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sloupek
Vážení spoluobčané,

jelikož se blíží polovina volebního 
období, dovolte mi, abych začal 
bilancovat. V průběhu těchto dvou 
let jsem se potkal s úspěchy i ne-
úspěchy. Nicméně rád bych zmí-
nil hlavně to, co se podařilo. A vě-
řím, že co se zatím nepodařilo, je 
opravdu v  rovině „zatím“, neboť 
se pilně pracuje na tom, aby i toto 
do konce volebního období mohlo 
být označeno za splněné.

Po  měsících obstrukcí daných 
zákonem o stavebních zakázkách 
došlo k zahájení revitalizace pane-
lových domů. V první fázi postupně 
projdou rekonstrukcí domy v  Bu-
kové, Jeseniově a  Ostromečské 
ulici. S nadsázkou lze říci, že jsme 
zvítězili nad úředním šimlem. Mám 
velkou radost, že se podařilo do-
vést projekt do této fáze. O to víc, 
když po negativních ohlasech při-
cházejí první pozitivní reakce. Ne-
chválím však dne před večerem 
a oddechnu si, až bude celá akce 
dovedena do zdárné privatizace. 

V průběhu prázdninových měsí-
ců jsme provedli řadu oprav v zá-
kladních a  mateřských školách, 
které nyní mají nová okna, stře-
chy, rozvody atd. Momentálně se 
dokončuje další přístup na  cyklo-
stezku pod vrchem Vítkov. Staví-
me malometrážní byty v Bořivojově 
ulici. Je vybrán zhotovitel na  za-
teplení dalších panelových domů 
v ulicích Českobratrská, Sabinova, 
Rokycanova. Pilně také připravuje-
me projekt Domu sociálních služeb 
na Jarově.

Pro celkový výčet investičních 
akcí, které jsou v  realizaci a  které 
byly uskutečněny za  ty dva roky 
od voleb, není v úvodníku dostatek 
prostoru. Držíme se hesla: Měníme 
Prahu 3 k lepšímu. Děkujeme Vám 
za podporu.

Ivan Holeček
zástupce starostky

Vinobraní nabídlo skvělé 
nápoje i pestrou zábavu
Náměstí Jiřího z Poděbrad patřilo v pátek 16. a v sobotu 
17. září slavnostem vína. Návštěvníky čekal bohatý 
kulturní program včetně hlasování o nejlepší vinařství 
letošního ročníku. 

Před kostelem Nejsvětějšího 
Srdce Páně představily svo-
ji nabídku sklepy, které pa-
tří k těm vyhlášeným. Ná-

vštěvníci měli možnost degustovat 
víno jak z osvědčených vinařství, tak 
i malých rodinných podniků, kte-
ré se zaměřují na specifi ckou chuť. 
Gurmáni vybírali z řady značek 
a vychutnávali si jedinečnou jakost, 
inkoustovou nebo zlatavou barvu, 
opulentní chuť a jemné koření. Ne-
chyběla bílá, růžová, červená vína, 
fajnšmekři si přišli na své i v katalo-
gu exkluzivních vín. K dostání byl 
pochopitelně také tradiční burčák. 

Kromě degustace vína byl při-
pravený i pestrý kulturní program. 

Vystoupila Cimbálová muzika Mi-
chala Horsáka s repertoárem skla-
deb z jihovýchodní Moravy a Slo-
venska, kapela Mydy Rabycad, 
elektroswingová taškařice s ruso-
vlasou zpěvačkou Žofi í Dařbujá-
novou, která roztančila publikum 
svižnými rytmy a neskutečně ener-
gickým nasazením, nebo skupina 
Žádnej stres, servírující přímočarý 
tuzemský ska punk. Do melancho-
lické polohy uvedla publikum po-
procková kapela Všichni Svatí, se-
stavená ze špičkových tuzemských 
muzikantů. 

Headlinery vinobraní byla kape-
la � e Tap Tap složená z tělesně po-
stižených studentů a absolventů škol 

pražského Jedličkova ústavu, nebo 
stálice české hudební scény Anna 
K. „Oslavy vína na náměstí Jiřího z Po-
děbrad se konaly již podvacáté a je jasné, 
že za ta léta se vinobraní stalo festivalem 
dobré a nefalšované zábavy,“ pochva-
luje si letošní vinobraní starostka 
Vladislava Hujová.

Ani tentokrát nechybělo hlasová-
ní o nejlepší vinařství. Vítězem sou-
těže se stalo Vinařství David Cho-
cholatý (rozhovor přinášíme na s. 2), 
pomyslnou stříbrnou medaili si 
odneslo Rodinné vinařství Helena 
a bronz putoval k Vinařství Lubomír 
Skrášek. 

Martin Hošna

PRÁVĚ VYCHÁZÍ 

KNIHA ŽIŽKOVSKÁ 

RADNICE
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Jiří Tichota
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„Inspirace, to je 
mystérium,“

Srdečně vás 
zveme na 

Modlitbu za 
domov 28. října

str. 9

Žižkov přichystal 
poctu slavnému 
rodáku
Nositel Nobelovy ceny za literaturu Ja-
roslav Seifert se podle své dcery stále 
vracel do minulosti, ke svému mládí na 
pražském Žižkově. Symbolicky, třicet let 
po své smrti, se na Žižkov vrací znovu 
prostřednictvím výtvarného díla určené-
ho k jeho poctě. 

Více na str. 3

Mladí zahradníci 
soutěžili na Praze 3
Devátý ročník soutěže Lipová ratolest 
pro studenty a učně středních a vyšších 
zahradnických škol se uskutečnil 20. až 
22. září na sídlišti Chmelnice – předza-
hrádky Koněvova. Soutěž pořádá Svaz 
zakládání a údržby zeleně a letos se 
k ní jako pořadatel připojila také radni-
ce Prahy 3.

Více na str. 6

Nový systém 
 placeného stání 
na Jarově
Na základě rozhodnutí magistrátu hl. m. 
Prahy začal platit v oblasti Jarova nový 
systém placeného stání, který formou 
modrých, fi alových a oranžových zón 
vyčlenil místa pro rezidenty a návštěv-
níky. Ti podle nových pravidel parkují už 
od září.

Více na str. 13
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Rada MČ schválila smlouvu o  zpracová-
ní žádosti o dotaci z  veřejných prostředků 
– Operační program Praha – pól růstu ČR. 
MČ bude žádat o dotaci na realizaci pilotní-
ho projektu interaktivního sledování obsaze-
nosti parkovacích míst na vybraném území 
prostřednictvím senzorů, včetně vyhodno-
cování a předávání dat v reálném čase. Ten-
to projekt je v souladu s koncepcí Praha 3 
na cestě ke Smart City.

Rada MČ vydala souhlas SVJ Koněvova 
1497/108, Praha 3, s instalací kamerového 
systému v domě.

Rada MČ vydala souhlas SVJ v budově č. 
p. 1736, Slezská 99, Praha 3, se zakrytím 
oken komor, vedoucích do světlíku, v sou-
vislosti s realizací vestavby výtahu v domě.

Rada MČ souhlasila s  uzavřením Smlou-
vy o  budoucí smlouvě o  dočasné adopci 
hrobového zařízení významného hrobu č. 
161/09/2016 se Správou pražských hřbito-
vů. Jedná se o adopci hrobu Franty Sauera, 
významné osobnosti spojené s historií MČ 
Praha 3, kterou inicioval Klub přátel Žižkova. 

Rada MČ schválila vyhlášení 1. ročníku sou-
těže pro mateřské školy Prahy 3 - Rodina 
a mateřská škola – cesta k dětské kreativitě.

Rada MČ schválila záštitu Jaroslavy Suko-
vé, radní pro školství městské části Praha 
3, nad mezinárodním projektem „STEM with 
ART“ ZŠ Lupáčova, organizovaným v rámci 
aktivit Erasmus+.

Rada MČ vzala na vědomí nástup na mateř-
skou dovolenou Barbory Pelclové, ředitel-
ky Mateřské školy Milíčův dům, a ustanovila 
do zastupující funkce Markétu Hilmarovou.

Rada MČ určila úřední obřadní místo park 
Rajská zahrada a  stanovila oddávací dny 
a hodiny pro konání sňatečních obřadů ma-
tričním úřadem ve správním obvodu Úřadu 
městské části Praha 3 tamtéž v roce 2017.

Rada MČ schválila výzvu k  podání nabíd-
ky do  výběrového řízení Výběr pořadatele 
vánočních trhů na nám. Jiřího z Poděbrad, 
městská část Praha 3.

 Rada MČ schválila záštitu zástupce starost-
ky městské části Davida Gregora nad akcí 
Vyšlápněte si pro zdraví s  mammahelpka-
mi a  růžovou stužkou pořádanou sdruže-
ním pacientek s nádorovým onemocněním 
prsu Mamma HELP Centrum Praha, která 
se uskuteční 1. 10. 2016 v parku Parukář-
ka, Praha 3.

Zastupitelstvo MČ neschválilo čtyři žádosti 
o poskytnutí dotací mimo vyhlášené dotační 
programy 2016. 

Zastupitelstvo MČ schválilo prodej pronaja-
tých bytových jednotek v domě č. p. 220, k. 
ú. Žižkov, Prokopovo náměstí 8.

Zastupitelstvo MČ schválilo prodej pronaja-
tých bytových jednotek v domě č. p. 1756, 
Vinohradská 114, k. ú. Vinohrady.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozem-
ku ve vnitrobloku parc. č. 1485 v k. ú. Žiž-
kov za  cenu stanovenou dohodou ve  výši 
321 550 Kč, do podílového spoluvlastnictví 
BD Radhošťská, bytové družstvo, SV Bara-
nova 13, SV Baranova 11, SVJ Přemyslov-
ská 31, SVJ Lucemburská 1831, SV Pře-
myslovská 29, SVJ Přemyslovská 33.

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

Odbor kultury 
„Naše pracovní náplň zahrnuje pestrou škálu činností od památkové péče 
přes přípravu a organizaci uměleckých soutěží až po ryze kulturní aktivity. 
Pro milovníky jazzu například připravujeme na listopad již 14. ročník festi-
valu Žižkov Meets Jazz, tentokrát v novém hávu na pěti různých místech,“ 
připomíná vedoucí odboru kultury Eva Hájková.

Kolik zaměstnanců má odbor kul-
tury? Můžete stručně představit je-
jich pracovní náplň? 
Chod odboru kultury zajišťuje v sou-
časnosti šest zaměstnanců s velmi 
pestrou a specifi ckou pracovní nápl-
ní od památkové péče přes adminis-
trativu a realizaci zápisů do Knihy 
cti, vítání občánků, jubilejní svatby 
a blahopřání jubilantům, přípravu 
a organizaci uměleckých soutěží pro 
MŠ a ZŠ až k ryze kulturním a od-
borným aktivitám, jakými jsou vý-
stavy v Galerii pod radnicí, kulturní 

a přednáškové programy v KC Vo-
zovna nebo architektonické vycház-
ky Žižkov známý i neznámý. Odbor 
zajišťuje také akce zaměřené na po-
znávání kultur Asie, Jižní Ameriky, 
ale i Evropy. K projektům tohoto 
typu se řadí i připomenutí význam-
ných výročí, která mají historickou 
vazbu na Prahu 3. Odbor se také vě-
nuje koordinaci aktivit souvisejících 
s pořádáním vánočních a farmář-
ských trhů. Specifi ckou agendou je 
péče o válečné hroby a dohled nad 
vedením kroniky městské části.

Odbor kultury popularizuje po-
znatky z historie i současného dě-
ní na Praze 3 také formou různých 
publikací. Které monografi e vydal 
v  poslední době a  které k  vydání 
chystá? 
V souvislosti s přípravou nomina-
ce kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
vznikla v roce 2011 publikace o této 
unikátní památce a následně myš-
lenka vytvořit ediční řadu, jejímž cí-
lem je postupně zmapovat význam-
né architektonické památky, soubory 
a urbanismus Prahy 3 tak, aby se jed-
notlivé ediční tituly staly trvalým pří-
nosem nejen pro občany, ale i ná-
vštěvníky Prahy 3. Dosud vyšly další 
čtyři díly. V příštích dvou letech chys-
táme témata Sakrální památky Pra-
hy 3 a Urbanistické dědictví Prahy 3. 

Podle jakých kritérií vybíráte osob-
nosti do Knihy cti a kdo je nominu-
je?
Kniha cti byla založena v roce 1992 
a jsou do ní na základě usnesení 
RMČ Prahy 3 zapisováni občané, 
kteří se významným způsobem za-
sloužili o dobré jméno naší měst-
ské části. V září byl uskutečněn již 
103. zápis, a to paní Jany Seifertové-
-Plichtové, dcery básníka a nositele 
Nobelovy ceny za literaturu Jarosla-
va Seiferta. Návrh na zápis může po-
dat občan městské části s náležitým 
odůvodněním, ze kterého by měla 
vyplynout výjimečnost nominované 
osoby. 

Které akce MČ pořádá odbor kul-
tury? 
Jsou to třeba výstavy v Galerii pod 
radnicí, Žižkovský výtvarný salon, 
literární večery nebo akce spojené 
s kulturněhistorickými výročími. 
Dlouhodobým pestrým a proměn-
ným projektem jsou Dny žižkovské-
ho kulturního dědictví, ale zajišťuje-
me i Vyvěšení vlajky Tibetu, benefi ce 
nebo akce se speciální tematikou, 
jako je třeba Be happy s epi, která 
připomněla 30. září den epilepsie. 
Na těchto aktivitách často spolupra-
cujeme s dalšími odbory. 

Na co se mohou obyvatelé Prahy 3 
těšit do konce roku? 
Do 14. října probíhá Žižkovský vý-
tvarný salón, dále se můžete těšit 
na podzimní literární večery v KC 
Vozovna a poslední vycházku z cyklu 
Žižkov známý i neznámý. Pro milov-
níky jazzu opět připravujeme na lis-
topad již 14. ročník festivalu Žižkov 
Meets Jazz, tentokrát v novém hávu 
na pěti různých místech. A konečně 
25. listopadu startuje na nám. Jiřího 
z Poděbrad Advent s bohatým pro-
gramem a doprovodnými adventní-
mi trhy, který potrvá až do Vánoc. 
Všechny občany srdečně zveme! 

Miroslav Štochl

Odbor kultury ÚMČ
Lipanská 14
tel. 222 116 251
e-mail: evaha@praha3.cz

Rada MČ Praha 3
31. 8. 2016

Rada MČ Praha 3
12. 9. 2016

Zastupitelstvo MČ Praha 3
20. 9. 2016

„Někdo má zafi xováno, že dobré víno umí jen na Moravě,“ tvrdí vítěz 
Vinohradského vinobraní 
Jako každý rok i na jubilejním dva-
cátém pokračování Vinohradského 
vinobraní proběhla soutěž o  nej-
lepšího vinaře. Na prvním místě se 
umístilo Vinařství David Chochola-
tý. Jeho majitele jsme vyzpovídali. 

Zúčastnil jste se Vinohradského vi-
nobraní v předešlých letech?
Letos jsem byl poprvé. Moje vinař-
ství bylo ofi ciálně spuštěno 11. lis-
topadu 2015 a první prezentace se 
uskutečnila právě na Jiřáku. Těším 
se, že na letošním ročníku svatomar-
tinských slavností oslaví moje vinař-
ství svoje první narozeniny.

Nechce se mi věřit, že vítěz Vino-
hradského vinobraní by neměl žád-
né profesní zkušenosti…
Přestože podnik funguje necelý rok, 
moje profesní kariéra začala již dáv-
no a samozřejmě mám letité zku-
šenosti. Vedl jsem několik jiných 
vinařství, chvíli jsem pracoval v jed-
nom exkluzivním pražském podni-
ku, dělal jsem i ve velkých průmys-
lových podnicích. 

Jaký je váš recept na dobré víno?
Možná to zní frázovitě, ale je to 
pravda: víno musíte dělat s láskou. 
I slavnosti vína jsou pro vinaře ve-
lice důležité – musíte umět naslou-
chat lidem. Od zákazníka musím 
slyšet důvody, proč mu víno chutná, 
nebo nechutná. Zpětná vazba je ve-
lice důležitá. Pokud bych byl zavře-
ný ve sklepě, dělal bych víno, které 

chutná jen mně, ale nikomu jiné-
mu. Zřejmě jsem se na Jiřáku trefi l 
do chuti více zákazníkům. Někteří 

konzumenti možná nejsou spoko-
jeni s vyšší cenovou kategorií. Je to 
ale proto, že vína je málo a jedná se  

o jistou exkluzivitu. Když ale víno 
ochutnají, jsou z něho nadšení. Jsme 
české vinařství, ne moravské. Mož-
ná právě to zabralo nejvíc na le-
tošním vinobraní, neboť českých 
podniků tam moc nebylo. Tím, že 
jsme severní oblast, mají naše vína 
jiné parametry. Je tu patrná pikant-
ní kyselinka, která dodává produk-
tu příjemnou svěžest. Někdo má 
zafi xováno, že dobré víno umí jen 
na Moravě, ale v Čechách ne. Když 
ale moje víno ochutnají, zjistí, jak 
hluboce se mýlili. 

Martin Hošna

Na vinobraní byl po oba dny připra-
vený doprovodný program pro děti 
– keramické dílničky a malování na 
obličej, které zajistila Kavárna ma-
luj. Každý zájemce měl možnost 
vytvořit si vlastní hrneček, talířek, 
misku a mnoho dalšího nádobí či 
dekorací. Kromě malování na ke-
ramiku zde byly k vyzkoušení další 
kreativní činnosti, jako je například 
točení na hrnčířském kruhu nebo 
modelování z hlíny. Vyhledávanou 
atrakcí se stal také lis na mošt, kde 
si děti mohly samy připravit svůj ná-
poj a vyzkoušet si tak práci vinařů 
v praxi.

www.kavarnamaluj.cz
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Žižkov přichystal poctu slavnému rodáku
Nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert se 
podle své dcery stále vracel do minulosti, ke svému mládí 
na pražském Žižkově. Symbolicky, třicet let po své smrti, 
se na Žižkov vrací znovu prostřednictvím výtvarného díla 
určeného k jeho poctě. 

U příležitosti 115. výročí 
narození Jaroslava Sei-
ferta proběhlo na Žiž-
kově slavnostní odhale-

ní výtvarného objektu, který nám 
odkaz tohoto velikána světové lite-
ratury bude stále připomínat. Slav-
nost s názvem Pocta Jaroslavu Sei-
fertovi se uskutečnila 19. září na 
křížení ulic Chelčického, Seifertovy 
a Táboritské. Rozlohou nevelká, ale 
vizuálně a nyní i významově nepře-
hlédnutelná trojúhelníková plocha 
byla upravena tak, aby se stala dů-
stojným nositelem výtvoru sochaře 
Jana Roitha. Myšlenka vlastní plas-
tiky, přeměněná ve výtvarnou reali-
tu, se odvíjí zpočátku od obyčejné-
ho tvaru obrubníku se zábradlím, 
jež ohraničuje pozemek. Hmota ob-
rubníku se znenadání zvedá, surre-
alisticky proměňuje a stoupá vzhů-
ru, řečeno slovy samotného básníka 
„do sítě hvězd“. Rukou sochaře se 
plynule mění v záložku rozečtené 
knihy Žižkova a jen tak mimoděk 
evokuje jednu z iniciál básníkova 
jména. Z popudu rodiny Kočích, 
vlastníků pozemku, za aktivní pod-
pory MČ Praha 3 ve spojení s Čes-
kým centrem Mezinárodního PEN 
klubu a se souhlasem básníko-

vy dcery Jany Seifertové-Plichto-
vé vzniklo nepřehlédnutelné dílo, 
trva le připomínající Jaroslava Sei-
ferta a jeho vztah k českému národu 
i rodnému místu. Projekt podpořila 
řada osobností české kulturní scé-
ny a záštitu nad ním převzal minis-
tr kultury Daniel Herman. Nadační 
fond, založený PEN klubem, který 
celý projekt organizačně zajišťoval, 
je třeba pochválit a všem iniciáto-
rům poděkovat. Jaroslavu Seiferto-
vi, básníku, který svůj život „psal“ 
a s národem „žil“, tato pocta prá-
vem náleží.

Ta slova letěla jak ptáci
Moderátor Jan Vávra uvítal přítom-
né a hosty z řad účastníků 36. svě-
tového kongresu básníků, který se 
právě konal v Praze, a dětský sbor 
Českého rozhlasu pod vedením 
Věry Hrdinkové se postaral o hu-
dební úvod. S hlavním projevem 
vystoupil ministr kultury Daniel 
Herman, který mimo jiné řekl: „Ten-
to monument zde stojí dík opravdovému 
zájmu lidí, nikoli z rozhodnutí od zele-
ného stolu. Nebojme se ani v budoucnu 
spojit síly při kultivaci veřejného pro-
storu.“ Historik architektury Zde-
něk Lukeš vzápětí podpořil myš-

lenku, že Jaroslav Seifert si zaslouží 
pomník nefi gurální, netradičně po-
jatý, což k nebi se vzpínající stuha 
surrealisticky naplňuje. Předseda 
Nadačního fondu Jiří Dědeček ve 
svém vystoupení jmenovitě poděko-
val všem tvůrcům a podporovatelům 
a autorovi díla popřál k 65. naroze-
ninám, které právě tento den oslavil. 
Slova odlitá v bronzu monumentu 
zasadil pak do kontextu tvorby Jaro-
slava Seiferta Zdeněk Svěrák, který 
přednesl báseň Prosinec 1920, jejíž 
text se stal inspirací díla. Starostka 
Vladislava Hujová závěrem slavnos-
ti uvedla: „Pro Jaroslava Seiferta se stal 
Žižkov celoživotní láskou a inspirací.“ 
Poté připomněla celostátní literár-
ní soutěž Seifertův Žižkov a pozva-
la přítomné na Havlíčkovo náměstí 
na číši vína. Zde v neformální atmo-
sféře vzpomínali na Jaroslava Sei-
ferta mnozí z těch, kteří ho osobně 
poznali, i ti později narození. Viděli 
jsme tu mnoho osobností kulturního 
a společenského života, například Ji-
řinu Šiklovou, Zdeňka Svěráka, Jiří-
ho Dědečka, Tomáše Halíka, Zuza-
nu Roithovou a mnohé další, pro 
něž není Jaroslav Seifert pouze po-
vinnou četbou. 

