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sloupek
Vážení spoluobčané,

konec starého a  začátek nové-
ho roku svádí k  bilancování uply-
nulých dvanácti měsíců a  zároveň 
k plánování nových aktivit. Dovolte 
mi, abych krátce zhodnotil, jaký byl 
rok 2016 z pohledu sociální a byto-
vé problematiky. Osobně považuji 
za  největší počin zavedení nových 
pravidel bytové politiky městské 
části Praha 3. Cílem tohoto pro-
jektu bylo zefektivnění přidělová-
ní bytů z  bytového fondu, který je 
provozován Prahou 3. Nově vzniklá 
koncepce nahradila pravidla z roku 
2007 a  vnesla tak do  přidělování 
bytů občanům větší řád. 

Pamatovali jsme také na  senio-
ry. Po celý rok pro ně Praha 3 po-
řádala nejrůznější aktivity, které jim 
zpříjemnily volný čas. Oblíbenými 
se staly například tematické výle-
ty po  Praze a  počítačové kurzy, 
ve  kterých se senioři seznamovali 
s  obsluhou počítačů a  prací s  in-
ternetem. Největší akcí byly oslavy 
Mezinárodního dne seniorů. Zača-
ly sportovním dnem, vystoupením 
swingového orchestru a vyvrcholily 
tanečním odpolednem. 

Nemohu nezmínit také pro-
jekt na  podporu integrace cizin-
ců a národnostních menšin žijících 
v  třetí městské části, zejména kul-
turně-společenskou akci pro ce-
lou rodinu Poznejme se, sousedé. 
Návštěvníci si mohli vybrat z  bo-
haté nabídky kulturního programu 
a  hlavně poznat své sousedy do-
slova z celého světa. 

V  těchto aktivitách budeme 
v  roce 2017 samozřejmě pokra-
čovat. Ať to budou pravidelná ta-
neční odpoledne pro seniory nebo 
vycházky po  zajímavých lokalitách 
na území Prahy či výlety za krásami 
přírody. Zároveň ale pro občany při-
pravujeme několik dalších novinek.

Závěrem bych rád všem obyva-
telům Prahy 3 z celého srdce popřál 
v  novém roce hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti a také, aby se Vám 
splnily všechny Vaše sny a plány.

David Gregor
zástupce starostky

V říjnu 2018 si připomeneme 100 let od vyhlášení 
Československa. Vrch Vítkov ve spojitosti s Národním 
památníkem je místem, které symbolizuje státnost. 
Muchova Slovanská epopej je podobně symbolem 
oslavujícím národ a jeho úlohu v dějinách. Vznik pavilonu 
na Vítkově by zajistil důstojné místo pro toto velkolepé dílo 
a zároveň naplnil Muchův odkaz.

O defi nitivním umístění Slo-
vanské epopeje na vrchu 
Vítkově hovoří i doku-
ment z roku 1925, který 

signoval sám Alfons Mucha. Navíc 
už v roce 2010 Útvar rozvoje hlavní-
ho města Prahy prověřil místa, kde 
by mohla být epopej umístěna, vybral 
Vítkov a ověřovací studií potvrdil, 
že pavilon lze na vrchu vybudovat. 
Městská část Praha 3 proto založila 
nadační fond na podporu realizace 
pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vít-
kově určeného pro Slovanskou epo-
pej. „Je to krok, kterým chceme přimět 
hlavní město, aby s unikátním dílem, kte-
ré Alfons Mucha věnoval Praze a českoslo-
venskému lidu, naložilo způsobem odpo-
vídajícím jeho jedinečnému významu. Je 
nepochopitelné, že představitelé hlavní-
ho města odmítají respektovat odborný 
názor architektů z roku 2010, politikaří 
a plýtvají veřejnými prostředky na opětov-

né ověřování míst pro umístění epopeje,“ 
uvedla starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová, která společně se starostkou 
České obce sokolské Hanou Moučko-
vou, předsedou Československé obce 
legionářské Pavlem Budinským, kun-
sthistorikem Jiřím Tomášem Kotalí-
kem a spisovatelem Ondřejem Neff em 
tvoří správní radu nadačního fondu.

Nadační fond vypsal petici, k níž 
se může svým podpisem připojit 
každý občan mající zájem podpořit 
 naplnění slibu, který Praha dala Al-
fonsi Muchovi. Podepsat petici lze 
osobně na radnici Prahy 3 na Havlíč-
kově náměstí 900/7 nebo v Infor-
mačním centru Prahy 3 na náměstí 
Jiřího z Poděbrad, a to na vytištěném 
formuláři či elektronicky na adre-
se www.praha3.cz/nadacnifond.

Fond hodlá zároveň uspořádat 
veřejnou architektonickou soutěž 
na podobu pavilonu, a poskytnout 

tak hlavnímu městu maximální sou-
činnost pro jeho realizaci. Městská 
část Praha 3 už do nadačního fondu 
vložila 300 tisíc korun. Záměr je dále 
možné podpořit fi nančním darem. 
Prostředky, které budou využity vý-
hradně na podporu realizace pavi-
lonu Alfonse Muchy na Vítkově, lze 
poukázat nadačnímu fondu na účet 
číslo 3991010309/0800. „Všichni dár-
ci budou zveřejněni, ale ti, kdo přispějí 
nad určitou sumu, budou poté zvěčněni 
v nově vybudovaném pavilonu na Vítko-
vě. Forma této prezentace bude součástí 
zadání architektonické soutěže. Chceme, 
aby lidé věděli, že si jejich podpory váží-
me,“ prozradila předsedkyně správ-
ní rady fondu Vladislava Hujová. 
U fyzických osob půjde o částku nad 
5 000 korun, u právnických osob nad 
20 000 korun. Více informací najdete 
na straně 14. 

Saša Kroucký

GALERIE TOYEN 

OTEVÍRÁ 

V ÚNORU

str. 12

str. 9

„Pro Škroupovo náměstí 
připravuji pamětní desku  
věnovanou V. Havlovi,“

říká Milan Knobloch

Co čeká Prahu 3 
v roce 2017?
Trojka má na rok 2017 v plánu vedle 
dalších projektů, jako je třeba úprava 
ulic Husitská a Koněvova, moderniza-
ce bazénu na Pražačce nebo výstavba 
mateřské školy v Bukové ulici, dokon-
čení rekonstrukce Kostnického a Ko-
menského náměstí. Mezi projekty, kte-
rým se bude letos věnovat, patří také 
Nákladové nádraží Žižkov. 

Více na str. 6

Nenechte se připravit 
o byt
V prosincovém vydání Radničních no-
vin jsme vás upozornili na  podezřelé 
výzvy, které nabízejí nájemníkům od-
kup bytů určených k privatizaci. Množ-
ství vašich reakcí potvrdilo, že jde 
o velmi závažný problém, se kterým se 
aktuálně potýkají především obyvate-
lé Jeseniovy ulice.

Více na str. 3

Vrátí se na Viktorku 
mezinárodní fotbal?
Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová 
a  šéf Fotbalové asociace České re-
publiky Miroslav Pelta se na  společ-
né schůzce shodli, že Viktoria Žižkov 
je jejich srdeční záležitostí a  Žižkov si 
zaslouží fotbalovou podívanou meziná-
rodní úrovně. 

Více na str. 4

Zveme vás na debatu 
o budoucnosti 

Parukářky 2. února 
do hotelu Olšanka

str. 18

Podpořte výstavbu pavilonu pro 
Slovanskou epopej na Vítkově

Pf 2017
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Vypsání VZ na opravy panelových 
domů v Praze 3
Rada MČ schválila záměr na  vypsání 
veřejné nadlimitní zakázky v otevřeném 
řízení na  stavební práce pro staveb-
ní úpravy panelových domů v Praze 3 
ul. Táboritská 22, 24, 26, ul. Roháčova 
46, 48, ul. Ostromečská 7, 9, ul. Blaho-
slavova 2, 4, 6, 8, 10, ul. Roháčova 30 
a ul. Ondříčkova 31, 33, 35, 37 včetně 
opravy vnitrobloku.

Výstavy v galerii Toyen
V suterénních prostorách Informačního 
centra Praha 3 se nově otevřela gale-
rie Toyen. Rada MČ schválila pořádá-
ní pravidelných výstav uměleckých děl. 
První výstava proběhne v únoru a před-
staví dílo výtvarníka Oldřicha Kulhánka.

Záštita nad Generali Cee Cupem 
2017 a UniCupem 2017
V červenci proběhne na stadionu Vik-
torie Žižkov 7. ročník jednoho z  nej-
větších mládežnických turnajů Evro-
py ve fotbale Generali Cee Cup 2017. 
Na stejném místě se v dubnu uskuteční 
i univerzitní turnaj UniCup 2017. Záštitu 
nad oběma akcemi převzal místosta-
rosta Alexander Bellu.

Park Židovské pece
Usnesením Rady MČ bylo schvále-
no zhotovení projektové dokumenta-
ce pro akci „Posílení potenciálu parku 
Židovské pece“. Záměrem dokumen-
tace je vytvoření návrhu celkového 
krajinářského a  architektonického ře-
šení parku včetně návrhu úprav cestní 
sítě, povrchů, mobiliáře, doprovodných 
architektonických prvků, veřejného 
osvětlení apod.

Participativní rozpočet pro rok 2017
Rada městské části schválila realizaci 
projektu s  názvem „Participativní roz-
počet – návrhy občanů“ pro rok 2017. 
Projekt byl realizován již v  roce 2016. 
Občané tak budou moci opět spolu-
rozhodovat o tom, kam půjde část pe-
něz z rozpočtu městské části.

Projekt adopce významných hrobů
Městská část chce pečovat o opuště-
né hroby významných osobností Pra-
hy 3 a uchovávat tak jejich existenci pro 
budoucí generace. Rada tak schválila 
dočasnou adopci dalších dvou hrobů 
– průkopníka kinematografi e Františka 
Ponce a architekta, stavitele a žižkov-
ského radního Jana Alfonse Šimáčka.

Rozpočet na rok 2017 schválen
Svým usnesením schválilo Zastupitel-
stvo MČ Praha 3 na prosincovém za-
sedání rozpočet městské části na rok 
2017.

Akční plán pro rok 2017
Zastupitelstvo MČ na doporučení Rady 
MČ schválilo Akční plán pro rok 2017 
strategického plánu městské části Pra-
ha 3. Plán stanovuje aktuální priority re-
alizace dlouhodobé strategie rozvoje 
územního celku.

