojo-
va, Biskupcova/Ambrožova (před ki-
nem Aero) a v okolí divadla Ponec.

Úpravy pozemku dvora za 
poliklinikou
RMČ schválila provedení úprav po-
zemku dvora za poliklinikou v ulici Vi-
nohradská. Společnost Prague real 
estate invest, s.r.o, která je vlastníkem 
budovy Crystal, na sousedním pozem-
ku zajistí na své náklady vyhotovení 
projektové dokumentace a následně 
realizaci prací, které povedou ke kulti-
vaci veřejného prostoru.

Sochařská soutěž
RMČ schválila záměr na uspořádá-
ní sochařské soutěže na výtvarné dílo 
pro Basilejské náměstí.

Studie proveditelnosti Domu 
sociálních služeb
RMČ schválila záměr na uspořádá-
ní sochařské soutěže na výtvarné dílo 
pro Basilejské náměstí.
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rá se uskuteční 17. 9. 2016 na Praze 3 
v ulicích Lucemburská, Bořivojova, Bis-
kupcova/Ambrožova (před kinem Aero) 
a v okolí divadla Ponec.

Úpravy pozemku dvora za 
poliklinikou
RMČ schválila provedení úprav po-
zemku dvora za poliklinikou v ulici Vi-
nohradská. Společnost Prague real es-
tate invest, s.r.o, která je vlastníkem 
budovy Crystal, na sousedním po-
zemku zajistí na své náklady vyhotove-
ní projektové dokumentace a následně 
realizaci prací, které povedou ke kulti-
vaci veřejného prostoru.

Sochařská soutěž
RMČ schválila záměr na uspořádání 
sochařské soutěže na výtvarné dílo pro 
Basilejské náměstí.

Studie proveditelnosti Domu 
sociálních služeb
RMČ schválila studii proveditelnos-
ti Domu sociálních služeb – Alzheimer 
centrum Jarov v ulici K Lučinám.

Rozšíření městského kamerové-
ho okruhu 
RMČ schválila rozšíření městského ka-
merového okruhu o tři stanoviště na 
území Prahy 3. Jedná se o Tachovské 
náměstí, Žižkovo náměstí a Kostnic-
ké náměstí. Všechna tři stanoviště byla 
vybrána na základě dlouhodobých stíž-
ností občanů na zajištění bezpečnosti.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 

a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahléd-

nutí na odboru občansko správním, od-

dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 

nám. 9 nebo na www.praha3.cz.

PŘEDSTAVUJEME ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Oddělení matrik a státního občanství 

Praha 3 už nabízí snoubencům čtyři atraktivní místa, kde můžou složit 

manželský slib. K secesní síni v budově žižkovské radnice a parku Rajská 

zahrada totiž letos přibyla Žižkovská věž a barokní kaple Atrium na Žiž-

kově. „Díky tomu umíme uspokojit osobitý vkus snad všech snoubenců 

bez ohledu na věk,“ říká vedoucí oddělení matrik a státního občanství 

Pavlína Neuwirthová.

Kolik zaměstnanců má vaše oddě-

lení? Kolik klientů obslouží? 

Oddělení tvoří čtyři matrikářky. Bě-
hem jednoho týdne se na nás obrá-
tí 50 až 60 klientů, to je ročně přes 

2 200 vyřízených žádostí. Snouben-
ci stejně jako například nastávající 
rodiče totiž přicházejí vždy ve dvo-
jici. Do celkového počtu se přitom 
nepočítají žádosti přijaté od zastupi-

telských úřadů České republiky z ce-
lého světa. 

Kolik času zabere v průměru jeden 

úkon?

Domluvení sňatku u českých stát-
ních občanů trvá přibližně 30 minut, 
u cizinců kvůli nutnosti úředního 
překladu zpravidla hodinu. Pokud 
se dostaví nastávající rodiče k určení 
otcovství a jsou oba čeští státní ob-
čané, jsou obslouženi za 20 minut. 
Jestliže je jeden z nich či oba z ci-
ziny, pak je to 40 minut. V případě 
žádostí o nabytí státního občanství 
je nutné pečlivě zkontrolovat každý 
předkládaný dokument a žadateli se 
tak věnujeme mnohdy i hodinu, ně-
kdy déle.

Které nejčastější žádosti vaše od-

dělení řeší?  

Mezi nejčastější úkony patří určo-
vání otcovství k nenarozenému dě-
ťátku (asi 650 žádostí ročně), ná-
sleduje vyřizování úmrtí (asi 300), 
žádosti o nabytí státního občanství 
České republiky (asi 350) a sňatky 
(asi 250). Velkou část agendy tvoří 
i žádosti o zápisy narození, uzavře-
ní manželství či úmrtí českých obča-
nů, jež nastaly v zahraničí (asi 250). 
V posledním roce zaznamenáváme 
rovněž zvýšený počet u přijatých žá-
dostí o změnu jména nebo žádostí 
o změnu příjmení (dohromady ko-
lem 180).  
  

Jak se mění počet žádostí v průbě-

hu roku?

Od dubna do září je vyšší zájem 
o uzavírání manželství, v listopadu 
a v prosinci a dále od února do dub-
na narůstá počet úmrtí. Stran určová-
ní otcovství k dosud nenarozenému 
děťátku, k němuž rodiče často přistu-
pují v předposledním či posledním 
lunárním měsíci těhotenství, je pak 
zvýšený počet návštěv od jara do za-
čátku podzimu. Před hlavními prázd-
ninami a koncem kalendářního roku 
pak přibývá počet žádostí o nabytí 
státního občanství České republiky.

Jaké novinky připravilo oddělení 

pro klienty?

Za významnou novinku považuje-
me zdvojnásobení oddávacích míst. 
K secesní síni v budově žižkovské 
radnice a parku Rajská zahrada le-
tos přibyla Žižkovská věž a barokní 
kaple Atrium na Žižkově, která je 
k dispozici včetně přilehlé zahrady. 
Díky tomu umíme uspokojit osobi-
tý vkus snad všech snoubenců bez 
ohledu na věk. 

Miroslav Štochl

Revitalizace NNŽ – sever se ujal 
nový investor
Projekt „revitalizace Nákladového nádraží Žižkov – sever“ převzala od pů-
vodního investora Discovery Group společnost Central Group. Podle slov 
předsedy představenstva společnosti Dušana Kunovského je původní projekt 
využití území, který vznikal zhruba před 10 lety, zcela překonaný. Central 
Group navíc chápe oprávněné výhrady radnice Prahy 3 k tomuto projektu 
a do budoucna s ní chce více spolupracovat na konečné podobě využití území.

Lokalitu NNŽ plánujeme po-

jmout jako čistě rezidenční 

s umístěním doplňkových ko-

merčních prostorů pro gastro-

nomii, obchody a provozovny služeb 

v přízemí některých bytových domů. 

Díky našemu novému konceptu zásadně 

klesne obrátkovost automobilů v zájmo-

vém území,“ říká Kunovský a dodává: 
„V lokalitě chceme hodně pracovat s ve-

řejnou zelení včetně zřízení hodnotné-

ho uceleného parku, chceme klást velký 

důraz na kvalitní veřejný prostor a zcela 

ustupujeme od záměru vybudovat v úze-

mí hotel a obchodně-administrativní 

centrum. Celou lokalitu plánujeme na-

zvat Rezidence Nový Žižkov. Žižkov totiž 

vnímáme jako velmi dobrou rezidenční 

adresu a dobrou image této městské části 

jsme připraveni podpořit.“

To, že nový investor svá slova 
myslí vážně dokládá i konkrétní 
nabídka městské části, která slibu-
je při výstavbě akcentovat veřejný 
zájem, vhodnou veřejnou vybave-
nost a dopravní řešení, široké za-
stoupení zeleně a kvalitní architek-
turu. Investor se chce navíc podílet 
na výstavbě potřebné občanské vy-
bavenosti, konkrétně spádového 
školského zařízení. „Jsem ráda, že 

se celá situace posunula kupředu a že 

nový investor chápe, že takto výrazné 

zásahy do území je vhodné konzulto-

vat s místní samosprávou, která za roz-

voj území zodpovídá,“ konstatuje 
starostka Prahy 3 Vladislava Hujo-
vá. O konkrétní podobě spoluprá-
ce rozhodnou nadcházející jednání 
a případná společná smlouva. 

Saša Kroucký

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3 

tel.: 222 116 234 

pondělí a středa 

od 8.00 do 18.00 hodin

V měsíci červenci a srpnu 2016 

polední přestávka od 12.00 do 

13.00 hodin.

vizualizace ČTK

Investoři:  A  Žižkov Station Development  B  Central Group  C  Reil Real
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Prázdninové rekonstrukce neminou 
školky ani panelové domy
V letních měsících projde řada mateřských a základních škol částečnou rekonstrukcí. A nejen ony. 
Praha 3 zahajuje také revitalizaci panelových domů v Bukové, Jeseniově a Ostromečské ulici, kompletní 
rekonstrukcí prochází činžovní dům v Bořivojově ulici. Stavební úpravy vylepší i čtvrté a páté patro 
Vinohradské polikliniky.

„V                             
důsledku různých staveb-

ních prací dojde v urči-

tých lokalitách ke zvýšené 

hladině hluku a prašnos-

ti. Občanům se omlouváme, nicméně 

věříme, že to pochopí. Naším záměrem 

je měnit Prahu 3 k lepšímu, a to bohu-

žel někdy nejde bez dočasného omezení,“ 
konstatuje zástupce starostky Ivan 
Holeček, který má na starosti inves-
tice. V průběhu prázdnin jsou tak 
naplánované především revitaliza-
ce škol a školek na území Prahy 3. 
Přes školní rok je totiž nelze prová-
dět. V MŠ Jeseniova 4 a 6 tak budou 
kompletně vyměněna okna do dvo-
ra, ve školce na náměstí Jiřího z Lob-
kovic projde kompletní rekonstrukcí 
zahrada a ve školce Vozová budou 
kompletně vyměněny rozvody vody. 

V ZŠ Chelčického se bude prová-
dět nové zateplení střechy u pavilo-
nu B, ZŠ Žerotínova dostane nová 
okna v celé budově, a stavební úpra-
vy se tudíž protáhnou přes prázdni-
ny. V ZŠ Jeseniova dojde k sanaci 
obvodového zdiva ze strany dvora 
školy a bude probíhat výstavba bě-
žecké dráhy. Stavební úpravy jsou 
naplánovány i v ZŠ K Lučinám. 
Konkrétně se bude upravovat jí-
delna, aby se mohla zvýšit kapacita 
strávníků. Kvůli odvlhčení suteré-
nu v ZŠ Nad Ohradou jsou pláno-
vány výkopové práce kolem celé 
budovy.

V ZŠ Perunova proběhne kom-
plexní modernizace osvětlovací 
soustavy. Jde o pilotní projekt měst-
ské části, kdy bude celá škola vy-
bavena svítidly s LED technologií 
s tím, že bude samostmívací a do-
káže reagovat na intenzitu vnějšího 
osvětlení. Tím dojde k úspoře třeti-
ny elektrické energie. Momentálně 
je škola vybavena zářivkovými sví-
tidly. V ZŠ Vlkova se budou rekon-
struovat dvě učebny na polyfunkční 
centrum. Z jedné vznikne výtvarný 
ateliér a z druhé učebna informač-
ních technologií. Využívat je budou 
i žáci ZŠ Lupáčova. S rekonstrukcí 
kuchyně se pak počítá v ZŠ V Za-
hrádkách a na ni bude navazovat 
výstavba sauny a úprava učeben. 
Akce potrvá až do roku 2017.

Největší investiční akcí letošního 
roku je nicméně rozbíhající se revi-
talizace panelových domů v Buko-
vé, Jeseniově a Ostromečské ulici. Za 
tímto účelem byla svolána mimořád-
ná Rada MČ Praha 3 kvůli zajištění 
a maximálnímu možnému urychlení 
realizace oprav jednotlivých pane-
lových domů s cílem dodržení har-
monogramu privatizace. Plánova-
né opravy jejich fasád, střech, oken 
a balkonů by měly trvat přibližně 
šest měsíců. Kompletní rekonstrukcí 
prochází činžovní dům včetně dvor-
ního traktu v Bořivojově ulici, kde 
vzniknou malometrážní byty. Na 

stavební úpravy čeká i čtvrté a páté 
patro Vinohradské polikliniky, kde 
budou položeny nové podlahy a ob-
klady. 

Daniel Filípek

 zpravodajství

Pražačka se ukáže v novém

Rada městské části schválila vyho-

tovení studie, která předurčí vývoj 

největšího žižkovského sportovní-

ho a rekreačního areálu až do roku 

2020. Pražačka se podle ní má stát 

špičkovým multifunkčním kom-

plexem s  nabídkou služeb, která 

osloví nejširší spektrum zájemců 

o aktivní trávení volného času.

Sportovní a rekreační areál Pražačka 
(SARAP) provozuje sportovní are-
ál, plavecký areál, park Rajská zahra-

da, stadion Viktoria  Žižkov, dětské 
dopravní hřiště, park pro teenagery 
a školní jídelnu s ubytovnou. Ačkoliv 
sem zvláště v letních měsících zavítá 
několik tisíc návštěvníků denně, řada 
budov a sportovišť není v odpovída-
jícím stavu. To platí i pro technické 
vybavení, zvláště pro stávající elek-
tronické systémy, které za obvyklým 
standardem výrazně zaostávají. Cílem 
rozvojové studie je navrhnout tako-
vou úpravu jednotlivých částí areálu 
včetně modernizace budov, technic-

kého vybavení a sociálního zázemí, 
která by se spolu s vhodnou formou 
propagace zasloužila o zatraktivnění 
SARAP v povědomí veřejnosti a po-
zitivně promítla do jeho návštěvnosti. 

V případě sportovního areálu 
na Pražačce se má modernizace do-
tknout zejména administrativní bu-
dovy, tak aby se stala reprezentativ-
ním sídlem organizace. Rekonstrukce 
zdejšího fotbalového hřiště by měla 
začít už v červenci a dílčími úpravami 
by měly projít i kurty. Mezi další plá-
ny patří stavba haly a ledové plochy 

nebo zřízení půjčovny sportovního 
vybavení. Zásadní bude i propojení 
Pražačky s plánovaným sportovně-
-rekreačním pásem Vítkov – Balkán. 
Rekonstrukce bude nezbytná také 
v případě venkovního bazénu, sauny, 
posilovny a tělocvičny. I park Rajská 
zahrada má vyšší potenciál z pohle-
du návštěvnosti. Větší propagace par-
ku bude tedy nutná stejně jako úpra-
va vstupů a některých jeho prostor. 
Nevyhnutelná je rekonstrukce stadio-
nu Viktoria Žižkov. Ten by měl časem 
získat i nového generálního partnera.

Dětské dopravní hřiště v Jilmo-
vé ulici je nejhezčí dopravní hřiště 
v celé Praze. Zajišťuje dopravní vý-
uku ve spolupráci s BESIP a v se-
zóně slouží i veřejnosti. Koncepce 
rozvoje předpokládá každoroční ob-
novou „vozového“ parku a do bu-
doucna i případných rekonstrukcí 
asfaltových cest. Problémem parku 
v Habrové ulici, jehož součástí je 
multifunkční hřiště, tartanový ovál 
a dětská horolezecká stěna, je níz-
ká vytíženost. Propagace a pořádání 
akcí by měly v rámci dalšího rozvoje 
zvýšit vytíženost parku.

Součástí SARAP je také školní 
kuchyně a školní jídelna. Jejich mo-
dernizace se kvůli zchátralému ex-
teriéru a zastaralému vybavení jeví 
jako akutní. Celého areálu by se pak 
měla dotknout elektronizace přístu-
pů a pokladního a rezervačního sys-
tému, která je v zařízeních tohoto 
typu naprostou samozřejmostí. Jeho 
další rozvoj by měl zahrnout také 
rozšíření nabídky o koncerty, výsta-
vy, přehlídky nebo třeba svatby a fi -
remní oslavy. 

Miroslav ŠtochlPražačka se v budoucnu výrazně promění Foto Radko Šťastný

Zástupce starostky Ivan Holeček (vpravo) na obhlídce rekonstruovaného domu v Bořivojově 

ulici, kde vzniknou malometrážní byty 

Plán oprav a rekonstrukcí 

do roku 2020

Rada městské části schváli-

la plán nutných oprav a  rekon-

strukcí školních objektů a  ostat-

ních objektů v  majetku Prahy 3, 

který obsahuje také provedené 

opravy a  rekonstrukce realizova-

né v  minulých letech. Materiál při-

pravil místostarosta Ivan Holeček 

ve  spolupráci s  Odborem správy 

majetku a  investic. Vyplývá z  něj, 

že jednotlivé akce byly realizovány 

v  rámci několika programů smě-

řujících ke  zlepšení technického 

stavu budov a  k  zajištění energe-

tických úspor. K naplnění parame-

trů na energetické úspory dojde až 

po realizaci všech etap navržených 

pro jednotlivé objekty. Další akce 

zlepšují technický stav sociálního 

zařízení a zázemí škol. Akce na mi-

moškolních objektech pak zajišťují 

plné využití těchto objektů pro úče-

ly sociální, kulturní nebo pro realiza-

ci bytových programů.
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zpravodajství

Budoucnost na Praze 3 právě začala
První letní den tohoto roku se stal historickým milníkem pro celou Prahu 3. Byl totiž učiněn 
první zásadní krok na cestě k moderní městské části, jejíž chod budou výrazně ulehčovat chytré 
technologie. Na zasedání zastupitelstva byla přijata ucelená koncepce pro budoucí rozvoj Trojky 
jako tzv. chytrého města.

Pro které projekty budete 

hlasovat?

•  zahrada v  ulicích (květinové zá-

honky s  odnímatelnou lavičkou) 

letní amfi teátr 

•  vybudování dětského hřiště v ulici 

Horní Stromky 

•  rekonstrukce prostor centra Martin 

•  zvelebení okolí klubu seniorů v uli-

ci Hořanská 

•  revitalizace zeleně v ulici Koněvova 

•  zrušení cyklootočky v ulici 

Jeseniova 

•  bezpečné parkování jízdních kol 

u stanice metra Flora 

•  zastřešení pramene nad 

Krejcárkem 

•  studijní zahrada u MŠ a ZŠ Jarov 

•  revitalizace školní zahrady u  MŠ 

a ZŠ Chmelnice 

•  rozšíření dětského hřiště Na  Vr-

cholu 2 

•  rozšíření dětského hřiště na  ná-

městí Jiřího z Poděbrad 

•  bezpečná zóna před ZŠ na nám. 

Jiřího z Poděbrad 

•  oživlá zahrada (úprava zahrady 

u ZŠ Jarov) 

•  rekonstrukce schodů Pod Lipami 

•  rekonstrukce prostor Mamma 

HELP 

•  herní patro v MŠ nám. Jiřího 

z Lobkovic 

•  rekonstrukce sociálního zaříze-

ní ve skautské klubovně střediska 

Maják

Antisprejerský program Prahy 3 

startuje po prázdninách   

Radnice Prahy 3 se rozhodla bo-

jovat s ilegálním graffi ti. Po prázd-

ninách proto spustí další projekt, 

který by měl přispět ke  kultivaci 

veřejného prostoru v  městské 

části. Čištění fasád, na které se 

zaměří, by se mělo týkat obecních 

i soukromých objektů.

„Začali jsme zmapováním zasažených 

lokalit, vytvořením databáze posprejo-

vaných domů, kontaktů na odpověd-

né osoby, fotodokumentací a návrhem 

smluv užitých s vlastníky nemovitostí,“ 
vysvětluje starostka Prahy 3 Vladi-
slava Hujová. Nyní se radnice po-
souvá do další fáze. Od srpna začne 
oslovovat zhruba čtyři tisíce majite-
lů nemovitostí v Praze 3 se žádostí 
o zapojení se do antisprejerského 
programu a nelegální graffi  ti začne 
postupně odstraňovat. „S graffi  ti jako 

uměním nemám problém. I proto jsme 

pouličním umělcům umožnili realizo-

vat svou tvorbu například na stěnách 

u ulice Prokopova nebo Jeronýmova, 

na stavbách trafostanic u stadionu Vik-

toria Žižkov a na Kostnickém náměstí. 

Graffi  ti jako vandalismus však tolerovat 

nemůžeme,“ říká starostka Hujová. 
Třicetiletý Aleš B., uznávaný sprejer 
a absolvent pražské umělecké prů-
myslovky, to považuje za správnou 
cestu: „Ve městě prošpikovaném kame-

rami a fasádami natřenými ochran-

nou vrstvou se mladí zmůžou maximál-

ně na čmáranice. Dělají si spíš ostudu. 

Ochranné nátěry vnímám jako krok na-

mířený ne proti umělcům, ale proti pu-

bertálním adrenalinovým vandalům.“ 
V praxi bohužel dál platí, že velká 
část sprejerů poškozuje svými nápi-
sy cizí majetek. Jejich hlavní touhou 
je vyniknout nad druhými, odlišit se, 
prožít dobrodružství spojené s ne-
bezpečím a potřeba zahnat nudu.

Pro úspěšný boj s ilegálním graf-
fi ti se doma i v zahraničí rýsuje pou-
ze jediná cesta – okamžité odstra-
ňování nátěrů. Starostka Hujová se 
přitom neobává toho, že by radnice 
neměla na svůj smělý plán dostatek 
fi nančních prostředků. „Praxe totiž 

ukázala, že náklady na odstraňování 

graffi  ti klesají v okamžiku, kdy nedělá-

me pouze jednorázové čisticí akce, ale 

odstraňujeme je systematicky,“ vysvět-
luje Hujová a doplňuje: „Nejde tedy 

pouze o úsporu peněz za čištění domů 

a ochranné nátěry. Důležitý je zejména 

fakt, že pro sprejery přestávají být ob-

jekty zajímavými cíli, neboť graffi  ti jsou 

 ihned odstraňovány, a to je dobře.“ 
Saša Kroucký

Smyslem participativního rozpočtu je vyvolat debatu

V  rámci prvního kola projektu 

participativního rozpočtu eviduje 

radnice Prahy 3 celkem 19 návrhů, 

o jejichž realizaci rozhodnete v zá-

řijovém hlasování. „Některé návrhy 

občanů vyvolaly zajímavou deba-

tu, což je jedním ze smyslů celého 

projektu,“ pochvaluje si jeho dosa-

vadní průběh koordinátorka Pavla 

Černoušková.

Odkud přišel nápad iniciovat 

na Praze 3 participativní rozpočet?

O zkušenosti s projektem jsme se zají-
mali nejdříve v zahraničí, např. v pol-
ské Lodži. A sledovali jsme průběh 
na Praze 10 a Praze-Zbraslav. Tyto 
městské části společně s Prahou 3 
byly prvními městskými částmi v Pra-
ze, které podobný projekt vyzkoušely.

Kolik návrhů občanů jste evidovali 

celkem? Kolik z nich splnilo všech-

na potřebná kritéria?

Návrhů přišlo celkem 20 a pouze 
jeden nesplňoval formální kritéria 
– neobsahoval podpisový arch a ne-
jednalo se o investici do majetku 
městské části. Všechny přijaté pro-
jekty jsou zveřejněny na interneto-
vých stránkách, kde najdete podrob-
ný popis, fotografi e a vizualizace 
návrhů. Všechny návrhy budeme 
prezentovat v zářijových Radničních 
novinách, chystáme také výstavu, je-
jíž otevření začátkem září zároveň 
spustí hlasování o projektech. 

Kdy proběhne posouzení jednotli-

vých projektů z  hlediska provedi-

telnosti a fi nanční náročnosti? 

Proveditelnost i fi nanční náročnost 
jednotlivých projektů v současné 
době posuzují příslušné odbory. 

Jak přesně bude probíhat zářijové 

hlasování o vítězných projektech?

Hlasování proběhne v září tohoto 
roku formou zabezpečené elektronic-
ké ankety, v níž bude možné návrhům 
přidělovat pozitivní i negativní hla-
sy. Hlasování se budou moci zúčast-
nit všichni občané žijící na Praze 3. 
Podrobnější informace o zahájení 
hlasování se občané dovědí v zářijo-
vých Radničních novinách, na webu 
městské části nebo třeba na připravo-
vané výstavě všech projektů.  

Můžou se obyvatelé Prahy 3 těšit 

na  další příležitost spolurozhodo-

vat o investicích do majetku MČ?