Jan Dvořák

Žižkovská radnice má svou monografi i
Kino Aero bylo ve středu 21. září 
hostitelem zajímavého edičního 
počinu – křtu monografi e zasvě-
cené žižkovské radnici. Zdařilé dílo 
trojice autorů Vavříka, Vlka a Pre-
kopa ji ukazuje ze zcela netradič-
ního pohledu – tak, jak ji při běžné 
návštěvě nemůžeme vidět. 

Autoři knihy se nad architektonic-
ky zajímavým prostorem radnice za-
mýšlejí s nadhledem a zároveň v his-
torickém kontextu. Architekt Vavřík 
k tomu ve své řeči při slavnostním 
představení publikace poznamenal: 
„Při pohledu na úžasně řešené centrál-
ního schodiště se mi vybaví takřka di-
entzenhoferovská dimenze prostoru.“ 
Autoři zároveň připomněli fakt, že 
Žižkovská radnice je již pátý titul 
v ediční řadě, který mapuje zajímavé 
fenomény Žižkova. 

Po proslovu autorů se slova uja-
la starostka Prahy 3 Vladislava Hu-

jová, která spolu se svým zástupcem 
Alexanderem Bellu uvítala přítom-
né hosty, mezi nimiž nechyběli Jana 
Seifertová-Plichtová, prof. Franti-
šek Janouch, Jiřina Šiklová a další. 
Všichni přítomní měli pak možnost 
zhlédnout fi lmový dokument o Jaro-
slavu Seifertovi.

Stejně jako autoři knihy přejme 
radnici i Žižkovu vše dobré a připoj-
me se k přípitku a zvolání, které kni-
hu uvedlo v život: „Zdar radnici, zdar 
všem Žižkovanům!“ 

Jan Dvořák

Soutěž Seifertův Žižkov dává šanci 
mladým tvůrcům
Při příležitosti 115. výročí narození 
básníka Jaroslava Seiferta, jedi-
ného českého nositele Nobelovy 
ceny za  literaturu a  žižkovského 
rodáka, vyhlásila městská část 
Praha 3 celostátní literární soutěž 
Seifertův Žižkov. 

„Autorská soutěž je určena pro žáky 
ve věku 10–16 let a jejím hlavním cílem 
je vzbuzení hlubšího zájmu o literaturu 
a inspirace k vlastnímu vyjádření ná-
zorů různými jazykovými prostředky,“ 
upřesňuje radní pro školství Jarosla-
va Suková. Nedílnou součástí soutě-
že bude i snaha rozvinout u žáků zá-
sady ochrany duševního vlastnictví 
k vlastnímu dílu.

Soutěž, kterou organizuje odbor 
školství, bude probíhat od 25. října 
2016 do 20. dubna 2017. Poezii i pró-
zu mladých autorů bude hodnotit 
jednak odborná porota, jednak veřej-
nost, která se s texty seznámí na spe-
ciálních internetových stránkách 
soutěže. 

Autoři vítězných prací budou oce-
něni a nejlepší díla budou zařazena 
do sborníku. Termín vyhlášení vý-
sledků se připravuje na září 2017 v ZŠ 
a MŠ Jaroslava Seiferta u příležitosti 
116. výročí básníkova narození. 

-red-

Plastika nově připomíná Jaroslava Seiferta Foto Radko Šťastný

Autoři připili knize Žižkovská radnice  Foto Radko Šťastný

Obálka publikace
www.seifertuvzizkov.cz
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Radnice letos prodala 116 bytových jednotek oprávněným nájemníkům a privatizace pokračuje 
Městská část Praha 3 nadále po-
kračuje ve svém závazku dokončit 
privatizaci schválených bytů v co 
nejkratším možném termínu. Je-
diné, co tento proces zpožďuje, je 
realizace oprav a zateplení plášťů 
privatizovaných domů. Provádě-
né opravy ještě před samotnou 
privatizací však radnice považuje 
za důležité, zvýší se tím komfort 
bydlení budoucím vlastníkům či 
nájemníkům.

„Současně s probíhajícími opravami 
a zateplováním se již v tuto chvíli roz-
bíhá příprava privatizace tak, aby k ní 
bylo možné přikročit okamžitě po ukon-
čení stavebních prací. Mohu všechny 

ujistit, že zájmem městské části je, aby 
privatizace proběhla co nejdříve a co 
nejrychleji,“ slibuje místostarosta  
Jan Materna, zodpovědný mimo 
jiné také za fi nance městské části.

Místostarosta Materna dodává, že 
plně chápe obavy některých občanů 
pramenící z prodlužující se privatiza-
ce. „Domnívám se, že rozhodnutí opra-
vit domy před vlastní privatizací bytů je 
správné. Je to především přínosné pro ob-
čany, kteří v domech bydlí. Přinese jim to 
zvýšení komfortu. A pro samotný Žižkov 
pak viditelné zahlazení nepříliš podařené 
‚modernizace‘ v dobách minulých,“ do-
dává místostarosta Materna. 

Komplikací, která zdržuje pri-
vatizaci je pouze průběh a zejména 

neúměrná délka výběrových řízení 
na zhotovitele stavebních prací daná 
zákonem, která je v některých pří-
padech i více jak dvojnásobná, než 
vlastní stavba. „Ve chvíli, kdy budu 
mít k dispozici závazné termíny dokon-
čení oprav jednotlivých domů, dojde 
i ke zpřesnění termínu zahájení vlast-
ní privatizace a obyvatelé těchto kon-
krétních domů o tom budou obratem 
informováni,“ shrnuje místostarosta 
Materna. 

Městská část Praha 3 za uplynulé 
období roku 2016 prodala 116 byto-
vých jednotek v katastrech Žižkova 
a Vinohrad. Nově k tomu přibude 
dalších 50 bytů. Termín realizace je-
jich prodeje závisí na lhůtě, ve které 

nájemci těchto bytů projeví o koupi 
zájem.

Byty se prodávají podle zá-
sad obsažených v Souboru pravi-
del pro prodej jednotek v domech 
obce hl. m. Prahy, svěřených měst-
ské části Praha 3, a to pouze jejich 
nájemcům, vůči kterým městská 
část neeviduje žádnou pohledáv-
ku z důvodu neplacení nájmu či 
služeb s nájmem spojených. „Pře-
devším chci zdůraznit, že městská část 
prodává v rámci privatizace byty pou-
ze jejich právoplatným nájemcům, kte-
ří musí ještě navíc splňovat podmín-
ky dané pravidly privatizace. Proto se 
nemůže stát, jak je v různých letácích 
vhazovaných do schránek sugestivně 

naznačováno, že by městská část proda-
la byt i s nájemníkem nějakému speku-
lantovi, který by pak nájemníka mohl 
vyhodit nebo zdražit nájemné. Naopak 
takové riziko hrozí těm nájemníkům, 
kteří se právě se spekulanty, dnes popu-
lárně označovány ‚šmejdy‘ dohodnou,“ 
upozorňuje místostarosta Materna. 

Bytové jednotky jsou prodávány 
za cenu určenou znaleckým posud-
kem soudního znalce. Cena spolu-
vlastnického podílu na pozemku 
jako společné části nemovité věci 
vychází z cenové mapy pro hl. m. 
Prahu. 

Saša Kroucký

Nejvíce investičních akcí se událo ve školství
Praze 3 se v posledních dvou le-
tech v  oblasti správy majetku 
a  investic podařilo splnit mnoho 
vytyčených cílů. Mnoho projektů 
bylo realizováno například v oblas-
ti školství, řada dalších je ve fázi 
příprav. „Čeká nás ještě hodně 
práce,“ upozorňuje místostaros-
ta Ivan Holeček, který má oblast 
na starosti. 

Ohlédneme-li se za loňským rokem, 
dotace byly užity například na re-
generaci parku Židovské pece, re-
konstrukci kotelny v Integračním 
centru, přeměnu kuchyně ZŠ a MŠ 
Chelčického – budova Žerotínova, 
rozšíření MŠ Vlkova a přístavbu ba-
zénu SARA Pražačka. Letos obdrže-
la městská část Praha 3 z dotačních 
programů prostředky na rekon-
strukci kuchyně a výstavbu sauny 
pro MŠ a ZŠ V Zahrádkách v ob-
jemu 10 milionů korun z rozpočtu 
hlavního města Prahy. Další dota-
ce přislíbená z fi nančních prostřed-
ků Ministerstva vnitra ČR poslou-
ží k rozšíření kamerového systému, 
jehož realizace již započala a bude 
ukončena v příštím roce. Z progra-
mu Zelená úsporám Ministerstva 
životního prostředí byly rovněž ak-
ceptovány dotace na čtyři bloky pa-
nelových domů. „Na vrchu Parukářka 

byla v letošním roce uskutečněna výsad-
ba stromořadí, stabilizace části jihový-
chodních svahů a úprava okolí areá-
lu Biatlon. Hotová je i realizace psího 
hřiště, grilovacích míst a vodovodní 

přípojky,“ říká zástupce starostky 
Ivan Holeček, který má na starosti 
investice, a doplňuje, že na počát-
ku letošního roku byl upraven také 
nástup na cyklostezku na Vítkově 

z ulice Lukášova, kde bylo zároveň 
vybudováno nové schodiště a bez-
bariérová rampa. Před dokončením 
je také nástup na cyklostezku z ulice 
Pod Vítkovem. 

Nejvíce investičních akcí bylo re-
alizováno v oblasti školství. V loň-
ském roce prošlo částečnou rekon-
strukcí a dostavbou celkem devět 
základních škol. Namátkou v ZŠ 
Žerotínova proběhla přestavba ku-
chyně a v ZŠ Chmelnice bylo posta-
veno nové venkovní hřiště. Letos, 
především v průběhu letních měsí-
ců, bylo zrekonstruováno deset zá-
kladních a mateřských škol. Do kon-
ce roku bude například provedena 
ještě II. etapa rekonstrukce střechy 
včetně zateplení na ZŠ Chelčického 
a hydroizolace části objektu ZŠ Jese-
niova, včetně úpravy zastřešené plo-
chy na využití pro hry a sport. Opra-
veny byly bytové jednotky v Domě 
s pečovatelskou službou Roháčo-
va. Završeny byly taktéž úpravy 
5. a 6. patra polikliniky Vinohrad-
ská. Nadále pokračují stavební prá-
ce v činžovním domě v Bořivojově 
27 a v objektu Úřadu městské části 
v Lipanské 7. Zahájeny byly i dlouho 
očekávané rekonstrukce panelových 
domů. „Doufali jsme ve víc, čeká nás 
ještě hodně práce. Jde nicméně o usi-
lovnou činnost mnoha lidí, jejíž rozsah 
bohužel není zcela očividný. O co méně 
jsou totiž k vidění v ulicích, o to usilov-
něji pracují za svými stoly,“ shrnuje 
Holeček. 

Daniel Filípek

Hřiště na Pražačce obléklo nový kabát
Pouhých šest týdnů v období mezi 20. červencem a 31. srpnem trvala renovace fotbalového hřiště 
ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka, které se teď pyšní nejen novým umělým 
povrchem, ale i certifi kátem Fotbalové asociace ČR. Díky tomu patří mezi nejmodernější 
sportoviště na území Prahy.  

Milovníkům kopané 
slouží na Pražačce 
nově upravené hřiště, 
které díky umělému 

povrchu třetí generace, bezpečnost-
ním brankám i dalšímu vybavení vy-
hovuje nejpřísnějším nárokům Fot-
balové asociace ČR. Jeho provoz 
zahájilo v sobotu 3. září od 13 hodin 
utkání mládežnických družstev FK 
Viktoria Žižkov a AFK Union Žiž-
kov a od 15.00 exhibiční utkání le-
gend reprezentace ČR a FK Viktoria 

Žižkov za účasti A. Panenky, K. Do-
biáše, F. Štambachera, J. Bergera 
a dalších fotbalových hvězd. 

Milan Vopička, ředitel společ-
nosti Sport-technik Bohemia, kte-
rá úpravu realizovala, při slavnost-
ním ceremoniálu zmínil, že sport 
nás učí nejen vyhrávat a prohrávat, 
ale také podat ruku. Právě smysl pro 
fair play popřál i všem uživatelům 
hřiště. Ředitel Sportovního a rekre-
ačního areálu Pražačka Václav Bar-
tásek spolu se starostkou Prahy 3 

Vladislavou Hujovou pak projevili 
přání, aby na zrenovovaném hřiš-
ti vyrostly fotbalové osobnosti, kte-
ré pomůžou FK Viktoria Žižkov 
k návratu do první ligy. Starostka 
zároveň připomněla další novinku 
v areálu, kterou je bazén pro bato-
lata a děti do čtyř let. Výhledově se 
návštěvníci Pražačky můžou těšit 
na nové kluziště. Na všech úpravách 
se významnou měrou podílí městská 
část Praha 3.  -red-

Ze slavnostního znovuotevření hřiště na počátku září

ZŠ Chelčického čeká rekonstrukce střechy



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ŘÍJEN 2016

zpravodajství

Kontejnery Fixpoint se osvědčily
V  lokalitách zatížených výskytem 
drogové scény jsou na území měst-
ské části Praha 3 nainstalovány 
čtyři kontejnery Fixpoint, které jsou 
určeny k bezpečné likvidaci injekč-
ních stříkaček. Mají za cíl minimali-
zovat výskyt pohozených injekčních 
stříkaček na veřejném prostranství 
a přispět tak k čistšímu a bezpeč-
nějšímu prostředí pro občany i ná-
vštěvníky Prahy 3. Kontejnery Fix-
point se osvědčily hned v  prvním 
pololetí roku 2016, kdy v nich bylo 
nalezeno a  následně zlikvidováno 
225 kusů injekčních stříkaček. 

Kontejnery Fixpoint jsou 
nápadem organizace Prog-
ressive o.p.s, která zajištu-
je také jejich provoz. Kontejnery 
jsou obsluhovány pracovníky z řad 
 uživatelů návykových látek, kteří 
jsou vedeni profesionálními soci-
álními pracovníky v rámci progra-
mu pracovní resocializace. Kromě 
 obsluhy kontejnerů Fixpoint reali-
zují tito pracovníci i sběr a likvida-
ci injekčních stříkaček nalezených 
na veřejném prostranství a mo-
nitoring drogové scény vždy dva-
krát týdně.

Proškolení pracovníci prová-
dějí obsluhu kontejnerů vždy jed-
nou za 48 hodin v letních měsících 
a jednou za 72 hodin v zimních mě-
sících. Pracovníci injekční materiál 
shromažďují do mobilních a speci-
álně upravených bezpečnostních 
nádob a následně provedou zá-
pis do formuláře. Sesbíraný pou-
žitý injekční materiál je přenesen 
na sběrné místo do kontaktního 
centra STAGE 5, jehož zázemí se 
nachází v Mahenově ulici na Pra-
ze 5. Zde je materiál uchováván 
v jasně stanovených podmínkách, 

konkrétně v chladicím boxu při 
teplotě 3–8 °C, a odtud je následně 
předán specializované firmě k fi-
nální likvidaci.

Momentálně jsou kontejne-
ry umístěny ve čtyřech lokalitách. 
Jedná se o Kostnické náměstí, park 
u FK Viktoria Žižkov a dvakrát je 
kontejner instalován na cyklostez-
ce pod Vítkovem. Spolu s pracov-
níky organizace Progressive o.p.s. 
jsou ovšem vytipována další místa, 
která vykazují zvýšený výskyt dro-
gové scény. 

-daf-

Realizaci pavilonu Alfonse Muchy na Vítkově podpoří fond
Zastupitelé MČ na zářijovém jednání 
schválili záměr podpory realizace pa-
vilonu Alfonse Muchy na Vítkově, kde 
by se zabydlela Slovanská epopej. 
Nyní pro tento účel vznikne nadační 
fond. Městská část do něj jako jeho 
zakladatel vloží 300 tisíc korun.

Správní rada nadačního fondu bude 
mít pět členů: starostku Prahy 3 Vla-
dislavu Hujovou, starostku České 
obce sokolské Hanu Moučkovou, 
předsedu Československé obce le-
gionářské Pavla Budinského, Jiřího 
Tomáše Kotalíka z Akademie výtvar-
ných umění a spisovatele Ondře-
je Neff a. Zřízení Nadačního fondu 
na podporu realizace pavilonu Al-
fonse Muchy pro Slovanskou epo-
pej na Vítkově umožní vypsání ar-
chitektonické soutěže s respektem 

k podmínkám, které stanovil sám Al-
fons Mucha, a podporu následné vý-
stavby pavilonu. Dokončenou Slo-
vanskou epopej totiž daroval v roce 
1928 Praze a veškerému českoslo-
venskému obyvatelstvu s dodatkem, 
že Praha na vlastní náklady postaví 
budovu, kde bude epopej umístěna 
a zpřístupněna veřejnosti. Pro do-
držení této podmínky nebyla stano-
vena žádná lhůta. K jejímu naplně-
ní ale nikdy nedošlo. Radnice proto 
poskytne Praze maximální součin-
nost, aby hlavní město dostálo své-
mu závazku a postavilo budovu 
odpovídající významu díla na mís-
tě, které samo vybere. „Blíží se rok 
2018, kdy si budeme připomínat sto let 
od vzniku samostatného demokratického 
Československa. Oslavme tento význam-
ný mezník v našich dějinách položením 

základního kamene pa-
vilonu pro Slovanskou 
epopej na vrchu Vítko-
vě,“ vyzývá starost-
ka Prahy 3 Vladisla-
va Hujová a dodává: 
„Slovanská epopej je to-
tiž symbolické dílo, kte-
ré se věnuje historii ná-
roda a jeho postavení 
v dějinách.“

Vrch Vítkov ve 
spo  jitosti s Národ-
ním památníkem stej-
ně jako Pražský hrad 
a Vyšehrad jsou místa symbolizující 
českou státnost. Z historických do-
kumentů vyplývá, že vrch na Žižko-
vě je lokalita, kterou vybrala magis-
trátní komise již v roce 1925 a Alfons 
Mucha s rozhodnutím souhlasil. 

Jedno z dvaceti pláten Slovanské 
epopeje je věnováno bitvě na Vít-
kově, která se odehrála v roce 1420, 
kdy husité za podpory Pražanů po-
razili křižácká vojska. 

Saša Kroucký

Úřad městské části nabízí návštěvníkům wifi  připojení 
Praha 3 drží krok s  digitálními 
technologiemi, a proto poskytuje 
v  budovách svého úřadu zdarma 
wifi  připojení. Bezplatná wifi  vám 
umožní odesílat maily či se při-
hlásit na  facebook v  případě, že 
na úřadě čekáte, až na vás přijde 
řada.  

Každý z nás někdy musí zajít něco 
vyřídit na úřad, a i když to není čin-
nost, kterou by většina lidí vyhle-
dávala, občas prostě není vyhnutí. 
Radnice Prahy 3 se snaží zajistit, 
aby si občané mohli vyřídit většinu 

důležitých záležitostí pomocí pár 
kliknutí na svém počítači z pohodlí 
domova nebo kdekoliv na svém mo-
bilním zařízení bez čekání a během 

několika minut. Pomalu se to daří, 
je to ovšem stále běh na delší trať. 
Další snahou je vyjít jim vstříc v pří-
padě, že na úřadě čekají, až na ně 
přijde řada. „Všichni asi známe tu ne-
příjemnou situaci, kdy musíme na úřa-
dě nějakou dobu čekat,“ říká radní pro 
informatiku Michal Papež. „Situace 
je občas o to horší, pokud víme, že nás 
doma čeká množství pracovních mailů, 
které ještě ten den musíme přečíst a vy-
řídit. Proto jsme zavedli ve většině bu-
dov úřadu naší městské části bezplatný 
přístup na wifi  internet, abychom ob-
čanům čas strávený čekáním co nejvíce 

zpříjemnili a dali jim možnost využít ho 
efektivněji“ dodává Papež.

Nová wifi  síť, kterou nalezne-
te na nejfrekventovanějších mís-
tech úřadu městské části, se jmenuje 
FREE3. Pokud se chcete bezplatně 
připojit, stačí pár jednoduchých klik-
nutí na vašem mobilu, tabletu či no-
tebooku. Protože se jedná o veřejnou 
wifi  síť, je jasné, že nese některá ne-
vyhnutelná bezpečnostní omezení. 
Návštěvníci se nedostanou například 
na stránky propagující či poskytující 
několik typů závadných obsahů. Wifi  
vám naopak bez problémů umožní 

dostat se na běžné uživatelské strán-
ky, odeslat mail či se přihlásit na fa-
cebook. Vzhledem k tomu, že tato síť 
je veřejná, neměli by se z ní občané 
přihlašovat například na stránky své-
ho internetového bankovnictví. Síť je 
dostupná v budovách na Havlíčkově 
náměstí 9 a 11, v ulici Lipanská a v če-
kárně budovy v Seifertově ulici. „Ne 
všichni návštěvníci o této možnosti za-
tím vědí, proto v brzké době zavedeme 
na těchto místech ještě informační tabule, 
které jim tuto možnost připojení připome-
nou,“ uzavírá radní Michal Papež. 