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 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA III 

Místní oddělení Jarov
„Skutečně občas nastanou dny, kdy nevíte, co dělat dřív. Zastávám ale 
názor, že profesní zkušenosti a selský rozum pomohou při řešení čehoko-
liv. Mě osobně mimořádné situace spíše nabíjejí a vysvobozují z nekoneč-
né administrativy,“ říká Jan Krátký, vedoucí místního oddělení Jarov, Ob-
vodní ředitelství policie Praha III.

Můžete představit vaše oddělení? 
Kolik zaměstnanců má, jaké plní 
funkce, co konkrétně je jejich úko-
lem?
Na oddělení má pracovat zhruba 40 
policistů, kteří jsou rozděleni do tří 
skupin. Jedna z nich je určena pro 
přímý výkon práce na ulici, druhá 
se zaobírá příjmem a dokumentací 
oznámení přijatých od občanů a tře-
tí skupina pak tyto oznámení zpra-
covává. Moji kolegové reprezentují 
Policii ČR navenek, neboť právě oni 

se s veřejností setkávají vždy jako 
první a často právě podle jejich jed-
nání je policie hodnocena jako ce-
lek. Zejména ti, kdo pracují na ulici, 
si zaslouží mou úctu, protože musí 
věci řešit, ačkoliv nemají potřebné 
podklady pro rozhodnutí, které mají 
kolegové v dalších fázích řízení. Oni 
však rozhodnout musí…

Jak vypadá běžný pracovní den po-
licisty na vašem oddělení?
Pokud jde o policistu z ulice, ten 
v 7.00 hodin ráno přijde do služby 
a už v 7.20 vyráží dohlížet na pře-
chod u základní školy v Jeseniově 
ulici. Poté až do 20 hodin plní úko-
ly, které přinese služba anebo které 
jsou mu uloženy ze strany nadříze-
ných. Ve 20 hodin jej vystřídá ko-
lega, který je v práci celou noc až 
do rána do 8.00 hodin. 

Které úkony řešíte nejčastěji? 
Nejčastějším úkonem je kontrola 
osoby na základě zákonného zmoc-
nění. Obvykle to skončí poděková-
ním a vrácením dokladů, ale v mno-
ha dalších případech zjistíme, že 
po osobě je vyhlášeno pátrání a poté 
zajišťujeme převoz osoby orgánu, 
který po ní pátrá. Pokud se jedná 

o osobu, která se dopustila přestup-
ku, tak s ní věc vyřešíme buď ulože-
ním blokové pokuty anebo ji ozná-
míme správnímu orgánu. Osoba, 
která se dopustí trestného činu, je 
nejprve omezena na osobní svobodě 
a my pak máme za povinnost do 48 
hodin provést potřebné úkony, aby-
chom danou trestnou činnost proká-
zali a zadokumentovali a pak buď 
pachatele propustili na svobodu, 
anebo se souhlasem státního zástup-
ce umístili do vazby.

V čem se liší Jarov od jiných praž-
ských „rajónů“?
Jarov patří do širšího centra Pra-
hy a svým způsobem ho uzavírá. Je 
zde tedy vysoký pohyb osob a hustá 
osobní doprava. Specifi kem rajónu 
jsou především rozsáhlé Olšanské 
hřbitovy, sídlištní výstavba z hledis-
ka spolupráce s občany a anonymi-
ty pro pachatele a v neposlední řadě 
v našem teritoriu má v Jeseniově uli-
ci sídlo ASC Klinika. Území, o které 
se staráme, má tedy určitou svéráz, 
ale co se týče druhu protiprávní čin-
nosti, která je zde páchána, ta je stej-
ná. Zájmem pachatelů je především 
majetek fyzických a právnických 
osob. Na druhou stranu mohu obča-
ny potěšit, že od roku 2013 tu proti-
právní činnost klesá. 

Vaše zaměstnání je mnohdy nároč-
né a vyčerpávající. Jak se připravu-
jete na krizové a stresové situace? 

Jak se udržujete v dobré psychické 
i fyzické kondici?
Skutečně občas nastanou dny, kdy 
nevíte, co dělat dřív. Zastávám ale 
názor, že profesní zkušenosti a sel-
ský rozum pomohou při řešení čeho-
koliv. Mě osobně mimořádné situace 
spíše nabíjejí a vysvobozují z neko-
nečné administrativy. 

Co se týče fyzické kondice, o tu 
se stará Český svaz ledního hokeje, 
který mne pravidelně jako rozhod-
čího vysílá k rozhodování soutěží 
od WSM ligy po dorostenecké a ju-
niorské soutěže od podzimu do jara. 
Mimo toto hokejové období to je 
pak běh a cykloturistika.

Jak se nejlépe odreagujete po ná-
ročném pracovním dnu?
Vnitřní energii čerpám především 
u své rodiny, přestože občas mám 
pocit, že mi ji mé dvě děti spíše be-
rou.  Opak je však pravdou a ne-
být jich, tak rozhodně v pohodě nej-
sem. 

Miroslav Štochl

Obvodní ředitelství policie 
Praha III
Místní oddělení Jarov
Koněvova 2743/103
130 00 Praha 3
tel.: 974 853 705
e-mail: 
orp3.mop.jarov.podatelna@pcr.cz 

Rada MČ Praha 3
6. 12. 2016

Rada MČ Praha 3
12. 12. 2016

Zastupitelstvo MČ Praha 3
20. 12. 2016

Vánoce na Trojce 
Že si radnice Prahy 3 na adventním programu dává vždy záležet, 
se potvrdilo i letos. Bohatý program, který začal ve třetí městské části 
25. listopadu rozsvícením vánočního stromu, nezklamal děti ani dospělé.

V předvečer 1. adventní ne-
děle se na Jiřáku rozzářil 
vánoční strom a byly za-
hájeny vánoční trhy. 

Advent se právě rozběhl, vánoč-
ní shon jakbysmet. Pro ty, kdo chtě-
li trochu zpomalit, nabídla Betlém-
ská kaple v Prokopově ulici Rybovu 
Českou mši vánoční v podání Con-
sorcium Pragense Orchestra se só-
listy Národního divadla a Břevnov-
ským chrámovým sborem.

V pondělí 5. prosince se na stej-
ném náměstí shromáždily přede-
vším děti. Pestrý program s názvem 
Čertovsky popletený Mikuláš jim 
nabídl netradiční pohled na tento 
svátek. Malí čertíci obklopili pó-
dium a úderem 16. hodiny se obje-
vil roztomile popletený čert. Všich-
ni se rychle zapojili do jeho hrátek 
a soutěží. Odměnou jim byly různé 
drobné či větší dárky, které na pó-
diu zanechal jistě sám Mikuláš. 
Kolem vonělo svařené víno a punč 
a nezapomnělo se ani na chari-
tu v podobě možnosti zakoupit si 
a pomalovat vlastní cihličku. 

Čertovsky popletený Ježíšek 
pak dorazil na náměstí Jiřího z Po-
děbrad už 16. prosince. V pásmu, 

určeném především pro nejmenší, 
se na pódiu objevil společně s čer-
tem a kačerem Ronaldem. Všichni 

dohromady zažili spoustu legrace, 
společně si zazpívali a zasoutěžili. 
Vrcholnou událostí letošního ad-

ventu na Trojce byl slavnostní kon-
cert v kostele Nejsvětějšího Srdce 
Páně 16. prosince, o který se s vel-
kým úspěchem postarala Schola 
Gregoriana Pragensis. Zaplněným 
kostelem se po uvítací řeči sta-
rostky Vladislavy Hujové rozezněl 
gregoriánský chorál, který zname-
nal mimořádný spirituální zážitek 
hlavně pro ty, kdo dosud neměli 
možnost se s tímto druhem hudby 
seznámit naživo. 

Hned druhý den po koncer-
tě mohli obyvatelé Trojky, a nejen 
oni, znovu zamířit na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad, tentokrát za vůní 
rybí polévky. Tradičně ji servírova-
la sama starostka Vladislava Hujo-
vá, přičemž jí aktivně sekundovali 
kolegové z rady. Zájem byl opravdu 
veliký, polévka chutnala náramně 
a všech 750 porcí rychle našlo stráv-
níky. „V českých zemích patří rybí po-
lévka k vánočním tradicím. Nejenom 
že nás zahřeje, ale zároveň připomene 
podstatu Vánoc, jako je vstřícnost, lás-
ka k druhým a radost ze setkávání s na-
šimi bližními,“ připomíná starostka 
Prahy 3. 

-red-

Všechno nejlepší do nového roku vám přeje kuchařský tým radnice Prahy 3: zleva Vladislava 

Hujová, Jaroslava Suková, Ivan Holeček, Lucie Vítkovská, Alexander Bellu, David Gregor a na 

snímku nepřítomní Irena Ropková a Michal Papež
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Nenechte se připravit o byt
V prosincovém vydání Radničních novin jsme vás upozornili na podezřelé výzvy, které nabízejí 
nájemníkům odkup bytů určených k privatizaci. Množství vašich reakcí potvrdilo, že jde o velmi 
závažný problém, se kterým se aktuálně potýkají především obyvatelé Jeseniovy ulice. 

Již před měsícem zástupce 
starostky Ivan Holeček va-
roval, že se začínají v poštov-
ních schránkách objevovat 

inzeráty nabízející odkup bytů. Byl 

na ně upozorněn přímo v místě pro-
bíhajících stavebních úprav během 
kontrolního dne. Další stížnosti ob-
čanů a také nové letáky se objevu-
jí v jeho pracovním e-mailu: „Dobrý 
den, pane místostarosto. Posílám Vám 
informaci o dalším kontaktování nájem-
níků v Jeseniově ulici fi rmou, která by 
zjevně ráda parazitovala na nájemní-

cích v nouzi. Tento vzkaz jsme měli včera 
ve schránce. Tentokrát není tak propra-
covaný, ale k rozčilení i tak stačí!“ Další 
příspěvek poukazuje na skutečnost, 
že se podnikavec zaštiťuje lékařským 

titulem. „Dobrý den, pane místostaros-
to. Opravdu jsem netušila, že vás budu 
kontaktovat tak brzo. Nabídka parazitů 
je v příloze. Z mého pohledu je zrůdnější 
zneužití lékařského titulu.“

Cílem pochybných zprostřed-
kovatelských fi rem je získat obecní 
byt, který půjde brzy do privatiza-
ce. Letáky cílí především na senio-

ry a nájemníky, kteří mají fi nanční 
problémy. V nejhorším scénáři mo-
hou důvěřiví lidé přijít o střechu 
nad hlavou a ze dne na den se stát 
bezdomovci. „Doporučuji občanům, 
ať se v případě jakýchkoliv pochybnos-
tí, týkajících se případné privatizace 
bytu, ve kterém bydlí, obrátí na zaměst-
nance městské části nebo přímo na mne 
a na podobné inzeráty vůbec nereagují. 
Jsou to vesměs nabídky k účasti na pod-
vodu, na jehož konci by mohli nájemci 
přijít nejenom o byt, ale i o peníze,“ va-
ruje zástupce starostky Jan Materna, 
do jehož kompetence patří privati-
zace bytů.