Úspěšnost projektu budeme vyhod-
nocovat až po zářijovém hlasová-
ní. Jedním z rozhodujících faktorů 
bude počet občanů, kteří se do pro-
jektu ať už zasláním návrhu nebo 
účastí v hlasování zúčastní. Zatím se 
dle ohlasů zdá, že občany projekt za-
jímá. Některé návrhy občanů vyvo-
laly zajímavou debatu, což je jedním 

ze smyslů celého projektu. Takže je 
pravděpodobné, že jej připravíme 
i pro příští rok.  

Miroslav Štochl

Boj s nelegálním graffi ti se na Praze 3 

posouvá do další fáze Foto  Radko Šťastný

Schválený dokument s ná-
zvem Praha 3 na cestě 
ke Smart City se stal zastře-
šením pro mnoho budoucích 

aktivit, které se dotknou snad všech 
oblastí života místních obyvatel. 
Trojka se díky tomu přidává k řadě 
měst v západní Evropě, kde už dy-
namický přechod k chytrým měs-
tům reálně probíhá. Zároveň se sta-
la jednou z prvních lokalit v České 
republice, které se odvážily se touto 
cestou vydat. „Jsem rád, že se nám po-

dařilo na zastupitelstvu koncepci schvá-

lit. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že mo-

derní technologie, které používáme třeba 

v počítačích či telefonech, mohou zá-

sadně zlepšit život v naší městské části. 

Těší mne, že můj názor sdílí i mí kole-

gové v čele radnice. Čeká nás sice ještě 

mnoho práce při samotné realizaci mo-

derních ,zlepšováků‘, ale důležité je, že 

jsme se konečně prvním krokem vydali 

po cestě do ,chytré‘ budoucnosti,“ říká 
místostarosta Alexander Bellu, který 
je od samotného začátku garantem 
vize chytrého města. 

Smart City neboli chytré město je 
komplexní řízení a plánování města, 

jehož hlavním nástrojem je použití 
moderních přístupů řízení a nejnověj-
ších inteligentních technologií. To vše 
především ve jménu usnadnění a kom-
fortu života všech občanů. Smart City 
tak může šetřit přírodu, energie a pro-
středky obce i občanů. Konkrétní plá-
ny zahrnují několik projektů, z nichž 
mnohé se už brzy stanou součástí na-
šeho každodenního života:

Elektromobily

Vedení městské části si v rámci 
ochrany životního prostředí uvědo-
muje, že zdroje planety nejsou ne-
konečné a je třeba hledat alternativ-
ní řešení, která mohou v budoucnu 
přinést významné úspory na poli 
energie, v městském rozpočtu nebo 
v peněženkách občanů. Elektřina, 
kterou lze vyrobit z obnovitelných 
zdrojů, se ze stejného důvodu do-
stává do popředí zájmu výrobců au-
tomobilů. Vyrobit elektromobil ale 
nestačí. K jeho provozu je třeba mít 
k dispozici i dobíjecí infrastruktu-
ru. Tu už radnice začíná budovat 
například na ulici Jana Želivského, 
nám. Jiřího z Poděbrad nebo nám. 

ky první trasa elekrobusů na Trojce 
pravděpodobně spojí dolní a horní 
Žižkov.

Komunikace s úřady z domova

Jednou z forem, jak usnadnit život ob-
čanům, je snížení komunikace s úřady 
na minimum. K tomu slouží nástroje 
tzv. e-governmentu neboli elektronic-
kého výkonu veřejné správy. V praxi 
to znamená, že budeme chodit méně 
na úřad, protože si mnohé vyřídíme 
z pohodlí domova u počítače. Už 
nyní Praha 3 pracuje na vytvoření mo-
bilní aplikace portál elektronického 
úředníka nebo na městském e-shopu, 
kde si jednoduše objednáte například 
parkovací kartu.

Snadné a jednoduché parkování

Městská část již nyní testuje systém par-
kovacích senzorů. Ty by do budoucna 
měly výrazně zkrátit čas na hledání 
místa a tím zjednodušit parkování.

Energeticky efektivní budovy

Velká pozornost je věnována také 
provozu obecních budov. Díky sen-
zorům lze totiž při jejich používání 

Winstona Churchilla a zároveň pře-
mýšlí o dalších lokalitách, kde by 
nabíječky mohla instalovat.

Protože elektromobilita je spo-
jená jak s osobní, tak hromadnou 
dopravou, radnice Prahy 3 se spo-
jila s Dopravní fakultou ČVUT, 
která zpracovává studii pro pilotní 
projekt elektrobusu. „Navázali jsme 

spolupráci s Dopravní fakultou ČVUT, 

která nám pomáhá při hledání nejlepší 

trasy, na které bychom naši první lin-

ku elektrobusu otestovali. Momentálně 

se rozhodujeme mezi dvěma varianta-

mi. Dbát musíme i na umístění zastá-

vek. Už se moc těším na první zpětnou 

vazbu od občanů,“ říká radní pro do-
pravu Lucie Vítkovská, která má 
celý projekt na starosti. Historic-

dosáhnout významných úspor. V pří-
padě budov Úřadu městské části bu-
dou například neustále měřit ener-
getickou spotřebu. V součinnosti 
s vyhodnocovacím systémem, který 
spojí nasbírané údaje s předpovědí 
počasí, pak dokáží určit, jak a kde 
lze dosáhnout úspor. Tím ale hledá-
ní úspor nekončí. Jednou z variant 
do budoucna je tzv. koncepce smart 
grid neboli inteligentní energetická 
síť, která si klade za cíl obousměrně 
regulovat příjem a výrobu energie. 
V zimě tak lze například levně vyto-
pit několik budov naráz pouze z od-
padního tepla datového centra. 

Poděkování náleží Univerzitní-
mu centru energeticky efektivních 
budov z ČVUT, které spolupraco-
valo od samotného počátku s vede-
ním městské části a společně s ním 
připravilo fi nální vizi a konkrétní ře-
šení. K jeho implementaci bude do-
cházet v průběhu následujících mě-
síců a let, realizace mnoha projektů 
však už začala. Praho 3, těš se, bu-
doucnost je tady! 

Michal Stromský

www.participativni-rozpocet.cz/praha3
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 zpravodajství

VYKLIZENÍ KLINIKY

PRO

Lidé, kteří Kliniku nezákonně obsadi-

li, soustavně porušují platné zákony 

a  vysmívají se tím všem občanům, 

kteří zákony dodržují. V okolí Kliniky 

navíc dochází ke koncentraci pode-

zřelých osob, které jsou značným 

bezpečnostním rizikem. Rovněž se 

mi nelíbí neustálá pozornost médií, 

která kvůli problému Kliniky vykres-

lují naši městskou část v negativním 

světle. Žádám, aby byla budova vy-

klizena a  předána právoplatnému 

majiteli, kterým je stát. (redakčně 

kráceno)

Stanislav Janský, Praha 3

PROTI

Je skutečně k  nas**ní že nejsme 

schopni jako společnost tolerovat 

vznik podobných autonomně soci-

álních center a squatů. Kolem roku 

2000 jsem prožil dva fantastický 

roky ve squatu Ladronka a umožni-

lo mi to vykročit vlastním směrem. 

Podobný místa jsou skutečná alter-

nativa, mimo školství, mimo systém 

a mají svůj smysl! Čili f**k off vyklize-

ní Kliniky!!!

Vladimir 518

Nový systém individuálních dotací 

odboural zbytečnou administrativu

Praha 3 se dlouhodobě snaží podporovat akce i projekty, které občanům 

městské části přinášejí užitek. Mnohé jsou plánované dlouho dopředu, 

nicméně není výjimkou, že některé z nich se objeví náhle, spontánně a je 

potřeba na ně pohotově reagovat. Radnice proto schválila nový systém 

žádostí o individuální dotace.

V minulosti platily pro individuál-
ní dotace přísnější podmínky a žá-
dosti bylo možné podávat pouze 
ve stanovených termínech. Nově 
pak mohou uchazeči podat žádost 
kdykoliv. „Občané a organizace pů-

sobící na Praze 3 se na nás obrace-

li s tím, že jejich zamýšlený projekt se 

často nevejde do kritérií vyhlášených 

dotačních programů. U některých pro-

jektů je také problémem termín, kdy se 

podávají žádosti a kdy pak organizace 

dostanou rozhodnutí o podpoře. Proto 

jsme vytvořili tento maximálně pružný 

instrument pro podávání žádostí o do-

tace, aby každý měl možnost se svým 

projektem uspět. Aktuálně máme pro 

individuální dotace vyčleněno přes 1,7 

milionu korun,“ říká zastupitel To-
máš Kalivoda, který se na tvorbě 
nového systému podílel, a dodává, 
že i samotné žádosti jsou teď ad-

ministrativně mnohem jednodušší. 
Jediným omezením pro čerpání do-
tací je tak charakter projektu, kte-
rý musí být přínosný pro Prahu 3 
a její občany. Žádostmi se proto za-
bývá speciálně zřízený dotační vý-
bor, který posuzuje každý projekt 
zvlášť a do detailu. Výsledek po-
tom odráží zájem radnice plnit po-
třeby občanů, ale i mnohem pruž-
něji reagovat na jakýkoli přínosný 
projekt. 

Nová pravidla jsou shrnuta v do-
kumentu Zásady poskytování dotací 
mimo vyhlášené dotační programy 
městské části Praha 3, který je vol-
ně dostupný na webových stránkách 
městské části. 

Michal Stromský

Radní schválili trestní oznámení týkající 
se objektu Jeseniova 60 
Radní Prahy 3 jsou zneklidněni děním okolo objektu Jeseniova 60, kde opakovaně dochází 
k nahlášení uložení výbušného systému, a je tak ohrožována bezpečnost obyvatel městské části. 
Proto na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 odeslali oznámení o podezření ze spáchání 
trestného činu – trestní oznámení v souvislosti s objektem, který stále bez právního titulu užívají 
fyzické osoby. 

Starostka Prahy 3 Vladisla-
va Hujová k tématu ob-
jektu Jeseniova 60 svola-
la bezpečnostní grémium 

a k jednání pozvala zástupce Minis-
terstva fi nancí ČR, Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, 
Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR 
a dalších institucí. Radní Prahy 3 
chtěli znát další postup řešení situa-
ce kolem objektu Jeseniova 60, kte-
rý se sice nachází na Praze 3, ale je 
ve vlastnictví státu.  

Kateřina Arajmu, ředitelka Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, seznámila přítomné 
s předběžným opatřením soudu. 
Podle ní se v prostoru objektu nesmí 
nikdo zdržovat, na druhou stranu 
ho prý nelze vyklidit, protože soud 
umožňuje konkrétní fyzické oso-
bě, která měla objekt od státu legál-
ně vypůjčený, ponechání movitého 
majetku uvnitř a garantuje jí nárok 
na vstup. Zdržování se v objektu pak 
není podle policie trestný čin, ale 
přečin, který se řeší pokutou. Z to-
hoto důvodu se přes zjevnou snahu 
radnice nepodařilo dojít ke konkrét-
nímu řešení. 

Starostka Hujová již letos v úno-
ru vyzvala členy vlády, aby se Praha 
3, ale i jiná města nestala bojištěm le-

vicových a pravicových extrémistů. 
Protože dosud nedošlo k žádným 
konkrétním krokům, schválili radní 
Prahy 3 usnesení o podání oznámení 
na podezření ze spáchání trestného 
činu šíření poplašné zprávy, protože 
bylo neznámou osobou opakovaně 
uvedeno, že se v objektu Jeseniova 
60 nachází nástražný výbušný sys-
tém, trestného činu neoprávněný zá-
sah do práva domu, bytu nebo neby-
tového prostoru. 

Saša Kroucký

V Jeseniově 60 bylo opakovaně hlášeno uložení výbušného systému Foto Radko Šťastný

https://sux.cz/9226

Padesátá lípa slovinsko-českého přátelství

Starostka městské části Praha 3 

Vladislava Hujová a Jeho Excelen-

ce velvyslanec Slovinské republi-

ky Leon Marc společně vysadili 

22. června 2016 na náměstí Jiřího 

z Poděbrad 50. lípu slovinsko-čes-

kého přátelství. 

Slavnostní akt byl zahájen úderem 
19. hodiny vystoupením dětského 
pěveckého sboru ze ZŠ Lupáčova. 
V následném projevu slovinský vel-

vyslanec vyzdvihl úlohu slovanské 
vzájemnosti v moderní Evropě, po-
děkoval za desetiletou tradici vysa-
zování lip a nakonec pozval Čechy 
k návštěvě Slovinska.

Starostka Vladislava Hujová ve 
své řeči poděkovala Jeho Excelenci 
za to, že si Slovinsko při příležitosti 
25. výročí své státnosti vybralo právě 
městskou část Praha 3 k vysazení ju-
bilejní 50. lípy.

Potom již za přítomnosti mnoha 
občanů Prahy 3 a náhodných ná-

vštěvníků oba přikročili k symbo-
lickému vhození hlíny ke kořenům 
slovanského symbolu – lípy. Součás-
tí slavnosti bylo i odhalení kamene 
s deskou, která bude tuto událost 
navždy připomínat.

Takříkajíc nadpozemskou dimen-
zi dodal tomuto aktu farář přilehlé-
ho kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
páter Houkal, který právě zasazené-
mu stromu závěrem požehnal. 

Jan Dvořák

Text anonymní hrozby

„Klinika v Jeseniove ulici se zbaviula 

autonomie a  uz davno ztratila svuj 

socialni vyznam. Nebavi nas had-

ky o  dum, ktery uz nema vyznam. 

Nebavi nas prihlizet k  tomu, jak se 

ke kormidlu vrhaji pozeri a chatraji-

ci budova slouzi ruznym politickym 

tahanicim. Stejne jako shorely nase 

sny, shori i  klinika. Nase sny byly 

velke, proto jsme na kliniku a do je-

jiho okoli umistili nekolik casova-

nych vybusnych zarizeni. Nastave-

ny jsou na  20:00 hodi.“ (redakčně 

neupraveno)  
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téma

Podporovanými 

 skupinami jsou:

•  rodiny s  dětmi (manželské páry, 

partneři a samoživitelé s nezleti-

lými dětmi či studenty do 26 let 

věku)

• senioři

• zdravotně znevýhodnění

•  osoby ohrožené sociálním 

vy lou čením 

• absolventi VŠ

• zvláštní a ostatní případy

Radnice představila pravidla bytové 
politiky  
Praha 3 přišla začátkem června s koncepcí, podle níž bude osobám, které jsou na trhu s bydlením 
z různých důvodů znevýhodněny, poskytovat možnost pronájmu bytů v její správě. Učiní tak 
za předem stanovených podmínek a za cenu nižší, než je cena běžná na volném trhu s byty. 
Pomůže tak hlavně mladým párům s dětmi, seniorům a zdravotně znevýhodněným. 

Pravidla bytové politiky 
defi nují postup přiděle-
ní bytu z fondu hlavního 
města, který je provozován 

a spravován městskou částí Praha 3, 
a současně vymezují vstupní pod-
mínky pro jednotlivé podporované 
skupiny. Těmi jsou rodiny s dětmi 
(manželské páry, partneři a samoži-
vitelé s nezletilými dětmi či studen-
ty do 26 let věku), senioři, zdravot-
ně znevýhodnění, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, absolventi  
VŠ, ale třeba i osoby vykonávající 
profese potřebné z hlediska zajiště-
ní kvalitního fungování veřejných 
služeb – zaměstnanci Městské poli-
cie HMP, Policie ČR z Obvodního 
ředitelství Praha III, učitelé na zá-
kladních školách na Praze 3 či za-
městnanci městské části Praha 3 
nebo jejích příspěvkových organi-
zací. „Pravidla pamatují také na pří-

pad nutnosti rychlého a přechodného 

bydlení z důvodu náhlé sociální krize. 

To se týká především osob ve složité ži-

votní situaci, obětí živelných katastrof 

a podobně. Vedle toho bude pronají-

mat i byty určené poskytovatelům soci-

álních služeb souvisejících s bydlením 

pro potřebné osoby. Koncepce se vzta-

huje i na byty v domech s pečovatelskou 

službou a takzvané ústupové bydlení, 

tedy poskytnutí menšího bytu výměnou 

za stávající byt,“ dodává zástupce 
starostky David Gregor.

Administraci žádostí o přiděle-
ní bytu provádí Odbor bytů a ne-
bytových prostor Úřadu městské 
části Praha 3. Žadatel mu předloží 

vyplněnou žádost s požadovanými 
údaji na předepsaném formuláři, 
v níž se přihlásí ke konkrétní pod-
porované skupině. Společně s žá-
dostí předloží veškeré požadované 
přílohy. Následně dojde k prověření 
toho, zda splňuje základní vstupní 

podmínky a spadá do podporované 
skupiny. V případě, že podmínky 
splní, bude provedeno hodnocení 
jeho žádosti na základě doložených 
podkladových informací. Žada-
tel proto vyplňuje ve formuláři 
okruhy, které mohou být ověřeny 

prostřednictvím doložených příloh 
nebo místním šetřením. Komise pro 
bytovou politiku RMČ si může vy-
žádat místní (sociální) šetření ně-
kterým z příslušných odborů Úřa-
du městské části Praha 3. Následně 
vydává k žádosti doporučující nebo 

nedoporučující stanovisko a postu-
puje ji k projednání Radě městské 
části. V další fázi jsou pak úspěš-
nému žadateli nabídnuty dva byty, 
z nichž může vybírat. Koncepce 
tak myslela i na specifi cké potře-
by uchazečů: „Návrh pravidel bytové 

politiky připravila pracovní skupina 

složená z odborníků na podporované 

bydlení, zástupců neziskového sekto-

ru a vedoucích odborů ÚMČ, jichž se 

tato problematika týká. Pracovní sku-

pina přihlížela i k pravidlům a koncep-

cím hl. m. Prahy a jeho městských částí. 

Při přípravě rovněž zohlednila vznika-

jící Koncepci sociálního bydlení České 

republiky a připravovaný zákon o so-

ciálním bydlení. Pravidla bytové po-

litiky následně projednala Komise pro 

bytovou politiku a byly do nich zapra-

covány návrhy vzniklé z mého jednání 

s předsedou komise,“ popisuje vznik 
koncepce David Gregor. 

 Miroslav Štochl

Anketa Bytová politika v diskusi

Po několika 

letech byla ko-

nečně přijata 

pravidla byto-

vé politiky, kdy 

každý žadatel 

o přidělení 

bytu musí splňovat stanovené 

předpoklady, aby jeho žádost 

mohla být projednána v komisi 

pro bytovou politiku. Obávám 

se však, pokud dojde k přijetí 

zákona o sociálním bydlení, bu-

deme muset opět tato pravidla 

přepracovat, aby byla v soula-

du s přijatým zákonem. Po do-

končení plánované privatizace 

bytového fondu předpokládá-

me, že městské části Praha 3 

zůstane cca 1200 bytů, včetně 

bytů v domech s pečovatel-

skou službou.

Vladislava Hujová, 

starostka

Konečně 

máme mož-

nost důklad-

ně posoudit 

každou žá-

dost. Kromě 

žadatelů, kteří 

jsou v opravdu složité životní 

situaci, můžeme navíc při-

vést perspektivní občany, kteří 

budou pro Prahu 3 přínosem. 

ODS spatřuje největší změnu 

v tom, že nová pravidla umož-

ňují přidělování bytů mladým 

rodinám s dětmi a čerstvým ab-

solventům. Tímto způsobem si 

chceme udržet stávající a získat 

nové občany, kteří se budou 

podílet na rozvoji naší městské 

části. 

Tomáš Kalivoda, 

zastupitel

Podařilo 

se koneč-

ně schválit 

spravedlivá 

pravidla pro 

přidělování 

bytů seniorům 

i rodinám s dětmi. Předchozí 

bytovou politiku v pojetí pana 

Stropnického poznali dobře 

obyvatelé domu v Husitské, 

kam bez jakékoli předcho-

zí sociální práce nastěhoval 

skupinu nepřizpůsobivých lidí, 

kteří zamořili celý dům odpad-

ky a injekčními stříkačkami, 

a někteří z nich skončili nako-

nec ve vazbě. Nechceme proto 

mít se „sociálními“ experimen-

ty pana Stropnického ani jeho 

pojetím bytových pravidel nic 

společného.

Irena Ropková, 

zastupitelka

Nejpalčivější 

bytovou nou-

zi, tedy osob 

bez domova, 

které nebydlí 

vůbec, kon-

cepce bohužel 

téměř neřeší. Neobsahuje záro-

veň vznik nároku na obecní byt 

u žadatelů, kteří splní podmínky 

pravidly stanovené, takže bude 

pokračovat netransparentní při-

dělování bytů bytovou komisí, 

jako tomu bylo dosud. Pravidla 

jsou nicméně drobným krokem 

vpřed. Ostatně z velké části 

vznikla už v mé kanceláři, ale 

minulá koalice se na jejich znění 

právě z výše uvedených důvo-

dů neshodla.

 

Matěj Stropnický, 

opoziční zastupitel

Poslední mi 

známý návrh 

bytové poli-

tiky je velice 

přísný vůči 

žadatelům 

o bydlení ze 

sociálních důvodů. Pokud se 

budou úředníci, komise a rada 

řídit jen předloženými pravidly, 

bude docházet ke konfl iktům 

na radnici především s těmi 

sociálně nejslabšími, kterým 

hrozí bezdomovectví. Situace 

se bude zhoršovat s každým 

dalším prodaným bytem, neboť 

již dnes je v městské části málo 

obecních bytů, a uvolní-li se 

některý, trvá příliš dlouho, než 

dojde k jeho opravě pro dalšího 

nájemníka.

Pavel Ambrož, 

opoziční zastupitel

Praha 3 neu-

mí hospodařit 

s byty a ne-

bytovými pro-

story. Množ-

ství z nich je 

nezodpovědně 

dlouho prázdných a pak v nich 

bezdůvodně probíhají náklad-

né rekonstrukce. Nakonec jsou 

někdy přiděleny lidem, u nichž 

není dostatečná záruka bezpro-

blémového užívání. Žádný sou-

kromý vlastník by se takto ne-

logicky nechoval. Stanovit nová 

pravidla bytové politiky bylo 

tedy žádoucí, ale ne ve schvá-

leném znění. Vadí mi, že o tak 

zásadním dokumentu rozhodla 

rada sama bez snahy konzulto-

vat téma v rámci zastupitelstva.

Mojmír Mikuláš, 

opoziční zastupitel
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fórum

Žižkov je neoddělitelně spjat s  husitstvím, a  to 

nejen díky bitvě na  Vítkově, která proběhla 

14. července 1420, ale také díky Karlu Hartigovi, 

prvnímu starostovi Žižkova, jehož zásluhou ulice 

a náměstí nesou jména související s touto dobou. 

V loňském roce jsme si připomněli šestisté výročí 

upálení Mistra Jana Husa. O Mistru Janovi kaž-

dý slyšel za svůj život hodně. My, kteří jsme se 

narodili dříve, jsme zažili dobu, kdy byly ofi ciální 

informace o jeho významu prezentovány tak, že 

… peřím cizím. Od zastupitele Stropnického 

jsme se dozvěděli, že bytová koncepce z velké 

části vznikla už v  jeho kanceláři. Takže. Policie 

zabavuje místostarostovi Stropnickému jeho po-

čítač a odnáší ho pryč. Ale jeden odvážný poli-

cista to riskne a předává tehdy čerstvému zastu-

piteli Gregorovi fl ash disk se slovy: „Vemte si to, 

bude se Vám to určitě hodit, je to ta koncepce.“ 

Představujete si to také tak? Já ne a mám pro 

to důvody. Za prvé, úkol vytvořit pravidla bydlení 

v minulém období místostarosta Stropnický vů-

bec nesplnil. Radě MČ nic nepředložil. Koaliční 

Na březnovém zasedání zastupitelstvo schválilo 

dotace městské části. V dotačním programu pro 

sociální oblast a zdravotnictví byl největší převis 

poptávky žadatelů nad vyčleněným dílem peněz 

na dotace z rozpočtu. Mezi plně uspokojenými 

žadateli byla i Armáda spásy v České republice, 

z.s. (AS). Dostala celou žádanou částku 99  ti-

síc korun na podporu návazných služeb v  so-

ciální oblasti poskytovaných na území MČ nebo 

občanům MČ: Komunitní centrum AS – Tvůrčí 

dílna U štědrého srdce. Asi z důvodu vyschnutí 

Pan zastupitel Rut ze Strany zelených rozjel ne-

gativní kampaň o  několika studiích vypraco-

vaných pro Prahu 3. Mimo jiné se snaží skan-

dalizovat dopravní analýzu, kterou vypracovala 

společnost Markku Tuomo. Tvrdí, že analýza byla 

předražená a fi rma ji získala bez výběrového ří-

zení. A „zapomene“ dodat, že přestože u rozsa-

hu dané zakázky nebylo výběrové řízení potře-

ba, bylo osloveno více fi rem a  zakázku získala 

nejnižší nabídka. Tvrdí, že vlastní analýza má jen 

Radní za ODS začali zadávat zakázky neotřelým 

způsobem. Seznamte se se zakázkami, které 

spojuje jedno – byly předražené, zbytečné a bez 

výběrového řízení zadány subjektům s  vazbami 

na  ODS. Společnost Markku Tuomo s.r.o. byla 

založena v září 2015. Necelé tři měsíce po svém 

vzniku obdržela  objednávku, vystavenou rad-

ní Lucií Vítkovskou (ODS). Ve  lhůtě tří dnů měla 

fi rma vyhotovit sociologický průzkum o  potře-

bách občanů Prahy 3 v oblasti dopravy. Faktu-

ra na částku 298 500 Kč byla vystavena pět dní 

po  odeslání objednávky a  zaplacena necelé tři 

Léto – doba sluníčka, prázdnin, dovolených 

a  odpočinku. Klidné období však zřejmě neče-

ká na sousedy Kliniky. Hlášení bomb v objektu, 

policejní manévry a eskapády samozvaných ná-

jemců jsou v  posledním měsíci takřka na  den-

ním pořádku. Ačkoliv jsem se před časem zařekl, 

že o Klinice do Radničních novin psát nebudu, 

pod vlivem zmíněných událostí měním názor. Co 

na srdci, to na jazyku.