Jan Novotný

Tachovské náměstí se dočká proměny
Tachovské náměstí funguje jako významný veřejný prostor, který prostřednictvím tunelu spojujícího 
Žižkov a Karlín umožňuje občanům Prahy 3 přímou pěší dostupnost metra B – stanice Křižíkova. 
Z toho důvodu Praha 3 dlouhodobě usiluje o jeho kultivaci. 
Záměr právě schválilo zastupitelstvo.  

Pro úspěšnou rekonstrukci 
Tachovského náměstí je po-
třeba dořešit majetkoprávní 
vztahy a dojednat s Český-

mi drahami odkoupení části pozem-
ku o rozloze přibližně 756 m2. Je to 
podmínka k získání územního roz-
hodnutí. Podle starostky Hujové 
jsou jednání na dobré cestě: „V roce 
2018 se můžete těšit na zrekonstruované 

Tachovské náměstí. Smlouva o odkupu 
pozemků od Českých drah je připravena.“

Návrh, podle kterého má být 
náměstí rekonstruováno, vzešel ze 
soutěže, jíž se zúčastnily vyzvané 
ateliéry Ing. arch. Mikoláš Vavřín 
a kolektiv, Opočenský Valouch ar-
chitekti a Ing. arch. Juráš Lasov-
ský. Své návrhy představili také 
studenti. Všechny projekty byly 

posuzovány postupně ve výboru 
pro územní rozvoj, v komisi pro ži-
votní prostředí a v pracovní skupi-
ně programu regenerace památko-
vé zóny. Na veřejné prezentaci se 
k nim vyjadřovali také občané. Vítě-
zem s podmínkou dopracování ná-
vrhu se stala společnost Opočenský 
Valouch architekti. 

Saša Kroucký

Praha 3 plánuje další kontejnery Fixpoint

Výjev ze Slovanské epopeje www.slovanskaepopej.cz

Wifi  na úřadu městské části Praha 3 je zdarma

Soutěž studentských architektonic-
kých návrhů Domu sociálních služeb 
– Alzheimer centrum Jarov má své-
ho vítěze. Stal se jím projekt Gab-
riely Kopřivové. Na  druhém místě 
se umístila Martina Bejčková a po-
myslnou bronzovou medaili získa-
la Eva Pankova. „Bylo mi ctí předat 
studentkám nejúspěšnějších návrhů 
květiny, diplomy a knihy o architek-
tuře Prahy 3,“ říká místostarosta 
Ivan Holeček, který má na  starosti 
investice. Výstava studentských ná-
vrhů byla k vidění v KC Vozovna.

Budoucí podoba Tachovského náměstí
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Anketa Nový systém placeného stání na Jarově

ZPS jsou jedi-
ným řešením, 
jak dát lidem 
žijícím v MČ 
možnost par-
kovat. Jsem 
velmi ráda, že 

se nám povedlo sjednotit zónu 
na celé Praze 3. S čím však ne-
souhlasím, je navýšení ročního 
stání na 1200 Kč. Problémy vi-
dím i v systému, který je nyní na 
Praze 5 a 6. Občané Prahy 3 si 
zaslouží efektivní systém.

Lucie Vítkovská (ODS), 
zástupkyně starostky

Rozvíjející se 
město jedno-
duše nemůže 
rezignovat na 
regulaci do-
pravy v klidu. 
Jsem rád, že 

bylo splněno přání obyvatel Ja-
rova na zavedení parkovacích 
zón a že hlavní město přislíbilo 
budování navazující infrastruk-
tury, zejména parkovišť P+R. 
Doufejme, že se nově vymeze-
né zóny osvědčí.

Radek Hlaváček (ČSSD), 
zastupitel

Parkovací 
zóny mají své 
pro a proti. 
Pozitivum pro 
domácí, že 
údajně zapar-
kují (pokud si 

najdou místo), negativum pro 
všechny návštěvy, i podnikate-
le. Ti prostě nezaparkují nebo 
omezí ostatní. Nejhorší na tom 
je, že paní primátorka Krnáčo-
vá nemá stále žádnou smyslu-
plnou koncepci parkování pro 
Prahu.

Simeon Popov (TOP 09), 
zastupitel

Je dobře, že 
zóny fungu-
jí. Cílem není 
vybrat peníze, 
ale ochránit 
rezidenty. Ti 
ocení možnost 

zaparkovat na celém území P3. 
Škoda, že zóny neběží napl-
no – nefungují mobilní platby, 
na zbytku P3 jsou jiná pravidla. 
Odstraňme mýtus, že ke zříze-
ní trvalého bydliště je potřeba 
souhlas vlastníka bytu. 

Ondřej Rut (ŽnS), 
opoziční zastupitel

Zavedení 
modré zóny 
na Jarově ne-
řeší skutečné 
parkování, to 
se jen odklá-
dá. Nezaru-

čuje místním obyvatelům, že 
vždy zaparkují v docházkové 
vzdálenosti od bydliště, natož 
před domem. Modré čáry jsou 
namalované i tam, kde vůbec 
v plánu nebyly, třeba na sou-
kromém pozemku. Je to nedo-
řešené, ale hlavně že se platí.

Alena Hronová (KSČM), 
opoziční zastupitelka

Svobodní po-
važují systém 
nově zřízených 
parkovacích 
zón v Praze 
za nezákonný. 
Zóna je totiž 

zaměřena na vydělávání na li-
dech a přitom neřeší doprav-
ní problém. Navíc je systém 
parkovacího výpalného cenově 
diskriminační pro živnostníky 
a fi rmy, což může přinést zdra-
žení jejich služeb pro všechny 
občany.

Mojmír Mikuláš (SSO), 
opoziční zastupitel

Na základě rozhodnutí magistrátu hl. m. Prahy začal platit v oblasti Jarova nový systém placeného stání, který formou modrých, fi alových a oranžových zón vyčlenil místa pro rezidenty 
a návštěvníky. Ti podle nových pravidel parkují už od září.

Mladí zahradníci soutěžili na Praze 3
Devátý ročník soutěže Lipová ratolest pro studenty a učně středních a vyšších zahradnických škol 
se uskutečnil 20.–22. září na sídlišti Chmelnice – předzahrádky Koněvova. Soutěž pořádá Svaz 
zakládání a údržby zeleně a letos se k ní jako pořadatel připojila také radnice Prahy 3.  

Volba místa nebyla náhod-
ná. Má totiž odstartovat 
obnovu předzahrádek v lo-
kalitě. Návrh ateliéru Krej-

čiříkovi je proto mírně konzervativ-
ní, aby respektoval charakter budov. 
Jeho úkolem je totiž zklidnit a sjed-
notit prostor parteru ulice před by-
tovými domy. Vedle chodníku byl 
založen trávník, který umožní vsako-
vání vody z chodníku. Za ním je pak 
smíšený záhon s trvalkami doplněný 
o růže. Záhon je koncipován tak, aby 
kvetl od jara do podzimu. Přes celou 
vegetační sezónu se tu uplatní kon-
trasty tvarů listů a jejich barev. Sjed-
nocením a srovnáním ploch se záro-
veň zjednodušila péče o vegetaci.

Soutěže se zúčastnilo deset druž-
stev z celé České republiky, jejichž 
úkolem bylo založit deset vzorových 
předzahrádek. „Hlavním cílem soutě-
že byla realizace zahradních úprav dle 
návrhu architekta, při níž zahradnická 
mládež ukáže schopnosti týmové práce, 
odborné způsobilosti, manuální zruč-
nosti či improvizace. Soutěž hodnoti-
la odborná porota. Ucelené dílo, které 
vzniklo prací soutěžících družstev, při-
spívá ke vzhledu města a bude tak sloužit 
veřejnosti,“ neskrývá svou radost mís-
tostarosta Jan Materna, který je zod-
povědný mimo jiné za životní pro-
středí městské části.

V pražské premiéře soutěže na-
konec zvítězila Střední zahradnická 
škola Ostrava, p. o., za ní se umístila 

SOŠ veterinární, mechanizační a za-
hradnická a Jazyková škola s prá-
vem státní jazykové zkoušky z Čes-
kých Budějovic. O třetí místo se dělí 
dva ústavy: Česká zahradnická aka-
demie Mělník, střední a vyšší odbor-
ná škola, příspěvková organizace, 
a Střední škola zahradnická a tech-
nická  Litomyšl. 
 Saša Kroucký

Úkolem úprav je zklidnit prostor parteru ulice 

Vítězný tým z Ostravy

Mladí zahradníci v akci

Soutěž odstartovala obnovu místních 

předzahrádek 

Soutěže se zúčastnilo deset družstev 



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ŘÍJEN 2016

fórum

Letos nám poprvé běží pilotní projekt partici-
pativního rozpočtu. Obyvatelé Prahy 3 přihlásili 
celkem 19 projektů a do hlasování jich postou-
pilo 15. Jedná se různorodé návrhy počínaje 
rozšířením veřejné zeleně až po změny v orga-
nizaci dopravy. V  minulých týdnech proběhlo 
hlasování mezi obyvateli Prahy 3 o  tom, které 
projekty budou městskou částí realizovány. Rád 
bych poděkoval všem, kteří se projektu do této 
chvíle účastnili. Přínos participativního rozpočtu 

Praha 3 se snaží dělat co nejvíc pro seniory a tím 
jim zpříjemnit volný čas. Jako zástupce starost-
ky pro sociální oblast se pravidelně účastním 
nejen všech akcí, které pro seniory pořádáme. 
Největší je Mezinárodní den seniorů, jehož osla-
vy na Praze 3 probíhají celý týden. Slavnosti za-
čaly na  náměstí Jiřího z  Poděbrad sportovním 
dnem a celý program doplnilo vystoupení swin-
gového orchestru. Týden vyvrcholil tanečním 
soutěžním odpolednem v hotelu Olšanka.

Dále jsou to aktivity, které nejsou pro veřej-
nost tak viditelné, ale pro občany v důchodovém 

První pohled Pražáka při východu z  bydliš-
tě na  ulici ulpí na  skladišti aut. V  době, kdy 
se ve  světě zkouší provozování aut bez řidi-
če, nemá Praha ještě vyřešeno parkování aut, 
osobních i fi remních, obyvatel i návštěvníků. Uli-
ce v památkovém centru mají středověkou šířku 
a v širším centru, kam patří i Praha 3, jsou ulice 
postavené dle norem před rozvojem automobi-
lismu. Od šedesátých let se naplňují ulice auty, 
až se v  osmdesátých a  především devadesá-
tých letech přechází z podélného na šikmé stání 

Zářijové jednání zastupitelstva schválilo další do-
tační výzvy a aktualizovalo zásady poskytování 
dotací a jednotlivé dotační programy. Zčásti se 
jednalo o běžné vyhlášení výzev na další rok a 
dalo by se to považovat za formalitu, kterou je 
nutné zajistit, není to ale jen o administrativě. Ce-
lému procesu předcházelo několik jednání. 

Loni se touhle dobou nastavovala komplet-
ně nová dotační pravidla. Teď jsme v  období, 
kdy dotace pro rok 2016 již dobíhají a za ten rok 

Kemp na  Pražačce postupně vybudoval 
a  od  roku 2003 provozuje pan Renza. Radni-
ce minulý rok dosadila do vedení SaRAP, orga-
nizace spravující kemp, nového ředitele pana 
Bartáska. Ten se rozhodl pana Renzu z kempu 
odstranit, protože platí nízké nájemné. Oblíbe-
né místo setkávání provozované s nesamozřej-
mým vkusem, originalitou a  otevřeností se tím 
ocitlo v  zásadním ohrožení. Aniž se Bartásek 
snažil o dohodu s Renzou o zvýšení nájmu, vy-
hlásil v březnu, těsně před zahájením letošní se-
zony, výběrové řízení na nového provozovatele. 

To si tak člověk prohlíží webové a  facebooko-
vé stránky politické konkurence a občas se ne-
stačí divit. Na  tomto místě tak musím reagovat 
na Stranu zelených a slova jejich předsedy zdejší 
organizace pana Žaloudka k neustálému naváže-
ní se do Svobodných a brečení ohledně obsaze-
ní komisí a výborů: „Že ŽnS s přehledem vyhrál 
volby, je úplně lhostejné, máme stejně silný hlas 
jako sedmi- a pětiprocentní komunisti i Svobod-
ní, kteří, když zrovna neblouzní o nebezpečné ile-
gální migraci, fungují skoro jako součást koalice.“

spatřuji nejen v  realizaci projektů navržených 
a podpořených přímo občany, ale i  v prohlou-
bení vzájemného poznání se mezi občany a sku-
pinami občanů, kteří se na projektu účastní. Ty, 
kteří do probíhajícího pilotního projektu nestihli 
podat svůj vlastní návrh, chci ujistit, že se počí-
tá s využitím tohoto nástroje přímé participace 
občanů na rozhodování i v dalších letech, a že 
jejich příležitost ještě přijde.

Zákon o odpadech obcím mimo jiné ukládá, 
aby zajistily místa pro ukládání biologicky roz-
ložitelných odpadů. Jednou z  cest, kterou se 
chceme vydat, je pořízení a bezplatné zapůjčení 
kompostérů všem občanům Prahy 3, kteří o to 
požádají. Zastáváme totiž názor, že nejvhod-
nějším místem pro likvidaci bioodpadu je přímo 
místo jeho vzniku. Aby náklady na pořízení neza-
tížily rozpočet Prahy 3, usilujeme o získání dota-
ce z Operačního programu životního prostředí. 
V současnosti vyhodnocujeme anketu, na jejímž 
základě se určí zájem o tento druh služby a výše 
dotace, o kterou bude požádáno. 

věku významné. Od loňského roku je pro ně zří-
zen ombudsman, který poskytuje poradenství 
v  oblasti bydlení, důchodů, sociálních a  zdra-
votnických služeb, záběr aktivit má ale samo-
zřejmě větší. Na  jeho kancelář se doposud 
obrátilo okolo sto padesáti lidí. Sociální od-
bor poskytuje seniorům nejen bezplatné práv-
ní poradenství, ale i například počítačové kurzy 
a přednášky. Ve stadiu příprav je zřízení domu 
sociálních služeb, kde má vzniknout až 204 lů-
žek. Spolupracujeme i s neziskovými organiza-
cemi na Praze 3, které ulehčují život seniorům, 
a  rovněž hledáme nové možnosti spolupráce 
s těmi, kteří u nás ještě nepůsobí. 

V  aktivitách budeme samozřejmě pokračo-
vat. Ať to budou pravidelná taneční odpoledne 
nebo vycházky po zajímavých lokalitách na úze-
mí Prahy či výlety za krásami přírody. Nebráníme 
se ale ani novým nápadům. Rád bych zdůraz-
nil, že všichni senioři mají u mě dveře otevřené, 
aby se mohli kdykoliv podělit se svými nápady 
a názory.  

částečně zabírající i  chodník – někde dochází 
k omezení jejich průchodnosti. Územní rezervy 
pro vznik garáží byly zastavěny dalšími bytovými 
domy. Dvory blokové zástavby byly „privatizací“ 
a  restitucí majetkově rozděleny. Nabídka P+R 
stání neodpovídá poptávce. Půjčování a  sdíle-
ní aut se dostatečně nerozšířilo (kvůli cenám?). 
Městští radní za čtvrtstoletí vymysleli jen regulaci 
stání aut na ulicích postupně se rozšiřujícími zó-
nami placeného parkování. Nyní město začíná 
hledat místo pro nové kapacitní garáže a  par-
koviště, ale bude nuceno najít především fi nan-
ce na  výkup pozemků a  výstavbu. Už dávno 
měl Pražák zvážit: „Potřebuji auto, kdy a  jaké? 
Vlastnit auto, ale kde a za kolik budu parkovat?“ 
A návštěvník Prahy: „Mám ztrácet čas vjížděním 
do centra města a hledáním místa k zaparková-
ní?“... Ale existuje alternativa? Dostačuje kapa-
cita a jízdní řády hromadné dopravy – městské, 
předměstské i dálkové? 

jsme s novými pravidly a novým systémem získali 
mnoho zkušeností a samozřejmě zpětné vazby. 
Po ověření nových pravidel v praxi jsme přistou-
pili ke změnám. Za prvé jsme rozšířili dotační pro-
gramy nově o oblast památkové péče, v  rámci 
které je alokováno 1,8 milionu korun. Za druhé 
jsme upravili všechny dotační programy, aby je-
jich účely více odpovídaly potřebám ve společ-
nosti a zohledňovaly, o jaké dotace bylo žádáno 
v minulém roce. Celkově byly programy a dotační 
zásady zjednodušeny a snížil se počet odlišností 
v rámci jednotlivých programů. 

Žadatelé se také mohou těšit na změny, kte-
ré jsou pro ně připravené v souvislosti s vytváře-
ním žádostí. Před samotným zadáváním žádostí 
dostanou všichni možnost se zúčastnit školicí-
ho semináře. Loni zavedený elektronický systém 
bude ještě vylepšený, takže vyplňování formulářů 
se zjednoduší. K dispozici bude manuál a připra-
vujeme také přehledné webové stránky obsahu-
jící informace o pravidlech dotací ve srozumitel-
nější formě. 

Porušil přitom základní zásady výběrových ří-
zení. Nestanovil dopředu, od kdy má být kemp 
provozován nebo jak se vyřeší majetkové vztahy 
k současným stavbám. Pravidla výběru a pod-
mínky provozování byly zcela netransparentní. 

Nejvyšší nabídku podal pan Harvalík, nebyl 
však schopen kemp zprovoznit už letos. Bartá-
sek proto vymyslel šalamounské řešení. Umožnil 
Renzovi, ve výběrku třetímu, aby kemp provo-
zoval ještě letos (nikdo jiný by to tak rychle ne-
svedl), prvnímu Harvalíkovi dal v rozporu se za-
dávacími podmínkami odklad až napřesrok (aby 
se mohl připravit) a  druhého uchazeče obešel 
úplně. Výsledek výběrka nikde nezveřejnil.

Radnice by se měla snažit provozovatele 
v měřítku Prahy unikátního místa udržet a ne při-
hlížet, jak je amatérskými kroky postupně a po-
tichu vyháněn ze Žižkova. Podporujeme proto 
projednání okolností výběru nového provozova-
tele a možností zrušit výběrové řízení na zastu-
pitelstvu. Občané už pro to sesbírali dostatek 
podpisů. 

Zda blouzním či neblouzním, to ponechám 
na každém jednotlivém čtenáři. Veřejně se však 
musím ohradit oproti jakémukoliv spojování 
Svobodných a vládnoucí koalice. To, že k  fun-
gování koalice máme výhrady, je zcela zřejmé 
z našeho hlasování na zastupitelstvu či z pravi-
delných příspěvků zde v Radničních novinách. 
Na rozdíl od zapšklých kolegů ze ŽnS se ovšem 
nebráníme a nestydíme podpořit návrhy koalice 
blízké našemu programu, my jsme totiž opozi-
cí konstruktivní. Svobodní nejsou stranou, která 
chce koalici a občanům házet klacky pod nohy, 
to je naopak styl politiky Zelených. A jsem pevně 
přesvědčen, že toto lidé vidí. 

A  co se týče personálního obsazení výbo-
rů a  komisí, tak vzhledem k  ne zrovna nejlep-
ší docházce na  jednání těchto orgánů ze stra-
ny nominantů ŽnS je pro jejich akceschopnost 
a  funkčnost daleko lepší, když se jich účastní 
lidé, kteří mají o  problémy naší městské části 
opravdový zájem, než pouze ti, kteří umí dělat 
mediální humbuk.  

Participativní rozpočet i biokompostéry

Snažíme se, aby se seniorům žilo co nejlépe

Kam s ním?

Jak to bude s dotacemi na rok 2017?

Smutný příběh kempu na Pražačce

Opoziční okénko

Jan Materna / TOP 09

David Gregor / ČSSD

Pavel Ambrož / KSČM

Tomáš Kalivoda / ODS

Ondřej Rut  / Žižkov (nejen) sobě

Tomáš Štampach / Strana svobodných občanů
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důležité informace

místo datum a čas

V Zahrádkách x Květinková 1. 10. 2016  09:00–13:00

Ambrožova x Malešická 1. 10. 2016  10:00–14:00

Koněvova x V Jezerách 4. 10. 2016  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 4. 10. 2016  14:00–18:00

Tachovské náměstí 5. 10. 2016  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 5. 10. 2016  15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 6. 10. 2016  15:00–19:00

nám. Barikád 8. 10. 2016  09:00–13:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 8. 10. 2016  10:00–14:00

Buková x Pod Lipami 11. 10. 2016  13:00–17:00

Jeseniova 143 11. 10. 2016  14:00–18:00

Přemyslovská x Orlická 12. 10. 2016  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 12. 10. 2016  15:00–19:00

Křivá 15 13. 10. 2016  15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 15. 10. 2016  09:00–13:00

U Rajské zahrady x Vlkova 15. 10. 2016  10:00–14:00

V Zahrádkách x Květinková 18. 10. 2016  13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 18. 10. 2016  14:00–18:00

Koněvova x V Jezerách 19. 10. 2016  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 19. 10. 2016  15:00–19:00

Tachovské náměstí 20. 10. 2016  15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 22. 10. 2016  09:00–13:00

nám. Jiřího z Lobkovic 22. 10. 2016  10:00–14:00

nám. Barikád 25. 10. 2016  13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 25. 10. 2016  14:00–18:00

Buková x Pod Lipami 26. 10. 2016  13:00–17:00

Jeseniova 143 26. 10. 2016  15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 27. 10. 2016  15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova 29. 10. 2016  09:00–13:00

Křivá 15 29. 10. 2016  10:00–14:00

místo datum a čas

Pod Vrcholem x Na Balkáně 16. 10. 2016 13:00–16:00

Jeseniova 143 22. 10. 2016 13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 23. 10. 2016 09:00–12:00

Šrobárova x Květná 23. 10. 2016 13:00–16:00

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Umístění kontejnerů na bioodpad

Zbavte se ojetých pneumatik
Hlavní město Praha v současné době 
umožňuje občanům na  všech sběr-
ných dvorech odevzdat jakékoliv pne-
umatiky v jakémkoliv množství, ovšem 
za  úplatu. Ceny stanovuje provozo-
vatel sběrného dvora, v  současné 
době se pohybují od  25 do  100 ko-
run za kus. Málokdo přitom ví, že po-
vinností prodejců pneumatik a  pne-
uservisů je zcela zdarma pneumatiky 
odebírat bez ohledu na  nakoupené 
množství, značku a  velikost. Pohodl-
né řešení nabízí první kolektivní sys-
tém zpětného odběru pneumatik, kte-
rý provozuje nezisková společnost 
ELT Management Company – Eltma, 
sdružující největší výrobce pneumatik. 