Nejmenované společnosti nabí-
zejí například nalezení náhradního 
obecního bytu, fi nanční kompen-
zaci až 1,5 milionu korun či úhradu 
případných dluhů na nájmu a exe-
kucích. V případě, že by nájemníci 
chtěli nadále zůstat ve svém bytě, sli-
bují nižší nájemné s možností dožití. 
V rezervační smlouvě pak ale infor-
mace o odměně nebo věta o dožití 
chybí. O tom svědčí smutný případ 
seniorky z druhého pražského obvo-
du. „Jednatel z realitní sítě mi při čet-
ných návštěvách sliboval, že mě v bytě 
nechá do smrti bezplatně bydlet, dá mi 
odměnu sto tisíc korun a zaplatí náklady 
spojené s privatizací. Smlouvu jsem po-
depsala na poště. Až doma jsem zjistila, 
že nic z toho, co mi nasliboval, ve smlou-
vě ve skutečnosti není.“

Podobné praktiky Holeček zcela 
odsuzuje. „Podvodníci tuší, že se měst-
ský majetek bude po stavebních úpra-
vách privatizovat, chtějí toho využít 
ve svůj prospěch a obohatit se na úkor 
občanů. Tyto praktiky se mi hluboce 
hnusí. Lidský hyenismus nezná mezí,“ 
prohlásil. Obdobný názor zastává 
také zástupce starostky pro sociální 
oblast David Gregor: „V ohrožení jsou 
především senioři, kteří na Praze 3 pro-
žili velkou část svého života, a v důsled-
ku klamavých informací mohou nabýt 

dojmu, že se musí vystěhovat, protože 
nebudou mít dostatek prostředků získat 
svůj byt v rámci privatizace. To je samo-
zřejmě hluboký omyl. Pokud nájemník 

nemá dostatek fi nancí, může i nadále 
bydlet ve svém bytě za stejných podmínek 
jako doposud.“ 

-red-

Ve schránkách domů na Praze 3 se objevily pochybné letáky nabízející odkoupení bytu

Letáky cílí především na osoby ve fi nanční nouzi

Před podezřelou inzercí varuje i úřad ombudsmana

Neopatrní důvěřivci mohou přijít o byt i peníze

PŘÍPAD PRO OMBUDSMANA
Úřad ombudsmana Prahy 3 evidu-
je několik upozornění na aktivity po-
chybných agentur nabízejících for-
mou letákové inzerce odkup bytů 
určených k privatizaci a důrazně před 
nimi varuje. V případě zájmu o konzul-
taci se obraťte na Zdeňku Hoškovou, 
tel. 222 116 451, e-mail zdenkah@
praha3.cz.

Několik praktických rad
•  Pokud se vám objeví ve schrán-

ce nedůvěryhodný leták, který vás 
nutí třeba k  vystěhování, vyhledej-
te pomoc odborníka – například 
ombudsmana

•  Nikdy nepodepisujte nic, čemu ne-
rozumíte, s čím nesouhlasíte nebo 
pod nátlakem 

•  Spolehlivé informace o privatizaci 
bytů vám poskytne Úřad městské 
části Praha 3
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Čistá Trojka bude pomáhat s úklidem další čtyři roky
S čistotou na ulicích městské čás-
ti začali v  loňském roce pomáhat 
radnici i  samotní občané. Svými 
podněty pomohli zrychlit úklid ve-
řejného prostranství. Usnadnila 
jim to služba Čistá Trojka. 

Radnice Prahy 3 se pro zřízení Čis-
té Trojky inspirovala ve světě, kde 
podobné projekty úspěšně fungují 
řadu let a ze strany obyvatel se těší 
trvalé přízni. Během uplynulých 
devíti měsíců fungování se osvědči-
la také Čistá Trojka. Radní Prahy 3 
se proto rozhodli službu zachovat 
i v příštích letech. „Po vyhodnocení 
loňského roku jsme vypsali veřejnou za-
kázku na pokračování projektu a nyní 
máme smluvně ošetřené pokračování 

Čisté Trojky na další čtyři roky,“ říká zá-
stupce starostky Jan Materna, který 
je odpovědný za životní prostředí 

městské části. „Smyslem služby je sna-
ha stále zlepšovat prostředí, ve kterém 
žijeme. Chceme žít ve městě, které bude 

oázou klidu, kde udržované plochy zele-
ně, parků, ulic, veřejných prostranství 
bez odpadků, nedopalků, psích exkre-
mentů, přeplněných kontejnerů budou 
samozřejmostí,“ dodává Materna.

Čistá Trojka bude pokračovat 
v modelu, na který si lidé zvykli 
a využívají ho. Nadále bude přijí-
mat podněty telefonicky, mailem, 
prostřednictvím webového portálu 
nebo osobně v kanceláři. Stále také 
platí, že bude poskytovat informa-
ce o tom, jak byl konkrétní podnět 
vyřešen. Čistá Trojka bude podle 
zadání radnice provádět také mi-
mořádný úklid. „Služba rozhodně ne-
nahrazuje plošný úklid, který probíhá 
ve stejném rozsahu jako doposud. Je-
jím posláním je odstraňovat nenadálé 

nedostatky v ulicích Prahy 3,“ dodává 
Jan Materna. Čistá Trojka bude též 
provádět aktivní monitoring území, 
kdy motorizovaná úklidová hlídka 
bude vyhledávat odpad na veřej-
ném prostranství a následně zajistí 
jeho likvidaci. Věnovat se bude též 
nefunkčnímu mobiliáři či veřejné-
mu osvětlení. Veškeré nedostatky, 
buď avizované, nebo již vyřešené, 
se následně objeví na webových 
stránkách Čisté Trojky. Stejně tak 
se o jejích aktivitách dozvíte na fa-
cebookovém profi lu. 

Saša Kroucký

Farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad přinesou řadu novinek
Oblíbené farmářské trhy na  ná-
městí Jiřího z Poděbrad mění své-
ho provozovatele. Městská část 
Praha 3 počítá s  tím, že výherce 
výběrového řízení zvýší kvalitu 
a  atraktivitu farmářských trhů, 
které platí v Praze za jedny z nej-
vyhledávanějších. 

Do tendru, který byl vypsán před 
vypršením stávající smlouvy, se při-
hlásilo pět zájemců. Komise hod-
notila především celkovou koncep-
ci, organizaci a personální zajištění 
farmářských trhů, rozsah a skladbu 
sortimentu a dodavatelů, dopro-
vodný program a zkušenosti s pořá-
dáním obdobných akcí.  Na zákla-
dě obsahu předložené nabídky pak 
vybrala společnost World Producti-
on. „Chceme, aby farmářské trhy na Ji-
řáku úspěšně pokračovaly jako doposud 
a aby lidem nabídly ještě lepší sortiment 
a nové služby, které trhy oživí a zvý-
ší jejich atraktivitu. Vítězná nabídka 
toto všechno obsahuje a já věřím, že se 
lidé mají na co těšit,“ uvedl zástupce 
starostky Alexander Bellu. Opozič-
ní Žižkov (nejen) sobě s postupem 

radnice nesouhlasí: „Výběrko nebylo 
nutné dělat, trh funguje kvalitně a ge-
neruje pro MČ mimořádné výnosy. 
Když už bylo vyhlášeno, měla radnice 
nastavit podmínky tak, aby trh nemohl 
provozovat subjekt bez předchozích zku-
šeností, tzn. neumožnit prokázání refe-
rencí přes subdodavatele,“ říká k tomu 
zastupitel Ondřej Rut.

Farmářské trhy o rozsahu 22 stán-
ků budou v provozu ve stejné dny 
jako doposud, tedy ve středu, čtvr-
tek, pátek a v sobotu. Na návštěv-
níky ale čeká řada novinek. Bu-
dou moci hlasovat pomocí žetonu 
o Značku ověřeného farmáře, pro 
drobné podnikatele bez větší pro-
dukce bude možný smíšený stánek. 
Nový provozovatel uvažuje také 
o roznášce farmářských produktů 
do okolních restaurací nebo přímo 
do domácností, fi rmy budou moci 
využít například program Zdravá 
snídaně aneb Snídaně do fi rmy. Far-
mářské trhy nabídnou také program 
asistovaného nákupu pro hendike-
pované. „Většinu těchto služeb a pro-
duktů bychom rádi zavedli v průběhu 
druhého roku provozu. V první fázi se 

chceme zaměřit na projekty pro speci-
fi cké skupiny občanů Prahy 3 a pro pří-
spěvkové organizace městské části,“ vy-
světluje jednatel společnosti World 
Production Radek Franc. 

Nový provozovatel trhů se navíc 
zavázal dodat zdarma do škol zřizo-
vaných MČ Praha 3 během každého 
školního roku zeleninu v hodnotě 
20 tisíc korun. Během farmářské se-
zóny dodá bezplatně ovoce a zeleni-
nu od lokálních producentů v ceně 
15 tisíc korun také Pečovatelské služ-
bě Prahy 3, která spravuje domovy 

pro seniory, a Integračnímu centru 
Zahrada, jež pečuje o postižené děti. 
Pro seniory, kteří překročili hranici 
65 let, bude navíc možná desetipro-
centní sleva na nákup potravin.

Nedílnou součástí trhů budou 
po konzultaci s žižkovskou radni-
cí malé kulturní akce a workshopy. 
Jako bonus si nový provozovatel 
připravil také dovoz čerstvého ovoce 
a zeleniny do sociálních zařízení pro 
seniory či do základních škol na úze-
mí třetí městské části. 