Nevím jak Vám, ale mně osobně přijde, že po-

slední dobou žiji v jakémsi „Absurdistánu“, oproti 

se diametrálně odlišovaly od pravdy, kterou prá-

vě Jan Hus hlásal. Během mého dětství byly jeho 

myšlenky i výrazná osobnost zneužívány totalit-

ním režimem k politické propagandě. Teprve v le-

tech následujících po pádu komunismu se všem 

začal pozvolna odkrývat jeho skutečný význam, 

který přesahuje staletí. 

Dovolím si využít této příležitosti k tomu, abych 

vás pozvala k návštěvě již tradiční celodenní akce 

pořádané naší radnicí, která se koná na  vrchu 

Vítkově v sobotu 16. července od 10 hodin pod 

názvem Husité na Vítkově - „Hrrr na ně!“. Kromě 

samotné bitvy a velmi bohatého doprovodného 

programu, který bude připomínat dobu husit-

skou, můžete navštívit i Národní památník na Vít-

kově a pokochat se krásnou vyhlídkou na praž-

ské panorama. Po  velmi úspěšném 5. ročníku 

Žižkovského pivobraní je to další akce, kterou se 

snažíme ukázat nejen našim obyvatelům krásná 

místa Prahy 3. Takže v létě „Hrrr na Vítkov“, těším 

se na setkání s vámi a věřím, že prožijeme u nás 

na Žižkově opět příjemný den. 

partneři obdrželi několik utopických nápadů, kte-

ré nazval koncepcí. Na svých stránkách se zelení 

chlubí proškrtaným návrhem pravidel bytové po-

litiky z roku 2014, jejichž autorkou byla starostka 

Hujová. Další příklad z minulého volebního obdo-

bí, kdy práci místo Matěje Stropnického dělá ně-

kdo jiný.

Naproti tomu současnému místostarostovi 

Davidu Gregorovi se podařilo čerstvě schválená 

Pravidla bytové politiky prosadit po mnoha disku-

sích a mnoha kolečkách uvnitř radnice v bytové 

komisi i v koalici a nakonec v radě městské části. 

Za druhé koncepce, kterou Matěj Stropnický 

prosazuje či prosazoval, nemá se schválenými 

Pravidly bytové politiky moc společného. Je to 

jenom nesourodá směs protiřečících si předvo-

lebních slibů. Byt prý dostane široké spektrum 

potřebných, a to rychle, byty se budou přidělovat 

i neobčanům České republiky, a o bytech ani ne-

bude rozhodovat žádná komise, ale vznikne na 

ně automatický nárok. Děsí mě, jestli této utopii 

někdo věří. 

penězovodu ze zahraniční centrály AS její místní 

šéf oznámil klientům ukončení sociální části pro-

vozu AS, což se uskutečnilo již na začátku květ-

na, a dne 31. května předal výpovědi nájemních 

smluv vlastníkům prostor v Biskupcově 34 a 36. 

Zbylý menší skladový prostor v Biskupcově 38 

pravděpodobně bude přeměněn na onu dílnič-

ku uvedenou v žádosti o dotaci. I když, dle sdě-

lení jednoho klienta šéf AS údajně prohlásil, že 

chce peníze využít na  něco jiného. Zrušením 

sociální části provozu AS zaměření požadavku 

na  dotaci ztratilo oprávnění žádat z  dotačního 

programu určeného pro sociální oblast. Žádost 

měla AS uplatnit v  jiném programu (např. pro 

oblast kultury) nebo žádat o dotaci mimo vyhlá-

šené programy. Městská část by dotaci 99 tisíc 

korun neměla vyplatit AS, protože nebyla vysou-

těžena dle pravidel. A  je škoda, že tyto peníze 

nevyužije jiná organizace, která chtěla provádět 

sociální činnost, tak potřebnou mnoha našim 

obyvatelům. 

jedenáct stránek, ale neuvede již, že vycházela 

z  rozsáhlého dotazníkového šetření na  vzorku 

500 občanů, které někdo musel zorganizovat 

a vyhodnotit. 

Pan Rut melodramaticky zdůrazňuje, že ne-

tuší, na co jsem ji použila. Tato analýza byla sil-

ným argumentem v  jednáních s hlavním městem 

o nové organizaci tramvají při prosazování rekon-

strukce Koněvovy a Husitské ulice a při obhajo-

bě zájmů našich obyvatel při rozšiřování parkova-

cí zóny na Jarově. Mimo jiné jako argument proti 

předraženému parkování, které na hlavním městě 

potichu prosazovali straničtí kolegové pana Ruta. 

A konečně se pan Rut zajíká, že analýzu zpra-

covala fi rma bývalého manažera ODS. A proč ne, 

když nabídl cenu a  kvalitu zaštítěnou odborný-

mi řešiteli. I  tak bylo podle pana Ruta „neotře-

lé,“ že jsem ve standardním poptávkovém řízení 

připustila podle zákona vítězství fi rmy „s vazbou“ 

na  ODS. Nesouhlasím, nebylo to neotřelé. 

Za pana Ruta ve  funkci místostarosty se to to-

tiž „zelenými odborníky“ na žižkovské radnici jen 

hemžilo. 

týdny poté. Po  nahlédnutí do  studie je zřejmé, 

že vlastní analýza potřeb občanů Prahy 3 má 

11 stránek. K čemu radní Vítkovská použila tuto 

bleskovou analýzu, není známo.

Firmu Markku Tuomo využila radnice také 

ke zpracování analýzy v oblasti migrační politiky. 

Za tu zaplatila v prosinci 2015 částku 264 000 Kč. 

V naprosté většině svého rozsahu se studie vě-

nuje legislativě České republiky v oblasti migrace 

a přistěhovalectví, Praze 3 pouze okrajově. Stu-

die má 95 stran a fi rma ji stačila zpracovat a vy-

fakturovat za šest dnů od vystavení objednávky. 

Proč musela Praha 3 za obecná a volně dostup-

ná data zaplatit takovou částku a  k  čemu tyto 

informace využila, opět není jasné. Jednatelem 

fi rmy Markku Tuomo s.r.o. je pan Marek Matějka, 

donedávna oblastní manažer pražské a  žižkov-

ské organizace ODS. Popis dalších podobných 

zakázek se sem již nevejde, najdete je na http://

rut.blog.respekt.cz/podivni-radci/ 

kterému bylo rozhodování v  bájném Kocourko-

vě nesmírně logické. Posuďte sami. Skupina 

squatterů a anarchistů nelegálně obsadí budovu. 

Za podpory místních zelených a s přispěním mi-

nistra Babiše pak dotyčný objekt, který nesplňuje 

základní bezpečnostní a hygienické normy, získá 

do ročního pronájmu. Během této doby popudí 

svým chováním proti sobě do té chvíle nikterak 

neprotestující sousedy. Po  uplynutí výpůjční 

doby a neprodloužení smlouvy ze strany majite-

le squatteři nadále obývají Kliniku a není možno 

tuto skupinu osob z budovy vyhnat. Naopak je 

vydáno protichůdné předběžné opatření a  ce-

lou záležitostí se bude zabývat soud. Evidentně 

zde hrozí precedentní návod, jak někoho připravit 

o soukromé vlastnictví – násilně vniknout, obsa-

dit a zůstat, vše za souhlasu „kavárenských elit 

a  nezaujatých médií“. Vítejte v  České republice 

roku 2016.  

Osobně budu vždy vystupovat proti těm, kte-

ří nedodržují zákony této země, daná „pravidla 

hry“, majetková práva a slušné mezilidské vzta-

hy. Kliniku tu nechceme. 

Hrrr na Vítkov!

Nechlub se, Matěji, …

Dotace na spásu?

Neotřelá kritika pana zastupitele Ruta

Podivní rádci Prahy 3

Kliniku tu nechceme

Vladislava Hujová / TOP 09

Zdeněk Zábojník / ČSSD

Pavel Ambrož / KSČM

Lucie Vítkovská / ODS

Ondřej Rut  / Žižkov (nejen) sobě

Tomáš Štampach / Strana svobodných občanů
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důležité informace

místo datum a čas

Křivá 15   7. 7. 2016 15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská   9. 7. 2016 09:00–13:00

U Rajské zahrady x Vlkova   9. 7. 2016 10:00–14:00

Ambrožova x Malešická 12. 7. 2016 13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 12. 7. 2016 14:00–18:00

Koněvova x V Jezerách 13. 7. 2016 13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 13. 7. 2016 15:00–19:00

Tachovské náměstí 14. 7. 2016 15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 16. 7. 2016 09:00–13:00

nám. Jiřího z Lobkovic 16. 7. 2016 10:00–14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 19. 7. 2016 13:00–17:00

nám. Barikád 19. 7. 2016 14:00–18:00

Buková x Pod Lipami 20. 7. 2016 13:00–17:00

Jeseniova 143 20. 7. 2016 15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 21. 7. 2016 15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova 23. 7. 2016 09:00–13:00

Křivá 15 23. 7. 2016 10:00–14:00

U Rajské zahrady x Vlkova 26. 7. 2016 13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 26. 7. 2016 14:00–18:00

V Zahrádkách x Květinková 27. 7. 2016 13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 27. 7. 2016 15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 28. 7. 2016 15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 30. 7. 2016 09:00–13:00

Tachovské náměstí 30. 7. 2016 10:00–14:00

ulice / č. or. úsek termín důvod poznámka

Horní Stromky celá ulice 10. 7.–19. 8. 2016 oprava teplovodu úplná uzavírka

V Horní Stromce celá ulice 10. 7.–19. 8. 2016 oprava teplovodu úplná uzavírka

Slezská
nám. J. z Lobkovic 
- Písecká

10. 7.–20. 8. 2016 oprava teplovodu vyparkování vozidel

Slezská Písecká - Hradecká 14. 7.–20. 8. 2016 oprava teplovodu
částečné vyparkování 
vozidel

nám. J. z Lobkovic 7 a 8
Vinohradská 
- Slezská

14. 7.–20. 8. 2016 oprava teplovodu
částečné vyparkování 
vozidel

Krásova Kubelíkova - Vlkova 4. 7.–29. 7. 2016 oprava plynovodu
po etapách částečné 
vyparkování vozidel

Malešická
křiž. s ul. K červené-
mu dvoru

4. 7.–29. 7. 2016
rekonstrukce 
vozovky

úplná uzavírka

Rokycanova x Prokopova 4. 7.–20. 7. 2016
rekonstrukce 
křižovatky

úplná uzavírka

Rokycanova x Jeseniova 21. 7.–15. 9. 2016
rekonstrukce 
křižovatky

úplná uzavírka

Chvalova 1–3
Kubelíkova 
- Bořivojova

22. 6.–13. 7. 2016
oprava vozovky 
(dlažba)

částečné vyparkování 
vozidel

Víta Nejedlého 1–6
Kubelíkova 
- Bořivojova

8. 7.–31. 7. 2016
oprava vozovky 
(dlažba)

částečné vyparkování 
vozidel

Milíčova 5–10 Seifertova - Štítného 1. 8.–21. 8. 2016
oprava vozovky 
(dlažba)

částečné vyparkování 
vozidel

místo datum a čas

nám. Jiřího z Lobkovic   2. 8. 2016 13:00–1700

Na Vrcholu x V Domově   2. 8. 2016 14:00–18:00

nám. Barikád  3. 8. 2016 13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 3. 8. 2016 15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 4. 8. 2016 15:00–19:00

Jeseniova 143 6. 8. 2016 09:00–13:00

Přemyslovská x Orlická 6. 8. 2016 10:00–14:00

Křivá 15 9. 8. 2016 13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 9. 8. 2016 14:00–18:00

Přemyslovská x Sudoměřská 10. 8. 2016 13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova 10. 8. 2016 15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 11. 8. 2016 15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 13. 8. 2016 09:00–13:00

Koněvova x V Jezerách 13. 8. 2016 10:00–14:00

Tachovské náměstí 16. 8. 2016 13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 16. 8. 2016 14:00–18:00

Na Vrcholu x V Domově 17. 8. 2016 13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 17. 8. 2016 15:00–19:00

nám. Barikád 18. 8. 2016 15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 20. 8. 2016 09:00–13:00

Buková x Pod Lipami 20. 8. 2016 10:00–14:00

Přemyslovská x Orlická 23. 8. 2016 13:00–17:00

Jeseniova 143 23. 8. 2016 14:00–18:00

Sudoměřská x Křišťanova 24. 8. 2016 13:00–17:00

Křivá 15 24. 8. 2016 15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 25. 8. 2016 15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 27. 8. 2016 09:00–13:00

V Zahrádkách x Květinková 27. 8. 2016 10:00–14:00

Koněvova x V Jezerách 30. 8. 2016 13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 30. 8. 2016 14:00–18:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 31. 8. 2016 13:00–17:00

Tachovské náměstí 31. 8. 2016 15:00–19:00

Kontejnery na velkoobjemový odpad Program Čistá energie Praha 2016

Možnost získání dotace v  rám-

ci programu Čistá energie Praha 

2016 se týká všech fyzických osob 

s občanstvím členského státu EU, 

fyzických osob s občanstvím člen-

ských států Evropského sdružení 

volného obchodu a  právnických 

osob se sídlem na území České re-

publiky, které vlastní nebo užívají 

na území hl. m. Prahy byt a které 

v tomto bytě zprovozní ekologický 

zdroj v termínu od 1. 9. 2015 do 30. 9. 

2016. Dotační program Čistá ener-

gie Praha 2016 je vyhlášen na zá-

kladě usnesení Rady hl. m. Prahy 

č. 1165 ze dne 17. 5. 2016.

Z programu Čistá energie Praha 2016 

je možno získat dotaci na přeměnu top-

ného systému z tuhých paliv na ekolo-

gická, náhradu plynových a elektrických 

lokálních topidel centrálním vytápěním, 

ale i na výměnu dožívajícího plynového 

kotle za  nový, kondenzační. Program 

pamatuje také na podporu využití ob-

novitelných zdrojů energie, například 

na tepelné čerpadlo může dotace činit 

až šedesát tisíc korun, na solární sys-

témy na ohřev vody a přitápění až čty-

řicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou pod-

porovány i v novostavbách.

Dotace budou poskytovány pouze 

do vyčerpání fi nančních prostředků ur-

čených k  tomuto účelu v  rozpočtu hl. 

m. Prahy v  závislosti na  datu podá-

ní žádosti, doložené všemi požado-

vanými doklady, respektive na  datu 

doplnění žádosti kompletními doklady. 

Pro rok 2016 je v rozpočtu hl. m. Prahy 

na tento účel vyčleněna částka ve výši 

18 mil. Kč. Na dotaci není právní nárok. 

Žádosti je možno podávat od  20.  6. 

do 30. 9. 2016. Žádosti podané mimo 

stanovenou lhůtu budou vráceny ža-

dateli. Podrobnosti a  instrukce k  do-

tačnímu programu Čistá energie Pra-

ha 2016 můžete získat na  stránkách 

Magistrátu hl. m. Prahy. 

Přehled plánovaných 

uzavírek na území Prahy 3

Letní termíny 

svatebních obřadů

V  Rajské zahradě si snoubenci mohou říci 

své „ano“ 1., 15. a 29. července, 12. a 26. 

srpna, naposledy pak 9. a 23.  září. Obřady 

se budou konat vždy od 10.00, 11.00, 12.00 

a 13.00 hodin. Jsou osvobozeny od správ-

ního poplatku. Na  Žižkovské věži je možné 

uzavřít manželství každý čtvrtý čtvrtek v mě-

síci od 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 a 12.00 

hodin. Případní zájemci zaplatí poplatek 

za  pronájem observatoře. Ta bude v  době 

konání svatby pro běžné návštěvníky uzavře-

ná. Sňatek je možné uzavřít také v koncert-

ní a výstavní síni Atrium v Čajkovského ulici. 

Za využití koncertní síně nebude nutné platit. 

Oddávací hodiny jsou 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 a 12.00. 

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 

pro živnostníky a  fi rmy! Nevhazujte staveb-

ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-

ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-

vé hospodářství s.  r.  o., tel.: 296 339 909 nebo 

926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383, 

222  116  300 a  222  116  387 a  na  e-mailu: ave@ave.cz.

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali, 

vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

STOP
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rozhovor

„Středověk byl svět tvrdý, ale přitom 
optimistický a spravedlivý,“ říká 
spisovatel a historik Vlastimil Vondruška
Léta páně 1420 se na hoře Vítkov odehrála bitva mezi husity a křižáckými vojsky, která 
odstartovala celé husitské povstání. Třetí městská část připomíná tuto událost akcí Hrrr na ně!, 
letos konanou 16. července. Nejen o bitvě, ale i o husitství a středověku se rozhovořil spisovatel 
a historik Vlastimil Vondruška.

Které události předcházely bitvě na 

Vítkově a jaké důsledky z ní vyply-

nuly pro celé husitství?

Bitva na Vítkově spadá do první eta-
py husitství, kdy se celý křesťanský 
svět postavil proti „kacířským“ Če-
chům. Podle tehdejšího obyčeje byla 
proti nám svolána křížová výpra-
va. Dnes má takové tažení paralelu 
v útocích na země, které prohlásíme 
za nedemokratické. Jenže křížo-
vá výprava Čechy nejen nepokoři-
la, ale naopak stmelila. Kališnické 
hnutí od začátku trpělo spory o vý-
klad nové víry, které vedly k nesmi-
řitelným hádkám a nenávisti, zvláště 
mezi kazateli. Ale tváří v tvář nebez-
pečí na tyhle věroučné spory kališní-
ci zapomněli a sjednotili se – Tábor 
spolu s Pražany a kališnickou šlech-
tou. Detaily nejsou důležité, ale je to 
podle mne příklad, jak by měl náš 
národ v podobných situacích postu-
povat. Hádky o malichernosti musí 
stranou, pokud nám hrozí ztráta 
suverenity.

O významu bitvy na Vítkově se dod-

nes vedou spory, jestli to nebyla 

jen pouhá šarvátka. Jak se na ni dí-

váte vy?

Bitvu na Vítkově nelze v žádném pří-
padě podceňovat jako „pouhou šar-
vátku“. Byla regulérní bitvou, které 
se účastnily elitní jednotky, a útok 
sám měl předem plánovanou strate-
gii. To, že kališníci sruby na Vítko-
vě uhájili, byl obrovský kus hrdin-
ství a téměř malý vojenský zázrak. 
Ta mystifi kace, která kolem téhle 
bitvy panuje, je ovšem v tom, co ná-
sledovalo. Ve Vávrově fi lmu Proti 
všem má divák pocit, že poražený 
Zikmund odjíždí ze země pokořen. 
To samozřejmě nebyla pravda, ta-
hle bitva ho nevyhnala. Byla bojem 
o udržení jediné cesty pro zásobová-
ní do obležené Prahy, ale ne rozho-
dujícím vojenským střetnutím. Zik-
mund se nechal na Pražském hradě 
korunovat českým králem a v zemi 
operoval až do podzimu. Fatální 
a rozhodující porážku utrpěl až pod 
Vyšehradem a pak musel chvatně 
utéct. Ovšem pod Vyšehradem stála 
v čele boje kališnická šlechta, a to se 
komunistickému režimu ideologicky 
nehodilo, proto se adorovala bitva 
na Vítkově, kde zvítězil onen zbož-
ňovaný „prostý lid“.

Husitství dobře zmapoval klasik 

Alois Jirásek. Je jeho interpretace 

„správnější“?

Alois Jirásek psal v době, kdy náš 
národ zápasil o svou identitu a o na-
vrácení státní suverenity. Pro tenhle 
zápas on udělal nesmírně mnoho 
a tenhle odkaz je živý i dneska. Že 
komunisté částečně zneužili jeho 
dílo pro svůj výklad beztřídní spo-
lečnosti, je věc jiná, ale jsem si jistý, 
že tak to Alois Jirásek jako vzdělaný 
profesor rozhodně nemínil. Psal dílo 
vlastenecké, nikoli socialistické.

Zkreslené vnímání husitství platilo 

snad pro každou dobu. Umíme mít 

na  husitství realističtější pohled 

než naši předkové?

Každá doba si do výkladu dějin pro-
mítá své aktuální problémy. Pohled 
našich předků byl v dané době také 
realistický, oni v té době hledali to, 
co vidět chtěli. Stejně to děláme my. 
Pohled na dějiny bývá v každé době 
trochu jiný, je to subjektivní věc. 
Pokud by v Čechách v budoucnu 

například převládla jiná kultura, 
bude pohled na husitství nejspíš 
zase odlišný.

Jak moc je pro nás těžké pochopit 

středověkou mentalitu?

Mám pocit, že to je téměř nemož-
né. Racionálně si ji samozřejmě umí-
me defi novat. Byl to svět, v němž 
se víra spojovala s pragmatismem, 
svět tvrdý, ale přitom optimistický 
a spravedlivý. Lidé ctili elementární 
hodnoty života, milovali svou vlast, 
rodinu a práci, a přitom zápasili 
o holou existenci a neváhali pro své 
ideály zemřít v boji. Takový výčet 

jistě chápeme, ale ať si někdo zkusí 
takhle uvažovat a jednat! Naše spo-
lečnost je příliš změkčilá, rozmazle-
ná pohodlím a vírou, že nám politi-
ci a zákony zajistí štěstí. Málokdo si 
uvědomuje, že stejně jako naši před-
kové se musíme o své místo na slun-
ci rvát my sami. Jenže to jsou právě 
ony psychologické bariéry, které už 
neumíme překročit, a proto nemů-
žeme rozumět předkům a do detailu 
vlastně ani husitské revoluci.

Je pravda, že se historie opakuje?

Mění se kulisy a kostýmy, ale příběh 
je stále stejný. Lidé mezi sebou zá-
pasí o majetek, území, úspěch, víru. 
A dějiny píší vítězové. Tenhle boj se 
neustále opakuje a civilizace, kte-
rá přestane hájit své zájmy a dovolí 
svým nepřátelům, aby jí její hodno-
ty vzali, zmizí v propadlišti dějin. To 
potvrzují s neúprosnou logikou ději-
ny, ať se nám to líbí či nikoli. 

Martin Hošna

Vlastimil Vondruška (nar. 1955) 
je historik, publicista a autor 
historické literatury. Dosud 
napsal více než 50 vědeckých 
článků o dějinách hmotné kultury, 
desítky populárně-naučných 
knih a historických románů 
pro dospělé. Přízeň čtenářů 
mu zajistily detektivní příběhy 
z doby vlády Přemysla Otakara II. 
Na motivy jeho díla byl natočený 
fi lm Jménem krále. V poslední 
době se věnuje období husitství 
– dosud vyšlo čtvrté pokračování 
jeho Husitské epopeje. Za svou 
práci obdržel roku 1987 Cenu 
literárního fondu, roku 2005 
Zlatou stuhu IBBY v kategorii 
Literatura faktu a populárně-
naučná literatura pro mládež 
a v letech 2006 a 2007 Cenu 
čtenářů nakladatelství MOBA.

     Mění se kulisy 
a kostýmy, ale 
příběh je stále 
stejný
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

Za Trojku (Atrium a KC Vozovna)
a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

 

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Z důvodu rekonstrukce suterénních 
prostor je informační centrum v mě-
sících červenec a srpen uzavřeno.