Eltma umožňuje pneuservisům, auto-
servisům, místům prodeje pneumatik, 
ale i  fi rmám s  vlastním vozovým par-
kem bezplatný svoz a  likvidaci po-
užitých pneumatik, a  to bez ohledu 
na  značku, množství či případný ná-
kup pneumatik. Zpětný odběr je určen 
pro koncové uživatele a  jedinou pod-
mínkou je, že množství odevzdaných 
pneumatik musí odpovídat množství 
obvyklému užívání automobilu. Služba 
je zcela zdarma. Síť Eltma plní poža-
davky na zpětný odběr, které stanovu-
je zákon o odpadech v § 38. 

-red-

Nominujte 
Dobrovolníka roku 
2016
Již sedm let žižkovská radnice oce-
ňuje ty, kteří vykonávají dobrovol-
nickou činnost minimálně jeden rok, 
a  také v  letošním roce čeká na vaše 
tipy. Své návrhy nejlepších dobrovol-
níků z Trojky posílejte od 3. října 2016 
na  mail katerinal@praha3.cz nebo 
na adresu ÚMČ Praha 3, Odbor soci-
álních věcí, Oddělení prevence a me-
todické podpory, Bc. Kateřina Lam-
bertová, Seifertova 51, 130 00 Praha 
3. Ve svém dopise co nejlépe popište 
činnost dobrovolníka, můžete přidat 
i  fotografi e. Dopis musí obsahovat 
i  informace o  navrhovateli. Uzávěr-
ka přihlášek je 31. října 2016. Oce-
nění vybraných kandidátů proběhne 
v  rámci slavnostního večera 6. pro-
since 2016 od 18.00 hodin v koncert-
ní a  výstavní síni Atrium na  Žižkově. 
Čeká vás doprovodný kulturní pro-
gram a pohoštění. 

JUBILEJNÍ 
SVATBY

přihlášky na PODZIM 2016
(k rukám Jany Křivonoskové), 

Lipanská 14, 
130 00, Praha 3
tel: 222 116 349, 

e-mail: janakr@praha3.cz

Farmářské tržiště nám. Jiřího z Poděbrad
21. a 22. 10., Jablečné slavnosti a festival cideru, které představí 
letošní jablečnou úrodu a ty nejlepší cidery z Čech a Moravy. 
28. 10. Slavnosti dýní a dušiček s výstavou dýní a dlabáním zele-
ninových strašidel. 

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. 

Senioři mohou žádat o tísňovou péči Areíon 
Zájemci o zavedení služby tísňové péče 
Areíon, která funguje nonstop a díky níž 
jsou v  nepřetržitém kontaktu s operá-
torkami zajišťujícími potřebnou pomoc 
v případě nouze, se mohou obracet na 
Oddělení sociálních služeb ÚMČ Pra-
ha  3, Seifertova 51 (2.  patro), Zdeňka 
Hošková, tel. 222 116 451, e-mail zden-
kah@praha3.cz. MČ poskytne klientovi 
zdarma přístroj, jeho instalaci a SIM se 
zvýhodněným telefonním tarifem s neo-
mezenými hlasovými službami. Služba, 

na niž lze uplatnit navíc poskytovaný pří-
spěvek na péči, přijde klienta na 400 ko-
run měsíčně. Organizace Život 90 jimi 
hradí nonstop poskytovaný monitoring. 
Projednání a schválení žádosti trvá při-
bližně dva měsíce od jejího podání. 

Pozvánka na 
veřejnou diskusi 
nad konceptem 
architektonické 
studie parku 
Vítkov 
Odbor ochrany prostředí Magistrá-
tu hlavního města Prahy zve na veřej-
né projednání konceptu aktualizované 
architektonické studie parku na vrchu 
Vítkově, které se uskuteční ve středu 
12. 10. 2016 v  kavárně Národního 
památníku na Vítkově od 18 hod. 
Projednání se zúčastní tým zpracova-
telů aktualizované studie a zástupci za-
davatele. 

www.eltma.cz
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„Inspirace, to je mystérium,“ 
říká Jiří Tichota
Folková skupina Spirituál kvintet zahraje 28. října v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v rámci 
komponovaného pořadu Modlitba pro domov, který bude přenášet živě Česká televize. To je také 
dobrý důvod vyzpovídat zakládajícího člena a vedoucího souboru Jiřího Tichotu. 

Na  hudební scéně se pohybujete 
56 let. Elán vám přesto neschází…
Nadšení má být z hudby cítit vždy, 
bez složitých receptů. My kolem ní 
to můžeme jen pokazit. Pokud máte 
dojem, že to není případ Spirituál 
kvintetu, máme radost, protože nás 
provozování hudby pořád těší.

Odkud berete nové podněty?
Snad už před 30 lety jsme na podob-
nou otázku odpověděli, že ať sáhne-

te v historii, kam chcete, od středo-
věku po současnost, je všude tolik 
pěkných písniček, že stačí houbařit. 
Současná sestava kvintetu má navíc 
ve svých řadách hned několik šikov-
ných autorů a za ty snad mohu vy-
hýbavě odpovědět: Jo inspirace, to 
je mystérium. 

Jaký je tedy hudební receptář Spi-
rituál kvintetu?
Buď někdo z nás novou písničku 
skutečně vymýšlí komplet, nebo 
text k ní napíše někdo další. Nebo 
pracujeme s tradicionály, které ci-
tujeme víceméně věrně, nebo po-
změňujeme, rozšiřujeme, ale ně-
kdy i zjednodušujeme a skoro vždy 
opatřujeme českými texty, a to zase 
buď zachovávajícími původní ná-
mět, nebo zcela nezávislými. To 
bývala zejména za totality zajíma-
vá hra, protože i velmi snaživí sou-
druzi mohli těžko zjišťovat, jest-
li nějaký spirituál skutečně vyzývá 
k tomu, abychom stáli za svou prav-
dou, nebo doporučuje očistit tělo 
i duši ve vodách Jordánu.

Hrozilo kvůli tomu někdy, že nebu-
dete smět hrát? 
Spirituál kvintet měl celkem osm 
ofi ciálně udělených zákazů činnos-
ti – dva celostátní půlroční, ostatní 
v jednotlivých krajích, navíc někte-
ré nesdělené, probíhající nátlakem 
na pořadatele. Vděčně vzpomíná-
me na to, jak někteří z nich statečně 
vzdorovali a nesli kůži na trh. Bylo 
nám třeba na poslední chvíli zne-
možněno vyjet na festival do Dán-

ska, které již mělo na nás kontrakt 
s Pragokoncertem a byli jsme na pla-
kátech, tím, že jednomu z nás ode-
brali služební pas, protože já odmítl 
podepsat spolupráci. Po listopadu 
jsem díky přítelkyni mohl nahléd-
nout do archivu ČSL rozhlasu, kde 
u většiny našich nahrávek bylo razít-
ko „Vysílání nedoporučeno“.

Po sametové revoluci jste si zahrá-
li s  Georgem Bushem a  Václavem 
Havlem. Něco takového je pro čes-
kou kapelu v dnešní době takřka ne-
myslitelné. Jak na to vzpomínáte?
S kolika kapelami ve světě asi zpívali 
dva prezidenti!? Vzpomínáme na to 
všichni – utíká to, ale samozřejmě 
vzpomínáme často. To, co nám při-
padá neuvěřitelné, je fakt, že nikde 
v archivu ČT není obrazový záznam 
toho zpívání. Jen před a po. Myslím, 
že nějaký přítelíček stříhal. 

Chápete muzicírování jako nějaké 
zvláštní poslání?
Pokud jde o mne, nepovažuji čin-
nost kvintetu za nic světoborného. 

Je to jen využívání milosti těšit sebe 
a pokud možno i další zájemce čin-
ností, která nás naplňuje. Nenáro-
kuji si proto žádné opečovávaní, 
zvláštní výhody ani vděčnost.  

Hrajete snad všechny možné fol-
kové styly. Existuje ještě nějaký 
směr, kterým se chystáte vydat? 
Jak viděli návštěvníci pěti jubi-
lejních Luceren, „děláme“ teď 
i do oper. Ale jsou i obory, kam 

se hudebně určitě nechystáme: 
na spartakiády a volební tribuny.

Na  které období Spirituálu vzpo-
mínáte nejraději a  na  které byste 
chtěli spíše zapomenout?
Nemůžu odpovídat v množném čís-
le! Mohu mluvit jen za sebe. Nejra-
ději vzpomínám na posledních še-
stapadesát let kvintetu a nejraději 
bych zapomenul na období, kdy už 
Spirituál kvintet bude mít grama-
ticky jen minulý čas.

Nenapadlo vás udělat pár come-
backových vystoupení s  brat-
ry Nedvědy? Nebo přímo vzkřísit 
Brontosaury?
Společných vystoupení už bylo 
mnoho, ale kříšení Brontosaurů 
není přeci na nás. To nás také mno-
hokrát napadlo, že by bylo prima 
vzkřísit � e Weavers, Kingstown 
Trio, Peter Paul and Mary, Beatles, 
Podskalskou Filharmonii apod. Ale 
co víme, třeba jednou někde zase 
spustí… Jen být u toho!

Co vás čeká v  nejbližší bu -    
doucnosti? 
No přeci těch dalších šestapadesát 
let! Stále koncertujeme a těšíme se 
na své publikum. U vás na Praze 3 
je nejblíž koncert v rámci slavnosti 
Modlitba za domov 28. října v pří-
mém přenosu České televize. Určitě 
přijďte, bude to stát za to!  

Martin Hošna

rozhovor

Jiří Tichota (nar. 1937), 
muzikolog, textař, loutnista, 
zpěvák, textař a muzikant patří 
k původní sestavě Spirituál 
kvintetu, který spoluzaložil v roce 
1960. Pochází z muzikantské 
rodiny, jeho pradědeček Antonín 
Liehmann byl prvním učitelem 
hudby Antonína Dvořáka. Po 
maturitě na jedenáctiletce začal 
studovat chemii na Vysoké 
škole chemicko-technologické 
v Praze. Vedle toho hrál vážnou 
hudbu především na kytaru. 
Teprve po vojenské prezenční 
službě začal studovat hudební 
vědu systematicky. Studium na 
Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy ukončil v roce 1965. 
Doktorát v roce 1968 obhájil 
disertační prací Intabulace písní 
a vokálních skladeb v pražských 
loutnových tabulaturách 
17. století. Na muzikologické 
katedře tamtéž pak působil od 
roku 1963 až do poloviny 80. let 
20. století. Od té doby se věnuje 
především Spirituál kvintetu.

České televizi za realizaci přímého přenosu, městské části Praha 3 a Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně za spolupráci.

Děkujeme

15.00—16.30

PRAHA 3 
Kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně
Nám. Jiřího z Poděbrad

Koncert legendární kapely v komponovaném pořadu se zajímavými hosty 

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10 / +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz / Modlitba za domov 2016 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR. 

Organizuje Hlavní mediální partner Partneři S podporou

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

V přímém přenosu České televize moderují Martina Kociánová a Dušan Hejbal

www.modlitbazadomov.cz

28 / 10
2016 

MODLITBA 
ZA DOMOV

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

„Díky za domov, díky za vlast“

K
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L

     Všude 
je tolik 
pěkných 
písniček, 
že stačí 
houbařit

”
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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 říjnu 
uzavřeno. Otevřeno bude v prosinci.

 

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

KONCERTY
 1. so 15.00 Duo Luoghi Immagi-

nari.
 3. po 19.30 Kinsky Trio Prague. 
 5. st 19.30 Motus Harmonicus. 
 9. ne 19.30 Zahájení XIX. ročníku 

festivalu Kytara napříč 
žánry. 

11. út 19.30 Pavel Voráček – kla-
vírní recitál

12. st 19.30 Bennewitzovo kvar-
teto a Miroslav Sekera – 
klavír j.h. 

15. so 15.00 Jiří Krejčí – klarinet, 
Jan Pěruška – viola, Miro-
slav Sekera – klavír

17. po 19.30 Dvořákovo klavírní 
kvarteto. 

18. út 19.30 Setkání se souborem 
Musica Bohemica

19. st 19.30 Žofi e Vokálková – 
housle, Petr Paulů – kytara, 
Ladislav Horák – akordeon 

21. pá 19.30 Malá česká muzika 
Jiřího Pospíšila

31. po 19.30 Igor Františák – klari-
net, Petr Prause – violon-
cello, Martin Kasík – klavír

OSTATNÍ AKCE
4. út 19.30 Jiří Hošek – violoncello-
vý recitál
6. čt Koncert k 25. výročí Naděje

VÝSTAVY
Do 13. 10. 2016 9. Žižkovský vý-
tvarný salon
24. 10. – 17. 11. 2016 Libor Berá-
nek – Retrospektiva II.
 

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 v říjnu doporučuje:
 3. so 18.45 NT Live | Hamlet
 6. čt 19.45 NT Live | Temně modré 

moře
 8. so 17.45 MET: Live in HD | 

Tristan a Isolda
 9. ne 12.00 48 Hour Film Project
11. út 20.30 Cestovatelské kino | 

Nový Zéland
15. so Podzimní sklizeň Festivalu 

otrlého diváka
18. út 20.30 Diáky | Afrika – ráj 

v slzách
20. čt 17.00 Snow Film Fest 2016
22. so 18.45 MET: Live in HD | Don 

Giovanni
25. út 20.30 Aero Naslepo
27. čt 19.45 Branagh Theatre Live 

| Komik

Projekce pro seniory – každé úte-
rý od 10.00 a čtvrtek od 13.30
 4. út 10.00 Zloději zelených koní
 6. čt 13.30 Rodinné štěstí
11. út 10.00 Božská Florence
13. čt 13.30 The Beatles: Eight Days 

a Week – The Touring Years
18. út 10.00 Sully: Zázrak na řece 

Hudson
20. čt 13.30 Monsieur Chocolat
25. út 10.00 Anthropoid
27.čt 13.30 Café Society

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

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

VÝSTAVA VE FOYER:
3. 10. – 31. 10.
ANATOMIE OKEN – JIŘÍ FUČIKOV-
SKÝ

 5. st, 6. čt 20.00 ANDRÉANE 
LECLERC / COMPANY 
ARTS VIVANTS / CA: CHE-
REPAKA

 7. pá 19.30 minus123minut
 8. so 19.30 MUSIC INFINITY: NIK 

BÄRTSCH MOBILE (ECM) 
/ CH

 9. ne 19.30 BANNED FROM 
UTOPIA 

10. po, 11. út 19.00 GAIA MESIAH, 
KURTIZÁNY Z 25. AVENUE, 
LILI VILIT

12. st 20.00 SPITFIRE COMPANY: 
VLADIMIR MACBETIN

14. pá 19.30 EUROCONNECTIONS: 
BRATŘI ORFFOVÉ

Za Žižkovskou vozovnou 
2687/18

tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz

Herna je otevřena pondělí až pátek 
od 10 do 19 hod. kromě časů progra-
mu pro dospělé. V sobotu hodinu před 
a po představení. Kavárna je otevřena 
pondělí až pátek od 11 do 19 hodin, 
v době programu i déle.
 1. so 10:00 Divadlo 100 opic: 

Králíček a velká mrkvová 
záhada.

 3.po Africký den ve Vozovně.
15:00 – 17:00 výtvarná dílna pro 

děti.
17:00 Školka v Keňi.
19:00 Expedice Kilimanjaro - „stře-

cha Afriky“.
 4. út 16:00 Toymachine: Kocour 

v botách.
 4. út 19:00 Toymachine: Faust. 
 5. st 16:00 Fresh Senior: Zlatá še-

desátá – Zdeněk Srstka
 6. čt – 9. ne Žižkovská loutka. 

První ročník 
mezinárodního loutkového 
festivalu.

11. út 16:00 Loutky bez hranic: 
Bramborové království + 
kreativní dílna

11. út 18:00 Mamma Help Centrum 
představuje. 

13. čt 20:00 koncert Brigita & Ště-
pán + Two For Tea

14. pá 10:00 Rodičovský klub Vo-
zovna. 

15. so 10:00 Divadlo Káká: Palačin-
ková Pepina.

15. so 14:00 – 16:00 Poznejte svého 
souseda - Pěstujeme vztahy 
a zeleninu.

17. po 15:00 Jak úspěšně (ne)
stárnout.

18. út 16:00 Ústav úžasu a Jakub 
Folvarčný: O nešťastném 
staviteli.

19. st 16:00 Fresh Senior: Filmový 
klubíček Ondřeje Suchého. 

19. st 18:00 František Hrubín „Ro-
mance pro křídlovku“

20. čt 19:00 Hudební informační 
středisko – komentovaný 
poslechový večer s hostem: 
Zbyněk Baladrán (výtvarník).

21. pá 10:00 Rodičovský klub Vo-
zovna. 

22. so 10:00 – 12:00 výtvarná 
dílna pro děti se Sofi í 
Švejdovou.

26. st 16:00 Fresh Senior: Tvůrčí 
dílna s malířkou Miladou 
Gabrielovou

31. po 15:00 – 17:00 výtvarná dílna 
pro děti se Sofi í Švejdovou.

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
www.zdjc.cz

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno 
jinak. Na zadaná představení není 

možné objednávat vstupenky.

 2. ne 19:00 Frida. | 3D company

 7. pá 19:00 Válka s mloky. | Aqua-
lung

 8. so 19:00 Cesta kolem světa 
za 60 dní. | Divadlo    Aqua-
lung

 9. ne 19:00 Blaník. | Divadlo Járy 
Cimrmana

10. po 19:00 Vše o ženách – pre-
miéra. | Divadlo A. Dvořáka 
Příbram

11. út 19:00 Čechov vs. Tolstoj 
aneb Manželská zkouška. | 
3D company

12. st 19:00 Až opadá listí z dubu. | 
Divadlo Aqualung

13. čt 19:00 Čtyři vraždy sta-
čí,  drahoušku! | Divadlo 
 Aqualung

14. pá 19:00 Figaro, lazeb-
ník  sevillský. | Divadlo 
 Aqualung

15. so 19:00 Dracula reloaded. | 
Divadlo Aqualung

16. ne 16:00 Vražda v salónním 
coupé. | Divadlo Járy 
Cimrmana

16. ne 19:00 Vražda v salónním 
coupé. | Divadlo Járy 
Cimrmana

18. út 19:00 České nebe. | Divadlo 
Járy Cimrmana

19. st 19:00 Němý Bobeš. | Divadlo 
Járy Cimrmana

21. pá 19:00 The Conquest of the 
North Pole. | Cimrman 
English Theatre

22. so 19:00 Muži ve zbrani 
aneb Celá Zeměplocha 
jest jevištěm! | Divadlo 
 Aqualung

23. ne 19:00 Afrika. | Divadlo Járy 
Cimrmana

24. po 19:00 Ideální pár. | TEĎ! 
Divadlo

26. st 19:00 Švestka. | Divadlo Járy 
Cimrmana

28. pá 19:00 Noc tribádek. | 3D 
company

29. so 19:00 Smích zakázán. | 3D 
company

30. ne 19:00 Akt. | Divadlo Járy 
Cimrmana

31. po 19:00 Prodaná nevěsta. | Di-
vadlo A. Dvořáka Příbram

15. so 20.00 SPITFIRE COMPANY: 
ANTIWORDS 

16. ne 20.00 NICK STEUR /BE: 
FREEZE! 

17. po 20.00 WHITE RABBIT RED 
RABBIT: MIROSLAV PETŘÍ-
ČEK 

18. út 19.30 WHITE RABBIT RED 
RABBIT: LENKA DUSILOVÁ

19. st 19.10 STO ZVÍŘAT 2000. 
KONCERT

20. čt 19.30 THE FELLAS - KŘEST 
CD

23. ne 20.00 SPITFIRE COMPANY: 
VYPRAVĚČ 

24. po 19.30 SOPHIE HUNGER TRIO 
/CH 

25. út 19.30 MIDNIGHT SESSION: 
BUGGE WESSELTOFT‘S 
NEW CONCEPTION OF 
JAZZ /NO 

26. st 19.30 THE KLEZMATICS /US
27. čt 18.30 30 LET MASAKRU: 

DEBUSTROL, MALIGNANT 
TUMOUR, HYPNOS

28. pá 19.30 ALCEST /FR, MONO /
JP

29. so 19.00 KORBEN DALLAS + 
HOST /SK

31. po 20.00 LA COMÉDIE DES MA-
SQUES /D: BORIS BRONSKI 

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

 6. čt ČERTI VE STODOLE experi-
mentál

13. čt FEKETE JENO & HORVÁTH 
MISI mad‘arské blues spe-
ciál

20. čt SEDÍCÍ KAMENY blues
27 čt BOBCATS rockabilly

DIVADLO PRO TANEC

 2. ne 20:00 One Step Before the 
Fall.