-red-

Vrátí se na Viktorku mezinárodní fotbal?
Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová a šéf Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta 
se na společné schůzce shodli, že Viktoria Žižkov je jejich srdeční záležitostí a Žižkov si zaslouží 
fotbalovou podívanou mezinárodní úrovně. 

Plánujeme požádat ministerstvo 
školství o dotaci na rekonstrukci 
stadionu, vylepšit tribuny, záze-
mí i parkování. Pokud se nám 

podaří získat do majetku i přilehlý parčík, 
který patří odborovým svazům, projde též 
rekonstrukcí,“ vyjmenovává plány sta-
rostka Vladislava Hujová. „Viktorka 
Žižkov je legendou a bezpochyby si zaslou-
ží důstojné prostory pro hru i odpovídající 
zázemí,“ potvrzuje slova starostky její 
zástupce Alexander Bellu. Šéf Fotba-
lové asociace ČR Miroslav Pelta tyto 
úvahy vítá a chce je podpořit: „Snahu 
radnice Prahy 3 určitě podpoříme a tě-
ším se, že na žižkovský trávník zavítají 
i věhlasné evropské kluby.“ Rekonstruk-
ce stadionu by mohla mít návaznost 

na vybudování nových výstupů z me-
tra stanice Hlavní nádraží, které se při-
pravuje na roky 2018 až 2019. Tím by 
se pro návštěvníky zkvalitnilo i napo-
jení na MHD. „Na novou podobu stadio-
nu již máme studii. Celkové náklady by se 
pohybovaly od 80 do 150 milionů korun 
podle rozsahu rekonstrukce,“ upřesňuje 
plány starostka Hujová. 

V pražské čtvrti Žižkov se začal hrát 
fotbal roku 1897. První kroužky a od-
díly se zde začaly organizovat kolem 
roku 1900. Klub s názvem Viktoria 
vznikl už tehdy, ale záhy zanikl. Krou-
žek se stejným jménem pak v roce 1903 
obnovili členové České obce sokolské 
Karel Pittl, Josef Friedl a Rudolf Bus. 
První mužstvo se skládalo převážně ze 

studentů žižkovských škol. Stanovy 
klubu byly schváleny v roce 1904, čímž 
se kroužek proměnil v plnoprávný tým 
– Sportovní klub Viktoria. V roce 1906 
zaznamenal první významný úspěch, 
vítězství nad Spartou 1:0. Nejslavněj-
ší sezónu pak zažil tým v roce 1928, 
když vyhrál fotbalovou ligu před Sla-
vií a Spartou. Tři roky po tomto trium-
fu vznikl román Muži v ofsajdu z pera 
velkého fandy Viktorie Karla Poláčka. 

A jen tak mimochodem – žižkovský 
červenobíle pruhovaný dres je hned 
po tom slávistickém druhým nejstar-
ším dodnes užívaným dresem nejen 
fotbalovým, ale sportovním vůbec. 
  Saša Kroucký

Žižkovský stadion má už svou novou virtuální podobu

Hlídka Čisté Trojky bude dál zajišťovat pořádek na Praze 3 

Tržiště na Jiřáku chce nově nabízet také smíšené stánky 

Druhý ročník 
projektu 
Participativní 
rozpočet začíná

Radnice Prahy 3 opět vyčlenila ze 
svého rozpočtu dva miliony korun, 
které lze použít na vylepšení měst-
ské části za  vaší účasti. Své ná-
vrhy můžete směrovat na podatelnu 
ÚMČ Praha 3 již od  února. Znovu 
budete mít možnost o  nich disku-
tovat na  sousedských setkáních. 
Vyvrcholením pak bude hlasová-
ní  o  tom, které návrhy má radnice 
realizovat. Pravidla a  obecné infor-
mace o  participativním rozpočtu 
i  výsledky loňského ročníku nalez-
nete na webových stránkách a také 
v dalších číslech Radničních novin. 

www.cistatrojka.cz 

www.facebook.com/CistaTrojka/

www.participativni-rozpocet.cz/praha3/
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Stavební práce se loni zdržely kvůli 
obstrukcím 
Praha 3 v loňském roce investovala do rekonstrukcí či jiných stavebních úprav objektů ve svém 
majetku 238 milionů korun. „Rádi bychom, aby výsledná částka byla vyšší. Kvůli obstrukcím, 
které uchazečům umožňuje zákon o stavebních zakázkách, však došlo u některých staveb 
ke zpoždění,“ říká zástupce starostky Ivan Holeček.  

Loni byly úspěšně dokonče-
ny například rekonstruk-
ce pátého a šestého patra 
na Poliklinice Vinohrady, 

přístup na cyklostezku z ulice Pod 
Vítkovem či rekonstrukce umělé 
trávy fotbalového hřiště sportovní-
ho a rekreačního areálu Pražačka. 
Podle plánu byly v loňském roce 
realizovány také opravy bytů a ne-
bytových prostor v Domě s pečo-
vatelskou službou v Roháčově uli-
ci a úpravy parku Parukářka. Zde 
bylo mimo jiné postaveno psí hřiště 
a vybudována grilovací místa.

Velkou pozornost věnovala rad-
nice v roce 2016 také opravám a re-
konstrukcím školních zařízení. 

Z nejvýznamnějších investic lze na-
mátkou jmenovat vytvoření nové 
sprinterské dráhy se zastřešením 
u základní školy Jeseniova, rekon-
strukci střechy na dalším pavilonu 
základní školy Chelčického a rozší-
ření jídelny v Základní škole K Lu-
činám. V mateřských školách byly 
zrekonstruovány kupříkladu rozvo-
dy vody a vyměněna okna. „Za zmín-
ku určitě stojí i akce, které městská část 
provedla takzvaně mimo plán. Šlo na-
příklad o celkovou modernizaci osvět-
lení v Základní škole Perunova, která 
přinese výrazné úspory na provozu,“ 
připomíná zástupce starostky Hole-
ček. Pro zvýšení komfortu pak byla 
v prostorách pro klienty pobočky 

městského úřadu v Seifertově ulici 
nainstalována nová klimatizace. 

V loňském roce se bohužel po-
měrně dlouho čekalo na zaháje-
ní největší investiční akce Prahy 3, 
kterou představuje revitalizace pa-
nelových domů. Vina však nebyla 
na straně radnice. Její zaměstnan-
ci museli respektovat platné zá-
kony, kvůli kterým došlo ke zpož-
dění podpisu smluv s dodavateli 
a tím i k zahájení stavebních prací 
až v druhé polovině roku. „Napláno-
váno bylo daleko víc. Zákony ale nelze 
obcházet. Zůstává otázkou, nakolik vše 
v praxi zlepší nový zákon o veřejných 
zakázkách,“ dodává Ivan Holeček. 

-daf-

zpravodajství

Zástupci radnice debatovali s občany Jarova 
Jarov prochází zásadními změnami, 
které bezprostředně ovlivňují život 
místních obyvatel. Další pravidelná 
debata se zástupci radnice Prahy 3 
se proto stala prostorem, kde bylo 
možné veškeré aktuální události 
prodiskutovat. Tentokrát se mluvilo 
především o dopravě, kontejnerech 
a zónách placeného stání. 

Debata s občany Jarova se ode-
hrála 29. listopadu v KC Vozovna 
a na otázky občanů odpovídal zá-
stupce starostky Alexander Bellu se 
svou kolegyní z vedení městské části 
Lucií Vítkovskou, která má na staros-
ti oblast dopravy. „Vždy jsem rád, když 
se s občany na debatě potkám. Můžeme 
probrat, co je v okolí jejich bydliště nejví-
ce pálí a jak jim s tím radnice může pří-
padně pomoci,“ říká Alexander Bellu 
a dodává: „Pro občany samozřejmě tyto 
debaty organizujeme pravidelně.“ 

Debata byla rozdělena do třech 
bloků a tentokrát se točila přede-
vším kolem problematiky dopravy 
a také kontejnerových stání. Jarov 
je totiž ta část Prahy 3, kde se prá-
vě dějí zásadní změny, ať už se to 
týká oprav přechodů, rekonstrukce 
komunikací nebo zavádění nových 
parkovacích zón. Občané Jarova 
si tak zvykají na mnoho novinek, 
které se jich bezprostředně dotýka-
jí. „V oblasti Jarova došlo k mnohým 
změnám, které vedly ke zklidnění do-
pravy, například omezení rychlosti vo-
zidel. Také jsme navýšili počet stráž-
níků,“ říká zástupkyně starostky 
pro oblast dopravy Lucie Vítkov-
ská. Řešili se také stavební úpra-
vy komunikací, které jsou aktuálně 
v přípravě. Konkrétně nás v této 
lokalitě čeká druhá fáze opravy 
Malešické ulice, a to v létě tohoto 
roku. 

Řeč samozřejmě přišla i na pod-
něty, které vzešly z řad občanů. Na-
mátkou jmenujme problematiku 
kontejnerů na tříděný odpad, za-
střešení kontejnerových stání nebo 
průjezd v ulici V Zahrádkách. Do-
šlo také na bilancování toho, co 
se na Jarově v oblasti dopravy zá-
sadně změnilo. Zdárně se podařilo 
ukončit první etapu opravy Male-
šické a upravit hned několik křižo-
vatek. Konkrétně v ulicích Na Ja-
rově, Pod Lipami a Koněvova. 
První dvě stavby fi nancovala měst-
ská část Praha 3 společně s  BESIP, 
na poslední šly fi nance z rozpočtu 
hlavního města Prahy a BESIP. 
Téměř samostatnou debatou pak 
byla otázka fungování placených 
parkovacích zón, které na Jarově 
vznikly v loňském roce.   
 Jan Novotný

Antigraffi ti program vlastníky nemovitostí zaujal
Antigraffi ti program, který radni-
ce Prahy 3 zahájila v  loňském 
roce, pokročil do další fáze. Po 
tom, co starostka oslovila dopi-
sem téměř 4 000 vlastníků nemo-
vitostí na Praze 3, se vrátilo 2 000 
žádostí o zařazení do programu. 
Sto vlastníků mělo už ke konci 
loňského roku s radnicí podepsa-
né smlouvy.