 

Za Žižkovskou vozovnou 
2687/18

tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz

V červenci a srpnu je pro Vás Vozov-
na otevřena ve všední dny od 11 do 
19 hodin. V provozu je klub s připo-
jením na internet, kavárna se zahrád-
kou a dětský koutek. Můžete se přijít 
osvěžit, v klidu si něco přečíst nebo 
se podívat na některou z výstav. 

Výstavy:
Vítkov - krajina umění? 

Prezentace výsledků studentské-
ho workshopu na téma revitalizace 
vrchu Vítkov a hledání vhodných 
alternativ budoucího programu pro 
rozvoj této lokality.

Výstava studentských prací vznik-
lých na workshopu k záměru otevře-
ní DPS a Alzheimer Centra Jarov.

ARTE dílny Klubu REMEDIUM

Výstava prací studentů výtvarných 
dílen. 

Na komponovaný program se může-
te těšit opět od září.

 
Galerie pod radnicí

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

Městská část Praha 3
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

VÁLKA 1866

pořádanou u příležitosti

150. výročí Pražského míru

od 11. do 31. srpna 2016

Po a St 8–18 hod.

Út a Čt 8–16 hod.

Pá 8–14 hod.

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

Rezervace na www.kinoaero.cz 
a každý všední den po–pá 10–17 
na tel. čísle: 608 330 088. Pro uži-
vatele chytrých telefonů je zdarma 

ke stažení aplikace s aktuálním 
programem KINOKLUB.

Kino Aero doporučuje z červen-

cového a srpnového programu:

7. 7. čt 19.45 Romeo a Julie | Bra-
nagh Theatre Live

9. – 17.7. Ofi ciální ozvěny MFF 
Karlovy Vary

26. 7. út 20.30 Aero Naslepo

1. 8. – 31.8. Pražské fi lmové léto – 
každý den od 18.00 fi lm za 
letních 40 Kč

30. 8. út 20.30 Aero Naslepo

Projekce pro seniory – každé úte-

rý od 10.00 a čtvrtek od 13.30

  5. 7. út 10.00 Oslněni sluncem
  7. 7. čt 13.30 Mikrob a Gasoil
12. 7. út 10.00 Teorie tygra
14. 7. čt 13.30 Vzkaz v láhvi
19. 7. út 10.00 Ikarie XB1
21. 7. čt 13.30 Tohle je náš svět
26. 7. út 10.00 Líná zátoka
28. 7. čt 13.30 Mia Madre

Baby Bio

Projekce pro rodiče s dětmi každou 
středu od 10.00.
Aktuální program na www.kinoaero.cz.

Aeroškola

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

Sportovní a rekreační areál 
Pražačka vás zve 
akce na červenec 2016:

Sportovní areál Pražačka

•  V plném provozu jsou antukové 
kurty na nohejbal, volejbal, tenis 
a kurt na beach

Plavecký areál Pražačka

Venkovní bazén – otevírací doba
Po – Pá 6.00 – 8.00 hod.  10.00 – 
19.00 hod.  20.00 – 21.45 hod.
So – Ne 10.00 – 18.45 hod. 
Park Rajská zahrada

•  denně otevřeno od 7.30 do 20.00
•  kavárna s čerstvou výběrovou 

kávou a zákusky
•  dětské hřiště a venkovní posilovna 

pro veřejnost
• multifunkční hřiště 
•  pétanque v Rajské zahradě – pra-

videlná akce Nové Trojky
•  pravidelné páteční termíny pro 

svatby
Dětské dopravní hřiště v Jilmové 

ulici

Pá 1.7. 14.00 – motocyklový trena-
žér – slavnostní uvedení do provozu
denně otevřeno pro veřejnost 
Po – Ne, svátky 14.00 – 19.00 hod.
Teenagerský park v Habrové ulici

• multifunkční hřiště
•  boulderová stěna, in-line bruslení,  

další zajímavé prvky a překážky

Přijďte si připomenout 

Pražský mír
Praha 3 si 20. srpna vzpomene 

na historické události roku 1866, 

které se dotkly i Žižkova. Smlou-

va Pražský mír právě před 150 lety 

ukončila prusko-rakouskou válku. 

Prusko-rakouská válka skonči-
la ujednáním tzv. Pražského míru, 
podle něhož je pojmenovaná i letoš-
ní vzpomínková akce. Císař Franti-
šek Josef I. právě  v tomto období 
nařídil v zájmu růstu města zbourání 
městských hradeb. Žižkov v té době 
ještě fakticky neexistoval, na území 
mezi Olšanskou ulicí a tehdejší Ví-
deňskou silnicí, dnešní ulicí Seifer-
tovou a Husitskou, ale právě tehdy 
začal vznikat. Během prusko-rakous-
ké války se strategickým místem stal 
i vrch Vítkov, odkud obyvatelé sledo-
vali, zda se již Prusové blíží k Praze. 
„Na období letních prázdnin připravuje-

me v oblasti kultury mnoho akcí. Jednou 

z nich je právě ‚Pražský mír‘, který bude 

mít co nabídnout dětem, ale i starším ná-

vštěvníkům. Zajímavá bude například 

přednáška historika Pavla Běliny, který 

přiblíží dějiny naší městské části. Na celý 

program spojený s připomenutím Praž-

ského míru se budu opravdu těšit,“ ko-
mentuje připravovanou událost zá-
stupce starostky pro oblast kultury 
Alexander Bellu.

Akce s názvem Pražský mír 
se koná 20. srpna na Parukářce. 
Program, který bude pamatovat 
na malé i velké návštěvníky, nabíd-
ne například možnost navštívit pro-
středí vojenských táborů soupeří-
cích stran a přenést se tak na chvíli 
do vzdálené historie.   

 Michal Stromský

  

 VELETRHU 

JAROSLAVA SUKOVÁ 

TROJCE
 6. 9. 2016 

od 14.00 - do 18.00 hod.

 •  •  •  •  • 

 •  •  •  • 
 •  •  •  •  • 

 •  •  •  •  • 
 •  •  • 
 •  •  • 

 •  • 

20. jubilejní 

mezinárodní 

hudební festival

Nekonvenční 
Žižkovský podzim

21. 9.–18. 11.

Předprodej vstupenek:
TRAFIKA

Praha 3, Táboritská 26
tel.: 734 478 438

www.zizkov.cz/festival
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 kultura

Fresh senior chystá koncerty i sport 

Fresh senior nezahálí v  období 

prázdnin ani po nich. Nabídne totiž 

různorodý program včetně koncer-

tů, přednášek, procházek a cvičení.

Plenér Pelléovy Villy nabídne 
od pondělí 22. do pátku 26. srpna 
vždy od 10.00 do 16.00 výtvarné stu-
dium přírody a prostředí v příjemné 
části města, kde se architektura mísí 
se zelení.  Není důležité, jestli už 
něco umíte nebo ne. Přihlášky jsou 
přijímány do 15. srpna pouze mai-
lem na info@porteos.cz nebo osob-
ně na adrese Pelléova 10, Praha 6.

Jeden z průkopníků rokenrolové-
ho a bigbeatového zpěvu v bývalém 
Československu Pavel Sedláček se 
představí ve středu 14. září od 16.00 

v KC Vozovna v rámci programu 
Zlatá šedesátá.  Středa 28. září tam-
též je od 16.00 vyhrazena pro tvůr-
čí dílnu s ak. mal. Miladou Gabrie-
lovou. Na akci je nutná rezervace 
na info@porteos.cz. 

Druhý ročník festivalu Babí 
léto v pohybu přinese od pondělí 
19. do pátku 23. září denně od 10.00 
a od 16.00 ve Ville Pellé a Písecké 
bráně možnost vyzkoušet si zdarma 
různorodé aktivity a načerpat inspi-
raci. Mimo jiné se můžete těšit na af-
rické tance a skupinové bubnování, 
cvičení s vibračními kruhy, vycház-
ku s procvičováním zraku, fi lmové 
projekce, zajímavé přednášky i bad-
mintonový turnaj. 

-red-

Vinohradské vinobraní doprovodí Všichni Svatí
Kapela Všichni Svatí není na hudební scéně žádným nováčkem. Přestože má na kontě teprve 
druhou desku, může se pochlubit muzikantskou základnou složenou ze členů, kteří začínali 
dokonce v legendární Lucii. Všichni Svatí budou vystupovat na letošním Vinohradském 
vinobraní, které se koná 16.–17. září. To byl důvod vyzpovídat baskytaristu Marka Čmejlu. 

Přestože kapela vznikla relativně 

nedávno, dá se říct, že jste muzi-

kantští harcovníci.

Kapela vznikla do jisté míry náhod-
ně setkáním po mnoha letech. Před 
zhruba pěti lety jsem se po dlou-
hé pauze vracel k hraní s kapelou 
a oslovil jsem některé kamarády, kte-
ří stále hráli v různých uskupeních, 
a pak takovou, do jisté míry náhod-
nou řetězovou reakcí vznikli Všichni 
Svatí. Úplně na počátku v tom ani 
nebyl záměr postavit kapelu, prostě 
jsme si spolu šli zahrát a ono to fun-
govalo! Pak už to vzalo rychlý spád 
a kapela byla na světě. 

V  sestavě hraje spoluzakladatel 

kapely Lucie Tomáš Waschinger. 

Jaká je ve skutečnosti provázanost 

Všech Svatých a  téhle tuzemské 

legendy?

Kromě Tomáše, který hraje na bicí, 
je v kapele další zakládající člen Lu-
cie Petr Franc, hrající na klávesy. 
Oba mají za sebou působení v rané 
původní sestavě Lucie a kromě gene-
rační příslušnosti žádná další prová-
zanost není. 

Kdo byl iniciátorem společného 

vystupování?

S Lucii turné nejedeme, jen Tomáš 
a Petr byli pozváni zahrát si na vzpo-
mínkovém turné Lucie, které právě 
probíhá, a to v rámci představováni 
všech historických sestav kapely Lu-

cie. Odehrají píseň či dvě v té nej-
starší sestavě, dokonce i s Michalem 
Penkem. Jak už to bývá, sestavy ka-
pel se průběžně mění. Členové od-
cházejí a zase přicházejí a pak, když 
přijde nějaké výročí, může být zají-
mavé zavzpomínat. Petra s Tomá-
šem oslovil tuším Michal Dvořák.

Natáčeli jste desku společně s ir-

ským producentem Gerrym Le-

onardem. Jaké to pro vás  bylo, 

spolupracovat s  někým, kdo má 

na svědomí desky Davida Bowieho 

nebo Suzanne Vega?

Bylo nesmírně osvěžující a inspira-
tivní pracovat s tak talentovaným, 
řemeslně vybaveným a hlavně dis-
ciplinovaným muzikantem. Gerry 
je v porovnání s některými hvězda-
mi a celebritami lokálního význa-
mu nesmírně skromný. Jak ovzduší 
před produkčními pracemi, tak i sa-
motného natáčení ve studiu Wisse-
loord v Holandsku bylo velmi přá-
telské a tvrdě se makalo. Ani náznak 
nějakých manýrů, naprosto profesi-

onální výkon Gerryho mě skutečně 
příjemně překvapil. Kromě Gerryho 
na desce spolupracoval jako zvuko-
vý inženýr Kevin Killen, nositel pěti 
Grammy, skromný, tvrdě pracující, 
odborně naprosto na výši. Prostě 
nádhera!

V jakém směru vás po hudební 

stránce tato spolupráce posunula 

dál?

Gerry nás posunul od první des-
ky, která byla jednodušší a možná 
i údernější a obsahovala z hlediska 
tempa živější písně, k více promyšle-
ně aranžovanému popu, řekl bych na 
vkus českého publika až příliš. Celý 
materiál druhé desky je ve středních 
tempech, a pokud někdo hledá líbi-
vou údernou jednoduchost, může 
ho naše druha deska minout.

Jako hudebníci jste začínali již 

v 80. letech, která podle mého ná-

zoru mají ve  vaší tvorbě stále zá-

sadní vliv. Je to tak?

Bezesporu, staré psy úplně novým 
kouskům nenaučíš.

Odkud berete inspiraci? Vycházíte 

z  minulosti, nebo sledujete i sou-

časné nové směry?

Obojí.

Pracujete na nových skladbách? 

Půjdou ve šlépějích předešlých 

alb?

Pozvolna se rozkoukáváme a pře-
mýšlíme a jakkoli jsme zatím o třetí 
desce nemluvili, doufám, že to při-
jde. Třetí deska, pokud tedy bude, 
určitě ponese genetický otisk kape-
ly Všichni Svatí a navzdory všem 
možným případným změnám a in-
spiracím bude bez pochyby roze-
znatelná. 

Martin Hošna

Kapelu Všichni Svatí tvoří 
členové zpěvák a textař Honza 
Dvořák (Jerusalem, písně pro 
Petra Muka), baskytarista Marek 
„Mára“ Čmejla (Tichá dohoda, 
Jižní pól), kytarista Petr Váňa 
(Toyen, Parament, Wanastovi 
věcy), klávesista Petr „Šimon“ 
Franc (Lucie, Jižní pól), bubeník 
Tomáš Waschinger (Lucie, 
Jižní pól, p.m.b. Petra Muka, 
Ilona Csáková, Vivaldianno) 
a dá se říct, že všechny 
dohromady spojuje hudební 
minulost. Skupina natočila 
dvě řadové desky Vytáhni mě 
z davu a Všichni Svatí, na nichž 
převažují energické poprockové 
písně s českými texty. Poslední 
deska vznikala v Holandsku 
ve Wisseloord Studios 
– Hilversum pod dohledem 
producenta Gerryho Leonarda. 

     Pokud 
někdo hledá 
líbivou údernou 
jednoduchost, 
může nás minout

”

Mé nejmilejší zvíře je pes

V rámci konference Kreativně k ja-

zykové výuce, která se pod hlavič-

kou Domu zahraniční spolupráce 

a  MŠMT uskutečnila v  Národní 

technické knihovně na  Praze 6, 

proběhlo předávání evropských 

jazykových cen Label. 

Konference měla za cíl představit šir-
ší pedagogické veřejnosti výjimečné 

a inovativní projekty z oblasti jazy-
kového vzdělávání, které v letošním 
roce získaly evropskou jazykovou 
cenu Label. Tato cena se udělu-
je ve všech zemích EU již od roku 
2002. Účastníci musí splnit obecná 
kritéria a zdůraznit národní priority. 
V ČR se letos prezentovalo 39 pro-
jektů v prvním kole a do kola druhé-
ho jich postoupilo devět. Mezi těmi-

to devíti oceněnými vynikal projekt 
s názvem SoFarSoNear, jehož ko-
ordinátorem je ředitel ZŠ Lupáčova 
Milan Hausner. Kolektiv žáků pod 
ředitelovým vedením velmi kreativ-
ně představil projekt, za nějž obdr-
žel ocenění. Českou historií ve 14 ja-
zykových mutacích se zabývali žáci 
během školního roku, ale při slav-
nostním vyhodnocení ve slovinšti-
ně, korejštině, japonštině a vietnam-
štině velmi mile pravili: „mé nejmilejší 

zvíře je pes“. 
Jan Dvořák

Evropská jazyková cena Label 

je iniciativou Evropské komise 

a klade si za cíl podporovat nové 

a výjimečné iniciativy v oblasti ja-

zykového vzdělávání, propago-

vat je v  odborné veřejnosti a  in-

spirovat ostatní k  zapojování se 

do těchto aktivit jazykové výuky. 

V  ČR je za  organizaci a  udíle-

ní ocenění odpovědný Dům za-

hraniční spolupráce s  podporou 

MŠMT. Cenu lze udělit jakékoli 

instituci, která působí na poli ja-

zykového vzdělávání.

Foto Radko Šťastný

VSTUP

ZDARMA
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inzerce/pozvánky

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

Koněvova 205, Praha 3, tel.: 604 887 365
www.diabetologiepraha3.cz

Přijímáme nové pacienty, rozšiřujeme ordinační hodiny

Již 15 let 
na realitním trhu

Hledáme pro naše klienty byty v Praze 3 ke koupi 
i pronájmu, zejména 2+1/kk nebo 3+1/kk.

Volejte: +420 732 903 030

Petr Dvořák, realitní makléř pro lokalitu Praha 3

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

 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a oprava 

rozvodů plynu, vody, kanalizace a  topení. 

Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz, 

tel.: 603 937 032.

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

 Malířské a  lakýr. práce + úklid, levně 

kvalitně, p. Sus. Tel.: 603 505 927.

 HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a  bourací práce. Odvoz 
suti zajištěn. Rekonstrukce bytu, domu, 
nebytových prostoru. Mobil: 777 670 326.

 Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi  stroji v domácnostech i fi rmách. 
Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme 
okna. Zbavíme Vás špíny, prachu, roztočů, 
alergenu a  skvrn různých původů. Rychle, 
kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA. tel.: 
777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

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

 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální 

pomocník pro opravy, montáže, údržbu 

a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, 
chatě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

 Koupím lidový kroj. Tel.: 603 410 736.

 Koupím starou bižuterii, hodinky, alpakové 
lžičky. Tel.: 603 410 736.

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

 Koupím byt. Tel.: 733 676 230.

 Přímý zájemce koupí dva byty v  Praze  3 
a  okolí. Menší byt pro dceru 1–2+1 a  větší 
byt pro sebe 3–4+1. Lze i zvlášť, na stěhování 
nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit 
dluhy nebo exekuce. Tel.: 608 661 664.

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ – Zlikviduji 
a  vyklidím vaši pozůstalost. Levně, rychle 
a kvalitně. Volejte Roman, tel.: 775 520 155.

 Vyklidím Váš byt, půdu, sklep a jiné bytové 
a nebytové prostory. Tel. 608 884 148.

 Koupím staré housle pro svého hudebně 
nadaného chlapce. Tel.: 608 884 148.

 Pronájem kanceláře 16,5 m  + 1 parkovací 

místo, Ondříčkova 48 Praha 3 –SUPŠ, cena 

6000 Kč/měs. Kontakt info@sups.cz, tel. 

222 728 257, 724 193 258.

mimo jiné se můžete těšit na
1.– 30. 9.  
Putovní výstava Františka Šťastného, 
legendy Prahy 3 a miláčka národa Českého

1. 9.
První školní den – výtvarná soutěž, běh do nového 
školního roku, Pískomil se vrací, 
U Vystřelenýho oka, 17 hod.

7. 9. 
Přednáška o židovské kultuře 
v KC Vozovna od 17 hod.

v druhé půlce září proběhne také
20. 9.
Za Seifertem na Žižkov – premiéra celovečerního 
dokumentu spojená s křtem knihy Žižkovská 
radnice

22. 9. 
Mezi proudy – Pocta Filipu Topolovi a Psím vojákům, 
hrají Tornado Lue, Květy, 
U Vystřelenýho oka, 19 hod.

Více informací na www.praha3.cz,
sledovat nás můžete také na facebook.com/praha3.cz.

 ZÁSTUPCE STAROSTKY MČ PRAHA 3 ALEXANDER BELLU 
 SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

 D N Y
Ž I Ž KOV S K É HO 
K U LT U R N Í H O 
D Ě D I C T V Í  2 016

P A M Á T K Y  A  K O M U N I T YVII I .  R O Č N Í K

VSTUP ZDARMA

 

Tento srpen 
bude Jiří Prokšík 

slavit 90 let. 
Gratuluje mu

a přeje všechno nejlepší
jeho milující rodina.

POZOR NA NĚ!
PĚTIPRSŤÁK DOPRAVNÍ
Quinqueprstae transportus

V případě výskytu: 158

Místo výskytu

Způsob obživy

Prevence

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.

!
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školství

ZŠ Jeseniova vzpomínala 

na Otce vlasti

Pod heslem Všichni se baví, Karel 

dnes slaví! proběhla 26. května 

na  ZŠ Jeseniova odpolední slav-

nost pro žáky, rodiče a veřejnost, 

kterou vyvrcholil celoroční projekt. 

Návštěvníky čekaly na školním hřišti 
hry, soutěže, stánky s občerstvením 
či prodejem výrobků středověkých 
řemeslníků. Nakonec se dostavil 
i Karel IV., jeho manželka a arcibis-
kup Arnošt z Pardubic v doprovodu 
dvořanů. Líbila se přehlídka dobo-
vých oděvů či taneční vystoupení 
za doprovodu gotické hudby. 

Projekt s názvem Doba minu-
lá, co nás minula zahájila škola již 
v červnu 2015 a pro jednotlivé tříd-
ní kolektivy bylo připraveno devět 
úkolů, které mapovaly život a dobu 
našeho významného panovníka. 
Páteří se staly motivační dopisy ur-
čené žákům a instruktážní dopi-
sy určené pedagogům. Cílem bylo 
udržet tematickou linii, propojit 
mezioborové vztahy a dovednosti 

žáků z různých oblastí výuky, vy-
užít komplexních výukových me-
tod. Mezi výstupy patřily slovníky, 
mapy, kostýmy i řemeslné výrobky. 
Pedagogům školy, žákům, ale i rodi-
čům patří poděkování za pomoc při 
realizaci celého projektu. 

Jiří Lébr,

ředitel školy

Žáci ZŠ Chelčického si vyzkoušeli 

roli klimatologů

Mikroklima okolí školy – tak se jme-

nuje projekt, do kterého se zapojila 

ZŠ Chelčického. Pomocí terénních 

měření a pokusů žáci po celý škol-

ní rok zkoumali životní prostředí 

na křižovatce Olšanské a nyní na-

vrhují opatření, které by stav po-

dobných míst mohlo zlepšit. 

Žáci, rozdělení do skupin předsta-
vujících vědecké týmy, mají za se-
bou např. průzkumy znečištění 
ovzduší a prašnosti nebo hustoty 
dopravního provozu. „Hlavní výho-

dou terénního vyučování je propoje-

ní teorie s praxí, kdy praktické úlohy 

jsou demonstrovány přímo v okolí ško-

ly. Žáci jsou tak vedeni k detailnímu 

zkoumání oblasti, ve které žijí,“ říká 
Marie Vaňková ze ZŠ Chelčického. 
Díky výsledkům měření můžou do-
jít ke konkrétním doporučením pro 
města a jejich části například ohled-
ně snižování individuální automo-
bilové dopravy, většího zastoupe-
ní vodních a vegetačních ploch 

a prvků, které příznivě ovlivňují 
městské mikroklima a snižují teplo-
tu ve městě, nebo udržitelného hos-
podaření s vodou. Projekt realizuje 
na patnácti pražských školách 01/71 
ZO ČSOP Koniklec, p. s., a fi nanč-
ně jej podporuje hl. m. Praha. 

Barbora Týcová

ZŠ a MŠ se představují 

Pedagogický 

„Dream team“ 

podesáté

V  žižkovském Atriu proběhlo 

21. června 2016 slavnostní odmě-

ňování pedagogických i  nepeda-

gogických pracovníků ve školách 

zřizovaných MČ Praha 3, Diploma 

Comenianum. 

Do 10. ročníku nominovali ředitelé 
škol pomyslný dream team, který se 
letos skládal výhradně z žen. Zapl-
něné Atrium složilo hold 27 pracov-
nicím našich základních a mateř-
ských škol. Po úvodním slově Jany 
Vargové, vedoucí odboru školství, 
která oceněné a hosty jménem rad-
nice přivítala, uvedl na scénu mo-
derátor Roman Víšek dívčí komor-
ní sbor Abbellimento pod vedením 

prof. Jarmily Novenkové. Dívky za-
plnily svými školenými hlasy akus-
ticky úžasný prostor Atria a na úvod 
přednesly duchovní písně. V dal-
ších dvou vstupech zazněly sklad-
by z díla Antonína Dvořáka a lidové 
písně. Z rukou Jany Vargové pak po-
stupně převzalo čestná uznání všech 
27 oceněných. 

Jan Dvořák

Klání o pohár 

starosty Hartiga

Ve  středu 15. června proběhlo 

v Atriu slavnostní oceňování vítězů 

vědomostních soutěží a  olympi-

ád z řad žáků a studentů škol naší 

městské části. 

Po úvodním slově radní pro škol-
ství Jaroslavy Sukové došlo na pře-
dávání odměn v podobě knižních 
poukázek.

Vyvrcholením dopoledne v Atriu 
zaplněném úspěšnými účastníky 
soutěží bylo předání putovních cen 
(ty jsou dílem žáků sklářské školy 
z Železného Brodu), předání diplo-
mů a fi nančních odměn nejlepším 
školám, které věnovala radnice naší 
městské části. 