 3. po 20:00 Sniper‘s Lake
 4. út 20:00 Animal Exitus 
 5. st 18:30 TO BREAK: THE WIN-

DOW OF OPPORTUNITY
 6. čt 19:30 Nejsem tu, říká prázd-

nota.
 7. pá 19:30 Yellow Towel.
 8. so 19:30 Yellow Towel.
 9. ne 20:00 Pražský improvizační 

orchestr
12. st 20:00 Švihla
13. čt 21:00 Informátoři.
14. čt 21:00 Informátoři.
15. so 20:00 COLLECTIVE LOSS of 

MEMORY.
17. po 20:00 La Loba.
18. út 20:00 METAFORY DANCE.
21. pá 9:00 MOMO.
22. so 16:00 MOMO.
24. po 20:00 Phrasing the Pain.
25. út 20:00 GUIDE.
27. čt 20:00 KOREKCE.
30. ne 16:00 Svět z papíru.
31. po 10:00 Svět z papíru.

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

Městská část Praha 3
si Vás dovoluje pozvat na výstavu
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Žižkovský výtvarný salon letos podeváté
Ve snaze oživit salony, díky nimž 
mohli kdysi umělci představit svou 
práci veřejnosti, vznikla myšlenka 
pořádání přehlídky děl výtvarníků, 
kteří bydlí, pracují nebo studují 
na území Prahy 3, popřípadě k ní 

mají jiný blízký vztah. Tradice Žiž-
kovského výtvarného salonu po-
kračuje letos už podeváté. 

Salony malby a sochařství byly dříve 
prestižní formou, jak mohli umělci 

prezentovat svá díla široké veřejnos-
ti. Historie těchto uměleckých akcí 
sahá hluboko do minulosti. První 
výtvarný salon byl založen roku 1667 
ve Francii na dvoře Ludvíka XIV. Sa-
lony se v té době pořádaly nepravi-
delně, vždy jednou za rok či dva. 
Roku 1881 byl Pařížský salon nahra-
zen Salonem francouzských umělců, 
který se pořádá dodnes, a to tradič-
ně na podzim v Grant Palais, v Pa-
říži. „Také u nás na Žižkově vznikla 
myšlenka uspořádat si vlastní žižkovský 
výtvarný salon,“ vysvětluje zástupce 
starostky Alexander Bellu. Do kla-
sického salonu byli umělci dříve vy-
bíráni podle konvenčních kritérií, 
snahou na Žižkově je dát prostor 
i originální a neotřelé tvorbě. Po-
kračující tradici ukazuje, že se tako-
vý přístup osvědčil. „První Žižkovský 
salon byl uspořádán v roce 2000 a těšil 
se velkému zájmu návštěvníků i odbor-
né veřejnosti,“ říká Alexander Bellu 
a doplňuje: „Od té doby se snažíme po-
řádat tuto akci pravidelně každé dva 
roky a dát tak umělcům ze Žižkova příle-
žitost ukázat svá díla.“

I tento ročník hostí umělce, kteří 
z Prahy 3 pochází, studují zde nebo 
dlouhodobě působí. Jedná se jak 

o profesionální umělce, tak neprofe-
sionály, kteří mají svou tvorbu jako 
koníčka. V letošním roce v Atriu vy-
stavuje 61 autorů 99 výtvarných děl 
– k vidění jsou plastiky, obrazy, gra-
fi ky a další díla.  Výstava pokračuje 
do 14. října a je otevřena od pondělí 

do pátku od 13:00 do 18:00 a vždy 
v přestávkách koncertů. Vstupné je 
20 korun, v přestávkách koncertů 
zdarma.  

Jan Novotný

Mistrovské kurzy završil velkolepý koncert

Kostelem Nejsvětějšího Srdce 
Páně se rozezněla 30. srpna hud-
ba účastníků mistrovských kurzů, 
kteří předvedli náročné sklad-
by na  housle nebo violoncello. 
Nechyběly ani špičkové výkony 
v oblasti operního zpěvu. Během 
závěrečného koncertu, jenž se 
konal za  podpory třetí městské 
části, vystoupili jak posluchači 
mistrovských kurzů, tak i  lektoři 
– houslový virtuos Pavel Šporcl, 
violoncellista Petr Šporcl a oper-
ní pěvkyně Christina Mrázková-
-Kluge. 

Již od prvního vystoupení bylo jas-
né, že posluchače čeká nevšední 
hudební večer. Technicky náročné 
skladby střídaly zádumčivé barokní 
a klasicistní sonáty, během nichž na-
byli všichni přítomní dojmu, že in-
terpretační výkony nejsou jen o tom, 
jak zvládnout danou skladbu, ale jak 

jí umět vdechnout nový život. Emo-
tivní vystoupení umocnily i známé 
skladby pro zpěv jako Schuberto-
va Ave Maria nebo biblická epopej 
Hospodin je můj pastýř od Antoní-
na Dvořáka, která v Plečnikově chrá-
mu získala neskutečně silný spiritu-
ální nádech. 

Finále patřilo lektorům mistrov-
ských kurzů. Pavel Šporcl vystou-
pil v duu se svým bratrem Petrem, 
poslední vystupující, která ukončila 
dvouhodinový koncertní program 
velkolepou Wagnerovou árií, byla 
Christina Mrázková-Kluge. 

Mistrovské kurzy, které se usku-
tečnily pod záštitou starostky měst-
ské části Praha 3, Múzy, o.s., Pavla 
Šporcla a mistra houslaře Jana Špi-
dlena, se konaly popáté.  

-ham-

Festival světla 
rozzáří náměstí 
Jiřího z Poděbrad

Během festivalu Signal od 13. do 
16. října budete moci na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad zhlédnout dílo fi nské-
ho umělce Teemu Määttänena. Ten 
vytvořil instalaci inspirovanou tvary 
přírodních scenérií, kterou rozpohy-
buje speciální projekce. Před očima 
diváků se tak odehraje hra tvarů a ba-
rev, připomínající ornamenty v kalei-
doskopu, divoké rostliny džungle 
nebo japonské dřevoryty. Novin-
kou letošního ročníku, který se koná 
na dvaceti místech Prahy, bude i den-
ní program určený dětem.  

-red-

Co chystá Vozovna?
Nový vizuální styl Kulturního centra Vozovna nebo festival 
Žižkovská loutka. To vše se chystá pod dohledem kulturní 
organizace Za Trojku v nejbližší době.  

Kulturní a společenské cent-
rum Vozovna sice není zří-
zeno dlouho, nicméně se již 
stihlo stát nedílnou součástí 

kulturního života na Žižkově,“ podotý-
ká zástupce starostky pro oblast kul-
tury Alexander Bellu. Toto kulturní 
centrum pravidelně pořádá zajímavé 
akce pro děti i dospělé a neustále se 
rozvíjí. Nedávno například předsta-
vila kavárnu a dětský koutek.  Pro-
to jsme se rozhodli nahlédnout pod 

pokličku a zjistit, co tato příspěvko-
vá organizace pod vedením Jiřího 
Snítila v nejbližší době chystá pro 
nás, obyvatele Žižkova.

Nejviditelnější změnou pro ná-
vštěvníky bude nová dramaturgie 
pro rok 2017, a to jak v oblasti kon-
certů, tak výstav. V rámci otevřeného 
výběrového řízení došlo v termínu 
úctyhodných 71 výtvarných projek-
tů, ze kterých odborná komise vy-
bere osm. Ty se pak v příštím roce 

dočkají realizace a představí se pub-
liku. KC Vozovna se dočká nového 
vizuálního stylu, který bude před-
stavený společně s říjnovým progra-
mem. Stejně tak proběhne i redesign 
grafi ckého pojetí Atria.

Na závěr samozřejmě nesmíme 
zapomenout na první ročník mezi-
národního loutkového festivalu Žiž-
kovská loutka. V divadelním stanu 
na náměstí Jiřího z Poděbrad, Kul-
turním centru Vozovna a kině Aero 

bude od 6. do 9. října k vidění téměř 
30 divadelních představení pro malé 
i velké v podání známých i méně 
známých divadel z Česka, Finska, 
Dánska a Velké Británie. Připraveny 
jsou také koncerty, workshopy s di-

vadelní tematikou a loutkové fi lmy. 
Chybět nebude ani unikátní loutko-
vá střelnice.  

Jan Novotný

Vozovna nabízí také kavárnu a dětský koutek

Žižkovský salon se koná od roku 2000

Letos návštěvníci znovu viděli umění mnoha forem

Mistrovské kurzy rozezněly Nejsvětější Srdce Páně 

www.zatrojku.cz

www.zatrojku.cz

www.signalfestival.com
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pozvánky/inzerce

mezinárodní 
loutkový 
festival

www.
zizkovskazizkovska
loutka.czloutka.cz

6—9/10/20166—9/10/2016

× Náměstí Jiřího z Poděbrad× Náměstí Jiřího z Poděbrad× Náměstí Jiřího z Poděbrad× Náměstí Jiřího z Poděbrad
× Kulturní centrum Vozovna× Kulturní centrum Vozovna× Kulturní centrum Vozovna× Kulturní centrum Vozovna
× Kino Aero× Kino Aero

Buchty a LoutkyBuchty a LoutkyBuchty a Loutky
100 Opic100 Opic
NoisyOyster (GB)NoisyOyster (GB)NoisyOyster (GB)
Cirkus Žebřík
Milla Risku (Fin)Milla Risku (Fin)
A mnoho dalších…A mnoho dalších…

divadladivadla
fi lmyfi lmy
dílny

Alexander Bellu, zástupce Alexander Bellu, zástupce 
starostky městské části starostky městské části 
Praha 3, a Za Trojku vás Praha 3, a Za Trojku vás 
zvou na mezinárodní 
loutkový festival

žižkov
ská—ská—
loutkaloutkaloutka

Strašidelný

les
pohádkový

Pořádají

V sobotu 8. 10. 2016 od 13:00 do 16:00

Herci v krásných kostýmech
Originální hry na trase dlouhé 2 km

na všechny děti čekají v cíli dárky

Záštitu nad akcí převzal místostarosta Mgr. Alexander Bellu

Městská část Praha 3
ve spolupráci S
centrem 

volného času Praha

více informací a možnost registrace na www.veldo.cz

Vstup z ulice Na Parukářce. přijďte kdykoli.
Vstup 50 Kč.

Velká dobrodružstvíemail: veldo@veldo.cz
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FRESH SENIOR PRAHA 3
a zástupce starostky MČ Praha 3 Alexander Bellu
vás zvou na
pravidelná kulturní a společenská setkání

VSTUP ZDARMA  ŘÍJEN 2016
středa 5. 10. 2016 od 16 hodin

Zlatá šedesátá – Zdeněk Srstka
Pozvání do Fresh senior přijal český sportovec – vzpěrač, kaskadér a moderátor, 
který je českému publiku dobře znám i z mnoha filmů.

středa 12. 10. 2016 sraz v 16 hodin u stanice metra Staroměstská

Kulturní vycházka: Židovské město  
Kulturní vycházka s odborným výkladem tentokrát na jedno z nejvíce navštěvovaných 
míst v Praze – Josefov. REZERVACE NUTNÁ.

Středa 19. 10. 2016 od 16 hodin

Filmový klubíček Ondřeje Suchého
Malá vzpomínka na Karla Čáslavského – Filmový smích Oldřicha Nového 
v Rychnově nad Kněžnou v roce 2000 – dvě filmové grotesky Fífa a Babana s Jitkou 
Molavcovou a Jiřím Suchým.

Středa 26. 10. 2016 od 16 hodin 

Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou
Tradiční Tvůrčí dílna s oblíbenou ak. mal. paní Miladou Gabrielovou.
Téma bude malá relikvie: tvorba drobných objektů vhodných pro zavěšení nebo 
zarámování inspirovaných národní symbolikou. REZERVACE NUTNÁ

(změna programu vyhrazena) www.freshsenior.cz 
Pořádá spolek PORTE za podpory MČ Praha 3 
Adresa místa konání: KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 18/2687, Praha 3 
Informace, rezervace míst a přihlášky do klubu Fresh senior: www.freshsenior.cz
út – pá 10:00 – 14:00 na tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz
VŽDY HODINU PŘED PROGRAMEM V MÍSTĚ KONÁNÍ AKCE 
(KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 18/2687, Praha 3)

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová
a Střední uměleckoprůmyslová škola
Žižkovo náměstí 1, Praha 3

19. říjen                     30. listopad 2016
Výstava v prostorách školy, Žižkovo náměstí 1, Praha 3, více na www.sups.cz

Za podpory
městské části 

Praha 3

výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy

let Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové 

Záštitu nad výstavou
převzala starostka MČ Praha 3

Ing. Vladislava Hujová

A5_cmyk.indd   2 9/14/16   7:09 AM
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školství

Nový školní rok je v plném proudu 
S úsměvem na tváři i s posmutnělou náladou usedaly děti po dvouměsíčním volnu do školních 
lavic v Praze 3. Zatímco školáky devátých ročníků čeká během roku rozhodování, jaké povolání 
nebo střední školu si vyberou do budoucna, prvňáci zažili svůj první školní den. 

Dobrá nálada, smích i ně-
jaký ten pláč panovaly 
na Základní a mateřské 
škole Jaroslava Seiferta, 

kde se před budovou od ranních 
hodin rojily houfy nedočkavých 
školáků. Rodiče doprovodili prv-
ňáčky poprvé do školy a ti zvědavě 
okukovali nové prostředí i spolu-
žáky. ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta ve 
Vlkově ulici navštívili také zástup-
ci radnice starostka Vladislava Hu-
jová a radní pro školství Jarosla-
va Suková. „Všem školákům přejeme 
krásný den i úspěšný začátek školního 
roku. Deváťákům držíme palce, aby se 
rozhodli ve volbě svého dalšího zamě-
ření, prvňáčkům, rodičům a prarodi-
čům pevné nervy, aby vše dobře zvlád-
li,“ zaznělo během slavnostního 
proslovu starostky Hujové.

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta vstu-
puje do nového školního roku s ně-
kolika novinkami. Cennou po-
můckou je moderní interaktivní 
lavice – obří dotykový monitor, jenž 
usnadní výuku v hodinách různých 
předmětů. Škola otevírá také novou 
třídu pro předškolní děti a zrekon-
struovala výtvarnou dílnu. „Díky fi -
nanční pomoci třetí městské části se nám 
podařilo upravit prostory školy tak, aby 
vyhovovaly ke spokojenosti nám všem,“ 
uvedla ředitelka školy Marie Suchá.

Škola mimo jiné nabízí výuku 
anglického jazyka od 1. třídy. Ve 
výuce se zaměřuje především na in-
dividuální přístup, kdy pedagogo-
vé zohledňují pracovní tempo žáků 
nebo poskytují bezprostřední po-
moc dětem při řešení problémů. 

-red-

Rodina a mateřská škola – cesta 
k dětské kreativitě 
Odbor školství MČ Praha 3 pod 
záštitou radní Jaroslavy Sukové 
vyhlašuje 1. ročník soutěže pro 
mateřské školy Prahy 3. 

„Mateřské školy všeobecně přispívají 
k rozvoji základních dětských dovedností 
a k tvořivosti vůbec. Děti vyrábějí mno-
ho zajímavých výrobků, malují a kres-
lí různými technikami, tvoří či budují, 
zjednodušeně – zapojují se do života ob-
ce v mnoha různorodých rolích. Za svoje 
počínání si zaslouží výraznější povšim-
nutí a také významné ocenění. K efek-
tivní práci mateřské školky také patří 
úzká spolupráce se zákonnými zástup-
ci,“ vysvětluje pozadí soutěže radní 
Suková.

Rok 2015 byl vyhlášen minister-
stvem školství rokem polytechnic-
kého vzdělávání a je bezpochyby 
důležité v tomto trendu pokračo-
vat. Proto je i soutěž pro mateřské 
školy zaměřena tímto směrem. „Po-

lytechnická výchova rozvíjí rukodělné 
a technické dovednosti, pomáhá u dětí 
vytvářet správné pracovní návyky, učí 
je používat jednoduché nástroje, pra-
covat s různými materiály, dává jim 
prostor k vlastní tvořivosti,“ dodává 
Suková. 

-red-

Prevence proti 
útočníkům ve 
školách 
Přednášku Ozbrojený útočník ve 
škole pro ředitele a pedagogy škol 
Prahy 3 připravily radní pro školství 
Jaroslava Suková a odbor školství 
MČ Praha 3 ve spolupráci s Kraj-
ským ředitelstvím policie hl. m. Pra-
hy na počátek listopadu. Jedná se 
o preventivní projekt, při němž ma-
jí účastníci možnost se podrobně se-
známit s problematikou útoků tzv. 
aktivních školních střelců, vodítky 
pro jejich identifi kaci, s postupem 
v případě útoku, doporučeními pro 
minimalizaci rizik a dalšími užiteč-
nými informacemi. „Navzdory tomu, 
že v srpnu 2016 vyšla nová česká tech-
nická norma Prevence kriminality urče-
ná pro školy, domnívám se, že výměna 
zkušeností a rady odborníků v této vel-
mi citlivé oblasti budou pro školy velmi 
přínosné,“ vysvětluje radní Suková. 

-red-

Školáci z Trojky mají nového 
průvodce 
Radnice třetího městského 
obvodu právě vydala pracovní 
listy Cesty Prahou 3 určené pro 
2.–5. ročník základní školy. Jako 
první si publikaci vyzkoušeli žáci 
2. ročníku ZŠ Chmelnice. Radní 
pro školství Jaroslava Suková jim 
ji přišla slavnostně předat 13. září 
na úvod školního roku.

Pracovní listy Cesty Prahou 3 v sou-
ladu s učivem pro první stupeň zá-
kladních škol postihují člověka 
a jeho vztah k rodině, společnosti, 
vlasti, přírodě, kultuře a směřují žá-
ky k dovednostem pro praktický ži-
vot: děti se dozví více o místu, kde 
žijeme, o lidech kolem nás i rozma-
nitosti našeho prostředí. „Pracovní 
listy přinášejí informace o okolí, tipy 
na procházky a aktivity pro samostat-
nou i týmovou práci. Tím rodičům, 
učitelům a hlavně žákům pomáhají 

hravou formou uspořádat si důležitá 
a zajímavá fakta o Praze 3,“ upřesňuje 
radní pro školství Jaroslava Suková.  
Děti si interaktivní formou zopaku-
jí to, co už o Praze 3 vědí z domo-
va nebo ze školy, připomenou si je-
jí minulost, dozvědí se zajímavosti 
o stavbách, parcích, ulicích i osob-
nostech spjatých s třetí městskou 
částí. Při tom jim budou pomáhat 
úkoly, hádanky i tematické pexeso. 
Cesty Prahou 3 nabízejí zajímavé 
náměty nejen pro hodiny prvouky 
a vlastivědy, ale i hudební a výtvar-
né výchovy, nebo dokonce matema-
tiky a informatiky.

Stejně jako tvůrci publikace pře-
jeme všem jejím uživatelům, aby se 
inspirováni pracovními listy vydali 
do ulic a parků a potvrdili si, že Pra-
ha 3 je krásná, zajímavá, poutavá, lá-
kavá, tajemná a poučná. 

-red-

Brožura Cesty Prahou 3 děti zaujala

Postavičku psa Logopsa děti dobře znají

Foto Zuzana Klonová

Vítání prvňáčků

Pes Logopes pomůže dětem naučit se psát
Mateřskou školu v Libické ulici 
navštívila začátkem školního roku 

8. září radní pro školství Jaroslava 
Suková, aby předškolákům popřála 

hodně zdaru v posledním roce pří-
pravy na „opravdovou školu“. Při 
té příležitosti jim rozdala publika-
ci Jak pes Logopes připravoval děti 
na psaní. Děti ji s nadšením přijaly, 
protože postavičku psa Logopsa již 
důvěrně znají z knihy Jak pes Logo-
pes učil děti mluvit.

Kniha nabízí grafomotorická 
cvičení, která jsou důležitou pří-
pravou pro psaní ve škole. Ilustra-
ce v ní jsou názorné a srozumitel-
né, děti si po splnění úkolů mohou 
obrázky vybarvit podle své fanta-
zie. Postavička psa Logopsa je pro-
vede krok za krokem celou knihou, 
která je rozdělena podle ročních 
období. 

Radko Šťastný
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pozvánky/inzerce

    Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat na

literární večer 
Vynikající poetické dílo o lásce, životě 

a smrti v podání Františka Skřípka, Jany 
Šulcové, studentů herectví a dechových 

nástrojů Mezinárodní konzervatoře Praha

ve středu 19. 10. 2016 od 18 hodin
KCVozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3  |  VSTUP ZDARMA

František Hrubín „Romance pro křídlovku“

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Barbora Diepoltová

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

Přijímáme nové pacienty, rozšiřujeme ordinační hodiny

diabetologie_diepoltová.indd   1 18.5.2016   11:59:30

 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 zá-
clon, markýzy, čalounění dveří, shr novací dve-
ře, renovace oken, silikon. těsnění – 30% úspo-
ra tepla, malování, Petříček. Tel.: 606 350 270, 
286 884 339, www.zaluzie-rolety-praha8.cz.

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

 HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. VÍ. Prová-
dím veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a  bourací práce. Odvoz suti za-
jištěn. Rekonstrukce bytu, domu, nebytových 
prostoru. Mobil: 777 670 326.

 Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profi stroji v domácnostech 
i firmách. Ručně čistíme kožený nábytek, my-
jeme okna. Zbavíme Vás špíny, prachu, rozto-
čů, 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 vy-
táhne ke stropu a nepřekáží. Montáž na míru. 
Tel.: 602 273 584.

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

 Koupím lidový kroj. 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 ne-
spěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dlu-
hy nebo exekuce. Tel.: 608 661 664.

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ – vyklidíme 
Váš byt, dům, půdu, sklep, zahradu a jiné. 
Pracujeme rychle, levně a kvalitně, i o ví-
kendu. Ceny dohodou. Tel.: 775  520  155 
Roman.

 VÝKUP STAROŽITNOSTÍ všeho druhu 
i  retro předměty včetně nábytku, výkup 
možný i o víkendu, přijedeme kamkoliv. Vo-
lejte tel.: 608 884 148.

 VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTALOS-
TÍ. Volejte tel.: 608 884 148.

 AJ – naučím, doučím, připravím ke zkouš-
kám. Příznivé podmínky dohodou. Více na 
www.1aj.wz.cz, e-mail: 1aj@email.cz, tel.: 
607 943 359.

 Koupím rodinný dům na Praze 3. Nejsem 
RK. Tel.: 774 344 645.

 Nabízím k pronájmu box v hromadných ga-
rážích, Chelčického 19 za hotelem Olšanka. 
Tel.: 732 785 645.

 Koupím staré dětské hračky, knížky a bytové 
doplňky do roku 1990. Tel.: 702 555 893.

 Dobrý den, hledám byt pro 2 os. v  Praze 
s  dobrou dostupností k  centru, 1kk až 3+1, 
menší byt do 15 tis., větší do 20 tis. Nastěho-
vání nejdéle do měsíce. Předem děkuji, tel.: 
603 789 381.

 Sebeobrana – ženy – muži: po, st 19.00–20.30 
Na Balkáně 819, Praha 3, tel.: 604  725  657, 
www.sebeobranazizkov.cz.

 Senior fi tnes – zdravotní cvičení: čtvrtek 
10.00–11.00, TJ Sokol Žižkov II, Na Balkáně 
812, Praha 3. Tel.: 604 725 657.

 Jazyk. Lektor nabízí výuku AJ + douč. zá-
klad. NJ a FJ. Tel. 728 547 591.
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„Architektuře chybí větší kontakt s člověkem,“ říká Jarmila Mucha Plocková
Jarmila Mucha Plocková, rodačka 
z pražského Žižkova, zůstává Pra-
ze věrná a nejen to, snaží se, aby 
čtvrti svého dětství a  dospívání 
pomáhala k  harmonickému roz-
voji. Zároveň zůstává věrná prá-
ci svého slavného otce, novináře 
a spisovatele Jiřího Muchy, od ně-
hož převzala pomyslnou štafetu 
nesoucí odkaz dědečka Alfonse 
Muchy – slavného malíře, socha-
ře, ilustrátora a tvůrce nezaměni-
telných secesních plakátů. 

Začneme u  vašich předků. Jak se 
liší vnímání díla Alfonse Muchy u nás 
a ve Španělsku, kde jste pobývala? 
Tady na Muchovo dílo pohlížíme pře-
devším z hlediska slovanského, či do-
konce národního. Mucha díky moti-
vům, které používal ve svých dílech, 
je vnímán jako umělec vpravdě národ-
ní. Je to jakýsi symbol spjatý s nastole-
ním národní samostatnosti v roce 1918. 
Pro samostatnou republiku neúnavně 
a se zanícením pracoval a vytvořil pro 
ni nejen první poštovní známku, zná-
mé Hradčany, ale navrhoval i bankov-
ky atd. Španělská veřejnost i odborná 
komunita vidí Muchu spíše jako Fran-
couze, protože Paříž byla místem jeho 
vrcholné slávy. Je natolik spjat se zalo-
žením nového stylu – secese, že tato 
je někdy označována jako styl Mucha. 
Více než Čech je tedy chápán jako 
Evropan.

Co říkáte na soudobé trendy v umě-
ní a v architektuře u nás a ve světě?
Jsem spíše staromilka. Při pohle-
du na umění kladu důraz na detail 
a v současnosti je vidět, jak se pomalu 

vytrácí řemeslo z umělecké tvorby, jak 
právě tím ten detail trpí. A podobně 
je to i v architektuře. Většina architek-
tů detail jaksi přehlíží a vzniklé stavby 
jsou odlidštěné, chybí jim duše. Desig-
nu i architektuře chybí větší kontakt 
s člověkem, tvůrci tak trochu zapomí-
nají, že tvoří pro člověka, aby se mu 
dobře žilo, sedělo… A v neposlední 
řadě je třeba zmínit, že máme málo 
dobrých investorů, kterým by nechy-
běla odvaha a sebevědomí. Kdyby je 
totiž měli, nechali by se poučit oprav-

du dobrým architektem, jako jsou tře-
ba Pleskot nebo Lábus. Vznikala by 
tak díla méně utilitární, méně odlid-
štěná a naopak bychom do architektu-
ry mohli vrátit některé klasické, dnes 
opomíjené materiály.

Jak se Vám líbí nová architektura 
na Žižkově?
Žižkov je pro mě spjat především s ar-
chitekturou konce 19. století. Miluji 
krásnou rázovitou atmosféru obchůd-
ků, barů a kaváren. Vyrostla jsem v Ba-

ranově ulici, v úžasném domě, ve kte-
rém bydlel i Vítězslav Nezval nebo 
Rita Klímová, a nikdy nezapomenu 
genia loci těchto starých bytů. Když 
nám v 70. letech postavili na konci uli-
ce paneláky, část té nezaměnitelnosti 
Žižkova navždy zmizela. A současná 
architektura Žižkova, až na výjimky, 
působí poněkud předimenzovaně, 

neosobně, jako by se nikdo nezajímal 
o to, že zde budou bydlet lidé.

Která místa na  Praze 3 máte ob-
zvláště ráda, kde se inspirujete, 
relaxujete? 
Tak na prvním místě musím zmínit 
Jiřák. Tady to opravdu žije, příjem-
né kavárny, hudba, tržiště, Plečnikův 
kostel a hlavně milí lidé, kteří zde opět 
začínají budovat tolik důležité sou-
sedské vazby, v minulosti poněkud 
opomíjené. To vše je zarámováno výji-
mečně neporušenou řadou domů – to 
náměstí dýchá. Mám ráda i vrch Vít-
kov a pod ním ležící dolní Žižkov se 
stylovými hospůdkami, jako je třeba 
ta U Vystřelenýho oka.

Souhlasíte s  tím, že Žižkov platí 
za pražský Montmartre?
Tak úplně nesouhlasím. Tak jak 
Montmartre znám, vidím podobný 
potenciál spíše v oblasti přechodu Vi-
nohrad a Vršovic. Je zde odpovídající 
architektura, vznikají tu nové obchůd-
ky a restaurace, na kterých je vidět, že 
nejsou dílem architekta, a proto jsou 
tak lidské.

Na  čem právě pracujete a  jaké 
máte plány do budoucna?
Jsem workoholik, pouštím se do vše-
ho jako Mucha. Pracuji na několika 
věcech najednou, zabývám se porcelá-
nem, textiliemi, šperky atd. A v nepo-
slední řadě je mou povinností „starat“ 
se o Epopej. Hlavně z hlediska infor-
mačního, chci dát k dispozici vše, co 
o ní vím, představit širší veřejnosti au-
tora a osud díla. V souladu s přáním 
autora podporuji výstavbu objektu 

pro trvalé umístění – nejlépe na Vítko-
vě, kde by se Epopej krásně propojila 
s památníkem a Vojenským historic-
kým ústavem. V souvislosti s Epopejí 
mě čeká cesta do Japonska – tam se 
budu snažit přiblížit ji velmi vnímavé-
mu publiku. Potom mě čeká pracovní 
cesta do Paříže. Vidíte, že se rozhodně 
nenudím.  

Jan Dvořák

     Miluji krásnou 
rázovitou 
atmosféru 
žižkovských 
obchůdků, barů 
a kaváren

”

Kniha cti 
se pyšní 
dalšími podpisy
Do galerie osobností, které jsou 
spjaté s Prahou 3, se krátce po sobě 
zapsaly dvě dámy: dcera národního 
umělce, spisovatele a novináře Jana 
Seifertová-Plichtová a Jarmila Mucha 
Plocková, která pokračuje úspěšně 
ve šlépějích svého děda – slavného 
malíře a ilustrátora Alfonse Muchy.  

Devatenáctvého září při-
pojila do Knihy cti Pra-
hy 3 svůj podpis dcera 
básníka a nositele Nobe-

lovy ceny za literaturu Jana Seifer-
tová-Plichtová. Stalo se tak u pří-
ležitosti slavnostního představení 
plastiky Jaroslava Seiferta v křížení 
ulic Chelčického, Táboritská a Sei-
fertova téhož dne. Jana Seifertová-

-Plichtová vystudovala romanistiku 
a byla překladatelkou z francouz-
štiny. V roce 1984 převzala v zastou-
pení za nemocného otce Nobelovu 
cenu za literaturu z rukou krále Kar-
la Gustava IV. V roce 2015 se stala 
členkou Nadačního fondu Jaroslava 
Seiferta, který si vzal za cíl vybudo-
vat na Žižkově památník vzdávající 
hold klasikovi české literatury. 

„Jako rodačce ze Žižkova je mi velkou 
ctí, že svůj podpis můžu připojit vedle 
významných jmen v Knize cti, kterých si 
velmi vážím,“ uvedla Jarmila Mucha 
Plocková, které zároveň za její celo-
životní umělecký přínos pro Prahu 3 
poblahopřáli starostka Vladislava 
Hujová a její zástupci David Gre-
gor, Jan Materna a Lucie Vítkovská. 
Paní Mucha Plocková vystudovala 
architekturu v Praze, v roce 1981 ale 
odešla do Španělska, kde působila 
12 let. V současnosti žije opět na Žiž-
kově, kde má také svůj ateliér. 

-red-

Jana Seifertová-Plichtová
(nar. 1931) je dcera národního 
umělce, spisovatele, básníka a no-
vináře Jaroslava Seiferta. Vystu-
dovala romanistiku a byla překla-
datelkou z  francouzštiny. V  roce 
1984 převzala v  zastoupení za 
nemocného otce Nobelovu cenu 
za literaturu z  rukou krále Karla 
Gustava IV. Domov svých rodičů – 
vilu u Ladronky – se snaží uchovat 
v pietní atmosféře a v autentickém 
stavu. V  roce 2015 se stala člen-
kou Nadačního fondu Jaroslava 
Seiferta, který si vzal za cíl vybudo-
vat na Žižkově památník vzdávající 
hold klasikovi české literatury.
 

Ing. arch. Jarmila Mucha Plocková 
(nar. 1950) pochází ze Žižkova, kde 
se svým bratrem prožila dětství 
a školní léta. Je dcerou novináře 
a bývalého válečného zpravodaje 
Jiřího Muchy a vnučkou slavného 
malíře, spoluzakladatele secese 
Alfonse Muchy. Vystudovala 
architekturu na ČVUT a AVU 
v Praze. V roce 1981 následovala 
svého španělského manžela 
do Barcelony, kde pokračovala 
ve studiu na výtvarné akademii 
MASSANA. Po studiích pracovala 
v ateliéru Jaume Freixa a v proslulém 
studiu Ricarda Bofi lla. Zanechala 
tak svou stopu na dostavbě Muzea 
Joana Miróa v Barceloně, stavbách 
pro OH 1992 a dalších projektech. 
V roce 1988 dostala od otce Jiřího 
exkluzivní práva pracovat s návrhy 
svého dědečka Alfonse Muchy. 
V roce 1992, po návratu do Prahy, 
otevírá vlastní atelier Mucha JP Praha 
a propojuje dílo A. Muchy se svým 
vlastním. V současnosti žije a pracuje 
na Praze 3 a věnuje se vícero 
uměleckým oborům. Její celoživotní 
postoj a přínos pro Prahu 3 byl 
i důvodem k zápisu do Knihy cti.

Paní Seifertová-Plichtová je další osobností v Knize cti Prahy 3

Foto Radko Šťastný

Foto Radko Šťastný
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Zkusebny.com: kreativní centrum 
pro každého
„Naším heslem je Kolik hřišť a tělocvičen, tolik zkušeben neb myslcvičen, protože Národ bez kultury 
není národem, byť by měl sebevětší svaly. Mě nesmírně těší, že i díky dlouhodobé dobré spolupráci 
s městskou částí Praha 3 dnes můžu říct, že na Žižkově jsme z celé země v naplňování našeho motta 
nejdál,“ tvrdí David Vlk, zakladatel projektu sítě Zkusebny.com.  

V roce 2004 hledalo několik 
pražských kapel prostory pro 
zkoušení. Najít si zkušebnu 
je vždy velký problém, pro-

tože hudba je hlučná a nájmy vysoké. 
Proto nás napadlo prostory sdílet a dě-
lit se o náklady. Vhodné místo jsme našli 
na Žižkově. Začínali jsme s jednou míst-
ností, dnes má naše nezisková organiza-
ce desítky poboček po celé zemi. Ale náš 
domov je pořád na dohled od Vítkova 
a Parukářky a nejvíce zkušeben máme 
na Žižkově – dohromady asi čtyřicet,“ 
uvádí Vlk.  

Kreativní centrum Zkusebny.com 
je otevřeným prostorem pro každé-
ho, kdo má chuť tvořit. Projekt se 
za 13 let existence rozvinul a dnes po-
skytuje zázemí nejen hudebníkům, 
ale také divadlům, tanečníkům, fo-
tografům, výtvarníkům, sochařům, 
uměleckým kovářům a celé řadě dal-
ších osob s tvůrčím duchem. Své-
ho času tu našli útočiště například 
zpěvačka Aneta Langerová nebo 
tanečník Filip Jankovič. „Naše hnu-
tí je Sokolem moderní doby, vždyť So-
kol byl původně kulturní a tělovýchovná 

jednota. Inspirujeme se sportovními or-
ganizacemi, které mají tradičně širokou 
podporu veřejnosti a naším heslem je 
Kolik hřišť a tělocvičen, tolik zkušeben 
neb myslcvičen, protože Národ bez kul-
tury není národem, byť by měl sebevětší 
svaly. Mě nesmírně těší, že i díky dlou-
hodobé dobré spolupráci s městskou částí 
Praha 3 dnes můžu říct, že na Žižkově 
jsme z celé země v naplňování našeho 
motta nejdál,“ popisuje Vlk. 

„V poslední době začíná Trojce kon-
kurovat nedaleká Praha 7, kde se rea-
lizují velké projekty jako Jatka 78, Dox 

a podobně, ale já vždy zdůrazňuji, že 
bychom se měli zamyslet nad tím, jak 
chceme kulturu podporovat, jestli je dů-
ležitější podporovat její vznik, nebo pre-
zentaci. Myslím, že odpověď je snadná, 
protože když nic nevznikne, nebude co 
ukazovat. Pro mne je Žižkov budoucí 
Montmartre nebo Soho, místo setkávání 
a kreativního kvašení, žádné hogo fogo, 
ale tvůrčí duch pramenící přímo z těch 
lidí tady a genia loci,“ uzavírá Vlk. 

-red-

zpravodajství

Nová Trojka
Rodinné a kulturní centrum
Jeseniova 19, Praha 3
tel.: 222 589 404, 777 650 759
www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Ve středu 26. 10. a ve čtvrtek 27. 10. v 
Nové Trojce probíhá Příměstský tábor, do-
polední kurzy běží.
V pátek 28. 10. 2016 je Nová Trojka zavře-
ná z důvodu státního svátku.

So 1. 10. 13.00 Vyšlápněte si pro zdraví s 
Mammahelpkami a růžovou stužkou
Út 4. 10. 10.30–11.30 Sociálně právní 
ochrana dětí aneb Co mám dělat, když… 
Pá 7. 10. 18.00–So 8. 10. 9.30 Pyžámkový 
večírek. 
Čt–So 13.–15. 10. Podzimní dobročinná 
burza oblečení a potřeb pro děti. 
Čt 13. 10. 18.00–19.30 Závislost v rodině 
aneb Jak mluvit s dětmi o závislém členovi 
rodiny. 
Pá 14. 10. 17.00–18.30 Flexibilní formy prá-
ce a jejich využívání v zahraničí a u nás.
Pá 14. 10. 19.00–21.30 Feminizace chu-
doby.
So 15. 10. 18.00–19.30 Odpovědnost dětí 
a mladistvých dle práva. 
Ne 16. 10. 9.00–12.00 Sportovní dopoled-
ne pro ženy. 

Ne 16. 10. 15.00 Drakiáda aneb Vzhůru do 
oblak. 
Čt 20. 10. 14.30–16.30 Poruchy chování 
aneb Jak je poznat a co dělat. 
Pá 21. 10. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek 
pro pěstounské rodiny.
Pá 21. 10. 16.00–18.00 Péče o pečujícího 
člena v rodině.
Ne 23. 10. 20.00 Třicátá osmá Procházka 
fi lmem – Rodina (2013)
St 26. 10. – Čt 27. 10. 7.30–17.00  Pod-
zimní příměstský tábor. 

Individuální poradenství a mediace, pod-
půrné skupiny
St 5. 10. 15.00–16.00 Nemocné dítě v ro-
dině. 
Pá 7. 10.  9.30–11.30 Laktační poradna.
So 15. 10. 20.00–21.00 Dobrý táta. Setkání 
otcovské diskuzní a svépomocné skupiny.
Ne 16. 10. 11.00–11.40 Výživová poradna 
pro děti i rodiče. 
Po 17. 10. 9.00–10.30 Poradna v oblasti 
osobnostního rozvoje. 
Út 18. 10. 16.00–17.00 Dvojčata v rodině. 
Čt 20. 10. 16.30–17.00 Jak na poruchy 
učení a chování. 
Pá 21. 10. 9.30–11.30 Psychomotorický 
vývoj. 
Pá 21. 10. 20.00–21.00 Rodina v krizi. 

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.
Více informací a program na měsíc říjen na-
leznete na www.rkulitka.cz

11. út 10.00 Alergie na bílkovinu kravského 
mléka
15. so 9.00 Bazar oblečení
15. so 10.00 Sportovní sobota
20. čt 10.30 Jak se opravdu cítí žena – mat-
ka po porodu a v mateřství?

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

5. st 18:00–20:30 Tiffaniho vitráže – zvířata
18. út 17:00–19.00 Podzimní drátování
19. st 18:00–20:00 Šibori batika na 
hedvábí
26. st 08:00–27.10.2016 17:00 Výtvarný a 
taneční podzim
26. st 08:00–27.10.2016 17:00 Zábavná 
věda a technika

26.-30. st-ne 8.00– 12.00 Podzimní tábor
31. po 17.00–20.00 Horor v Ulitě  – Příšerný 
večer

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

V průběhu celého měsíce října se budeme 
věnovat tématu „(Ne)bezpečí na  internetu“ 
a také máme program na podzimní prázd-
niny. 

3. 10. A co je teda nebezpečného na inter-
netu? 
13. 10. FB a jak se na něm chovat?
20. 10. Sexting, kybergrooming – cože? Co 
to je?
27. 10. Tipy, triky, fígle na bezpečné surfo-
vání na netu. 
14. 10. Beztíže zatápí (v) Radlické kulturní 
sportovně! 
6., 10., 17. a 24. 10. Cvičení s fi tness tre-
nérem
26. 10. Jednodenní výjezdová akce
27. 10. 28. 10. Fotografi cký workshop 
„Nauč se fotit“
28. 10. Vznik Československa a co má být? 
– diskuse

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

4. út. 13.00–15.00 Podpůrná skupina v po-
čátcích mateřství
5. st. 18.30–21.30 Cyklus ženské potkávání
8. so. 11.00–17.30 Věřte nevěřte – festival 
vyvracející kulturní mýty o mateřství
9. ne. 10.00–16.00 Projekty v MŠ
11. út. 10.30–12.00 Podpůrná skupina pro 
ženy s batolaty
11. út. 13.00–15.00 Porod jinak – podpůr-
ná skupina
12. st. 18.30–21.30 Chytře na nemovitosti
15. so. 8.00–17.00 Příměstská sobota pro 
děti v pěstounské péči
18. út. 13.00–15.00 Podpůrná skupina 
v počátcích mateřství
19. st. 10.00–11.30 Jsem máma a  mám 
své limity – dopolední s dětmi
19. st. 18.30–20.00 Jsem máma a  mám 
své limity
22. so. 14.00–16.00 Halloween monster 
masks – výtvarná dílna pro děti s angličti-
nou
23. ne. 9.00–16.00 Pohybové hrátky a jóga 
pro děti
28. pá. Státní svátek – Paleček má zavřeno
30. ne. 10.00–15.00 Výtvarná dílna pro děti

Info-dráček pomáhá s integrací  
Nezisková organizace Info-drá-
ček již sedmým rokem realizuje 
kulturní integraci Vietnamců žijí-
cích v České republice do majo-
ritní společnosti. Hlavními aktivi-
tami spolku je pořádání projektů 
za účelem vzájemného poznávání 
české a asijské kultury. 

Loni proběhla mezistátní spolupráce 
České republiky a Vietnamu v rám-
ci Roku vietnamské kultury a spolek 
Info-dráček byl partnerem této vý-
znamné události. Inicioval spolupráci 
městské části Praha 3 s Vietnamskou 
ambasádou v Praze, výsledkem čehož 
bylo podepsání memoranda o vzájem-
né spolupráci v oblasti kultury a vzdě-
lávání. Největší akce v rámci oslav Ro-
ku vietnamské kultury, festival Zažij 
Vietnam, se konala právě na Praze 3. 