Cílem antisprejerského programu je 
potlačení, prevence a náprava van-
dalismu, k němuž dochází ze strany 
třetích osob ve formě poškozování 
nemovitých věcí takzvanou graffi  ti 
tvorbou bez souhlasu majitele ne-
movitosti na území Prahy 3. Veške-
ré náklady na čištění těchto nemovi-
tostí bude hradit městská část. Jejich 

majitelům z toho nevyplývá žádná 
fi nanční spoluúčast, pouze se musí 
do programu přihlásit a podepsat 
smlouvu s městskou částí.

Radnice předpokládá, že první 
graffi  ti budou odstraněna počátkem 
roku 2017, jakmile to dovolí poča-
sí. Technologie čistění vyžaduje to-
tiž teplotu alespoň 8 stupňů Celsia. 
Požadavky na čištění budou hlášeny 
na telefonický dispečink fi rmy, která 
odstraňování graffi  ti zajistí. Ta vze-
jde z výběrového řízení. „Na čištění 
domů obecních či příspěvkových organi-
zací jsme si již připravili fi nanční pro-
středky, abychom mohli začít i dříve, 
samozřejmě v závislosti na počasí,“ do-
dává starostka Hujová.  

Ze začátku bude sice třeba vy-
pořádat se s velkým množstvím 

posprejovaných fasád, přesto by 
v ideálním případě mělo dojít k od-
stranění graffi  ti do dvou pracovních 
dnů. Žádost o vyčištění fasády může 
přitom provést kdokoli, nejen vlast-
ník registrované nemovitosti. Stačí 
využít kontakty uvedené níže.   
 Saša Kroucký

Na místě tragické nehody je dnes 
bezpečnější křižovatka
Symbolicky na konci loňského lis-
topadu, kdy jsme si připomněli 
7. výročí tragické nehody, při které 
na cestě ze školy zemřela osmiletá 
školačka, byla dokončena rekon-
strukce křižovatky Rokycanova - 
Prokopova.

Smutnou událost, kdy osmiletá 
Anežka zemřela na křižovatce pod 
koly nákladního vozu jedoucího 
na stavbu, si připomněli v listopa-
du zástupci radnice, děti z Lupáčov-
ky, kam Anežka chodila, a členky 
neziskové organizace Pražské mat-
ky. Právě na popud zmiňované ne-
hody, která všemi silně otřásla, byly 
zahájeny debaty o rekonstrukci této 
nebezpečné křižovatky, které trvaly 
sedm let. 

Při rekonstrukci komunikace, 
která byla na podzim zdárně dovrše-
na, vznikly rozdělené přechody s os-
trůvky a byly rozšířeny chodníky. 
Přímo na místě tragické nehody byla 
vozovka zúžena do jednoho pruhu, 
přechod byl vyzdvižen na úroveň 
chodníku a doplněn sloupky. „Při 

debatách s TSK o podobě rekonstruk-
ce jsem dbala na to, aby byly do projek-
tu zapracovány veškeré možné technic-
ko-bezpečnostní prvky, které pomohou 
zabránit vzniku dalších nebezpečných 
situací. Bezpečnost chodců je pro nás 
nesmírně důležitá, především pak v mís-
tech, kde je zvýšený pohyb dětí,“ dodává 
zástupkyně starostky pro oblast do-
pravy Lucie Vítkovská.

Radnice se po celou dobu, kdy 
se o rekonstrukci jednalo, snažila 
předejít dalším tragickým nehodám 
a přechod na křižovatce Rokycano-
va - Prokopova nechala hlídat měst-
skou policií. „Křižovatka byla hlídá-
na příslušníky městské policie zvláště 
v době, kdy děti ráno chodí do přilehlé 
školy. A protože jde o velice frekventova-
nou komunikaci, pokračují zde hlídky 
i teď, kdy je rekonstrukce křižovatky již 
hotová,“ říká starostka třetí městské 
části Vladislava Hujová. Za přispě-
ní hlídek městské policie se radnice 
snaží eliminovat nebezpečí i na dal-
ších deseti místech, jež se nacházejí 
v bezprostřední blízkosti škol.   
 -red-

Účastníci vzpomínkového aktu na křižovatce Rokycanovy a Prokopovy ulice

Hlášení nových případů
e-mail: antigraffi ti@cistatrojka.cz
tel.: 777 553 574

Smlouvy o účasti 
v programu
e-mail: sulcova.katerina@praha3.cz
tel.: 222 116 758

Zastřešená běžecká dráha ZŠ Jeseniova  Foto Radko Šťastný
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Anketa Očekávání, cíle a priority pro rok 2017 
Z hlediska mé 
kompetence 
územního roz-
voje Prahy 3 
uvítám, kdyby 
IPR konečně 
zorganizoval 

veřejnou urbanistickou soutěž 
na lokalitu NNŽ, jak to již rok 
požadujeme. Vítězný návrh by 
měl být podkladem pro změnu 
územního plánu NNŽ a okolí. 
Praha 3 bude nadále podnikat 
kroky, aby urychlila transfor-
maci budovy NNŽ na kulturně-
-vzdělávací centrum v souladu 
s memorandem podepsaným 
mezi Ministerstvem kultury, hlav-
ním městem Praha, městskou 
částí Praha 3, Českými drahami 
a Žižkov Station Development. 

Vladislava Hujová (TOP 09), 
 starostka

V letošním 
roce bych se 
rád zaměřil 
na dotaže-
ní projektů 
v rámci Smart 
City. Aktuálně 

toho totiž máme v této oblasti 
u nás na Praze 3 rozpracová-
no opravdu hodně. Namátkou 
třeba chytré parkování pomo-
cí parkovacích senzorů. Chci, 
aby každý řidič mohl pohodlně, 
rychle a bez problémů zapar-
kovat díky chytré mobilní apli-
kaci propojené právě s těmito 
senzory. Samozřejmě budeme 
i nadále pokračovat v již osvěd-
čeném nákupu energií pomocí 
chytrých aukcí, čímž spoříme 
peníze radnici i občanům.

Alexander Bellu (ODS), 
zástupce starostky

Prioritou ČSSD 
pro rok 2017 
jsou investice, 
kterými chce-
me zpříjemnit 
a zkvalitnit život 
všech obyvatel 

Prahy 3. Dočkáme se zejména 
revitalizace vnitrobloků, pokračo-
vat budou též kompletní opravy 
fasád a přízemních prostor pane-
lových domů a příprava výstavby 
moderního domova s pečovatel-
skou službou v ulici K Lučinám, 
který poskytne dostatek lůžek 
pro naše seniory. Důležité je pro 
nás i další odstraňování bariér ve 
veřejném prostoru a zvelebování 
parků, hřišť a dalších veřejných 
prostranství.

Irena Ropková (ČSSD), 
zastupitelka

Nemyslím 
si, že dojde 
v příštím roce 
k nějaké zá-
vratné změně, 
co se týče trhu 
práce. Měla by 

ale určitě nastat nějaká změna 
v pobírání podpory od ÚP. Je 
těžké překonat fi nanční i psy-
chické trauma, které vznikne při 
ztrátě zaměstnání, tady je pod-
pora nutná. Tato skupina neza-
městnaných spolupracuje s ÚP 
a nechtějí zůstat na dávkách 
delší dobu, a přitom jsou na tom 
stejně, jako ti, kteří si pletou tuto 
dobu s příjemnou placenou do-
volenou a určitě vědí, jak si ji co 
nejdéle prodloužit. 

Alena Hronová (KSČM), 
opoziční zastupitelka

Jelikož se blíží 
podzim roku 
2018, a tudíž 
čas komunál-
ních voleb, 
očekávám 
od vládnoucí 

koalice, že rok 2017 pojme jako 
klasicky předvolební. V oblasti 
investic do veřejného prostoru 
tak budou především napravo-
vány resty z minulosti a jejich 
dokončení bude naplánová-
no na rok 2018, aby se vedení 
radnice před volbami mělo čím 
chlubit. Osobně bych jako priori-
tu viděl oblast dopravy a rekon-
strukci ulic Husitská a Koněvo-
va. A závěrečné zamyšlení – co 
zvážit přejmenování Koněvovy 
ulice na Hartigovu?

Tomáš Štampach (SSO), 
opoziční zastupitel

Radnice před-
časně uzavřela 
a zbourala 
školku v Buko-
vé ulici, měla 
by rychle po-
hnout s pří-

pravou stavby nové. Prioritou by 
obecně měly být reálné investiční 
cíle místo líbivých slibů. V mi-
nulém roce se měla revitalizo-
vat většina panelových domů, 
rekonstruovat Husitská, stavět 
nové občerstvení na Parukář-
ce, revitalizovat Kostnické nebo 
Komenského náměstí. Dopadne 
to dobře, když se radnici podaří 
realizovat polovinu loňských roz-
počtovaných investic. To je letos 
třeba změnit.

Ondřej Rut (ŽnS), 
opoziční zastupitel

Co čeká Prahu 3 v roce 2017?
Trojka má na rok 2017 v plánu vedle dalších projektů, jako je třeba úprava ulic Husitská 
a Koněvova, modernizace bazénu na Pražačce nebo výstavba mateřské školy v Bukové ulici, 
dokončení rekonstrukce Kostnického a Komenského náměstí. Mezi projekty, kterým se bude letos 
věnovat, patří také Nákladové nádraží Žižkov.  

Radnice chce letos urychlit 
vybudování kulturně-vzdě-
lávacího centra na území 
Nákladového nádraží Žiž-

kov. Rada městské části proto v pro-
sinci 2016 stáhla podnět na změnu 
územního plánu pro oblast NNŽ, 
aby umožnila naplnění Memoran-
da o vzájemné spolupráci s cílem 
konverze nádraží na kulturně-vzdě-
lávací centrum, podepsaného mezi 
Ministerstvem kultury, hlavním 
městem Praha, městskou částí Praha 
3, Českými drahami, a. s., a Žižkov 
Station Development, a. s. „Stažením 
změny chce městská část urychlit trans-
formaci budovy Nákladového nádra-
ží Žižkov na kulturně-vzdělávací cent-
rum, a předejít tak v budoucnu dalším 
nesrovnalostem. Zároveň je městská část 
připravena poskytovat Magistrátu hl. 
m. Praha a Institutu plánování a roz-
voje hl. m. Prahy maximální součinnost 
při vyhlášení architektonické soutěže 
na konverzi budovy NNŽ a urbanistické 
soutěže na lokalitu NNŽ a přilehlá úze-
mí,“ říká k tomu starostka Prahy 3 
Vladislava Hujová a dodává: „Věřím, 
že nově ustavené vedení IPR si zacho-
vá svoji nezávislost a nepodlehne tlaku 
a manipulaci ze strany Petry Kolínské 
a Matěje Stropnického.“

Kostnické náměstí čeká 
revitalizace 

Kostnické náměstí vzniklo v roce 
1889 při výstavbě Žižkova. V západ-
ní části je propojeno s Husineckou 
ulicí širokým schodištěm. Výrazný 
výškový rozdíl mezi touto ulicí a ná-
městím je řešen masivní žulovou 
opěrnou zdí. V době svého vzniku 
bylo navrženo jako parkové náměs-
tí. V druhé polovině 20. století měl 
prostor charakter zanedbaného pro-
stranství. Původní charakter místa 

navíc potlačila stavba trafostanice, 
vznikly zde úzké prostory, které jsou 
nejen nevzhledné, ale také proble-
matické z hlediska bezpečnosti. 