Jan Dvořák

ZŠ a MŠ J. Seiferta ve znamení oslav

Poslední měsíc byl na  ZŠ a  MŠ 

J. Seiferta ve znamení oslav. Žáci 

1. a 2. stupně si připomněli Mezi-

národní den dětí, starší připravili 

pro své mladší spolužáky soutěže 

inspirované dobou Karla IV. v rámci 

projektu k 700. výročí narození Otce 

vlasti. V nabitém programu v ma-

teřské školce nechyběly diskotéky, 

workshopy pro děti i  jejich rodiče 

nebo celodenní výlet do Mirakula. 

V květnu byl 1. stupeň na škole v pří-
rodě v Krkonoších a žáci 2. stupně se 
podívali do Švýcarska. Viděli spousty 
muzeí, výstav, byli v CERNu, krásná 
byla komentovaná prohlídka v sídlu 
OSN, kam se jen tak někdo nepodí-
vá. Vedle toho zorganizovali úspěš-
nou sbírku pro psí útulek v Troje. Za-
pojili se nejen žáci a jejich rodiny, ale 
i učitelé a ostatní zaměstnanci školy. 

Každý konec školního roku je 
ve znamení loučení se žáky devátého 

ročníku. V rámci mediální výchovy 
se proto představí svou závěrečnou 
prací – krátkými fi lmy tradičního 
Filmfestu Vlkovky. Nejlepší sportov-
ci školy a nejnadanější žáci si pře-
vezmou ocenění v rámci školních 
soutěží Einstein a Raketa Vlkovky. 
Po prázdninách budou na děti če-
kat dvě nové pracovny, které jsou 
společným projektem se ZŠ Lupáčo-
va. Vznikly za fi nanční podpory MČ 
Praha 3. 

Marie Suchá,

zástupkyně ředitele

Představujeme školní jídelny 

ZŠ Jeseniova: Cipískova dobrota 

Naše putování po školních jídelnách nás tentokrát přivedlo do jídelny ZŠ 

Jeseniova. Po zkušenostech z předchozích návštěv trojkových základ-

ních škol již jaksi očekáváme čistotu a vysokou kvalitu nabízených jídel. 

Ani zde tomu není jinak.

Potkáváme se s vedoucí jídelny Jaro-
slavou Halmanovou, která nás ces-
tou z kanceláře do jídelny seznamuje 
se zdejšími podmínkami. „Naše škol-

ní jídelna je 5 let po rekonstrukci, která 

s sebou přinesla moderní vybavení, 120 

míst k sezení a jednu malou zvláštnost. 

Kohoutek s pitnou vodou přímo v prosto-

ru výdeje, který slouží dětem“, říká paní 
vedoucí.

 Dozvídáme se dále, že zde se vaří 
pouze pro ZŠ, přibližně 450 obě-
dů denně. Žáci se v jídelně střída-
jí po skupinách, aby nedocházelo 
k dlouhým čekáním u výdeje.

„Díky vstřícnému postoji našeho pana 

ředitele, který při tvorbě rozvrhu neo-

pomenul potřeby a možnosti jídelny, je 

výdej obědů zcela plynulý a přiměřeně 

rozložený v čase,“ podotýká vedoucí 
Halmanová.

Školní jídelna nabízí standardně 
dva druhy jídel, polévku a součástí 
menu je vždy několik druhů ovoce, 
zeleniny a bohatý výběr nápojů napří-
klad sirup, čaj, mléko, ovocné mléko 
a velmi oblíbená je i bílá káva. Stejně 
jako na jiných školách si žáci mohou 
jídlo rezervovat prostřednictvím inter-
netu nebo školního terminálu.

„Od září budeme dle potřeby nabízet 

i bezlepkovou dietu“, říká vedoucí jídel-
ny a dodává: „Spoléhám na vlastní doda-

vatele, tři máme na masné produkty a dva 

na zeleninu. Kvalitu si pečlivě hlídáme 

a naši dodavatelé ji úzkostlivě dodržují.“ 
Do jídelníčku jsou pravidelně zařazo-
vány ryby, ale dle slov paní vedoucí 

o ně není příliš velký zájem, což má 
zřejmě příčinu ve špatných stravova-
cích návycích, které si děti přináše-
jí s sebou. Favoritem je naopak jídlo 
s názvem Cipískova dobrota, které 
dlouhodobě vítězí v oblíbenosti.

Je dobré zmínit fakt, že ve zdej-
ší jídelně mají jedny z nejnižších cen 
za obědy (22, 24 a 26 Kč za porci). 
Jako vždy jsme si jídelnu i kuchyň 

zevrubně prohlédli a tady nás zaujal 
velmi milý detail. Jednotlivá výdejní 
stanoviště jsou označena keramický-
mi fi gurkami, jakýmisi 3D piktogramy 
v podobě kuchařů a moučník je pre-
zentován krásným keramickým dor-
tem. Vše z dílny zdejší základní školy.

S nastupujícími prázdninami 
ve školní kuchyni život neustane, 
protože namísto žáků se zde budou 

stravovat účastníci letního příměst-
ského tábora.

Dětem přejeme dobrou chuť a ku-
chařkám pohádkovou fantazii při 
přípravě dobrot à la Cipísek. 

Jan Dvořák

Výdej obědů probíhá od 11.15 do 14 hodin Foto Radko Šťastný

 Foto Radko Šťastný

 Foto Radko Šťastný

Cipískova dobrota 

SUROVINY NA 10 PORCÍ:

 600 g kuřecích prsou

 500 g cibule

 olej

 600 g těstovin

 500 g brokolice

 sójová omáčka, steak. koření

 1x šlehačka 250 ml

 200 g sýru eidam

POSTUP:

Na oleji zpěníme cibuli, přidáme ku-

řecí maso, okořeníme a restujeme až 

je maso měkké. Přidáme spařenou 

brokolici, uvařené těstoviny, strou-

haný sýr, šlehačku, promícháme 

a dochutíme.

Plníme do pekáče a zapečeme.

Deset, dvacet a třicet tisíc dle pořa-

dí získaly kolektivy těchto škol:

I. stupeň

1. ZŠ Jarov

2. ZŠ Jiřího z Poděbrad

3. ZŠ Lupáčova

Sportovní soutěže

1. ZŠ Sladkovského

2. ZŠ Jeseniova

3. ZŠ Lupáčova

Vědomostní soutěže

1. Gymnázium Sladkovského

2. Gymnázium Na Pražačce

3. Gymnázium Jiřího z Lobkovic
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Žižkovské pivobraní nabídlo pestrou 
škálu minipivovarů  
Během 3. a 4. června zavítaly na Parukářku tisíce 
milovníků chmelového nápoje, kteří si nenechali ujít 
bohatou nabídku speciálních piv z produkce malých 
minipivovarů. Líbil se i doprovodný program, který 
představil hudbu nejrůznějších žánrů. 

Na Vrchu sv. Kříže by-
ly k ochutnání ležáky, 
portery, speciální piva 
bylinná, pšeničná, vý-

čepní i kvasnicová. Nechyběl sorti-
ment minipivovarů jako Berounský 
medvěd, Kout na Šumavě, Pivovar 
Kozlíček nebo Biskupický pivo-
var Gajdoš. Největší zájem projevi-
li návštěvníci v diváckém hlasování 
o Minipivovar Ujkovice – Slepý kr-

tek, který se umístil již poněkolikáté 
na prvním místě. Druhé místo získal 
Minipivovar Moravský Žižkov a tře-
tí Pivovar Hotel na Rychtě. Proběh-
ly také oblíbené soutěže v obracení 
pivních tácků nebo vzpírání sudů.

Žižkovské pivobraní zaujalo pří-
chozí i pestrým doprovodným pro-
gramem. Pro děti zde byly k dispo-
zici hrací prvky včetně nafukovacího 
skákacího hradu, dospělí si užili vy-

stoupení „babského“ metalového 
sdružení Kapriola, skupiny Jablkoň 
nebo formací Žádnej stres a Strahov. 
Jistou senzací se stal páteční kon-
cert hiphopové legendy PSH (Pene-
ři Strýčka Homeboye), která ve slo-
žení Orion, Vladimir 518 a DJ Mike 
Traffi  k rozdováděla publikum šťav-
natými rýmy osvědčených hitů Ji-
žák, Můj rap, můj svět, VICE a dal-
ších skladeb z alb Rap N Roll nebo 

Repertoár. „Pátý ročník Žižkovského 

pivobraní se letos mimořádně vydařil 

a jsem ráda, že se stává tradiční praž-

skou předprázdninovou akcí. Význam 

lidových slavností, které organizuje Pra-

ha 3, je zřejmý. Kromě poznávání no-

vých chuťových zážitků, v tomto přípa-

dě piva, byl připraven i bohatý kulturní 

program. Hlavní význam však spočívá 

v tom, že se lidé potkávají, baví se, uží-

vají si příjemných dní a cítí se dobře,“ 
shrnuje letošní pivobraní starostka 
Hujová. 

-red-

Praha 3 ocenila nejlepší účastníky 

Pražského maratonu 

Volkswagen Maraton Praha 

umožnil v  rámci doprovodného 

projektu Pražský pohár změřit čas 

třem nejrychlejším ženám a třem 

nejrychlejším mužům z  Prahy 3. 

Počátkem června ocenila jejich 

nasazení také radní pro sport Irena 

Ropková.   

Běžkyně Andrea Sýkorová, Ester 
Šlechtová, Eva Brejchová a běžci Pa-
tience Dzian, Tomáš Krátký a Zde-
něk Zoubek převzali z rukou radní 
Ireny Ropkové diplomy a další dary 
za svůj výkon v Pražském maratonu, 
který je součástí tradičního květno-
vého běhu. „Maraton prověří vedle fy-

zičky zejména vnitřní sílu a odhodlání 

překonat sebe sama a nevzdat se, když 

už si o sobě člověk myslí, že je na konci 

svých sil. Bylo mi proto ctí předat oceně-

ní nejlepším mužským i ženským mara-

toncům z naší Prahy 3,“ shrnuje úsilí 
vytrvalců Ropková.

Mezinárodní Volkswagen Ma-
raton Praha, který je započítáván 
do RunCzech běžecké ligy, si ani 
letos nenechaly ujít tisíce závodní-
ků. Znovu tak měli možnost pro-
běhnout impozantními pražskými 
čtvrtěmi a nechat za sebou klasické 
památky jako Karlův most, Staro-
městský orloj nebo Pražský hrad. 

-red-

Dům sociálních služeb má oživit Jarov 

V  Kulturním centru Vozovna na-

jdete expozici modelů Domu so-

ciálních služeb – Alzheimer cent-

rum Jarov, které vytvořili v rámci 

semestrální práce studenti Sta-

vební fakulty ČVUT. Inspirací jim 

byl záměr městské části Praha 3 

postavit v ulici K Lučinám na mís-

tě bývalých jeslí dům pro seniory. 

Výstava trvá do konce srpna.   

„Modely jsou více než inspirativní. Tě-

ší mě, že se studenti zhostili svého úko-

lu s nečekaným elánem a velkou mírou 

kreativity,“ uvedl zástupce starost-
ky Ivan Holeček, který výstavu za-
hájil spolu s architektem Michalem 
Šourkem, jenž semestrální práce ve-
dl. Podle místostarosty je tento pro-
jekt klíčový: „Optimisticky doufáme, 

že v tomto volebním období poklepeme 

na základní kámen.“

Nový dům by měl oživit jarov-
skou lokalitu, která do jisté míry 
reprezentuje padesátiletou historii 
československých sídlišť. Jejich ve-

řejný prostor nabízí jen žalostně má-
lo benefi tů, které současní obyvatelé 
od svého bydliště očekávají. „Dou-

fám, že v rámci tvorby reálné studie to-

hoto domu budeme postupovat v podob-

ném duchu, abychom sídlištní zástavbu, 

kterou na Jarově máme, trochu osvěži-

li,“ řekl místostarosta. Návštěvníci 
mohou také hlasovat o tom, který 
projekt se jim nejvíc líbí. Expozice 
je k vidění i v plenéru. Plachty s vi-
zualizacemi projektů studentů jsou 
po celé prázdniny instalovány u Zá-
kladní školy K Lučinám.

Radnice městské části Praha 3 již 
zahájila počáteční přípravy k reali-
zaci plánované přestavby. Hotova 
je studie proveditelnosti, která mě-
la vyhodnotit, zda je projekt ekono-
micky zvládnutelný. Dle výsledků 
studie jde o dostupnou investiční 
akci. 

-daf-

Nám. Jiřího z Poděbrad hostilo festival s vůní orientu  

Městská část Praha 3 ve spolu-

práci se sdružením INFO-DRÁ-

ČEK uspořádala na náměstí Jiřího 

z Poděbrad 18. a 19. června festi-

val gastronomie a asijské kultury 

pod názvem Asie vzdálená a blíz-

ká. Jeho hlavním cílem bylo přiblí-

žit občanům MČ Praha 3, a samo-

zřejmě nejen jim, asijskou kulturu. 

Návštěvníci festival se mohli 
u stánků neziskových organiza-
cí dozvědět zajímavé informace 
o asijské kultuře a vedle toho za-
kusit gastronomické pochoutky, 
jimž byla akce věnována přede-
vším. „Sám jsem ochutnal snad vše, 

co se z nabízených delikates ochutnat 

dalo, skvělé bylo hlavně exotické ovo-

ce, mořské plody a různé závitky s asij-

skými náplněmi,“ říká místostarosta 
Alexander Bellu. Nebyly opome-

nuty ani autentické kroje, v nichž 
byly představeny i tradiční tance 

ve formě vystoupení pro diváky. 
Návštěvníci si pak mohli tyto kro-
je vyzkoušet, případně i zakoupit.  
Bohatý kulturní program byl vě-
nován především Indonésii a Viet-
namu. Návštěvníci tak mohli vidět 
tematická představení a na akci 
promluvil i ministr kultury Vietna-
mu Truong Manh Son, který si po-
chvaloval spolupráci s Prahou 3. 
„Akce, jako je tato, je příležitostí pro 

občany naší městské části dozvědět se 

více o asijské kultuře, jejích tradicích 

a samozřejmě ochutnat autentická 

jídla. Doufám, že příští rok budeme 

festival opět opakovat a že se vydaří 

stejně jako tento i předešlý ročník.“ 

Že festival plní svůj účel, potvrzu-
je i místostarosta Bellu: „Je potře-

ba objevovat nové věci a inspirovat se 

v kulturách vzdálených zemí.“ 
Michal Stromský 

Trojka sklízela body na AntiFETfestu  

Třetí městská část bodovala 

v IX. ročníku celopražské amatérské 

fi lmové soutěže AntiFETfest aneb 

jde to i jinak! Cenu za nejlepší 

scénář získala Veronika Hamplová 

ze ZŠ a MŠ Chmelnice. 

Prahu 3 ve fi nále v pražském kině 
Lucerna reprezentoval snímek Oči-
ma oběti ze ZŠ a MŠ Chmelnice au-
torského týmu Veronika Hamplová, 
Zuzana Cecavová a Veronika Poláš-
ková. A právě Veronika Hamplová 
obdržela na slavnostním vyhlášení 
zvláštní cenu za nejlepší scénář. „Měl 

jsem tu čest předat ceny studentům. Oce-

něné Veronice gratuluji,“ prohlásil mís-
tostarosta Ivan Holeček.

Soutěž AntiFETfest je určena pro 
školy, školská zařízení a nízkopraho-
vé kluby působící na území hlavního 
města Prahy. Úkolem účastníků by-

lo vytvořit krátký, maximálně 15mi-
nutový snímek s tématem rizikové-
ho chování, jakým je např. drogová 
závislost, domácí násilí, kriminalita, 
šikana nebo gam bling. 

-daf-

Alexander Bellu a velvyslanec Japonska 

J. E. p. Tetsuo Yamakawa (zcela vpravo) 

na festivalu Asie vzdálená a blízká

Oceněná Veronika Hamplová ze ZŠ a MŠ 

Chmelnice

Účastníci maratonu na radnici Prahy 3 Ivan Holeček s architektem Michalem Šourkem

Program letošního pivobraní sledovaly tisíce diváků
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Nová Trojka

Rodinné a kulturní centrum

Jeseniova 19, Praha 3

tel.: 777 650 759, 

222 589 404

www.nova-trojka.cz

Sportovní léto aneb Cvičení pro dospělé 

v  Nové Trojce i  o  prázdninách. Začínáme 

20. 6. 2016!

Bootcamp, Bodystyling, Pilates. Rezerva-

ce  nova-trojka.webooker.eu, info: Markéta 

tel.: 774 416 744 a www.nova-trojka.cz.

Letní příměstské tábory aneb Cesty za dob-

rodružstvím pro děti od 6 let (4.–22. 7.)

Letní příměstské tábory aneb Bavte se 

s  námi i  o  prázdninách pro děti od  3 

let (25. 7.–31. 8.)

Sportovní příměstské tábory aneb Žižkovská 

olympiáda pro děti od 6 let (25. 7.– 31. 8.)

Závazné přihlášky posílejte přes náš rezer-

vační systém:  https://nova-trojka.weboo-

ker.eu/Courses

Nutné je přihlášení do  systému, jednotlivé 

turnusy táborů najdete v  záložce  KURZY, 

v semestru s názvem Letní příměstské tá-

bory.

Více informací: Markéta, tel.: 774 416 744.

KURZOVNÍ TIPY

Přihlašování do  kurzů, náhrady hodin, re-

zervace na  tradiční akce a  další aktivity 

Nové Trojky na: nova-trojka.webooker.eu.

Od července se můžete registrovat na kur-

zy nového školního roku 2016/2017!

Rodinný klub Ulitka

My.Aktivity, o.p.s.
Na Balkáně 2866/17a
info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

Otevřený klub pro rodiče s malými dětmi

a těhotné ženy.

Příměstské tábory pro děti 3–6 let aneb 

prázdniny na zahradě

11.–15.7., 18.–22.7., 8.–12.8, 15.–19. 8., 

22.–26. 8. od 8.00–17.00 hod.,  RK Ulitka, 

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Letní program pro školkové děti na zahra-

dě, na hřišti i uvnitř.

Více informací a  přihlašování na:   www.

myaktivity.cz

Věk účastníků: děti 3–6 let

ZÁPIS DO  KROUŽKŮ NA  ŠKOLNÍ ROK 

2016/2017

Přihlásit se můžete mailem, telefonicky nebo 

osobně v recepci Ulity od 9.00–17.00 hod. 

ve všední dny i během letních prázdnin.

Nabídku kroužků na nový školní rok 2016-

17 najdete na www.rkulitka.cz

Ulita

Dům dětí a mládeže Praha 3

Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

info@ulita.cz, www.ulita.cz

LETNÍ TÁBORY ŽLOUKOVICE 2016 A PŘÍ-

MĚSTSKÉ TÁBORY V PRAZE

1.7. – 31. 8. 2016, Dům dětí a mládeže Pra-

ha 3 – Ulita

Letní tábory pro děti v  táborové základně 

Žloukovice u Berouna a letní příměstské tá-

bory v Praze v DDM Praha 3 – Ulita. Více 

informací o jednotlivých táborech a volných 

místech na  www.ulita.cz

ZÁPIS DO  KROUŽKŮ NA  ŠKOLNÍ ROK 

2016/2017

Přihlásit se můžete mailem, telefonicky 

nebo osobně v recepci Ulity od 9.00–17.00 

hod. ve všední dny i během letních prázd-

nin.

Široká nabídka kroužků a  kurzů pro děti, 

mládež i  dospělé od  všeobecně zaměře-

ných, sportovních, tanečních, výtvarných 

atd. Možnost 1 ukázkové hodiny zdarma. 

Aktuální informace o  přihlášení naleznete 

na www.ulita.cz

Duhové Klubíčko

ZŠ nám. Jiřího

z Poděbrad 7, 8

tel.: 608 765 496

www.skola-jirak.cz

Prázdninové výlety pro děti od  5let – 

11.–15. 7. 8–16.00 (pořádáme každý den 

výlet do okolí Prahy – Mirákulum, Okoř) Sraz 

vždy u ZŠ J. z Poděbrad.

Prázdninové hry pro děti ve  škole ZŠ J. 

z Poděbrad 29.–31. 8. 8–16.00 (hry v dru-

žině, tělocvičně a dětských hřištích v okolí)+ 

oběd ve ŠJ.

Přihlášky i  během prázdnin na  duhove-

klubicko@seznam.cz, tel 608  765  496 

J.Vosická

Beztíže

nízkoprahový klub

Na Balkáně 2866/17a

tel: 271 774 725

www.beztize.ulita.cz

Máme otevřeno i o prázdninách! Kdy jsme 

v  Beztíži najdete na  www.beztize.ulita.cz 

nebo na  Facebooku. Může přijít kdokoliv 

ve  věku 11–21 let. Nabízíme zábavu (PC, 

fotbálek, hřiště), podporu a pomoc (pokud 

máš nějaké problémy nebo něco řešíš) 

a také pohodu.

Vstup zdarma, každý může kdykoliv přijít 

(a odejít).

V době prázdnin se budeme věnovat téma-

tu drogy. V  rámci toho budeme mít nejen 

tematickou nástěnku se zajímavými infor-

macemi, ale také:

18. 8. beseda s  pracovníkem/cí pracující 

s drogovými uživateli 

12. 7. a 2. 8. tematický fi lm s diskuzí

10. 8. výlet do Terezína

12. 8., 23. 8. a 26. 8. workshopy zaměřené 

na rizika užívání marihuany

pravidelné cvičení – každé pondělí a čtvrtek

Připomeneme si také významné dny, např. 

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Meto-

děje, upálení Jana Husa a 12.8. Den mlá-

deže.

My.Aktivity: zábava pro celou rodinu 
Organizace My.Aktivity podporuje občanské, vzdělávací, kulturní, volnočasové a sportovní 
aktivity přispívající ke zkvalitnění komunitního života v Praze. Pražanům mimo jiné nabídla 
možnost zahradničit v komunitních zahrádkách.  

Už od roku 2005 provozu-
je nezisková organizace 
My.Aktivity na Praze 3 
Rodinný klub Ulitka, 

který je otevřený pro rodiče s ma-
lými dětmi a těhotné ženy. Za tuto 
dobu sem zavítalo přes tisíc rodin 
a mnohé z nich se opakovaně vra-
cejí. „Rodiny u nás čekají aktivity ur-

čené dětem, programy pro dospělé, ale 

i činnosti pro malé a velké dohromady. 

S námi můžete sportovat, tvořit, něco 

nového se naučit, ale i si prostě jen tak 

pohrát. Každý měsíc pro vás navíc při-

pravujeme odpolední akce pro celé ro-

diny a přednášky zaměřené na aktuální 

témata. Přijďte se k nám podívat a vy-

zkoušet, co z našeho programu bude pro 

vás a vaše dítě nejvhodnější. Jsme tu 

pro celou rodinu!“ zve srdečně k ná-
vštěvě klubu Roman Rozbroj.

Letos sdružení nabízí prázdni-
nové příměstské tábory pro děti 
do šesti let se sportovním zaměře-
ním, kroužky, workshopy pro ro-
diny s dětmi, přednášky, sportovní 
soboty pro rodiny s dětmi, ale i se-
niory v areálu TJ Spoje. Za pozor-
nost stojí i venkovní akce na ko-
munitní zahradě Krejcárek, kde 
zájemci najdou také venkovní ku-
chyni, pec na chleba a velký bylin-
kový záhon. 

-red-

Líheň boxerských talentů sídlí 

na Žižkově  

Kutil gym je středisko sportů, 

ve kterých nejde jen o zlepšování 

fyzické kondice, ale i o rozvoj men-

tální síly a zásady fair-play. Právě 

tohle fi tcentrum se kromě pravi-

delných tréninků s  těmi nejlepší-

mi trenéry zaměřuje i na činnost 

výchovnou. Pracuje totiž hlavně 

s mládeží, kterou se snaží udržet 

stranou drog a pouliční kriminality. 

Kutil gym klade důraz na kvalitu tre-
nérů. Jména jako Daniel Škvor nebo 
Filip Macek jsou dnes už slavné po-
jmy a stojí za nimi jejich skvělé vý-
sledky. Kutil gym se ale také věnuje 
nejmenším zájemcům o kontaktní 
sporty. Pořádá dny dětského boxu, 
nabízí speciální tréninky pro děti 
a věnuje jim potřebnou pozornost. 
„Můžeme s hrdostí prohlásit, že žáci i ka-

deti naší boxerské školy jsou nejlepší v celé 

republice a pravidelně vyhrávají veškeré 

turnaje v Česku,“ říká k tomu Ondřej 
Běhálek z Kutil gym. 