Na ni navázal letošní dvoudenní festi-
val Asie vzdálená a blízká, který před-
stavil Vietnam a Indonésii. V příštím 
roce je doplní další asijské země. Info-
-dráček se letos již druhým rokem po-
dílel také na akci MČ Praha 3 Poznej-
me se, sousedé. 

V loňském roce zahájil spolek ta-
ké program pro děti. V rámci toho 
realizoval integrační výlety do ZOO 
Praha, ZOO Dvůr Králové a na Far-
mu Blaník. Další jeho aktivitou 
jsou workshopy českého jazyka ne-
bo besedy pro seniory o Vietnamu 
s ukázkou vietnamských produktů 
a ochutnávkou tradiční vietnamské 
gastronomie. Na rok 2017 se plánu-
je otevření Centra Info-dráček v OC 
SAPA Praha-Libuš, které bude slou-
žit zájemcům z celé Prahy. 

-red-

Aneta Langerová to měla do  zkušeben 

na Florenci z bytu na Ohradě kousek

Info-dráček pořádá integrační výlety pro děti
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ze života Prahy �

Aktivity pro seniory do konce roku 2016 
Přednášky:
19. 10. 2016 – Nedostupné léky a je-
jich alternativy
24. 10. 2016 – Zahrada a  příprava 
na zimu 
31. 10. 2016 – Záchrana živočichů
9. 11. 2016 – Příspěvek na  bydle-
ní v  systému nepojistných sociálních 
dávek
14. 11. 2016 – Cestovatelská před-
náška: Ostrov Réunion
21. 11. 2016 – Finanční gramotnost

Přednášky budou vždy od  15:00 
v budově MČ Praha 3, Havlíčkovo ná-
městí 700/9, Praha 3, 2. patro, míst-
nost 223. Poslední dvě přednášky 
proběhnou ve stejném čase v Kultur-
ním centru  Vozovna, Za Žižkovskou 
vozovnou 2687/18, Praha 3.
 
Taneční odpoledne 
8. 11. 2016 od 14:00 do 17:00 hodin, 
hotel Olšanka

Vycházky
Čtvrtek 6. 10. 2016 – Olšanské hřbi-
tovy III (místo setkání před kaplí sv. 
Rocha, Olšanská ulice, Praha 3)

Čtvrtek 20. 10. 2016 – Praha z Letné 
(místo setkání u stanice tramvaje linky 
č. 22, Královský letohrádek)
Čtvrtek 3. 11. 2016 – kostel Nejsvě-
tějšího Srdce Páně (místo setkání 
na  náměstí Jiřího z  Poděbrad před 
vchodem do kostela)
Začátek vždy ve 14:00.

Výlety:
Středa 5. 10. 2016 – Zlatá Koruna, 
Český Krumlov
Úterý 18. 10. 2016 – Žleby, Sedlec, 
Kutná Hora
Středa 7. 12. 2016 – Adventní 
Drážďany
Středa 14. 12. 2016 – Adventní 
Drážďany

Přihlašování na výlety probíhá od 14. 
9. 2016. Přihlášení je možné osob-
ně u  paní Ireny Koberové v  budově 
ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, míst-
nost č. 210 nebo na telefonním čísle 
222 116 438, a to ve dnech určených 
pro veřejnost (pondělí a středa) mezi 
9. a 15. hodinou, dále prostřednictvím 
e-mailu: irenak@praha3.cz. 

Veletrh Volný čas na Trojce 
představil aktivity pro děti 
V úterý 6. září uspořádala radnice 
Prahy 3 akci zaměřenou na prezen-
taci aktivit organizací volného času 
na Praze 3. Druhý ročník veletrhu 
Volný čas na Trojce, orientovaného 
zejména na děti a mládež, se usku-
tečnil na náměstí Jiřího z Poděbrad 
za účasti radní pro školství MČ Pra-
ha 3 Jaroslavy Sukové.

Letošního ročníku veletrhu využilo 
ke své prezentaci přes třicet organiza-
cí, které jsou svojí činností zaměřeny 
na práci s mladými lidmi. Velkému zá-
jmu všech přítomných se těšily přede-
vším praktické ukázky bojových umění, 
bike show, taneční představení a mno-
hé další součásti bohatého programu. 
Odpoledne plné her, soutěží, výtvar-
ných dílen a mnoha jiných zájmových 
kroužků využili mnozí zájemci přímo 
k  vyzkoušení konkrétních aktivit. Tu 
nejvhodnější si mohli nejen vybrat, ale 
rovnou na  místě se i  přihlásit. Mnohé 

organizace si připravily pro návštěvníky 
workshopy, v  nichž atraktivní formou 
představily svoji činnost. Vydařenému 
odpoledni přálo i  počasí a  bylo vidět, 
že si tento typ prezentace možnos-
tí trávení volného času dětí a mládeže 
našel mezi obyvateli třetí městské části 
oblibu. 

-red-

Senioři slavili svůj den
Mezinárodní den seniorů, který si 
připomínáme 1. října, se Trojka roz-
hodla oslavit celotýdenním progra-
mem rozprostřeným po celé měst-
ské části. Svým záběrem obsáhl 
různorodé činnosti, díky čemuž po-
těšil seniorské publikum, které sem 
dorazilo nejen z Vinohrad a Žižkova.

V pondělí 26. září odstartoval program 
oslav dne seniorů na  náměstí Jiřího 
z  Poděbrad, kde seniory přivítal zá-
stupce starostky David Gregor: „Jsem 
rád, že oslavy Mezinárodního dne se-
niorů se na  Praze 3 stávají tradicí, že 

akce má pevné místo v srdci seniorů, 
což dokazují vysokou účastí.“ Jiřák se 
pro tento den stal malým „Riem“, kde 
senioři soutěžili v pěti sportovních disci-
plínách. Skvělou atmosféru doplňovala 
z  pódia před kostelem Nejsvětějšího 
Srdce Páně swingová hudba v podání 
souboru Ježkovy stopy. Slunečný den 
mohli senioři využít i k získání informa-
cí ve stánku Městské policie, případně 
navštívit diabetologickou či výživovou 
poradnu, nechat si změřit tlak apod. Ti, 
které zajímala bytová problematika, se 
shromáždili v budově radnice na před-
nášce, při níž se seznámili s  úskalími 

spojenými s bydlením a dočkali se i od-
povědí na své dotazy.

V úterý 27. září navazoval program 
v Atriu, kde v podání žesťového kvin-
tetu a  harfenistky zazněla renesanční 
a barokní hudba. Čtvrteční taneční od-
poledne si zase nenechali ujít milovníci 
pohybu. V sále hotelu Olšanka zahrála 
k  tanci i  poslechu Žižkovanka, soutě-
živí účastníci oslav pak změřili své síly 
a umění v tanečních kategoriích valčík, 
waltz, polka a foxtrot. Celou akci v prů-
běhu týdne rámoval program v kině Ae-
ro, kde si přišli na své příznivci fi lmů. 

Jan Dvořák

Rakovina prsu trápí stále 
víc mladých žen 
Ročně onemocní rakovinou prsu 
v  České republice téměř šest ti-
síc žen a více než 1800 jich zemře. 
Choroba se bohužel nevyhýbá ani 
mladým ženám. Do třiceti let věku 
jich ročně onemocní až sto pade-
sát. Právě těm se věnuje Aliance 
žen s rakovinou prsu v rámci pro-
jektu Bellis Young & Cancer. Akci 
podporuje i městská část Praha 3.

Projekt Bellis Young & Cancer se za-
měřuje na  pacientky do  45 let, které 
procházejí nebo prošly léčbou spoje-
nou s nádorovým onemocněním prsu. 
„Onemocnění u dívek a žen v mladém 
věku s sebou přináší řadu specifi ckých 
problémů z rodinné, pracovní, zdravot-
ní a sociální oblasti, které jsou v životě 
každé pacientky stěžejní a které léčba 
karcinomu prsu do značné míry ovliv-
ňují. Proto je velmi důležité vzájemné 
předávání vlastních zkušeností,“ vy-
světlila koordinátorka projektu Niko-
la Samková. Hlavním cílem je podle ní 
vzájemné propojení mladých pacientek 
s nádorovým onemocněním a poskyt-
nutí si pomoci a  podpory v  průběhu 
léčby. Následně to pak platí pro  ná-
vrat do běžného života a začlenění se 
zpět do společnosti. „Jde jen o hledání 
nové motivace a nových impulsů, kte-
ré pomohou překonat obavy a nástra-
hy po prodělané léčbě. Zlepšuje se tím 

celková spokojenost pacientek v  té-
to fázi,“ uvedla Samková. Organiza-
ce pravidelně pořádá různé akce, aby 
na  tuto závažnou nemoc upozornila. 
Jednou z  takových akcí byl i  benefi č-
ní koncert, který svou účastí podpořil 
i místostarosta David Gregor.

Dalším cílem projektu je zvýšení po-
vědomí veřejnosti o nutnosti prevence 
u mladých dívek a žen. „Nikdy by mě 
nenapadlo, že bych mohla onemocnět 
já, která jsem vždycky hodně sportova-
la a žila zdravě. Když jsem kvůli vyso-
kým dávkám kortikoidů, které byly sou-
částí léčby, přibrala třicet kilo, a kromě 
vlasů mi vypadaly řasy a  obočí, tak 
jsem v zrcadle nepoznávala sama se-
be,“ popisuje svou zkušenost mladá 
žena J. K. z  Prahy 3, kterou nemoc 
zaskočila. Nejdříve jí byla odstraněna 
obě prsa. V průběhu léčby ji pak po-
stihla mozková příhoda. „Vím, že jed-
nou může přijít verdikt, že mám před 
sebou rok života. Chtěla bych ale ješ-
tě zvládnout poloviční triatlon. Neumě-
la jsem si nejdřív představit, jak s čás-
tečně ochrnutou rukou budu plavat, ale 
rozhodla jsem se, že pokořím i tuto me-
tu,“ svěřuje se J. K., která momentálně 
pomáhá ženám se stejnou diagnózou. 
Kontakt na Alianci žen s rakovinou prsu 
222 733 733; bellisvyoungandcancer@
gmail.com. 

-daf-

Slovo z církví

O hrozivých zprávách
Není snad člověka, který by nesledoval 
se znepokojením zprávy o  teroristic-
kých útocích, válkách, únosech a po-
dobných hrozných věcech. A  málok-
do se při tom ubrání strachu, že něco 
takového by mohlo potkat i  jej a  jeho 
blízké. Na světě je prostě o další hroz-
bu navíc a každý se s touto skutečnos-
tí musí nějak vyrovnat. A také tak činí: 
někdo ji vytěsní, jiný se jí nechá docela 
paralyzovat. Pochopitelně ani jedno ne-
ní řešením. Jak čelit těmto nebezpečím 
na úrovni mezinárodní a národní, není 
povětšinou starostí nás, obyčejných li-
dí. To přísluší těm, kteří za bezpečnost 
druhých nesou odpovědnost. Na nás je 
něco jiného. V  prvé řadě to ale mož-
ná není přijímání nějakých zvláštních 
preventivních opatření na úrovni osob-
ní a  rodinné. Ostatně jsme stále upo-
zorňováni, že předejít jakémukoli úto-
ku nikdy docela nejde. A ani to nebude 
změna smýšlení teroristů a lidí činících 
zlo na celém světě. To zase není v na-
ší moci, to může učinit jen Bůh. Naším 
úkolem je však se za  něco takového 
modlit a  především se snažit změnit 
malý kousek světa, v  němž žijeme. 
Modlit se za druhé a změnit sebe a své 

chování, abychom se vůči druhým ne-
chovali jako „teroristé v  malém“, aby-
chom zlo neopláceli dalším zlem, to je 
náš úkol. V jeho naplnění je naděje pro 
svět, aspoň pro tu jeho malou částeč-
ku kolem nás. Čelit zlu dobrem je ov-
šem bez zvláštní Boží pomoci možné 
jen těžko. A tak i o ni prosme. 

Jan Houkal

farář Římskokatolické farnosti 

u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Více informací o  programu najdete 
na www.rcpalecek.cz
Registrace do seminářů a besed na kur-
zyprodeti@rcpalecek.cz

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory, 
Praha 3, Táboritská 22,
 222 712 940

e-mail: senior@remedium.cz; www.vstupujte.
cz.

Zápis do  kurzů pokračuje do  naplnění, 
kurzy začínají v  týdnu od 10. října 2016. 
Mimo jazykové a  pohybové kurzy oteví-
ráme i PC kurzy, internet a obsluhu chyt-
rých telefonů. V listopadu pak jednorázo-
vé konzultace k  Windows 10 a  chytrým 
telefonům – nutno zapsat dopředu. Více 
informací v Klubu a na www.vstupujte.cz.
Seniorům, kteří se cítí osamělí nebo jsou 
v těžké životní situaci, nabízíme přátelské 
prostředí, setkávání s vrstevníky, individu-
ální konzultace a pomoc s řešením. 

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM, 
Křišťanova 15, Praha 3,  272 743 666, 
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. 
Na  našich stránkách www.dluhovylaby-
rint.cz  můžete zjišťovat informace z ob-
lasti dluhové problematiky. 
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)

NPK Husita pořádá již tradiční fotbalo-
vý turnaj Žižkap s  doprovodným pro-
gramem, během kterého se pobaví jak 
zarytí fotbaloví hráči, tak přihlížející di-
váci a  široká veřejnost. Akce proběhne 
na  hřišti ve  sportovním areálu Na  Pra-
žačce ve čtvrtek 6. října 2016 od 13.00 
do 18.00. Těšíme se na vás!
Chipsy, energy drinky, sladkosti – proč 
svoje tělo tak trápíme? A jak jíst tak, aby 
nám chutnalo a přitom to bylo zdravé? 
V říjnu budeme v Husitovi „kouzlit“ s po-
travinami

 6. 10. Fotbalový turnaj Žižkap
11. 10. Odpoledne zdravého vaření
17. 10. Food English
25. 10. Výtvarná dílna 

ZÁJMOVÝ KLUB SENIORŮ Z. S.
Hořanská 1514/2, Praha 3

13. čt 16.00 Beseda se zasloužilým čes-
kým hercem Stanislavem Zindulkou
15. so návštěva Kutné Hory
Klub je otevřen Po–Čt 14–18 hod.

ALFA HUMAN SERVICE
Na Vrcholu 2595/25
130 00 Praha 3

tel.: 242 441 486 
e-mail.: info@alfabet.cz 
www.alfahs.cz

3. po 14.00 Trénink paměti pro seniory. 
Klub seniorů v Hořanské ulici.
3. po 16.00 Trénink paměti pro seniory. 
Alfa.
20. čt. 9.00 Nácvik relaxačních technik 
“Den pro sebe”.

Centrum pro integraci cizinců 
Centrum pro integraci cizinců o.p.s. (CIC) 
sídlí nově v Pernerově 32. www.cicpraha.
org.

Pohybově-hlasové dílny pro seniory
každou středu 13:00–14:30 divadlo 
 PONEC.

Kurzy trénování paměti
každé pondělí 17:15 ve  Farní centrum 
v Čajkovského 36.

Veletrh aktivit pro děti se letos konal podruhé
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VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2017
Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání dne 20. 9. 2016 schválilo dotační programy pro rok 2017.
Dotační programy jsou rozděleny do dvou fondů:
– Dotační fond – celkový objem fi nančních prostředků 14 500 000 Kč
– Fond obnovy a rozvoje – celkový objem fi nančních prostředků 9 696 000 Kč 
 
Více informací o jednotlivých dotačních titulech a o problematice, jak správně vyplnit žádost, získáte na www.praha3.
cz a také na semináři, který se týká vyhlášených programů v rámci Dotačního fondu. Seminář se uskuteční v úterý 
18. 10. 2016 a ve středu 19. 10. 2016 vždy od 17.00 hod. v sále zastupitelstva MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3. 
Na seminář je nutné se zaregistrovat na stránkách MČ Praha 3 a vybrat jeden z termínů; počet míst omezen. 
 
Dotační programy
Termín podání žádostí: 1. 11.–30. 11. 2016

Památková péče 
Příslušný výbor: Výbor pro územní rozvoj
Kontaktní osoba: Ak. arch. Tomáš Slepička, tel. č. 222 116 149, e-mail: tomassl@praha3.cz
 
Účel: 
1) Památková péče 
Vymezení účelu použití dotace: 
–  oprava, údržba cenných prvků prohlášených kulturních památek a objektů významných pro městskou památkovou zónu
–  opravy původních prvků – např. okna, vstupní dveře, zábradlí, štuky, povrchy veřejně přístupných interiérů budov 

(rozumí se podlahy, obklady, malby až po dveře bytů) apod. 
Dotace jsou poskytovány výhradně na neinvestiční akce.
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného 
účelu je 1 800 000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro dotační fond MČ Praha 3.
 
Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 300 000 Kč; omezení se netýká nemovitostí zapsaných 
v seznamu nemovitých kulturních památek.
 
Životní prostředí
Příslušná komise: Komise pro životní prostředí
Kontaktní osoba: RNDr. Jana Bosáková, tel. č. 222 116 241, e-mail: janabo@praha3.cz
 
Účely:
1) Kultivace území na Praze 3
Vymezení účelu použití dotace: např. obnova a rekonstrukce předzahrádek; zlepšení vzhledu obytných budov a jiných 
objektů formou výsadby popínavých dřevin nebo osazením truhlíků; studie, projekty a realizace obnovy vnitro areálové 
zeleně včetně vnitrobloků; založení a podpora komunitních zahrad, umístění městských včelích úlů
2) Zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství
Vymezení účelu použití dotace: např. podpora dobrovolnických akcí zaměřených na čistotu veřejných prostranství; 
likvidace spadaného listí v rámci opatření proti šíření klíněnky, využití biologického odpadu z domácností instalací 
mobilních kompostérů
3) Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání
Vymezení účelu použití dotace: např. vytváření ekologického povědomí v předškolním věku dítěte; jednorázové nebo 
pilotní vzdělávací nebo zážitkové projekty pro žáky ZŠ a SŠ; vzdělávání dospělých; komplexní vzdělávací projekty 
zaměřené na prioritní témata - odpady, energie, ovzduší; obnova a rozšíření stávajících naučných stezek, zejména 
v parcích a příměstských lesích; zajištění vhodných přírodních míst pro aktivity v rámci ekologické výchovy
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného 
účelu je 1 000 000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro dotační fond MČ Praha 3.
 
Na  jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250 000 Kč. U projektů, jejichž celkové náklady 
nepřesáhnou 50 000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž celkové 
náklady budou vyšší než 50 000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 70 % celkových nákladů.
 
Kultura 
Příslušná komise: Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy
Kontaktní osoba: Bc. Petra Mrkvičková, tel. č. 222 116 325, e-mail: petram@praha3.cz 
 
Účely:
1) Profesionální umění
–  podpora umělecké činnosti a  jednotlivých projektů divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných subjektů trvale 

působících na území Prahy 3 nebo realizujících své projekty na území MČ Prahy 3; jednotlivé tematické projekty, 
kontinuální projekty, festivaly

Vymezení účelu použití dotace: fi nancování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, propagace
2) Originální kulturní projekty
–  projekty oživující a rozšiřující kulturní činnost na území MČ Prahy 3, projekty, které se váží k významným výročím, 

k významným osobnostem a k významným místům MČ Prahy 3
Vymezení účelu použití dotace: fi nancování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, propagace
3) Spolková činnost
–  projekty, činnosti a jednotlivé akce organizací či spolků, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované 

zájmové činnosti občanů na území MČ Prahy 3
Vymezení účelu použití dotace: fi nancování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, propagace
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného 
účelu je 2 500 000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro dotační fond MČ Praha 3.
 
Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250 000 Kč (účel č. 1), a maximálně do výše 100 000 Kč 
(účel č. 2, 3). U projektů, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50 000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % 
celkových nákladů. 
U projektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 50 000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 50 % 
celkových nákladů dotačního programu.
 
Tělovýchova a sport 
Příslušná komise: Komise pro tělovýchovu a sport
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Gotmanovová, tel. č. 222 116 335, e-mail: alenag@praha3.cz 
 
Účely:
1) Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení
– příspěvek na krytí provozních nákladů tělovýchovných organizací – úhrada energií, údržba a drobné opravy
–  příspěvek sloužící k úhradě pronájmu sportovišť na území MČ Prahy 3 u tělovýchovných jednot, které buď nedisponují 

vlastním vhodným sportovištěm, nebo v případech např. zimní přípravy
Vymezení účelu použití dotace: náklady související s realizací projektu
2) Podpora dětí a mládeže
–  práce s dětmi a mládeží v daných jednotách vztažený zejména na členskou základnu v daných věkových kategoriích 

v souvislosti s časovou náročností tréninkového procesu mládežnických družstev
– příspěvky na výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže) dětí a mládeže konané mimo území Prahy 3
– podpora akcí školních sportovních klubů a lokálních akcí NNO v daném regionu
– sportovní turnaje, závody atd. především pro děti a mládež
– podpora cílené a systémové práce trenérů v tělovýchovných jednotách
Vymezení účelu použití dotace: náklady související s realizací projektu
3) Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)
–  sportovní aktivity pro různé cílové skupiny a  to jak formou jednorázových, tak i dlouhodobých programů, např. 

programy pro seniory či pro rodiče s dětmi
Vymezení účelu použití dotace: náklady související s realizací projektu
4) Podpora handicapovaných sportovců
–  podpora jednotám a klubům, které nabízejí sportovní aktivity handicapovaným sportovcům

Vymezení účelu použití dotace: náklady související s realizací projektu
5) Podpora významných sportovních akcí
–  určeno zejména pro akce svým významem přesahující lokalitu MČ Praha 3, může být fi nancováno formou 

spolupořadatelství či partnerství
Vymezení účelu použití dotace: náklady související s realizací projektu

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného 
účelu je 3 000 000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro dotační fond MČ Praha 3.
 
Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 400 000 Kč. U projektů, jejichž celkové náklady 
nepřesáhnou 50 000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž celkové 
náklady budou vyšší než 50 000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 80 % celkových nákladů.
 
 
Sociální oblast a zdravotnictví
Příslušná komise: Komise pro sociální politiku a zdravotnictví
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Lambertová, tel. č. 222 116 481, e-mail: katerinal@praha3.cz 
 
Účely:
1) Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je poskytována na fi nancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních 
služeb poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3 v rozsahu stanoveném základními činnostmi 
u jednotlivých druhů sociálních služeb zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Vymezení účelu použití dotace: náklady spojené s realizací registrovaných sociálních služeb
2) Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům 
městské části Praha 3
Návaznými službami se rozumí služby sociálního charakteru, které nejsou sociální službou podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. 
Jedná se především o:
– klubovou činnost pro rodiny s dětmi (mateřská centra, rodinná centra),
– klubová činnost seniorů a osob se zdravotním postižením,
– podpůrné skupiny a poradenství pro pečující osoby mimo služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
–  podpora jednotlivců a  rodin v  krizi mimo služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách (vč. např. 

psychoterapie),
– podpora dobrovolnictví.
Vymezení účelu použití dotace: náklady související s realizací projektu
3) Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů v oblastech
integrace cizinců, prevence kriminality, primární prevence, protidrogové prevence, bydlení a zaměstnanosti realizovaných 
na území MČ Praha 3 nebo pro občany MČ Praha 3.
Vymezení účelu použití dotace: náklady související s realizací projektu
4) Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče realizovaných na území MČ Praha 3 nebo pro občany 
MČ Praha 3.
Vymezení účelu použití dotace: náklady související s realizací projektu
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného 
účelu je 3 200 000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro dotační fond MČ Praha 3.
 
Pro účel 1 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 20 % z rozpočtu projektu, u lokálních ambulantních služeb může 
dotace činit maximálně 50 % z rozpočtu projektu, u lokálních terénních služeb může dotace činit až 100 % z rozpočtu 
projektu
Pro účel 2 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 65 % z rozpočtu projektu
Pro účel 3 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 100 000 Kč na jeden projekt
Pro účel 4 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 100 000 Kč na jeden projekt
 
Volnočasové aktivity dětí a mládeže
Příslušný výbor: Výbor pro výchovu a vzdělávání
Kontaktní osoba: Ing. Milan Hausner, tel. č. 222 116 509, e-mail: hausner.milan@praha3.cz 
 
Účely:
1) Pravidelná činnost
Vymezení účelu použití dotace: pronájmy, pojištění prostor, drobná údržba a opravy učeben, drobný spotřební materiál, 
vstupy, ostatní osobní náklady, propagace.
2) Prázdninová činnost – příměstské tábory
Vymezení účelu použití dotace: pronájmy v souvislosti s organizací tábora, drobný spotřební materiál, vstupy, ostatní 
osobní náklady, propagace.
3) Prázdninová činnost – pobytové tábory mimo hlavní město
Vymezení účelu použití dotace: drobný spotřební materiál, doprava, ubytování, vstupné.
4) Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi
Vymezení účelu použití dotace: pronájmy v souvislosti s organizací akce, drobný spotřební materiál, vstupy, ostatní 
osobní náklady, propagace.
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanoveného 
účelu je 3 000 000,- Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro dotační fond MČ Praha 3.
 
Na  jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250 000 Kč. U projektů, jejichž celkové náklady 
nepřesáhnou 50 000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž celkové 
náklady budou vyšší než 50 000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 70 % celkových nákladů.

Fond obnovy a rozvoje
Termín podání žádostí: 1. 11. 2016 – 31. 1. 2017
 
Program pro čerpání z Fondu obnovy a rozvoje
Příslušný výbor: Výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva Prahy 3
Kontaktní osoba: Ak. arch. Tomáš Slepička, tel. č. 222 116 149, e-mail: tomassl@praha3.cz
 
Účely:
  1) opravy a údržbu střešních konstrukcí, střešní krytiny a komínových těles,
  2) opravy a údržbu zateplení plášťů budov,
  3) výměnu a opravy výplní otvorů budov (okna, dveře, vrata),
  4) opravy základů budov (např. odvlhčení zdiva, izolace, omítky apod.),
  5) opravy společných prostor domu (sklepních prostor),
  6) opravy společných prostor domu (chodeb, schodišť),
  7) rekonstrukce a výměny stoupaček vody, kanalizace, plynu a elektro, včetně budování nových přípojek do objektů,
  8)  plynofi kace objektů a na zřízení topného systému na plynná paliva, el. energii nebo jiná ekologická topná média, 

(v případě zásahu do fasády domu je nutno vyjádření Odboru památkové péče MHMP),
  9) opravy a výměny stávajících výtahů,
10) zřizování nových osobních výtahů,
11) stavební úpravy pro výstavbu nových výtahů,
12)  rekonstrukce a úpravy vnitrobloků nebo předzahrádek k objektům přiléhajících, nesmí se ale jednat o běžné 

udržovací práce (např. sekání trávy, výsadba rostlin) ani o nákup „přemístitelných“ kompostérů pro použití kdekoliv
13) opravy a rekonstrukce uměleckých děl instalovaných na domě a v domě,
14) podporu originálních kulturních a architektonických záměrů,
15) zhotovení projektové dokumentace pro účely zvlášť cenných kulturněhistorických památek.
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v  rozpočtu běžného roku pro tento program se předpokládá 
maximálně ve výši 2 % z běžných výdajů schváleného rozpočtu roku předchozího.
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Hranice mezi Žižkovem a Vinohrady 
(mezi roky 1922–2012)                             
Praha 3, to vždycky byly, jsou 
a  snad ještě dlouho budou hlav-
ně Vinohrady a Žižkov. Jak došlo 
k připojení dvou někdejších měst 
k Velké Praze a kudy přesně vede 
hranice těchto sousedících měst-
ských částí? 

Prvním krokem na cestě k přemě-
ně Prahy po 28. říjnu 1918 na hlavní 
město nově vzniklé Československé 
republiky byl zákon č.114/1920 Sb. 
„o sloučení obcí sousedních s Pra-
hou“ ze 6. února 1920, který vstou-
pil v platnost 2. ledna 1922. Tímto 
zákonem se mimo jiné dosud samo-
statná města Žižkov a Královské Vi-
nohrady staly součástí Velké Prahy 
jako městské čtvrti. Žižkov spolu 
s Malešicemi a Hrdlořezy (71 766 
obyvatel) se stal Prahou XI. a Krá-
lovské Vinohrady (83 377 obyvatel) 
se staly Prahou XII. Praha měla 
v této době celkem 13 čtvrtí.

Hraničními ulicemi mezi Žižko-
vem a Královskými Vinohrady byly 
ulice Vozová, Grégrova (Slavíkova), 
Ondříčkova, Orlická (končívala až 
na Ondříčkově ulici), Lucembur-
ská, Radhošťská, Stalinova (Vino-
hradská) a Černokostelecká. V roce 
1949 vládním usnesením č.79/1949 
zanikly „čtvrti“ jako samostatné cel-
ky a nově vzniklé národní výbory se 
staly nejnižšími články státní sprá-
vy. Současně byly zrušeny magis-
trátní úřadovny označované jako 
Praha I.–XX. Při novém rozdělení 

Prahy byly městské části značeny 
arabskými číslicemi od č. 1 do č. 16. 
Žižkov s částí Vysočan se stal Pra-
hou 11. Část Královských Vinohrad 
zůstala Prahou 12 a její další část 
byla připojena k Praze 2.

V roce 1960 po přijetí socialis-
tické ústavy byly provedeny změny 
i ve správním systému měst a obcí. 
Konkrétně se tak Praha stala samo-
statným krajem a byla rozdělena 
do deseti obvodů. Praha XI. Žižkov 
se stala Prahou 3 a k ní byly připo-
jeny části Vinohrad, Strašnic a Vy-
sočan. Zbytek Prahy XII. Králov-
ských Vinohrad byl připojen k Praze 
2-Novému Městu. Tím vznikla mezi 
Žižkovem a Vinohrady nová hrani-
ce. Hranice v ulici Slavíkova byla 
prodloužena ulicí U Vodárny až 
k Wilhelma Piecka (Korunní). Zde 
vznikla nová hranice, ale už s částí 
Praha 10-Vršovice. Touto úpravou 
náměstí Jiřího z Poděbrad s okolím 
připadlo k Žižkovu.

Současná rozloha městské čás-
ti Praha 3 zahrnuje čtyři katastrál-
ní celky o celkové rozloze 649 ha. 
Z toho zaujímá Žižkov 533 ha, Vino-
hrady 66 ha, Vysočany 36 ha a Straš-
nice 14 ha. Celkový počet obyvatel 
této městské části je v současné době 
73 000. 

Jan Schűtz

Klub přátel Žižkova

Starostky a starostové
Dodnes můžeme na žižkovské radnici obdivovat galerii obrazů zachycujících tváře důstojných 
osobností – nejvyšších představitelů obce, v jejímž čele po léta stály. Ač lidé nesporně různí, jedno 
je nezpochybnitelné: pod jejich vedením Žižkov vzkvétal.  

Prvním starostou samostatné 
žižkovské obce se roku 1876 
stal stavitel Karel Hartig 
(1833–1905), osobnost, kte-

rá se svými aktivitami nesmírně za-
sloužila o rozvoj Žižkova. Hartigův 
věhlas ovšem přesahoval hranice 
Žižkova. Velký vlastenec stál u zro-
du Hlaholu, Sokola, Umělecké be-
sedy…   Byl to také on, kdo nejvíce 
ovlivnil pojmenování nově vznikají-
cích ulic a náměstí na Žižkově jmé-
ny slavných Čechů. Po Hartigovi 
převzal starostenský úřad jeho přítel 
Jan Nepomuk Richter (1829–1913). 
Setrval v něm pouhý jeden den, byl 
to však den nadmíru důležitý, neboť 
právě tehdy byla zastupitelstvem 
schválena žádost o povýšení Žižko-
va na město. Hned nato bylo obecní 
zastupitelstvo rozpuštěno a správy 
obce se ujala úřední komise. 

V roce 1879 byl zvolen staros-
tou stavitel Josef Mořic Wertműller 
(1817–1890). V době jeho úřadu se 
Žižkov stal městem. 

Po Wertműllerově smrti roku 
1890 nastoupil do úřadu jeho do-
savadní náměstek František Blá-
ha (1846–1911) a setrval v něm 

devět let. Za dalšího starosty, Edu-
arda Žďárského (1855–1944), pro-
žíval Žižkov velký stavební roz-
mach. Byla postavena reálka, kostel 
sv. Prokopa, obecní dvůr, městské 
lázně. Zároveň se však zdá, že tyto 
obecní stavby provázela korupce 

a správa veřejných věcí podléha-
la osobním sporům a politikaření. 
Dobový tisk k tomu uvádí: „…  V rad-
ní síni je zatím velký hluk. Pana Kap-
ra jest slyšeti, jak křičí. Pan Axler měl 
říci nějaké nadávky panu Jelínkovi, že 
kupoval kradené pilníky. Jeden druhé-
ho viní z krádeží. Oba chvátají k věšá-
kům pro hole…   Vzájemně se obviňují ze 
skutků nečestných…   Já mu to povím…   
Dlouho ještě trvalo, než skončilo toto 
vzájemné zostouzení…  “

Na konci roku 1903 starosta 
Žďárský odstoupil a úřadu se ujal 
dosavadní náměstek Gustav Žák 
(1852–1933), který pak město pře-
vedl přes nelehké období 1. světo-
vé války a zúčastnil se ještě prvních 
jednání o připojení Žižkova ku Pra-
ze. Tato jednání završil v roce 1919 
zvolený starosta MUDr. Rudolf 
Kostrakiewicz (1879–1941), zdej-
ší praktický lékař. Tento uvážlivý 
politik pak zůstal v čele žižkovské 
radnice prakticky po celou éru prv-
ní republiky, od roku 1922 ovšem 
již nikoli samostatného města, ale 
pražské čtvrti. Teprve v roce 1938 
už odmítl znovu kandidovat. Po-
sledním předválečným žižkovským 

starostou byl zvolen bývalý legio-
nář Václav Cón (1901–?), ne však 
na dlouho. Už v roce 1939 byla míst-
ní zastupitelstva rozpuštěna, popř. 
mohla projednávat jen podružné 
záležitosti. Po roce 1945 nahradili 
starosty předsedové národních vý-
borů a od roku 1990 na žižkovské 
radnici sídlí starostové Prahy 3. 

Svobodná historie Prahy 3 začala 
v listopadu 1989. Lámat starý režim 
nebylo však snadné a vyžadovalo 
to hodně osobní odvahy. V březnu 
roku 1990 došlo na památném zase-
dání v hotelu Tichý (později Aris-
ton) ke kooptaci členů z Občanské-
ho fóra mezi poslance dosavadního 
ONV, jehož předsedou byl následně 
zvolen mladý paleontolog Michal 
Bors. Na podzim téhož roku bylo 
zvoleno na radnici Prahy 3 nové 
zastupitelstvo a to si pak do svého 
čela postavilo po letech opět staros-
tu – právě Michala Borse. Správa 
Prahy 3 tak přešla konečně do ru-
kou občanů. 

Dalším starostou byl v roce 1994 
zvolen Tomáš Mikeska, systémový 
inženýr, pod jehož vedením se po-
dařilo stabilizovat fi nanční situaci 

městské části a zároveň pokračovala 
přeměna čtvrti na „dobrou adresu“: 
zmiňme alespoň zlepšení ovzdu-
ší díky výměně všech uhelných ko-
telen na plynové. Po komunálních 
volbách v roce 1998 zvolilo zastupi-
telstvo Prahy 3 do svého čela Mila-
na Českého. Původně elektrotech-
nik, působil po dvě volební období 
až do roku 2006 a pod jeho vede-
ním pokračoval rozkvět čtvrti. Ko-
munální volby v roce 2006 vynes-
ly do čela MČ Praha 3 první ženu 
– Milenu Kozumplíkovou. Původ-
ním povoláním laborantka se vě-
novala mimo jiné školství, sociál-
ní politice a životnímu prostředí. 
Za jejího působení byl otevřen je-
den z nejkrásnějších parků v Praze 
– Rajská zahrada. Paní Kozumplí-
ková vykonávala starostenský úřad 
po dvě volební období, až do ukon-
čení aktivní politické činnosti. 

Vláda žen pokračuje v osobě Vla-
dislavy Hujové. V roce 2010 se sta-
la členkou zastupitelstva a násled-
ně byla zvolena do funkce starostky. 
Nyní vykonává úřad už ve druhém 
volebním období. 

Pavel Augusta

První žižkovský starosta Karel Hartig

Ulice Slavíkova. Levý chodník Praha 2-Vinohrady, pravý chodník Praha 3-Vinohrady. Foto Radko Šťastný
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Žižkov ukázal svůj kulturní odkaz
Tradiční akce Dny žižkovského kulturního dědictví s podtitulem Památky 
a komunity představila pestrý program, který se konal v různých částech 
Žižkova. V bohaté nabídce zahrnující koncerty, výstavy, akce pro děti 
a komentované prohlídky si vybrali všichni návštěvníci napříč generacemi. 

Dny žižkovského kulturní-
ho dědictví se staly tra-
diční akcí, na níž znovu 
spolupracovala řada insti-

tucí. „Partnerů máme každý rok mno-
ho, mám z toho velkou radost a moc jim 
děkuji. Díky spolupráci s židovskou obcí 
jsme například mohli nahlédnout do žiž-
kovské židovské komunity,“ říká zá-
stupce starostky pro oblast kultury 
Alexander Bellu. V rámci této spo-
lupráce se odehrála série několika 
akcí. První byla přednáška doktora 

Arna Paříka doprovázená promítá-
ním, která poskytla odborný úvod 
do židovské historie Žižkova. Násle-
dovalo tematické divadelní předsta-
vení a nesměly samozřejmě chybět 
komentované prohlídky po Novém 
žižkovském židovském hřbitově.

Vzhledem k rozmanitosti part-
nerských organizací si na své přišel 
opravdu každý. Pro děti byla připra-
vena výtvarná soutěž, koncert a drob-
né sportovní aktivity. Pro starší oby-
vatele Žižkova byla doslova srdeční 

záležitostí vzpomínka na legendu mo-
tocyklového sportu a velkého místní-
ho patriota Františka Šťastného. „Příš-
tí rok uplyne od narození této legendy 90 
let, proto jsme se jako vzpomínku a podě-
kování rozhodli uspořádat na jeho počest 
fotografi ckou výstavu v obchodním cent-
ru Palác Flora,“ vysvětluje Alexander 
Bellu. Výstava na počest muže, kte-
rý proslavil Žižkov daleko za jeho 
hranicemi, se setkala s velkým úspě-
chem. Všechny generace návštěvníků 
pak přilákal dokument Za Seifertem 

na Žižkov, ve kterém zazněly mistro-
vy básně. Recitace byla prostříhána 
pohledy na staré i nové dominanty 
Žižkova. V dokumentu jsme mohli 
vidět mnoho známých tváří, někte-
ré, jako například Zdeňka Svěráka, 
přímo spojené s naší městskou částí. 
Dny žižkovského kulturního dědictví 
potěšily také milovníky krásné hud-
by. Za zmínku stojí například koncert 
smyčcového kvarteta Apollon. Vstup 
na všechny akce byl zdarma. 

Jan Novotný

Na Parukářce se poznávali sousedé
Teplý slunečný den přilákal 
10. září na  Vrch sv. Kříže davy 
lidí na  pokračování kulturně-
-společenské akce Poznejme 
se, sousedé. Návštěvníci měli 
jedinečnou příležitost nahlédnout 
do vietnamské, ruské, indonéské 
nebo salvadorské kuchyně.  

Dobré jídlo sbližuje. Také proto 
10. září stánky na Parukářce nabí-
zely laskominy a speciality uvařené 
šé� uchaři z cizokrajných prostře-
dí. Kromě gastronomických zážitků 
mohli návštěvníci zažít i ty kultur-
ní. K vidění byla vietnamská taneč-
ní skupina Fukeshi nebo vietnam-
ský paví tanec, ale i klasický indický 
tanec. Součástí hudebního progra-
mu byla balkánská hudba kapely 
Džezvica, s kubánskou hudbou vy-
stoupila kapela Pragasón. Proběhl 
i workshop o tom, jak se tančí sal-
sa. Pro děti byly zajištěny vzdělávací 

a zábavné hry, při kterých se sezná-
mily se zvyky, tradicemi a dalšími re-
áliemi nejen z Prahy 3, ale i z Ukra-
jiny, Vietnamu, Ruska, USA a Číny. 
Nechyběla soutěž o ceny, děti si užily 
malování na obličej, balonkovou díl-
nu, výtvarný a žonglérský workshop 
a zkusily si také čínskou kaligrafi i. 
„Těší mě, že akce Poznejme se, sousedé, 
kterou pořádáme pátým rokem, se opět 
setkala s nadšenou odezvou. Doufám, 
že to napomůže k upevnění sousedských 
vztahů a posílení komunity na Praze 3,“ 
pochvaluje si průběh setkání zástup-
ce starostky David Gregor. 

Akce byla pořádána v rámci pro-
jektu Praha 3 – Integrace cizinců 
2016 městské části Praha 3 spolufi -
nancovaného Ministerstvem vnitra 
ČR a hlavním městem Prahou z Pro-
gramů podpory aktivit integrace ci-
zinců na území hl. m. Prahy pro rok 
2016.     

-red-

Merkádo… to jo!

Jižní Ameriku i  bez cestovky 
jste mohli navštívit 8. září 
na  Jiřáku. „Chcete-li se přenést 
do  oblasti Latinské Ameriky, 
do problematiky Amazonie a Peru, 
navštivte Merkádo,“ zval zástupce 
starostky Alexander Bellu na 
3.  ročník festivalu kultury, tradic 
a pochoutek z Jižní Ameriky.  

Ve čtvrtek 8. září bylo na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad pořádně živo. 
A vskutku bylo na co se dívat, co 

ochutnat, co vyzkoušet, zkrátka 
spousta možností seznámit se s ji-
nou kulturou. V úvodu promluvi-
li zástupci tematicky souvisejících 
zemí. Velvyslanec Chile J. E. p. Pa-
blo Rodrigo Gaete Vidal mimo jiné 
řekl: „Vřele vítám tuto akci, která umož-
ní vzdálené Chile zblízka ukázat obyva-
telům Prahy. Je to ta správná forma, jak 
si užít Latinskou Ameriku v Čechách.“ 
Velice příjemně a mile působilo vy-
stoupení zástupce Argentiny, který 
česky poděkoval zejména Praze 3 

za konání tohoto festivalu a přátel-
ské prostředí. Mexický činitel vy-
zdvihl upřímnou snahu MČ Praha 3 
o přiblížení jiných kultur. Přítom-
ným nakonec řekl: „Doufám, že vás 
tato malá ochutnávka navnadí k cestě 
k nám, k návštěvě Latinské Ameriky.“

Tisíce návštěvníků, krásné poča-
sí a skvělá atmosféra – to byl Jiřák 
8. září, to bylo letošní Merkádo. Jed-
ním slovem skvělé!     

-red-
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Žižkov si připomněl milovaného Frantu 

Šťastného

Že tanec sbližuje, se potvrdilo i na Parukářce

Náměstí Jiřího z Poděbrad ovládly exotické vůně a chutě
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