V 90. letech minulého století byla 
provedena úprava prostoru, která 
vedla k jeho částečné rehabilitaci. 
Návrh byl založen na respektování 
čtyř stávajících hodnotných dřevin 
a výstavbě nízkých zídek, vznikly 
zde plochy pro zahuštěné výsadby 
dřevin a zpevněné plochy. 

Cílem chystané revitalizace je 
posílit funkci náměstí jako prosto-
ru pro setkávání, rozmanité aktivi-
ty a krátkodobý odpočinek obyva-
tel i návštěvníků města. Návrh se 

vrací k původní myšlence parkové-
ho náměstí, které je ale přetvořeno 
do podoby odpovídající 21. století 
s respektováním genia loci této části 
Žižkova. 

Základem kompozice budou čty-
ři vzrostlé stromy, které poskytnou 
stín, budou pohlcovat prach a po-
zitivně ovlivní mikroklima. Vlast-
ní prostor náměstí zůstane volný, 
aby umožňoval rozmanité aktivi-
ty. Okolí trafostanice je začleněno 
do celkového návrhu s cílem zajistit 
možnost dobře proveditelné údrž-
by i bezpečnost. K zahájení stav-
by dojde letos, k jejímu dokončení 
v roce 2019.

Proměny se dočká i Komenského 
náměstí 

Náměstí, které sloužilo jako par-
koviště, bylo provizorně oseto trá-
vou. ÚMČ nechal zároveň třemi ar-
chitektonickými ateliéry zpracovat 
studie, které v červnu 2013 představil 
veřejnosti. Občané tehdy mohli své 
názory vyjádřit v anketě a při veřej-
ném projednání. Na základě připo-
mínek veřejnosti a stanovisek přísluš-
ných výborů a komisí vybrala RMČ 
návrh rekonstrukce podle ateliéru 
MCA Atelier s.r.o. Cílem projektu 
je vytvořit prostor, jemuž dominu-
je na jižní straně Hudební gymná-
zium HMP, na západě budova DPS 

a na severu uliční fronta s poštou 
a obchody. Východní stranu pak tvo-
ří panelový dům, připravený k rekon-
strukci a následné privatizaci. 

Komenského náměstí bylo v mi-
nulosti zasaženo výstavbou krytu 
civilní obrany, tzv. asanací okolních 
historických domů a výstavbou pa-
nelových domů. Cílem projektu je 
proto vrátit místu důstojnou po-
dobu parkového náměstí. Zahájení 
stavby je plánováno na podzim 2017. 
Komenského náměstí bude po úpra-
vách stejně jako Kostnické náměstí 
začleněno do koncepce Smart City. 

 Jan Dvořák

Vizualizace Kostnického náměstí podle návrhu architektky Hany Špalkové

.
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Jako zastupitel na Praze 3 a zároveň zastupi-
tel hlavního města mám možnost porovnat, jak 
se vyvíjí naše městská část v  porovnání s  ce-
lým hlavním městem. Bohužel musím konstato-
vat, že na hlavním městě často vládne nejistota, 
chaos, nekoncepčnost. 

Zatímco mnohde v  Praze chybí místa ve 
školkách a školách, v Praze 3 to není problém. 
Odvolávají se ředitelé pražských organizací, aby 
se pak dosadili zpátky. To se v  Praze 3 nikdy 

Na Nový rok si lidé dávají různá předsevzetí. Ne-
chci slibovat nesplnitelné. Rozpočet na  letošní 
rok je daný a v jeho intencích se musíme držet. 
Rok 2017 se ještě ani pořádně neroz běhl a už 
z řad některých opozičních zastupitelů zaznívají 
hlasy kritizující kde co. V  mém případě napří-
klad údajně opožděné investice v loňském roce. 
Rád bych vše uvedl na  pravou míru. Největší 
akcí v loňském a také v letošním roce byla a je 
rekonstrukce panelových domů. Ano, v  tom-
to případě došlo ke  zpoždění. Nikoliv však vi-
nou městské části Praha 3, ale kvůli námitkám 

Před rokem jsem Vám, milí čtenáři Radničních 
novin, přesně v  tuto dobu v  těchto novinách 
přála vše nejlepší do roku 2016. Strašně rychle 
ten rok utekl a já Vám chci opět popřát do roku 
2017. 

Minule jsem přála celému světu hlavně mír, 
což letos platí dvojnásobně. Žijeme ve  ve-
lice hektické době, ať jde o  válečné konfl ikty, 
uprchlíky, politickou situaci či situace, které člo-
věk až tak moc nemůže ovlivnit – přírodní kata-
strofy apod. Nechci tady vypočítávat, co denně 

I  v  tomto roce budeme klást důraz na otevře-
nost. Aktuálně v oblasti IT stále pracujeme pře-
devším na  programu otevírání dat, tzv. open 
data. V tomto roce bychom ho chtěli ještě roz-
šířit, vylepšit a  uživatelsky zpříjemnit. Otevřená 
data jsou podstatnou, ovšem stále ještě někdy 
podceňovanou, částí českého veřejného i sou-
kromého sektoru. Přispívají k větší transparent-
nosti veřejné správy i tvorbě nových komerčních 
služeb. 

Při letmém pohledu na rozpočet Prahy 3 a hlav-
ního města Prahy (např. na  internetu) každého 
zarazí chaos čísel v rozpočtu Prahy 3 a úhledné 
tabulky v  rozpočtu hlavního města Prahy. Pra-
ha má navíc u všech investic uvedené příslušné 
radní, odpovědné za navrženou investici, rozpo-
čet Prahy 3 je anonymní. Praha 3 používá meto-
diku prezentace rozpočtu někdy z konce 90. let, 
pro mne z nepochopitelných důvodů nevyužívá 
současných možností informačních technologií. 

První lednové dny bývají v myslích občanů čas-
to spojeny s výhledem a plány. I Svobodní mají 
na rok 2017 svá republiková předsevzetí a oče-
kávání. Ta se od  roku 2009 nemění. Svobod-
ní jsou názorově konzistentní. Naší prioritou je 
stále prosazování svobody občanů, nízké daně, 
minimum regulací a přerozdělování. Ideálem je 
malý stát, který zajistí vnější i vnitřní bezpečnost 
a vymahatelnost práva, ale nemontuje se lidem 
do jejich životů. Sám si chci rozhodovat, komu 
pronajmu byt, kdy a co budu nakupovat, jestli si 

nestalo. Nerealizují se žádné velké investiční 
akce, chybí vize, chybí zajímavé nápady. Oproti 
tomu Praha 3 přichází se smělou  vizí umístění 
Slovanské epopeje na Vítkov, aby tak přitáhla 
turisty nejen na Vítkov a do Karlína, ale i do dol-
ního Žižkova. 

Podařilo se pohnout s dlouhodobě zabloko-
vanou situací kolem Nákladového nádraží Žiž-
kov a v jeho severní části by se konečně mohlo 
začít stavět. Místo džungle tak vyrostou obytné 
domy a parky. Dočkali jsme se loni velmi vkus-
ného pomníku básníka Jaroslava Seiferta. Do 
nového antigraffi ti programu přišlo dva tisíce žá-
dostí, což je více než polovina vlastníků nemo-
vitostí na Praze 3. Máme koncepci Smart City 
pro Prahu 3. 

I přes problémy, které se někdy zákonitě 
vyskytnou, můžeme říci, že Praha 3 žije svým 
životem. Jako Váš zastupitel a předseda ce-
lopražské TOP 09 přeji tedy Vám, všem svým 
sousedům, aby se Praze 3, Vašemu i mému do-
movu, v roce 2017 dařilo co nejlépe. A doufej-
me, že se tak bude dařit i celé Praze. 

neúspěšných uchazečů ve výběrových řízeních 
a  množství dotazů v  jejich průběhu. Radnice 
také musela respektovat platný zákon o veřej-
ných zakázkách, který výběrová řízení zpoma-
lil. Boj s úředním šimlem jsme nicméně vyhrá-
li a první etapa je tak v plném proudu. Údajně 
také nebylo investováno do  mateřských a  zá-
kladních škol. K tomu snad není ani co říct. Na-
opak, byl jsem to právě já, kdo dohlížel na  to, 
aby investice a  opravy probíhaly podle plánu. 
Osobně jsem navštívil ředitele školských zaříze-
ní, na jejichž základě se poprvé podařilo stanovit 
plán oprav do dalších let.

Z výše popsaného je doufám jasné, že Pra-
ha  3, co se týče investičních akcí, nezahálí. 
Ba naopak. V  roce 2016 byla nad rámec na-
příklad provedena rekonstrukce ordinací a pří-
zemí na  poliklinice Vinohrady či vybudováno 
fi tness hřiště v  ulici Pod Lipami a  v  parku Ži-
dovské pece. Pravdou zůstává, že pro rok 2017 
je na investice vyčleněn menší objem fi nančních 
prostředků. Co bude tedy nad rámec rozpočtu, 
nebude moct být realizováno. Mohu ale obča-
ny ujistit, že co je naplánováno, bude prosta-
věno. 

slyšíme, zažíváme a co nám dělá starosti. A byla 
bych ráda, kdybychom měli takových starostí 
co nejméně, aby bylo samozřejmostí, že žijeme 
klidně a spokojeně ten běžný, všední život, který 
máme každý den. Abychom byli spokojení, měli 
zaměstnání, doma pohodu a hlavně byli zdraví. 

Mé přání pro Vás shrnu takto: Přeji Vám 
všem, abyste ráno vstávali s  pocitem zdraví, 
klidu a  radosti z  nového dne. A  večer usínali 
opět s pocitem zdraví, ale navíc s pocitem štěs-
tí a spokojenosti z prožitého dne. A to všechno 
Vám přeji 365krát. 