Kutil gym poskytuje samozřejmě 
také výživové poradenství, najdete tu 
i trenéry a trenérky pro úplné začá-
tečníky v oblasti stavby těla a svalové 
hmoty a s tím souvisejících cvičení. 
„Kutil gym patří k nejlepším centrům po-

hybových aktivit v Praze 3. Samozřejmě 

že nic z toho by nebylo možné bez podpo-

ry radnice Prahy 3, která nám významně 

pomáhá a spolupráce s ní je pro nás neza-

stupitelná!“ dodává Běhálek. 
-red-

Cheerleading není jenom tanec  

Cheer Academy je taneční a gym-

nastická škola, která dětem od tří 

let poskytuje univerzální pohybo-

vé vzdělání v gymnastice a akro-

bacii, klasickém i moderním tan-

ci. Vedle toho u  nich podporuje 

zdravý životní styl, stejně jako je 

učí základním sociálním doved-

nostem. 

Vyučujícími v Cheer Academy 
jsou špičkoví taneční pedagogové 
a trenéři s bohatými zkušenostmi 
z cheerleadingu, klasického tance 
a gymnastiky. Ve své výuce se ne-
zaměřují jen na pohyb jako takový, 
ale podporují u dětí i zdravou výži-
vu a životní styl, stejně jako je učí 
základním sociálním dovednostem 
– zodpovědnosti, vstřícnosti, do-
chvilnosti a dalším. Děti v průběhu 
školního roku absolvují řadu veřej-
ných vystoupení a účastní se soutěží. 
Během letních prázdnin mají mož-
nost vyjet na soustředění, aby své 
dovednosti zdokonalily a připravily 
se na další sezónu.

V letošním roce počet členů 
Cheer Academy překročil hrani-
ci 100 dětí. Trénují celkem na třech 
pobočkách: konkrétně na Praze 3 
v ZŠ Jarov v kategoriích minnies 
(2,5–5 let) a peewees (6–11 let), a to 
v pondělí od 17 do 18.30 a ve čtvrtek 
od 17 do 19 hodin. Další pobočka je 

na Praze 11-Chodově, kde v KC Za-
hrada a ZŠ Campanus trénují děti 
v kategoriích minnies, peewees a ju-
nior (12–16 let), stejně jako na Pra-
ze 9 v ZŠ Bratří Venclíků. Přijďte si 
nezávazně vyzkoušet cheerleading 
– tanec, gymnastiku, zábavu – a po-
znejte nové přátele. Nábory do jed-
notlivých oddílů probíhají v září. 

Martina Němcová 

Cheerleading (česky Roztleskávání)  

je sportovní odvětví, které původně 

vzniklo jako způsob skupinového po-

vzbuzování se složitou choreografi í. 

Jedná se o většinově ženský sport, ale 

v menší míře ho provozují i muži.

V cheerleadingu se používají různé 

prvky: pohyby rukou, skoky, výkopy, 

akrobacie, pokřiky a  pyramidy, velmi 

důležitá je proto taneční, gymnastická 

či jiná pohybová průprava. S cheerlea-

dingem však může začít každý i  bez 

takovéto průpravy, má-li dostatek od-

hodlání a ochoty na sobě pracovat. www.kutilgym.cz

www.myaktivity.cz

www.cheeracademy.cz
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Letní fotosoutěž 

o nejroztomilejšího domácího 

mazlíčka začíná 

Od 1. července se můžete zúčast-

nit letní fotosoutěže. Fotografi e 

svých domácích mazlíčků posílej-

te do konce srpna. V průběhu září 

zahájíme hlasování a 1. října od 10 

do  14 hodin budeme vyhlašovat 

vítěze na Dni domácích mazlíčků, 

který se bude konat na Parukářce. 

Vyhrát můžete hodnotné poukáz-

ky do obchodů pro chovatele.

Den domácích mazlíčků se koná 

u příležitosti Světového dne zvířat. Je 

to jedinečná šance, jak se můžou mi-

lovníci zvířat společně setkat a osla-

vit svátek sv. Františka – patrona pří-

rody. Městská část připraví zajímavý 

program, jehož součástí bude i bez-

platná poradna veterináře.

Kromě fotosoutěže o  nejroztomi-

lejšího domácího mazlíčka probíhá 

na webových stránkách Prahy 3 ce-

loroční fotografi cká soutěž zaměřená 

na akce, místa a památky třetí měst-

ské části. Pokud se touláte Žižkovem, 

Vinohrady nebo Jarovem, rádi fotíte 

a chcete se podělit s ostatními o svůj 

snímek, stačí jej sdílet po jednoduché 

registraci na webu Prahy 3. Žižkovská 

radnice totiž plánuje vydat stolní ka-

lendář na rok 2017 s námětem Praha 

3 ve  fotografi ích. Přispět do něj mů-

že každý, jedinou podmínkou je té-

ma, kterým je Praha 3. Počet fotek 

jednoho autora je omezen na tři kusy 

za  každé roční období, celkem tedy 

můžete poslat až 12 fotografi í. Kalen-

dář, který vznikne z  těch nejlepších, 

dostanou autoři uveřejněných foto-

grafi í a od listopadu 2016 si jej budou 

moci zakoupit všichni zájemci v In-

formačním centru Prahy 3. Uzávěrka 

všech soutěží je 30. 9. 2016. 
-ham-

Fosa pomáhá už šest let s integrací 

Již šest let nabízí obecně prospěš-

ná společnost Fosa sociální služby 

lidem s mentálním a tělesným po-

stižením či psychickou poruchou. 

Cílem je dosažení maximální mož-

né míry soběstačnosti klientů, tak 

aby kvalita jejich života odpovídala 

kvalitě života lidí bez znevýhodnění.

Nezisková organizace provozuje tři sa-

mostatné služby. První je sociální reha-

bilitace. Jde o podporované zaměstná-

ní a podporu samostatnosti. V praxi to 

znamená pomoc a  podporu uživatelů 

s rozličným znevýhodněním pro uplat-

nění na  trhu práce, stejně tak pomoc 

s  vytvořením životopisu, vyhledáním 

vhodného pracovního místa a podpo-

ru zácviku na  danou pracovní pozici. 

Druhou službou je samostatnost, díky 

níž se klient učí nejen samostatné sprá-

vě domácnosti či nákupům, ale i pohy-

bu v MHD. Služba je určená osobám 

s mentálním postižením. 

Ve  všech uvedených situacích po-

máhá v  získání soběstačnosti osob-

ní asistent, jehož práce je třetí služ-

bou neziskové organizace. „Jedná se 

o  podporu uživatelů ve  všech aspek-

tech lidského života. Od  doprovodu 

do škol a zaměstnání po péči o vlastní 

osobu nebo domácnost,“ vysvětlil ve-

doucí sekce osobní asistence Michal 

Mašek. Všechny tyto služby a  jejich 

uživatelé jsou podle něj závislé na po-

čtu asistentů, proto se na  tyto pozice 

stále hledají noví pracovníci. „Získává-

me je zejména z řad studentů různých 

humanitních oborů, ale oslovujeme 

i jednotlivé školy,“ uvedl Mašek. 

„Jsme rádi, že můžeme tuto zásluž-

nou činnost, o které mnoho lidí možná 

neví, podporovat. Začleňování mentál-

ně postižených lidí do společnosti po-

važuji za  nesnadnou a  chvályhodnou 

práci,“ řekl místostarosta David Gregor. 

Obecně prospěšná společnost Fosa 

sídlí na adrese Filipova 2013/3, 148 00 

Praha 4-Chodov. Praha 3 ji podporuje 

v rámci dotačního řízení. 
-daf-

Veletrojka opět potvrdila vysoký standard 

Enormní zájem organizací i  ná-

vštěvníků z  celé Prahy. Tak lze 

zhodnotit veletrh sociálních a ná-

vazných služeb Veletrojka, který 

proběhl 9. června na náměstí Jiří-

ho z Poděbrad.

Veletrhu se letos zúčastnilo na  šede-

sát organizací a  zájemci se tu mohli 

seznámit s fungováním sektoru sociál-

ních a  návazných služeb na  Praze 3. 

„Jedním z cílů akce bylo seznámit lidi, 

kteří žádné služby nevyužívají, s  tím, 

co městská část nabízí. Ve  spoluprá-

ci s  neziskovými organizacemi jsme 

schopni pomoci v  mnoha ohledech. 

Ať už jde o pomoc lidem s postižením, 

s  bytovou problematikou či dluhy ne-

bo o služby pro děti, jako jsou fi nančně 

přijatelné kroužky, či kulturní vyžití pro 

seniory,“ uvedl zástupce starostky pro 

sociální oblast David Gregor.

Součástí veletrhu byl bohatý kul-

turní program, který zahrnoval hudeb-

ní a  taneční vystoupení. K  vidění byla 

i ukázka kroužku jógy  pro děti a krouž-

ku karate. Pro děti bylo připraveno ma-

lování na obličej, loutkové divadlo, hry 

a  kreativní dílny. Stánky jednotlivých 

organizací se pak prezentovaly svými 

rukodělnými výrobky či drobnými cuk-

rovinkami. Nechybělo ani občerstvení, 

kavárna a  obvyklé trhy, byť v  komor-

nější podobě než v  jiných dnech. „Co 

se týká účasti organizací, byl letošní 

ročník rekordní. Návštěvnost i  spoko-

jenost všech příchozích byla velmi vy-

soká,“ zhodnotil akci Gregor s  tím, že 

už probíhají přípravy na  příští ročník. 

„Formát veletrhu je velmi dobrý, ale 

příště chceme do akce ještě víc zapojit 

veřejnost,“ poznamenal. 
-daf-

Radnice připravuje bezplatnou 

právní poradnu 

V prostorách informačního cent-

ra na náměstí Jiřího z Poděbrad, 

po dokončení jeho rozšíření, by už 

během listopadu měla začít fun-

govat bezplatná právní poradna 

pro občany Prahy 3. „Právní řád 

bývá často složitý a  ne každý si 

může služby s ním spojené dovolit. 

Proto je projekt bezplatné právní 

poradny na místě. Lidé se budou 

mít kam obrátit,“ potvrzuje sta-

rostka Vladislava Hujová. 

Cílem projektu bezplatné právní pomo-

ci je možnost získávat základní infor-

mace v  oblasti předpisů občanského 

práva regulujících bydlení, dále předpi-

sů správního práva regulujících vztahy 

občanů k  úřadům státní správy a  sa-

mosprávy, předpisů regulujících péči 

o životní prostředí apod. Vše zásadně 

ve  vztahu k  území Prahy 3. Sídlo na-

jde projekt v informačním centru, které 

žižkovská radnice otevřela před dvěma 

lety v  rámci oslav 133. výročí pový-

šení Žižkova na  město. Původně tak 

chtěla podpořit snahu o  zápis kostela 

Nejsvětějšího Srdce Páně na  seznam 

UNESCO. Tento plán ale záhy rozšíři-

la, takže centrum nyní funguje také jako 

recepce městské části, která usnadňu-

je občanům Prahy 3 kontakt s úřadem 

a  radí jim s  vyřízením potřebných zá-

ležitostí – od  listopadu nově také těch 

právního charakteru. Součástí činnos-

ti infocentra je i  pořádání odborných 

seminářů a zajímavý kulturní program, 

pro něž bude sloužit nově rekonstruo-

vaný suterénní prostor. Pro prezentaci 

kostela Nejsvětějšího Srdce Páně pak 

bude vyčleněn tzv. Plečnikův salonek, 

kde kromě propagačních materiálů 

budou umístěny i  dva modely kostela 

z doby přípravy jeho výstavby. 

Saša Kroucký

Slovo z církví

Krása stvoření 

Měsíc červenec je pokaždé zcela jistě 

velikou radostí pro všechny děti, pro-

tože začíná čas prázdnin a příjemného 

odpočinku, na který se těší i jejich rodi-

če i všichni ostatní. Každý touží po kli-

du a  pohodě, které hledá a  také na-

chází jakoby mimo civilizaci v prostředí, 

které k  němu promlouvá, ale zároveň 

mu vlévá do jeho nitra pokoj, vnitřní ra-

dost a  spokojenost. Takové prostředí 

nacházíme v přírodě anebo všeobecně 

řečeno ve stvoření. Jak úžasně může-

me relaxovat položeni do trávy na pro-

sté louce při poslechu a cvrkotu všech 

možných živočichů a cítit vůni polních 

květin a  bylinek, které v  takřka neko-

nečné rozmanitosti vidíme kolem sebe. 

Stvoření a  příroda doslova a  do  pís-

mene bují a ukazují svoji vitálnost, sílu, 

ale zvláště svoji krásu, kterou rozdávají 

všem, kteří se na chvíli zastaví a nechají 

se jí alespoň trochu pohltit. Galileo Gali-

lei byl přesvědčen, že Bůh nám daroval 

dvě knihy: Písmo svaté a  knihu Stvo-

ření. Právě doba dovolených nám na-

bízí příležitost, abychom se trochu více 

začetli do obou těchto knih, které nám 

ve  své podstatě nechtějí zprostředko-

vat nic jiného než toho, který je jediným 

pravým autorem veškeré krásy. O  co 

větší musí být krása Stvořitele, když 

nás fascinuje již pouze odlesk jeho 

stvořitelské činnosti. Tento Stvořitel ne-

ní nikdo jiný než ten, který řekl Mojžíšovi 

– „Já jsem, který jsem“ – Jahve a který 

se nám dal poznat v osobě Božího Sy-

na Ježíše Krista. Přeji Vám všem ote-

vřené srdce pro jeho dotyk, až bude-

te obdivovat krásu a  úchvatnost jeho 

Stvoření. 

P. Vít Uher

duchovní správce kostela sv. Prokopa 

na Žižkově, Římskokatolická církev

RC Paleček

Písecká 17, Praha 3

tel.: 775 103 100

www.rcpalecek.cz

Palečkova letní školka

4. 7., 7. – 8. 7. TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY 

(z našich i cizích krajů)

11. 7.–15. 7. PRAŽSKÉ CESTOVÁNÍ

18. 7.–22. 7. MEDVĚDI KAM SE PODÍ-

VÁŠ

25. 7.–29. 7. 2016 SVĚT KOLEM NÁS 

registrace na e-mailu kurzyprodeti@rcpa-

lecek.cz

 

11.–15. 7. EGYPTSKÝ TÝDEN

18.–22. 7. CESTA DO PRAVĚKU

25. 7.–29. 7. Z POHÁDKY DO POHÁDKY

1. 8.–5. 8. CESTA ZA POKLADEM

8. 8.–12. 8. HEAD, SHOULDERS, KNEES 

AND TOES aneb LÉTO S ANGLIČTINOU

Letní provoz MŠ Paleček je určen pro 

předškolní děti ve věku 3-6 let navštěvující 

MŠ na Praze 3, kapacita je 20 dětí/týden, 

přihlašovat se můžete na email jana.lisko-

va@rcpalecek.cz

KLUB REMEDIUM

Centrum aktivit pro seniory,

Táboritská 22, tel.: 222 712 940

e-mail: senior@remedium.cz

www.vstupujte.cz

Probíhá zápis do letních kurzů cvičení, let-

ní jógy a letní angličtiny. 

Kurzy běží od  začátku června do  konce 

září a účast v nich je možné platit jednotlivě

Zapište se i na podzimní kurzy – otevřeno 

je út, st a čt do 14.00 hodin.

Dvoudenní výlet  4.–5. října – Lednicko-

-valtický areál, Mikulov, poslední volná 

místa.

Osamělým seniorům nabízíme zájmo-

vé  aktivity během celého léta, zavolejte 

nebo rovnou přijďte, jste vítáni.

Během léta je Klub v pátek uzavřen.

OBČANSKÁ PORADNA

REMEDIUM

Křišťanova 15, Praha 3

tel.: 272 743 666, 605 284 737

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Občanská poradna REMEDIUM poskytu-

je pravidelně sociální poradenství – bez-

platné, nezávislé, důvěrné a nestranné - 

v následujících časech:

pondělí, úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 

pro osobní konzultace (bez objedná-

ní), pondělí, úterý a  čtvrtek od  12.30 

do 15.30 pro telefonické dotazy.

Čekárnu otevíráme čtvrt hodiny před za-

čátkem konzultací. 

Během letních prázdnin bude poradna 

v provozu každé pondělí a úterý s výjim-

kou týdne od  4. 7. do  8. 7., kdy bude 

poradna zavřená. Na  našich stránkách 

www.dluhovylabyrint.cz   nabízíme in-

formace z  oblasti dluhové problematiky 

a také zodpovídáme vaše dotazy. 

Bližší informace najdete na   www.reme-

dium.cz. 

NPK Husita

Náměstí Barikád 1

Praha 3, 130 00

Otevírací doba:

Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Pá 14:00–18:00 individuální 

konzultace

(po předchozí dohodě)

Program klubu NPK Husita na červenec 

2016

V červenci se budeme zabývat tématem 

tolerance. Zaměříme se na to, co je to na-

příklad xenofobie, pobavíme se o  rasis-

mu, nebo třeba o tom, jaké pocity máme, 

když se setkáváme s někým odlišným.

5. 7. Filmový klub Husinema

11. 7. English cometition

12. 7. Beseda – Jak vnímáme odlišnost

19. 7. Zahradní marshmellow párty

26. 7. Kdo neplave s námi, plave proti nám

27. 7. Beseda: Xenofobie a rasismus

Zájmový klub seniorů Hořanská 2 

na Praze 3

bude o  prázdninách otevřen v  pondělí 

a čtvrtek od 14.00 do 18.00. 

Infocentrum  Foto Radko Šťastný

www.praha3.cz/fotosoutez
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kultura

Národní fi lmový archiv představí 
projekt 1435mm  
V prostorách Nákladového nádraží Žižkov letos ožívá několik hal dříve 
sloužících k překládání. V podeji A vzniká galerie, v podeji B koncertní sál 
a kavárna, letní kino v kolejišti a divadelní scéna v menší hale dříve sloužící 
k podeji nákladu na vlaky. Kulturní prostor, který provozuje Národní fi lmový 
archiv, dostal jméno podle rozchodu kolejí – 1435mm.  

V rámci projektu 1435mm 
se od června do konce září 
konají koncerty, výstavy, 
workshopy a projekce. 

Nedílnou součástí prostoru je ka-
várna Zastav se, která nabízí dobrou 
kávu, domácí limonády, pivo a drob-
né pochutiny a prostoru dodává vý-
jimečnou atmosféru. Třikrát týd-
ně probíhají projekce v letním kině 
v kolejišti. Pondělky jsou věnovány 
evropskému fi lmu, středy českému 
a pátky zahraničnímu. Každé úterý 
se prostor promění v letní pódium 
hudebního klubu NAPA, který za-
jišťuje kvalitní hudební dramatur-
gii. Mimo jiné se tu objeví například 
formace Kittchen, WWW, Už jsme 
doma nebo Monikino kino. 

Do konce června si návštěvníci 
mohli zdarma prohlédnout výstavu 
současného umění Wail of Silence, 
jež nabídla čtveřici mladých začína-
jících umělců, které pojí nejen jejich 
studia na Fakultě umění Ostravské 
univerzity. Letošní ročník výstavy 
představil tři malíře a jednu sochař-

Senioři předvedli  

svá díla ve Vozovně 

V kulturním centru Vozovna byly 

v rámci výstavy Arte dílny Klubu 

Remedium k  vidění obrazy se-

niorů, kteří studují kurzy malby 

v rámci aktivizačních programů. 

Nechyběly tu portréty, krajinné 

malby, zátiší ani abstraktní díla.

Výstavu zahájila 31. května slav-
nostní vernisáž, na níž se vedle au-
torů obrazů představili také lektoři 
Arte dílen Marie Ladrová a Vojtěch 
Otčenášek. Studenti kurzů pod je-
jich vedením připravili originál-
ní malované samolepky, které si 

bu Remedium nebo přijďte klub jen 
tak navštívit, dát si kávu, seznámit se 
s novými lidmi a případně si vybrat 
z další nabídky kurzů či přednášek. 
Informace získáte na webu nebo 
na telefonu 222 712 940. 

-red-

za symbolickou cenu mohli ná-
vštěvníci pořídit v místní kavárně. 
Celý výtěžek z prodeje vstupenek 
i obrazů podpoří další výtvarné ak-
tivity seniorů z Prahy 3. 

Pokud i vy sami nebo někdo z va-
šeho okolí přemýšlí o začátku své 
malířské dráhy, neváhejte a přihlaste 
se do podzimních Arte dílen v Klu-

Národní fi lmový archiv (NFA) 

se zabývá archivováním, shro-

mažďováním, odborným výzku-

mem a  propagací českých au-

diovizuálních děl a  písemností 

vztahujících se k  těmto dílům. 

Kromě toho se zabývá propa-

gací českých audiovizuálních děl 

doma i  v  zahraničí. Při své čin-

nosti spolupracuje aktivně s růz-

nými fi lmovými festivaly, televiz-

ními stanicemi, fi lmovými školami 

a  jinými kulturními institucemi. 

Podstatnou složkou jeho činnos-

ti je také provoz vlastního kina 

Ponrepo i  vydavatelská činnost. 

Založen byl v  srpnu 1943 a  pa-

tří mezi deset nejstarších a  nej-

větších fi lmových archivů na svě-

tě. Archiv sídlí v Praze (Malešická 

a  Bartolomějská) a  v  Hradištku 

u Prahy. 

LETNÍ KINO 

V KOLEJIŠTI

Program / červenec 

1. 7. / 21:30

Poslední skaut / Tony Scott / 1991

4. 7. / 21:30

Zázraky / Alice Rohrwacher / 2014

6. 7. / 21:30

Ecce homo Homolka / Jaroslav Pa-

poušek / 1969

8. 7. / 21:30

Vrah mezi námi / Fritz Lang / 1931

11. 7. / 21:30

Mustang / Deniz Gamze Ergüven / 

2015

13. 7. / 21:30

Takový je život / Carl Junghans / 

1929

Projekce s živou hudbou / projekce 

fi lmu z projektu Digitální restaurování 

českého fi lmového dědictví

15. 7. / 21:30

Poklad na stříbrném jezeře / Harald 

Reinl / 1962

18. 7. / 21:30

Turínský kůň / Bela Tarr, Ágnes Hra-

nitzky / 2011

20. 7. / 21:30

Léto s kovbojem / Ivo Novák / 1976

21. 7. / 20:00

WWW / koncert

22. 7. / 21:30

Thelma a Louise / Ridley Scott / 

1991

25. 7. / 21:30

Vyšší moc / Ruben Östlund / 2014

27. 7. / 21:30

Ikarie XB 1 / Jindřich Polák / 1963 / 

projekce fi lmu z projektu Digitální re-

staurování českého fi lmového dědictví

28. 7. / 21:00

Upír Nosferatu s živým hudebním 

doprovodem

29. 7. / 21:30

Fargo / Joel Coen, Ethan Coen / 1996

ku. Magdaléna Manderlová, David 
Mazanec a Martina Walterová jsou 
absolventy ateliéru malby, Michaela 
Bachoríková je absolventkou atelié-
ru sochařství. Generální ředitel NFA 
Michal Bregant k projektu 1435mm 
dodává: „Děláme vše pro to, aby Nákla-

dové nádraží Žižkov ožilo jako frekvento-

vaný prostor – místo, kam mají lidé dů-

vod přijít a kde pak budou chtít trávit 

čas, protože se tu budou setkávat, vzdě-

lávat, bavit. To ještě nějaký čas potrvá, 

ale chceme, aby už teď bylo toto místo 

dostupné. Proto se letos vracíme na ná-

draží s bohatým kulturním programem 

a s večerními projekcemi fi lmů, kterým 

svědčí jeho monumentální prostor i přá-

telská atmosféra kavárny.“ 
-red-

www.vstupujte.cz
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Žižkov: srdce pražské klubové scény 
Rock, metal, taneční hudba i undergroundové folkové popíjení u piva – Žižkov nabízí ohromnou 
škálu hudebních stylů a nekonformní zábavy jako žádná jiná lokalita. Pojďme si připomenout 
známá i méně známá místa, kam lze vyrazit a pobavit se.

Žižkov patří dlouhodobě 
k místům, kde se klubo-
vé scéně daří. Jen v Ko-
něvce je přes 80 podniků, 

které lákají nejen na výběr chmelo-
vých nápojů, ale také na živou hud-
bu amatérských i věhlasných kapel. 
A co víc, při troše štěstí si s muzikan-
ty Visacího zámku, Garage nebo � e 
Plastic People Of � e Universe mů-
žete odskočit na kus řeči a být sou-
částí žižkovské subkultury se vším 
všudy. I na tuzemské poměry zave-
dené značky si nemohou vynachvá-
lit pestrost a různorodý rozptyl žiž-
kovské klubové scény: „Jako Žižkovák 

mám velkou radost, že právě na katast-

ru ,mé‘ obce je tolik zajímavých klubo-

vých prostorů. Malé, velké, uhlazené, 

lehce dekadentní i trochu zaplivané, ale 

všechny mají duši. Já osobně preferu-

ju koncerty Sto zvířat v Paláci Akropo-

lis, který je pro naši velkou partu ideál-

ní jak velikostí sálu, tak velikostí pódia, 

o výtvarném řešení prostoru pánů Ská-

ly a Vávry nemluvě. A z těch menších je 

to pochopitelně hospoda U Vystřelenýho 

oka, kde je nám pódium vevnitř malé, 

ale na zahrádku se narveme. A tady je 

to zase ve výtvarné gesci Martina Velíš-

ka, takže nejen ucho, ale i oko jásá,“ říká 
Honza Kalina ze Sto zvířat. 

Začneme tedy putování po žiž-
kovských klubech charismatickou 
hospůdkou U Vystřelenýho oka. Ta 
funguje od roku 1993 a již od za-
čátku bylo jasné, že kromě nabíd-
ky chmelového moku chce nabízet 
daleko víc. „Navalili jsme sem hned 

muziku, to byl pro nás základ. Hrálo 

se tady každý den, což pak nakonec ne-

šlo udržet nafurt, teď jsou tu pravidelné 

koncerty jen každý čtvrtek,“ vzpomíná 
jeden ze zakladatelů výtvarník Mar-
tin Velíšek. Kromě pravidelného 
programu tu funguje malé venkov-
ní pódium, kde se vystřídala pěkná 
řádka muzikantů, kteří zde vystu-
povali i v rámci akcí organizova-
ných třetí městskou částí. Častými 

hosty tu jsou Honza Haubert z Vi-
sacího zámku, Tata Bojs, Phil Sho-
enfelt nebo kapelník Honza Kalina 
ze Sto zvířat. 

Z klubové scény na Žižkově ne-
lze nezmínit její vlajkovou loď. Bě-
hem svého působení překročil Palác 
Akropolis hranice tuzemské scény 
a ve svých prostorách hostí zvučná 
zahraniční jména. Bezmála tisíc vy-
stoupení se odehraje ve velkém sále 
nebo malé scéně během roku. Ma-
gické prostory využívají hudební 
formace jakéhokoli zaměření – me-
talu, punku, rocku, folku, hip hopu, 
jazzu, indies nebo dance. Program 
Paláce Akropolis se poslední dobou 
zaměřuje také na severskou elektro-
niku, kterou doplňuje bigbítovými 
stálicemi jako Vladimír Mišík, ane-
bo hardcorovým běsněním Sick Of 
It All či temným burácením rock/
metalových HIM. U metalu ještě 
zůstaneme. Klub Exit Chmelnice 
se orientuje výhradně na styl hard 
& heavy a v sálu, kam se vejde při-
bližně 500 lidí, účinkovala taková 
jména jako Anathema, Blaze Bayley, 
Evergrey nebo legenda Iron Butter-
fl y. Prostory kdysi v 80. letech pat-
řily legendárnímu rockovému Juni-
or klubu, který do konce roku 2015 
fungoval jako příspěvková organiza-
ce Prahy 3. 

Srdcem žižkovské klubové scény 
jsou ale kluby, které nabízejí prostor 
hlavně mladým neokoukaným kape-
lám. Takový je třeba Kain, amatér-
ským formacím se ale nevyhýbá ani 
restaurace & music club Kuře v ho-

dinkách, který svůj název odvozuje 
od legendárního alba jazzrockové 
formace Flamengo. Kdo je milovní-
kem taneční hudby, může vyhledat 
prostory Storm Clubu v Koněvově 
ulici, kde sídlil ještě před nedávnem 
Matrix. Zcela undergroundovým 
prostorem je klub Parukářka, který 
původně vznikl tak, že si ho dva ho-
rolezci pronajali kvůli klubovně ho-
rolezeckého oddílu. Nakonec to ale 
dopadlo jinak a v protiatomovém 
krytu vystupují punkové kapely, při-
čemž ve výčtu účinkujících nechybí 
ani české undergroundové legendy 
jako Garage, Majklův strýček, Ex-
tempore nebo Joe Karafi át. Vedle 
mnoha dalších klubů se Žižkov stal 
domovem i jedné hudební televizní 
stanice. V ulici Ondříčkově se usídlil 
Slušnej kanál s restaurací a hudeb-
ním barem, kde se realizují unplu-
gged koncerty nebo osobní setkání 
s muzikanty. 

Martin Hošna

kultura

Martin Maxa: Člověk studuje celý život  

„Na Praze 3 jsem několikrát zpíval 

pro učitele, kteří se projevili jako 

kultivované publikum, a to já vní-

mám velmi pozitivně. Pokaždé jsem 

si to opravdu užil.“ Martin Maxa, 

vystudovaný tělocvikář, hudebník, 

skladatel, textař, zpěvák a  malíř, 

se v rozhovoru pro Radniční novi-

ny rozpovídal nejen o svém vzta-

hu k metropoli, ale také o výchově 

a dětech.  

Do  Prahy jezdíte často koncer-

tovat. Kterou její část považujete 

za inspirativní?

Praha je vlastně celá velmi krásné 
město, ale řeknu vám, že v dobách 
mých studií se mi tak nějak líbila víc, 
i přes tu jistou omšelost, která však 
pro mě měla velké kouzlo. Možná to 
ale bylo jen tím, že tehdy jsem byl 
ještě mladý student plný nespouta-
né revolty. 

Vedle hudby se ale věnujete také 

malování…

Ano, maluji, hodlám i vystavovat, 
nikoliv však prodávat. Vždy jsem 
se totiž se svými obrazy těžce lou-
čil, a protože většina z nich skončila 
kdesi v cizině, některé z nich mož-

ná už nikdy neuvidím. Proto jsem 
se rozhodl – a také to naštěstí již ne-
mám zapotřebí –, že už žádný obraz 
neprodám a celou mou sbírku jed-
nou zdědí třeba mé děti. Vrátil jsem 
se ke své celoživotní vášni, která 
mne velmi naplňuje. Maluji techni-
kou, jež se od dob renesance vlastně 
nijak nezměnila, tedy olejem na ruč-
ně šepsované plátno. Pokud si však 
mé obrazy chce někdo prohlédnout, 
odkážu jej na tomto místě na mé 
webovky.

Další vaší láskou je literatura. Hod-

ně čtete, zajímáte se o svět kolem 

sebe. Je pro vás přirozené neustále 

si rozšiřovat obzory?

Člověk v jistém smyslu studuje celý 
život. Na základě informací, které 
nasává z okolního světa, pak for-
muluje, cizeluje a přetváří své názo-
ry a postoje. A právě tohle je velmi 
podstatné. Je lhostejné, zda stráví 
čtvrtstoletí na jednom místě, nebo 
harcuje křížem krážem světem. Dů-
ležité je pouze to, aby v sobě stále 
nacházel ochotu vytvářet si své vlast-
ní názory a jen tupě nepřijímal to, co 
se mu snaží kdosi podsunout. Toto 
věčné oddělování zrna od plev jej 

nutí přemýšlet a zároveň z něj for-
muje skutečnou osobnost. Pohříchu 
právě tuto vlastnost u lidí dnes velmi 
postrádám. Jako by se právě za to 
poslední čtvrtstoletí kamsi vytrati-
la. Není pak divu, že těch opravdu 
vzdělaných a před vzděláním pokor-
ných lidí ubývá, a naopak přibývá 
pseudointelektuálů, kteří své vzdělá-
ní jen předstírají, a slovo pokora jim 
neříká vůbec nic.

Co je příčinou nechuti dětí a mlá-

deže vzdělávat se?

Společenský žebříček hodnot se 
od dob mých studií bohužel hodně 
změnil k horšímu. Svět, který nás 
obklopuje, se stává čím dál povrch-
nější a materiální hodnoty jsou je-
diným měřítkem úspěšného člově-
ka. V tomto ovzduší vyrůstá dnešní 
mladá generace a není divu, že této 
iluzi podléhají. Na nás dospělých je, 

abychom jim pomáhali uvádět věci 
na pravou míru. Ale je to velmi těž-
ké, hrne-li se na vás ze všech stran 
pokleslost ducha. Stačí si jen pustit 
televizi, otevřít noviny, či vydat se 
do knihkupectví, kde v regálech pl-
ných braku marně hledáte dobrou 
knihu. 

Jak tenhle problém řešíte v případě 

svých děti?

Všechny své tři ratolesti jsem vždy 
vedl k tomu, aby si uvědomovaly, 
jak důležité pro ně bude vzdělání 
v jejich budoucím životě, a že vědo-
mosti, které nasbírají během studií, 
poslouží nakonec jenom jim samot-
ným. Mám děti v různém věku, a tak 
každé z nich motivuji pochopitelně 
individuálně. Ve výsledku bych byl 
však velmi rád, aby si všechny váži-
ly toho, že mají možnost studovat 
a vzdělávat se. Domnívám se totiž, 
že jedině s tímto přístupem se nako-
nec doberou dobrých a užitečných 
studijních výsledků, které povedou 
ke zkvalitnění jejich života, až jed-
nou opustí své rodinné hnízdo. 

Jana Vargová

Martin Maxa (nar. 1961) je zpě-
vák, kytarista a skladatel. Po ab-
solvování Fakulty tělovýchovy 
a sportu na Univerzitě Karlově 
v Praze krátce pracoval jako 
učitel tělocviku. Je zakládajícím 
členem kapely Náhodná sešlost, 
která jej stále doprovází. Získal 
ocenění Skokan roku v anketě 
Zlatý slavík za rok 2000, v roce 
2001 se ve stejné anketě umístil 
na 3. místě v kategorii Zpěvák 
roku. Vedle hudby se věnuje 
malování. 

Hospoda U vystřelenýho oka vítá příchozí

Palác Akropolis hostí pravidelně festival Žižkov meets Jazz

The Plastic People Of The Universe jsou na 

Žižkově častými hosty
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ze života Prahy �

Děti čekají dva měsíce volna

Školní zvonky na dva měsíce 

utichly. Dětskými hlasy ožijí lesy, 

louky, rybníky, pláže a hory všude 

tam, kam se školáci vypraví za 

prázdninovými zážitky. Na letní 

měsíce nezapomněla ani radnice 

Prahy 3 a s  předstihem nabídla 

rodičům možnosti prázdninových 

aktivit pro děti. 

„Možná děti pojedou na tábor, který si 

vybraly už v březnu, kdy jsme poprvé 

uspořádali veletrh Prázdniny na Troj-

ce. Zájemci si zde mohli vybrat z mno-

ha možností pobytových i příměstských 

táborů. Na výběr byla místa v celé Čes-

ké republice, ale děti se mohly rozhod-

nout i pro pobyt u moře,“ říká radní 
Jaroslava Suková, do jejíž kompe-
tence patří i školství a volný čas dětí 
a mládeže. Veletrh nabízel výpra-
vy do skal, možnost žít jako indián, 
Harry Potter nebo další postavičky 
z různých populárních seriálů. „Ať 

se děti vypraví kamkoliv, určitě nevyne-

chají pobyt u babiček, dědečků, tetiček, 

bratranců, sestřenic a také u kamarádů. 

Přeji jim, aby si prázdniny užily, odpoči-

nuly si od učení, aby našly nové kamará-

dy a aby na zážitky z letošních prázdnin 

hodně dlouho a hlavně v dobrém vzpo-

mínaly,“ dodává radní Suková.  
Radnice Prahy 3 zajistila také 

prázdninový provoz mateřských škol. 

„Harmonogram fungování mateřských 

škol v letních měsících vznikal podle 

představ rodičů. Každá školka oslovila 

své rodiče, kteří si určili, v jakém ter-

mínu během prázdnin by rádi své děti 

umístili do školek,“ vysvětluje Suková. 
Svůj názor vyjádřili rodiče více než 
dvou tisíc dětí, které chodí do ma-
teřských škol v Praze 3. Po vyhod-
nocení zájmu se ukázalo, že nejfrek-

ventovanější budou první dva týdny 
v červenci, kdy pro pokrytí poptáv-
ky ze strany rodičů bude fungovat 
pět mateřských škol. Naopak téměř 
nulový zájem byl o druhou polovinu 
července a první týden v srpnu. Pro-
to v tomto týdnu předškolní zařízení 
otevřená nebudou.     

Saša Kroucký

 Foto Radko Šťastný

Fitness hřiště Pod Lipami Foto Radko Šťastný

Fitness hřiště Jilmová    

Oceňuji, že delší období vychází v každém čísle Radničních novin rubrika 

Fórum, ve  které se osobně prezentují svými názory současní zastupitelé 

MČ Praha 3. V jejich písemném vyjádření však postrádám potřebnou kon-

krétnost a mnohé pasáže mají předčasný nádech. Na Olšanském náměstí 

je zahraničními turisty využíván hotel Olšanka. Doporučuji, aby nádvoří bylo 

využito k propagaci Žižkova. Velmi vítám výsadbu stromů kolem chodníků 

a vozovek. Ovšem to má i své nevýhody – zejména spad listí na chodníky, 

a proto je třeba sázet stromy s menším dopadem listí. Cíl běžeckého zá-

vodu Běchovice – Praha je na ulici Koněvova 153, a proto bych doporučil 

instalovat na přilehlých domech nebo v  zeleni desku označující tento cíl. 

V ulici Kunešova před domy č. 2, 4 a 6 je záměr vybudovat vyšší obytné 

domy. Na volném prostranství před stávajícími domy byl umístěn pomníček 

obětem bojů na Pražačce. Pokud bude rozhodnuto plánovaný dům stavět, 

je třeba, aby radnice zajistila včasné přemístění tohoto pomníčku.

Zdeněk Karban

Chcete i vy prožít zajímavé odpoledne s příjemnou procházkou? Na rohu 

Biskupcové a Hořanské ulice najdete v přízemí Zájmový klub. Zde se se-

tkáte se zajímavými spoluobčany, můžete si pohovořit, zahrát společenské 

hry, vybrat knížku ke čtení, k tomu se osvěžit levným občerstvením. V pon-

dělí a  ve čtvrtek od 15.30 strávíte zábavné odpoledne se živou hudbou, 

zpěvem a tancem. Uslyšíte skladby a písně, které vám zahrají profesionální 

hudebníci i na vaše přání. Také se dozvíte o programu klubu, výletech nebo 

besedách se známými osobnostmi a  legendami herecké minulosti, které 

připravil předseda klubu. Osobně vás přivítá a potěší ho vaše připomínky 

a návrhy k činnosti.

Mgr. Eva Siweková 

  Dopisy čtenářů

Žižkov má další dvě venkovní 
fi tness centra
S příchodem léta se pro veřejnost otevřela dvě nová hřiště 
v parku Židovské pece při ulici Jilmová naproti domu 
č. 45 a v ulici Pod Lipami za domem č. 45, která nabízejí 
snadné a zábavné cvičení pro ty, jež dbají o zdravý životní 
styl. „Upravená hřiště nyní poslouží širší veřejnosti různých 
věkových kategorií od maminek s dětmi až po seniory,“ 
uvedl zástupce starostky Jan Materna.  

Namísto původních za-
staralých hřišť vybudo-
vala třetí městská část 
nová outdoorová cvičiště 

s moderními venkovními posilovací-

mi stroji, hracími prvky pro děti, ale 
i zrekonstruovanými přístupovými 
cestami a novým mobiliářem. Na-
jdete zde cvičební stroje pro posílení 
břicha a trupu, hrudi, sedy/lehy, vol-

ný běh včetně nových dopadových 
ploch a pryžových schodů a stupňů, 
ale také hrací prvky jako houpačku, 
kolotoč, houpačky, pískoviště, tram-
polínu nebo velkoformátovou tabuli 

na kreslení. K dispozici je také pik-
nikový stůl, nové lavičky nebo od-
padkové koše. Výraznou proměnou 
prošlo okolí hřiště. Na Židovských 
pecích, kde se hřišť nachází na mís-
tě obklopeném ze tří stran svahem 
a kde je v okolí velký počet vzrost-
lých stromů, bylo třeba vytvořit vol-
ný přehledný prostor, mimo jiné 
i z důvodu bezpečnosti. Sadovnic-
ké úpravy zde proto spočívají pře-
devším v založení porostů trvalek 

a travin na svazích, doplněných 
o výsadbu tří stromů a dosadbu 
keřů mezi hřištěm a Jilmovou ulicí. 
Na hřišti Pod Lipami, nacházejícím 
se na otevřeném prostranství, bylo 
vysazeno šest stromů, které budou 
na části plochy poskytovat potřeb-
ný stín, a několik okrasných keřů 
a záhonů. Projektovou dokumenta-
ci k vybudování nových hřišť zpra-
coval Aleš Steiner z ateliéru a05.     

-red-
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ze života Prahy �

Na Žižkově vznikne památník Jaroslava Seiferta                                          

Radnice Prahy 3 dlouhodobě usi-

luje o  důstojný památník žižkov-

ského rodáka a nositele Nobelovy 

ceny, básníka Jaroslava Seiferta. 

„Souběžně s  aktivitami městské 

části vznikla občanská iniciativa 

s  cílem podnítit a  realizovat vý-

tvarné dílo k poctě básníka, k níž 

jsme se rádi připojili i  my. Proto 

jsme schválili nákup formy na od-

lití plastiky u příležitosti 115. výročí 

básníkova narození v hodnotě 300 

tisíc korun,“ vysvětlila starostka 

Prahy 3 Vladislava Hujová. 

Plastika Jaroslava Seiferta, který 
se narodil 23. září 1901 na Žižkově, 
bude stát v místě křížení ulic Lipan-
ská, Chelčického, Táboritská a Sei-
fertova. „Pozemek k umístění plastiky, 

který poskytla rodina Kočí, byl v ža-

lostném stavu. Nevyhovující byl nejen 

po technické stránce, ale především 

po stránce estetické. Proto je navržena 

kompletní renovace místa. Těší nás, že 

poctu našemu básníkovi, kterého uzná-

vá celý svět, iniciovali sami občané. Své 

síly v tomto případě spojil soukromý 

vlastník pozemku, nadační fond Jaro-

slava Seiferta a městská část,“ doplni-
la starostka Hujová. Prostor trojú-
helníkového pozemku bude z ulice 
Chelčického podpořen nově vyzdě-
nou kamennou stěnou. Vrchní plo-
cha „trojúhelníku“ bude lemována 
betonovým pohledovým věncem 
a kovovým zábradlím a jeho povrch 
bude dělen do dvou částí. U domu je 
navržena kamenná vápencová dlaž-
ba, ve špici pak záhon s okrasnou 
hrušní, kterou doporučil dendrolog. 

Už před dvěma lety sochař Jan 
Roith vytvořil sádrový model, který 
byl v dubnu 2015 zpřístupněn veřej-

nosti v prostorách radnice na Havlíč-
kově náměstí za účasti básníkovy 
dcery a významných osobností kul-
turního života. V loňském roce zalo-
žilo České centrum Mezinárodního 
PEN klubu nadační fond s posláním 
získat fi nanční prostředky na reali-
zaci díla. Následně byl v září 2015 
za účasti ministra kultury, který pře-
vzal nad dokončením projektu zášti-
tu, položen základní kámen. 

Cílem nadačního fondu a iniciá-
torů vybudování památníku je dílo 
dokončit a slavnostně odhalit za pří-
tomnosti básníkovy dcery a dalších 
osobností u příležitosti 115. výročí 
básníkova narození a současně u pří-
ležitosti konání 36. světového kon-
gresu básníků v Praze, který bude vě-
nován právě Jaroslavu Seifertovi. 

Saša Kroucký

Socha ve veřejném prostoru
Frekventovaná veřejná prostranství stejně jako útulná zákoutí našeho hlavního města jsou 
v mnoha případech ozvláštněna uměleckými díly, která těmto místům propůjčují nezaměnitelný 
genius loci. Ano, tušíte správně, jedná se o dílo, které nazýváme socha, statua, sculpture, die 
Statue a bůh ví, kolik výrazů má v různých jazycích.  

Ano, výrazů, ač si podob-
ných, má jistě mnoho, 
ale řeč, kterou k nám, co 
tu žijeme, ale i k těm, co 

naše město navštěvují, je univerzální, 
netřeba ji překládat jako například ro-
mán, protože její řeč je beze slov. Pou-
ze výraz, vyznění, tvar či barva nebo 
materiál, ze kterého ji autor – umělec 
takříkajíc porodil, je to, co nás oslovu-
je všechny stejně, byť někoho více, ji-
ného poněkud méně a je mnoho tako-
vých, které neoslovuje vůbec. Jí je to 
ale jedno, autor jí jednou vdechl život 
a ona jako němý svědek shlíží na naše 
životy a osudy. Pravda, někdy sochu 
potká zlý osud, který jí ale připravu-
jeme my, živí lidé, když si na ní vybíjí-
me svůj historický vztek nebo si jejím 
prostřednictvím vyřizujeme své poli-
tické účty. Socha ale do města a jeho 

architektury neodmyslitelně patří už 
od nepaměti. Města by bez soch byla 
jaksi neúplná a pustá, stejně jako bez 
lidí. Sochy nás provázejí naší histo-
rií, připomínají nám velké osobnosti, 
upozorňují na události slavnostní, ví-
tězné, ale i tragické a smutné. 

I na Trojce jsou sochy našimi 
každodenními souputníky, i když je 
v současném, poněkud uspěchaném 
světě, mnohdy neoprávněně přehlí-
žíme. Zastavme se proto dnes u ně-
kolika z nich, povězme si v krátkosti 
o jejich vzniku a osudu. A až kolem 
nich příště budete procházet, možná 
se na ně budete dívat jinak. 

Začněme od nejmenších, niko-
li rozměrově, ale spíše fyziologicky. 
Mimina – Babies od sochaře Davi-
da Černého, můžeme směle označit 
za aktuálně nejpopulárnější sochař-

ské dílo na naší městské části. Mo-
hutná miminka dodávají industriál-
ní architektuře televizního vysílače 
v Mahlerových sadech hravost a lid-
ský rozměr. Neúnavně šplhají po věži 
od přelomu století (od r. 2000), kdy 
je sem autor slavnostně vypustil 
za účasti prezidenta Václava Havla 
a architekta vysílače Václava Aulické-
ho. Víte, kolik jich je? Zkuste si je ně-
kdy spočítat a věnujte jim chvilku své 
pozornosti. Bude je to těšit. 

K Žižkovu též neodmyslitelně 
patří Jaroslav Hašek. I ten má tady 
svou sochu. Její vznik komicky kore-
sponduje s povahou a životem lite-
ráta. Měla vzniknout již v 80. letech 
minulého století, základní kámen byl 
již položen, socha od akademické-
ho sochaře Josefa Malejovského byla 
dokonce odlita do bronzu, ale k in-
stalaci z neznámých důvodů nedo-
šlo. Základní kámen osiřel, občas se 

na něm objevil pivní půllitr, až nako-
nec v tichosti zmizel docela a vlastní 
dílo skončilo v depozitáři. Hašek však 
přeci jen na Žižkově nalezl své „věč-
né místo“ na Prokopově náměstí. Pro-
fesor Karel Nepraš jej pojal po svém 
a v pravdě netradičně. Hašek sám by 
to jistě ocenil tak, jak to při slavnost-
ním odhalení učinil roku 2005 i vnuk 
slavného spisovatele. 

Do třetice se zastavme u jednoho 
mimořádného sochařského díla. Při-
bližuje nám totiž mimořádnou osob-
nost světových dějin Winstona Chur-
chilla. Tento slavný britský válečný 
ministerský předseda byl jeden ze 
strůjců vítězství nad fašismem. Jeho 
odkaz v podobě válečných pamětí, 
za které obdržel v roce 1953 Nobelo-
vu cenu za literaturu, je platný a živý 
dodnes. 

Tvůrce sochy, britský sochař Ivor 
Roberts-Jones, jako velký obdivova-
tel památek našeho hlavního měs-
ta, začal na soše pro Prahu pracovat, 
ale smrt mu nedovolila dílo dokon-
čit. Nadživotní hlava, kterou stihl vy-

tvořit, zdobí dnes prostory žižkovské 
radnice a na náměstí, které nese Chur-
chillovo jméno, byla umístěna kopie 
jiné jeho sochy z Parlamentního ná-
městí v Londýně. Slavnostně ji od-
halila v roce 1999 baronka Margaret 
� atcherová, společně s vnukem pre-
miéra lordem Churchillem. 