A  s  novoročními předsevzetími to nepřehá-
nějte. Toto období je čas bilancování splnění 
starých novoročních předsevzetí a slibování si, 
jak letos lépe budeme svá nová předsevzetí na-
plňovat. To známe všichni. Ale podle mě je dů-
ležité mít radost z  toho, co jsme dokázali, co 
umíme, komu jsme udělali radost, co se nám 
podařilo a  co jsme splnili, aniž jsme si to sta-
novili jako novoroční předsevzetí. Prostě mít ten 
dobrý pocit každý den celý rok. 

Rada naší městské části již přijala konkrétní 
kroky k  tomuto projektu, zejména  jednomyslné 
schválení závazné směrnice pro otevírání dat. Tato 
směrnice je vlastně takovým „jízdním řádem“ pro 
zavádění koncepce otevřených dat na  Praze  3. 
Velkou výhodou těchto dat je, že jsou komplet-
ně katalogizovaná a strojově čitelná – může je pak 
tedy po zveřejnění snadno využít třetí strana, na-
příklad pro rozvoj své fi rmy a podnikání. 

Různé fi rmy a společnosti, především podni-
kající v oboru IT, tuto možnost velmi vítají, jelikož 
tyto věci, které tolik potřebují ke  svému podni-
kání, veřejná správa blokuje. Cílem celé rady je 
ale od začátku kromě katalogizovaných dat při-
pravit také jednoduše srozumitelný portál, kte-
rý občanům ukáže, jak je možné otevřená data 
využít. Chceme vytvořit nový a  uživatelsky pří-
jemný web, který umožní s  těmito daty praco-
vat i laikům, nepohybujícím se běžně ve světě in-
formačních technologií. Praha 3 má nakročeno 
k tomu, abychom se v této oblasti stali průkop-
níky a v projektu otevřených dat inspirovali i další 
městské části a instituce. 

V roce 2017 se Praha 3 rozhodla šetřit a sní-
žila tzv. běžné výdaje – spotřebu, nešetří však 
penězi na  propagaci radních a  starostky, tam 
jsou fi nance navýšeny o několik miliónů. V roz-
počtu na  rok 2017 se kupodivu šetří na  pro-
středcích pro sociální potřeby obyvatel Prahy 3 
a  na  provozu mateřských a  základních škol. 
Do  rozpočtu na  rok 2017 se výrazně přelévají 
nedostatky způsobené opožděnými investicemi 
v roce 2016, k 30. 9. 2016 byl rozpočet v inves-
tiční části plněn na 16 %, podle vyjádření odpo-
vědných pracovníku bude úspěch MČ Praha 3, 
když investice z rozpočtu 2016 budou na konci 
roku realizovány alespoň na 50 %. 

Neschopnost realizovat řádně investice pro-
kazují dvě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže z  roku 2016 o  spáchání 
správního deliktu ze strany Městské části Pra-
ha 3 podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách. Na  základě obou rozhodnutí byla 
MČ Praha 3 udělena pokuta, Praha 3 se neod-
volala a zřejmě si je vědoma porušení zákona. 
Jsem zvědav, kdo a jak bude za porušení záko-
na potrestán. 

vezmu účtenku nebo zda vstoupím dobrovolně 
do kuřácké restaurace. 

Jsme také zastánci toho, aby ČR byla opět 
suverénním státem bez pravomocí přenesených 
do  Bruselu. Chceme dobrovolně a  svobodně 
spolupracovat se zeměmi v Evropě a volně ob-
chodovat. K  tomu není byrokratická EU potře-
ba. Říkáme ne kvótám a  dalším euronesmys-
lům. I Vy budete moci letos v  říjnu ve volbách 
rozhodnout, zda budou tyto názory zastoupeny 
i v Parlamentu.

Na Praze 3 budou dále Svobodní řešit pro-
blémy Vás, kteří se na nás obrátíte. Jako dosud 
budeme hlídat rozpočet i veřejné zakázky, bojo-
vat za otevřenost radnice a efektivní hospodaře-
ní. Budeme dále prosazovat dokončení privati-
zace bytového i nebytového fondu. 

Chcete Svobodným s  některým z  uvede-
ných úkolů pomáhat? Nespokojte se s volením 
jen jednou za čas, staňte se členem či přízniv-
cem naší strany. Společnými silami uspějeme 
v obraně svrchované České republiky, která re-
spektuje svobodnou vůli a odpovědnost každé-
ho jednotlivce. 

Praha 3 žije svým životem

Neslibujeme nesplnitelné

Přání do roku 2017

Stále zdokonalujeme projekt otevřených dat

Netransparentní rozpočet Prahy 3

Svobodní v roce 2017

Martin Dlouhý / TOP 09

Ivan Holeček / ČSSD

Alena Hronová / KSČM

Michal Papež / ODS

Tomáš Mikeska / Žižkov (nejen) sobě

Mojmír Mikuláš / Svobodní
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důležité informace

místo datum a čas

Soběslavská x Hollarovo náměstí 10. 1. 2017 13:00–17:00

Tachovské náměstí 10. 1. 2017 14:00–18:00

Na Vrcholu x V Domově 11. 1. 2017 13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 11. 1. 2017 15:00–19:00

nám. Barikád 12. 1. 2017 15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 14. 1. 2017 09:00–13:00

Buková x Pod Lipami 14. 1. 2017 10:00–14:00

Jeseniova 143 17. 1. 2017 13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 17. 1. 2017 14:00–18:00

Sudoměřská x Křišťanova 18. 1. 2017 13:00–17:00

Křivá 15 18. 1. 2017 15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 19. 1. 2017 15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 21. 1. 2017 09:00–13:00

V Zahrádkách x Květinková 21. 1. 2017 10:00–14:00

Ambrožova x Malešická 24. 1. 2017 13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 24. 1. 2017 14:00–18:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 25. 1. 2017 13:00–17:00

Tachovské náměstí 25. 1. 2017 15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 26. 1. 2017 15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 28. 1. 2017 09:00–13:00

nám. Barikád 28. 1. 2017 10:00–14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 31. 1. 2017 13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 31. 1. 2017 14:00–18:00

Kontejnery na velkoobjemový odpad

O majetek Prahy 3 se nově stará SZM
Správu majetku ve vlastnictví městské 
části Praha 3 od 1. ledna 2017 zajiš-
ťuje nově společnost Správa zbytkové-
ho majetku MČ Praha 3 a.s. (dále jen 
SZM), která sídlí v  budově Olšanská 
2666/7. SZM převzala veškeré činnosti 
týkající se správy nemovitostí, předpisu 
nájemného a evidence. 

Vedení společnosti tvoří ředitelka spo-
lečnosti Dana Holzknechtová, vedoucí 
úseku ekonomiky a fi nančního plánová-
ní Jiří Mlejnek, vedoucí úseku správy ne-
movitostí Lukáš Kadič a vedoucí úseku 
informačních technologií Martin Koutek. 

Domovní správa č. 2 – obecní 
domy nyní nově sídlí v  1. patře budo-
vy  Olšanská 2666/7. V  přízemí se na-
chází pokladna a ekonomické oddělení 
společnosti. 

Osoby, se kterými jste doposud jed-
nali, jsou nyní zaměstnanci společnos-
ti SZM. Telefonní čísla zůstávají stejná, 
mailová adresa má nyní podobu prijme-
ni@szmpraha3.cz (doplníte příjmení ad-
resáta). 

-red-

Přihlaste se do kompostovacího programu
MČ Praha 3 v rámci 40. výzvy Minister-
stva životního prostředí ČR prostřednic-
tvím Státního fondu životního prostředí 
ČR podala žádost o poskytnutí podpo-
ry v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020. Projekt nese ná-
zev Městská část Praha 3 kompostuje.

Rozhodnutí o výsledku výběrové 
komise, která určí, zda podpora bude 

městské části poskytnuta, se očekává 
v období březen – duben 2017. Pokud 
tento projekt bude přijat k  podpoře, 
proběhne ve druhém až třetím čtvrtletí 
roku 2017 výběrové řízení na dodava-
tele kompostérů. 

Po provedeném nákupu bude na 
podzim roku 2017 celkem 400 kusů 
kompostérů rozdáno mezi účastníky 

projektu. Účastníky projektu mohou být 
jak osoby fyzické (občané), tak práv-
nické (SVJ, družstva vlastníků, fi rmy).

Pro možnost zapojení se do pro-
jektu je nutné splnit několik podmínek. 
Podrobné informace najdete v přihláš-
ce k účasti na projektu. 

-red-

PŘIHLÁŠKA
k účasti na projektu Městská část Praha 3 kompostuje  

Identifi kace účastníka 

jméno a příjmení/název právnické osoby

datum narození/IČ právnické osoby

trvalé bydliště/sídlo právnické osoby

Identifi kace objektu 

adresa, číslo popisné, číslo orientační

parcelní číslo pozemku

katastrální území

pozemek o výměře

Kontaktní údaje osoby oprávněné za účastníka jednat 

jméno a příjmení 

adresa 

telefon

e-mail

datová schránka (je-li zřízena)

žádám o kompostér (vyberte objem a počet kusů) 650 litrů/……. ks 1 050 litrů/…… ks

Prohlášení:        
1. Vyplněním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním údajů v rámci projektu Městská část Praha 3 kompostuje 
2.  Beru na vědomí, že zasláním přihlášky nevzniká účastníkovi právní nárok na přidělení kompostéru. Bližší podmínky realiza-

ce projektu a práva a povinnosti účastníků a městské části budou upraveny v samostatné smlouvě, která bude uzavírána 
s účastníky zařazenými do projektu.        

3.  Prohlašuji, že jsem oprávněn nebo pověřen k uzavírání smluv v souvislosti s realizací projektu Městská část Praha 3 kom-
postuje.        

4. Prohlašuji, že objekt, pro který žádám přidělení kompostéru, se nachází na katastrálním území Prahy 3.   
5.  Prohlašuji, že na místě objektu, pro který žádám přidělení kompostéru, mám k dispozici pozemek ve svém vlastnictví 

nebo pronájmu, na který bude možno kompostér postavit tak, aby měl kontakt se zemí. 
6. Prohlašuji, že se o provoz a stav kompostéru budu po dobu realizace projektu, tj. po dobu 5 let, řádně starat.  
7.  Prohlašuji, že v případě zájmu Ministerstva životního prostředí ČR nebo MČ Praha 3 umožním provedení kontroly přidě-

leného kompostéru.  
8. Prohlašuji, že souhlasím s bezplatným přidělením kompostéru po uplynutí 5 let projektu do mého vlastnictví.  