Na těchto třech příkladech stej-
ně jako na mnoha dalších, kterými se 
budeme zabývat někdy příště, je patr-
no, že naše městská část a její veřejný 
prostor je nositelem zajímavých posel-
ství, která k nám prostřednictvím so-
chařských děl promlouvají. Stačí se 
jen dobře dívat.  

Jan Dvořák

Jaroslav Hašek pohledem Karla Nepraše

 Foto Radko Šťastný

Mimina Davida Černého Foto Radko Šťastný

Winstona Churchilla ztvárnil britský sochař 

Ivor Roberts-Jones Foto Radko Šťastný

Věděli jste?
Dotázali jsme se architekta Iva-

na Vavříka, který se problematikou 

Žižkova dlouhodobě zaobírá, jaký 

byl osud soch v asanovaných čás-

tech Žižkova v 80. letech minulého 

století. Ivan Vavřík k  tomu říká: „Při 

asanaci Žižkova nebyla zničena, či 

jakkoli poškozena ani jediná socha, 

ona tam totiž žádná nebyla.“ Pře-

kvapivá odpověď, co říkáte?

K  soše K. H. Borovského na  ná-

městí před radnicí nám architekt 

Vavřík řekl: „Havlíčkova socha byla 

za  druhé světové války zničena 

a mnozí jistě netuší, že zde stojí pou-

ze její kopie.“

Na závěr jedna „záhada“, na kterou 

nás upozornil architekt Zdeněk Lu-

keš. Místo diskuze o  sochařských 

dílech na Trojce nám položil otázku: 

„Kam se poděl betonový býk ve sva-

hu nad Jeseniovou ulicí? Vznikl tam 

kdysi jako kulisa nějakého fi lmu, ale 

před časem zmizel.“ Zajímavé, zná-

te-li odpověď, napište nám na adre-

su redakce@praha3.cz.
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Když se setmí…
V 17. a 18. století zajišťovaly alespoň základní osvětlení ulic a veřejných prostranství 
ve městech hořící pochodně, ohně planoucí v železných klecích nebo na pánvích, později olejové 
lampy. Teprve s příchodem průmyslové revoluce se i města začala rychle rozvíjet 
a přišla doba plynového osvětlení. Žižkov při tom sehrál důležitou roli. 

V roce 1867 byla na Žižkově 
otevřena nově vybudova-
ná plynárna. Stála na po-
zemku o rozloze přesahují-

cí tři hektary v místě dnešního Domu 
odborů a sahala až k dnešnímu are-
álu Viktoria Žižkov. Byla to třetí ply-
nárna na území Prahy a vůbec první 
obecní zařízení tohoto druhu v čes-
kých zemích. Plynem zásobovala 
osvětlení v celé Praze. Lucerny byly 
zpočátku zapalovány lihovým zapa-
lovačem umístěným na tyči, pozdě-
ji byl v lucerně umístěn malý hořák, 
který byl stále v provozu a ostatní 
hořáky zapálil po otevření ventilu.

Na počátku 20. století, kdy praž-
ské plynové osvětlení zažívalo nej-
větší rozmach, byly postupně vyví-
jeny a aplikovány i jiné technologie 
při osvětlování veřejných prostran-

ství. Především byly využívány žá-
rovky a obloukové lampy. V roce 
1889 vybudoval Křižík velkou elek-

trárnu v Praze na Žižkově na Ta-
chovském, tehdy Žižkově náměstí. 
Byla to jedna z prvních městských 
elektráren nejen v Praze, ale v celé 
střední Evropě. Elektrárna vyrá-
běla stejnosměrný proud o napě-
tí 120 a 240 voltů. Sloužila přede-
vším k napájení uličního osvětlení 
na Žižkově. Křižík osvětlil Žižkov 
nejprve šesti sty žárovkami, z nichž 
většina byla umístěna v obchodech 
a bohatých domácnostech, a třiceti 
dvěma obloukovými lampami. Ten-
to počet se záhy rozšířil na dvě stě 
padesát obloukovek, tři sta žárovek 
na veřejné osvětlení a přes dvanáct 
set žárovek na osvětlení soukromé. 
Jasná zář obloukovek osvětlovala 
hlavní ulice, žárovky ulice vedlej-
ší. Žárovky však byly umístěny jako 
nouzové osvětlení i na hlavní třídě. 

V případě, že obloukovka zhasla, 
automatickým přepínačem se roz-
svítila žárovka. 

Od roku 1924 se v Praze pou-
žívaly žárovky, ve druhé polovině 
století v některých místech zářivky, 
na přelomu 50. a 60. let 20. století 
bylo žárovkové osvětlení nahrazo-
váno rtuťovými výbojkami a poté 
v téměř celé Praze sodíkovými vý-
bojkami s charakteristickým oran-
žovým světlem. Ve srovnání s ostat-
ními městskými částmi patří Praha 3 
co do rozsahu a počtu sloupů veřej-
ného osvětlení na 12. místo. Na úze-
mí Prahy 3 jsou instalována svíti-
dla převážně se sodíkovými zdroji, 
v provozu jsou tu už ale i moderní 
LED zdroje, které patří k současné-
mu trendu. „V minulých letech se v ob-

lasti veřejného osvětlení zaměřili výrobci 

mimo jiné na použití LED technologie 

pro veřejné osvětlení, kde došlo díky po-

kročilému vývoji k možnosti svítit na uli-

cích úsporně v různém barevném podá-

ní světla, od teple bílé až po studenou 

bílou,“ říká k tomu Vítězslav Chme-
lík, generální ředitel společnost El-
todo – Citelum, která od roku 1998 
zajišťuje správu a údržbu veřejného 
osvětlení v metropoli.     

Radko Šťastný
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Floriánovi muži včera a dnes

Historie organizovaného sboru 

pražských hasičů sahá do poloviny 

19. století. Není bez zajímavosti, že 

od samého počátku jsou pražští 

hasiči organizováni centrálně, 

tedy pro celou Prahu. To je však asi 

jediné, co přetrvalo dodnes.

Psal se 18. červenec roku 1853, kdy 
spatřila světlo světa vyhláška čís-
lo 46581/1853 o zřízení pražského 
hasičského sboru. Prvním velitelem 
hasičů byl jmenován Alois Pasta. 
V listopadu téhož roku byl prvním 
hasebním mistrem-velitelem jmeno-
ván Václav Soukup. Měl k dispo-
zici 68 příslušníků sboru, z toho 6 
vrchních hasičů (dnes velitelů), 24 
obsluhovatelů stříkaček (strojníků) 
a 38 hasičů.

Na přelomu 19. a 20. století bylo 
v Praze 138 profesionálních hasičů 
sloužících již v 8 stanicích.

Na přelomu 20. a 21. století měla 
Praha 848 profesionálních hasičů 
na 11 stanicích, dále 13 profesionál-
ních sborů v podnicích a 47 dobro-
volných hasičských sborů, z toho 34 
v městských částech a 13 v podnicích.

V čele sboru se vystřídalo celkem 
33 velitelů-ředitelů. Tím současným 
je brig. gen. Ing. Roman Hlinovský.

Od roku 2000 je HZS základ-
ní složkou Integrovaného záchran-
ného systému spolu se Zdravotnic-
kou záchrannou službou a Policií 
ČR. Významnou součástí HZS jsou 
sbory dobrovolných hasičů. Zejmé-
na při velkých požárech či živelných 
pohromách, zvláště při povodních, 
je jejich role velmi významná a neza-
stupitelná. Také proto se Magistrát 
hl. m. Prahy rozhodl do roku 2020 
podpořit jejich činnost investicí 170 
milionů korun na nákup nové tech-
niky. Koupí například padesátimet-
rový automobilový žebřík nebo spe-
ciální vyprošťovací auto pro zásahy 

u dopravních nehod. Letos hasiči 
dostanou 50 milionů, v příštích le-
tech po 30 milionech. Návrh již 
schválili pražští radní. Ještě jej musí 
odsouhlasit zastupitelstvo.

Na Praze 3 jsou hasiči poměrně 
častými návštěvníky. V roce 2015 sem 
vyjížděli celkem 510 , z toho 140  
k požárům, 30  k dopravním neho-
dám, 37  k únikům nebezpečných 
látek, 263  k technickým haváriím…

Za první čtvrtletí letošního roku za-
sahovali hasiči na Praze 3 u 8 požárů, 
kdy přímá škoda dosáhla výše 78 tisíc 
korun a včasným zásahem uchránili 
hodnoty za cca 120 tisíc korun.

Na aktuální události na Pra-
ze 3 jsme se zeptali tiskové mluv-
čí HZS hlavního města Prahy 
por. Ing. Pavlíny Adamcové.

Můžete popsat některý z posled-
ních výjezdů hasičů na Prahu 3?
Poslední výjezd se uskutečnil 10. 6. 
2016 v 10:26, do Biskupcovy ulice. 

Hasiči ze Strašnic vyjeli krátce před 
půl jedenáctou do Biskupcovy uli-
ce na Žižkově, neboť tam byl hláše-

ný výbuch plynu v činžovním domě. 
Evakuovali celý objekt, jednalo se 
celkem o deset nájemníků. Dvě zra-
něné osoby byly v době příjezdu 
hasičů už v péči ZZS. Výbuchem 
byla porušena příčka, která ale neby-
la nosná, městský statik na místo vy-
jíždět nemusel. Plynaři, které povo-
lal velitel zásahu, nenaměřili v domě 
únik plynu, jednalo se tedy pravdě-
podobně o výbuch zbytkového ply-
nu v potrubí. Před půl dvanáctou se 
lidé mohli vrátit zpět do svých bytů.

Můžete uvést nějaký zajímavý, ku-
riózní zásah na Praze 3, který jste 
provedli?
Kuriózních zásahů máme něko-
lik měsíčně na celém území Prahy, 
opravdu se velmi těžko vyhledávají 
konkrétní případy v konkrétní měst-
ské části, statistiku kuriózních zása-
hů nevedeme. Snad ilustračně dva 
případy, které jsem nalezla: V 05.40 
hodin, Varšavská ulice, obytný ob-
jekt, jednotka HZS hl. m. Prahy 

z centrály v Sokolské ulici byla vy-
slána k vycházejícím plamenům 
z okna. Průzkumem místa zásahu 
bylo zjištěno, že se jednalo o odraz 
světel z diskotéky. Jednalo se o pla-
ný poplach.

Ve 21.36 hodin ulice V Kapslov-
ně, obytný objekt příslušníci jed-
notky HZS hl. m. Prahy ze stanice 1 
vyprostili dítě, jehož prst uvízl v od-
tokovém kanálku, a předali ho do 
péče ZZS. 

Radko Šťastný

Svatý Florián z Lorchu je považován 

za  patrona profesí, které souvise-

jí s ohněm – hasičů, hutníků, komi-

níků, hrnčířů či pekařů. V ikonografi i 

je obvykle znázorňován v  obleče-

ní římského důstojníka s  nádobou 

na  hašení, případně přímo hasící 

požár. Jeho kult byl značně rozšířen 

i v českých zemích a jeho sochy se 

budovaly na ochranu proti požáru. 

Výjezd do Biskupcovy ulice Foto Radek Krahulík, HZS hl. m. Prahy

Zásah hasičů z konce 19. století

František Křižík

Žižkovská plynárna
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Starý židovský hřbitov 

na Žižkově                                                                                                
Starý židovský hřbitov na Žižkově 

je po  Starém židovském hřbito-

vě na Josefově nejvýznamnějším 

a  nejstarším dochovaným praž-

ským židovským hřbitovem. I z to-

hoto důvodu patří právem mezi 

nejvýznamnější umělecko-histo-

rické památky nejenom městské 

části Prahy 3, ale i celého hlavního 

města. 

Toto původně morové pohřebiště 
z roku 1680 se nakonec stalo místem 
posledního odpočinku 38 000 praž-
ských židovských obyvatel. Jeho 
provoz byl ukončen až v roce 1890, 
kdy se pohřby přesunuly na nově zří-
zený židovský hřbitov na Olšanech. 
Málokdo ze současných návštěvní-
ků však ví, že se původní pozemek 
hřbitova rozkládal na mnohem větší 

rozloze, než je dnes přístupná a ote-
vřená část s náhrobky. Na počátku 
60. let byl z větší části zrušen a pře-
měněn v park, dnešní Mahlerovy 
sady. Ve druhé polovině 80. let 20. 
století byl hřbitov v souvislosti s vý-
stavbou Žižkovského vysílače komu-
nistickým režimem zdevastován, vel-
ká část hřbitova byla vybagrována, 
další náhrobky byly povaleny a roz-
bity a zbytek hřbitova byl zasypán 
a přeměněn v park.

Zachovanou část židovského 
hřbi  tova ve Fibichově ulici, která 
je památkově chráněna, převzalo 
v roce 1999 do své správy Židov-
ské muzeum v Praze a po nezbyt-
ných stavebních úpravách a základ-
ních restaurátorských pracích v září 
2001 zpřístupnilo veřejnosti. Samo 
restaurování náhrobních kamenů 

však pokračovalo i nadále, takže 
do konce roku 2013 se podařilo re-
staurovat 164 náhrobky a 4 tumby 
v celkových nákladech 4 mil. Kč. 
Židovské muzeum v Praze na své 
náklady také nechalo postavit no-
vou zeď oddělující hřbitov od stá-
vajícího parku a také zde vybudo-
valo vrátnici s potřebným zázemím 
pro správce hřbitova.

Na základě dohody mezi Židov-
skou obcí v Praze a Židovským mu-
zeem přešel tento hřbitov v lednu 
2014 do správy Židovské obce, kte-
rá i nadále pokračuje v péči, která se 
neomezuje na udržovací a restaurá-
torské práce. Ještě v roce 2014 byly 
pro návštěvníky hřbitova připrave-
ny informační materiály, ve kterých 
jsou společně s přehledem význam-

ných hrobů uvedeny i základní his-
torická fakta o pohřebišti. Ve stej-
ném roce byly u významných hrobů 
instalovány informační tabulky.

V roce 2015 započala rekon-
strukce ojedinělé památky, která se 
na ploše hřbitova nachází. Tou je 
klasicistní Zappertova studna, kte-
rá pochází z roku 1792. Tato nároč-
ná rekonstrukce, která vrátí studni 
původní funkci i ráz, by měla být 
dokončena na podzim letošního 
roku.

Starý židovský hřbitov na Žiž-
kově je v období od dubna do října 
zdarma přístupný každý den s vý-
jimkou sobot a židovských svátků 
od 9:00 do 17:00. V zimním obdo-
bí se pro návštěvníky zavírá o hodi-
nu dříve. V pondělí 26. září v 11 a 14 
hodin se pak můžete těšit na vycház-
ky s výkladem. Registraci provádí 
odbor kultury MČ Praha 3. Kapaci-
ta jedné skupina je omezena na 25 
osob. 

Pavel Veselý

Bitva na Vítkově včera a dnes
Vrch Vítkov, později nazývaný Žižkov, který se nyní nachází na území Prahy 3, ležel ve středověku 
několik set metrů od pražských hradeb. Právě zde se 14. července 1420 odehrála nevelká, ale 
dramatická bitva, která rozhodla o zmaru první křížové výpravy proti husitům. 

V polovině 14. století do-
lehla na západní a střední 
Evropu krize. Obyvatele 
pravidelně trápí morové 

rány, zhoršuje se postavení podda-
ných a v krizi je také církev. Dochází 
k několika pokusům o reformu círk-
ve, potažmo celé feudální společ-
nosti a nejúspěšnějším z nich je hu-
sitské hnutí, navazující na myšlenky 
reformního kazatele Jana Husa. 
Po jeho upálení v roce 1415 roste 
mezi obyvatelstvem nespokojenost, 
která vrcholí v roce 1419 pražskou 
defenestrací. V zemi nastává chaos 
a husitům se daří prosazovat své zá-
jmy a získávat území. Na jaře 1420 
organizuje Zikmund Lucemburský 
s posvěcením papeže křížovou výpra-
vu, která má z českých zemí vymýtit 
kacířství a pomoci mu získat moc 
po zesnulém bratrovi Václavu IV.

Když Zikmund dorazil se svým 
vojskem k husitské Praze, budil v je-
jích obyvatelích hrůzu. Ani zkuše-

ný válečník Jan Žižka nikdy neviděl 
tak ohromnou armádu, byť ji tvoři-
lo zhruba třicet tisíc mužů stojících 
proti asi polovičnímu počtu vesměs 
špatně vyzbrojených obránců Pra-
hy. Vyšehrad, který byl důležitou 
složkou pražského opevnění, kont-
rolovala posádka věrná Zikmundo-
vi a křižáci obsadili také na druhé 
straně Vltavy Pražský hrad, o nějž 
se mohli opřít, odříznout měs-
to od levého břehu řeky a zamezit 
tak jeho zásobování. Husitům tak 
zbývalo obsadit vrch Vítkov, který 
umožňoval kontrolovat dvě silnice, 
po nichž do Prahy proudily alespoň 
nějaké zásoby. Žižka správně před-
vídal, že Zikmund nebude riskovat 
a nepokusí se zaútočit na město pří-
mo, ale zaútočí nejprve na Vítkov. 
Husité začali na Vítkově budovat 
provizorní opevnění. Tlačil je ale 
čas, protože nepřátelské vojsko kaž-
dým dnem rostlo, jak mu postupně 
přicházely posily. 

V neděli 14. července se daly kři-
žácké síly do pohybu. Část vojska 
se brodila přes Vltavu a obsazovala 
Špitálské pole (dnešní Karlín), po-
sádka z Pražského hradu zase sestu-
povala přes Malou Stranu. Mezitím 

se několik set jezdců vydalo zaútočit 
na vítkovskou tvrz z východu. Kři-
žáci překonali tři příkopy a dosta-
li se až k nepříliš vysoké zdi, na níž 
se její obránci oháněli cepy a sud-
licemi. Mezitím Žižka vyslal posla 

do Prahy s žádostí o pomoc a sám se 
vydal bít s protivníky. Když se zdá-
lo, že obránci přesile podlehnou, 
přispěchali na Vítkov husité z Pra-
hy a zatlačili křižáky k příkrému 
severnímu srázu. Mezi dobyvate-
li zavládl zmatek, vojáci panikařili 
a dávali se na ústup. Žižkovi vojáci 
tak Vítkov proti velké přesile ubrá-
nili. V příštích dnech navíc začaly 
žně a do města vjížděly vozy se zá-
sobami obilí. Zikmund tak nemohl 
město vyhladovět a přímý útok 
s nyní demoralizovaným vojskem, 
v němž navíc vznikaly spory mezi 
vojáky z rozličných zemí, už nedá-
val smysl. Zikmund se alespoň ne-
chal 28. července korunovat českým 
králem, posléze ale vojsko rozpustil 
a první křížová výprava proti husi-
tům skončila neúspěchem. Bitvu na 
Vítkově si Praha 3 každoročně při-
pomíná a jinak tomu nebude ani le-
tos v červenci. 

Šimon Tatíček

Zappertova studna po částečné opravě

Židovský hřbitov Foto Radko Šťastný Židovský hřbitov Foto Radko Šťastný

Zikmundovo křižácké tažení ztroskotalo na Vítkově
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Viktorka bude hostit Czech Bowl

Finále České ligy amerického fot-

balu se poprvé představí na stadi-

onu Viktoria Žižkov. Pod záštitou 

Prahy 3 se o titul Mistra České re-

publiky rozhodne v  již dvacátém 

třetím Czech Bowlu mezi Prague 

Lions a Prague Black Panthers.

V sobotu 23. července se od 19.30 
střetnou dva nejlepší týmy České re-
publiky. V parku u stadionu bude 
pro návštěvníky ale už od 14.00 při-
pravená zábavná fanzóna – atrak-
ce s tematikou amerického fotbalu, 
ochutnávky, soutěže pro děti i do-
spělé. Každý divák dostane také dá-

rek ve formě infografi ky s pravidly 
a může se tak stát expertem na ame-
rický fotbal za jeden večer. Čeká 
na vás vystoupení cheerleaders, vý-
borné občerstvení a hlavně tvrdý 
sport, ve kterém odevzdají hráči ma-
ximum. Vyrovnaná základní část sli-
buje boj do poslední vteřiny. Získá ti-
tul nejstarší český tým Prague Lions 
nebo se budou radovat obhájci titu-
lu a suveréni posledních let Prague 
Black Panthers? Zažijte jedinečnou 
atmosféru amerického fotbalu v té 
nejvyšší formě u nás na Žižkově!  

CAAF

Prokopovo náměstí oživí trhy

Umění, šperky, módní doplňky, stylové dekorace, ale třeba i hračky nově nabídne tržiště na Prokopově náměstí 

v centrální části dolního Žižkova. Praha 3 tak připomene už dříve oblíbenou tradici a zároveň podpoří drobné 

podnikatele.

Historické prameny potvrzují, že Prokopovo náměstí 
jako tržiště se těšilo oblibě a bylo hojně navštěvováno. 
Praha 3 se proto rozhodla lokalitu znovu spojit s konáním 
trhů. Každý tržní den nabídne sortiment pečlivě vybra-
ných prodejců a bude tematicky vyhraněný, tak aby měl 
svou osobitou atmosféru. Tu podpoří nejrůznější kultur-
ní produkce, dětské dílny a další doprovodný program. 
Součástí trhů bude i komentovaná procházka po okolí. 

Praha 3 předpokládá, že obnovená tradice trhů nejen 
oživí centrum dolního Žižkova, ale zároveň podpoří 
místní živnostníky, řemeslníky a prodejce. První trh, za-
měřený na módu, oblečení a šperky, se koná už 23. čer-
vence. Jste srdečně zváni! 

-red-

ZŠ Lupáčova 

uvítala zahraniční návštěvy
23. června navštívila školu v Lupáčově ulici asi nejpočetnější  delegace 

ředitelek běloruských škol. Zajímaly se o  průběh vyučování, školní 

 projekty, organizaci výuky i mnohé praktické otázky spojené s životem 

v České republice. Jen několik dnů předtím hostila ZŠ Lupáčova zástup-

ce školy z Nového Dillí v Indii.

Beseda s ředitelkami běloruských 
škol trvala neskutečné tři hodiny 
plné otázek a opravdového zájmu 
o vše se školstvím spojené. Cílem de-
legace bylo totiž srovnání špičkových 
středoevropských škol. „Moc mne těší, 

že jsme na základě některých našich vý-

sledků byli zařazeni právě do této skupi-

ny. Přestože Bělorusko není země Evrop-

ské unie, domníváme se, že otevřené oči 

a poznávání všech kolem nás je jedinou 

cestou k vzájemnému pochopení a před-

cházení nepěkným jevům, které se kolem 

nás stále častěji objevují,“ říká k tomu 
ředitel školy Milan Hausner.

O několik dnů dříve, 6. června, 
měla škola vzácnou příležitost přiví-
tat skupinu deseti studentů a dvou 
učitelek z Nového Dillí v Indii. 
V rámci návštěvy došlo na prezenta-

ci projektu World Flip organizované-
ho mezinárodním sdružením ASEF. 
Projektu se účastnilo celkem 12 dětí 
ze čtvrtých až devátých ročníků. 
Žáci si připravili krásnou prezentaci 
o Karlu IV., kterou paní učitelky z In-
die s nadšením ocenili. Zástupci ZŠ 
Lupáčova i členové indické delegace 
strávili společně zajímavý a na zážit-
ky bohatý den, který přinesl oběma 
stranám cenné podněty. 

-red-

23. června zavítala do ZŠ Lupáčova 

vzácná návštěva z Běloruska

I. trh  23. 7. 2016

Móda, oblečení, šperky, kabelky, módní doplňky,…

II. trh  6. 8. 2016

Vše pro dům, byt a zahradu, ostatní dekorace,…

III. trh  20. 8. 2016

Umělecké a výtvarné předměty, módní doplňky,…

IV. trh  3. 9. 2016

Hračky, dětské oblečení, školní potřeby,…

Trhy se budou konat vždy od 10.00 do 17.00 hodin

23. 7. 2016 
VIKTORIA ŽIŽKOV
FANZÓNA 14:00
ZAHÁJENÍ PROGRAMU 19:00
KICKOFF 19:30

PŘEDPRODEJ V SÍTI TICKETPORTAL
180 Kč (200 Kč NA MÍSTĚ)

WWW.CAAF.CZ/FINALE

SPOLUPOŘADATEL MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

FINÁLE ČESKÉ LIGY 
AMERICKÉHO 
FOTBALU 20. Mistrovství Evropy v carromu

8.–10. 7. 2016, ZŠ Chelčického, Praha 3
Hra, kterou jste jistě hráli v některém 
ze svých minulých životů…