V ………………………. dne ………………………..  ……………………………………..
 podpis

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
A JUBILEJNÍ SVATBY

Přihlášky na jaro 2017 posílejte k rukám Jany Křivonoskové, 
Lipanská 14, 130 00, Praha 3

tel.:  222 116 349, e-mail janakr@praha3.cz.

OPRAVA TERMÍNU ZÁPISŮ DO MŠ
Zápis do mateřských škol se bude konat 2.–3. května 2017. 
Informace přineseme v dubnovém čísle Radničních novin 

OMBUDSMAN PRO SENIORY
Od 1. ledna 2017 je ombudsman pro seniory k dispozici kaž-
dé úterý na Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 559/51, 
2. patro, kancelář č. 205, v úředních hodinách 10.00–14.00, 
a opět v Informačním centru Praha 3, Milešovská 846/1, kaž-
dý čtvrtek v  úředních hodinách 10.00–14.00. Ombudsmana 
pro seniory můžete nadále navštívit i ve čtvrtek v sídle orga-
nizace MAMMA HELP, Praha 3, Koněvova 2442/150, ve stá-
vajících úředních hodinách 10.00–14.00.

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 
pro živnostníky a  fi rmy! Nevhazujte staveb-
ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-
ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-
vé hospodářství s.  r.  o., tel.: 296 339 909 nebo 

926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383, 
222  116  300 a  222  116  387 a  na  e-mailu: ave@ave.cz.

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali, 
vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

Likvidace potkanů na území Prahy 3
Deratizace je vždy věcí vlastníka po-
zemků, na kterém se potkani vyskytu-
jí. To znamená, že na pozemcích, které 
jsou ve vlastnictví fyzických nebo práv-
nických osob (SVJ, bytové družstva, 
fi rmy atd.), si vlastníci deratizaci zajišťují 
na své vlastní náklady.

V průběhu roku reaguje MČ Praha 3 
na podněty občanů průběžnou derati-
zací  na pozemcích spravovaných MČ 
Praha 3. Zjistíte-li přemnožení potka-
nů na veřejném prostranství, informuj-
te Odbor ochrany životního prostředí 
– oddělení správy zeleně a komunikací 
– referent M. Hlavatý, tel. 222 116 383, 

e-mail miroslavh@praha3.cz. Půjde-li 
o pozemky se svěřenou správou nemo-
vitostí MČ Praha 3, bude okamžitě za-
jištěna deratizace. Deratizaci ve  formě 
kladení nástrah do nor pro MČ Praha 3 
zajišťuje osvědčená deratizační fi rma. 

Bude-li se jednat o  pozemky hlavní-
ho města Prahy, bude příslušný odbor 
na MHMP o této situaci informován.

V  rámci hubení potkanů dále po-
skytuje MČ Praha 3 podklady pro cyk-
lickou deratizaci, kterou organizuje 
MHMP. Odboru zdravotnictví, sociál-
ní péče a  prevence MHMP je zaslán 
seznam pozemků ve  vlastnictví HMP, 
na kterých je zaznamenán zvýšený vý-
skyt potkanů a  kde je třeba deratiza-
ci provést. Tato celoplošná deratizace 
kanalizační sítě probíhá v Praze každý 
rok. 

-red-

Kam můžete 
odložit nepotřebné 
vánoční stromky 
Vánoční stromky lze odkládat vedle 
popelnic na směsný odpad vždy 
v den, kdy se nádoby vyvážejí. Stejně 
tak je lze odložit ve sběrných dvorech. 
Vánoční stromky nepatří ke stání ná-
dob na tříděný odpad. Děkujeme, že 
nám pomůžete při zachování hezké-
ho prostředí v naší městské části. 

www.szmpraha3.cz
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„Mácha měl na tváři skutečně lehký 
úsměv, v srdci hluboký žal,“ tvrdí Milan 
Knobloch
Akademický sochař, medailér a čestný občan Prahy 3 Milan Knobloch oslavil 95. narozeniny. 
Uznávaný výtvarník vytvořil stovky děl, které vzdávají hold klasikům české literatury, hudebním 
skladatelům a dalším významným osobnostem. Tvůrce pomníku Bohuslava Martinů a jeho 
posmrtné masky, busty K. H. Máchy, portrétních medailí Jiřího Trnky nebo Bedřicha Smetany 
zavzpomínal i na Škroupovo náměstí, kde žije již přes devadesát let.   

Jak dlouho žijete na Škroupově ná-
městí?
Už přes devadesát let. Pamatuji tady 
palmy, které byly uprostřed náměs-
tí v parku. Byly vysoké až 12 metrů. 
Za druhé světové války se ale Němci 
přestali o skleníky starat. Škoda. Pro 
náměstí připravuji pamětní desku 
prezidentovi Václavu Havlovi, která 
připomene demonstraci v roce 1989. 
Desku věnuji zdarma. Jen ještě ne-
vím, na kterém místě by mohla být. 
Bojím se, aby ji nepoškodili sprejeři.

Byly i jiné návrhy, nebo jen pamět-
ní deska?
Uvažovalo se o pylonu, ale to by 
byla investice okolo milionu korun. 
Myslím, že není třeba zdůrazňovat 
siláckými prostředky vítězství nad 
komunismem. O tom tahle revoluce 
nebyla. Demonstrace na Škroupově 
náměstí bylo vlastně první povolené 
setkání odpůrců režimu. 

Byl jste účastníkem demonstrace? 
Já tu zrovna nebyl. Znám ji z fi lmo-
vých záznamů a fotografi í. 

Jak jste se seznámil s  Václavem 
Havlem?
Pracoval jsem na jeho portrétu, kte-
rý sám schvaloval. Setkání málem 
ani neproběhlo. Měl naplánovanou 
schůzku s kongresmany, s velvyslan-
kyní USA, ministrem kultury, před-
sedou vlády. Letadlo však mělo velké 
zpoždění, vzkázal jim, aby jeli pří-
mo na Hrádeček. Bylo pro mě vel-
kou ctí, že se místo setkání zúčastnil 
odhalení pomníku Bohuslava Mar-
tinů v Poličce, který jsem vytvořil. 
Byla to první návštěva pana prezi-
denta v tomto kraji. Přišlo tisíce lidí.

Na  kontě máte mnoho děl – me-
daile, mince, plastiky, posmrtné 
masky i  velkolepé sochy. Kterého 
díla si ceníte nejvíce vy osobně?
Pomníku Bohuslava Martinů v Po-
ličce. Pracoval jsem na něm několik 
let. Potíž byla v tom, že Sacherovi, 

kteří vlastnili hrob Bohuslava Mar-
tinů, odmítali vydat jeho ostatky ze 
Švýcarska do komunistického Čes-
koslovenska. Ministr kultury Mi-
lan Klusák tomu příliš nevěřil, že 
se dohoda opravdu uskuteční. Na-
konec ale ustoupili rozhodnutí paní 
Charlotty Martinů nechat jej po-
hřbít v Poličce. Z padesáti výtvarní-
ků jsem vyhrál soutěž na vytvoření 
náhrobku. Komunisti byli ale pro-
ti tomu, aby tam byl kříž. Vymys-
lel jsem tam proto hudební motiv 
s veršem z jeho nejslavnější skladby 
Otvírání studánek. Byla vytvořena 
velká náhrobní deska. Je považová-
na za nejlepší funerální náhrobek 
ve střední Evropě. 

Snímal jste posmrtnou masku hu-
debnímu skladateli Bohuslavu Mar-
tinů, přestože byl téměř dvacet let 
po smrti. Jak to bylo vůbec možné?
Bohuslav Martinů byl vysoký člo-
věk. Dirigent Sacher mu vytvořil 
ve Švýcarsku geniální hrobku, ve kte-
ré byl skladatel obsypán říčním pís-
kem. Byla to i ochrana proti vlhkosti 
a další opatření, která uchovala tělo 
ve výborném stavu. Když jsme ra-
kev otevřeli, vyděsila nás růžová tvář 
Martinů. Mě i profesora Emanuela 
Vlčka, našeho nejlepšího antropolo-
ga. Jeho manželka paní Charlotta mu 
do rakve dala totiž živé květiny, které 
to způsobily. Několik let jsem z toho 
ani nemohl spát – vždyť Martinů je 
opravdu pojem – a já se ho dotýkal 
po tolika letech, co zemřel. Byly vidět 
i žíly na jeho krku, které byly pruž-
né, objevila se i krev, když se s tělem 
pohnulo. Měl nepříznivě natočenou 
hlavu, kterou jsem musel upravit, 
abychom masku mohli sejmout. Ko-
lega mě jistil, kdyby se mi náhodou 
udělalo špatně. Ale to nebylo nutné.

Vaše busta K. H. Máchy se nejvíce 
přibližuje skutečné podobě klasika 
české poezie. Jak práce na tomto 
díle probíhala?
Busta vznikla na základě rekonstruk-
ce podoby K. H. Máchy podle jeho 
lebky. Když probíhala Máchova vý-
stava v Národním muzeu, dodnes si 
pamatuji, jak se někteří rozčilovali: 
Tohle že je ten tajuplný Mácha? La-
mač ženských srdcí? Kde jsou jeho 
ohnivé oči? Na tváři lehký úsměv, 
v srdci hluboký žal. Ale jinak je jeho 
podoba věrná nejvíc, jak může být. 
Tenkrát mě udivili v muzeu, když 
na jedné z pozvánek na výstavu byl 

Mácha vyobrazen jako proplešatělý, 
obtloustlý, zrzavý čtyřicátník. 

Exhumovali jste ostatky K. H. Má-
chy?
Ano. Hrobník si pamatoval i jeho 
druhý pohřeb na Vyšehradě. Věděl, 
že na jeho lebce jsou viditelné stopy 
po úrazu, který vznikl, když se malý 
Mácha zřítil při opravě z kostela, kde 
tehdy s rodiči bydlel. Ze zranění měl 
památku – jizvu na pravé straně leb-
ky, která vysvětluje ten jeho „lehký“ 
úsměv, který si nesl po celý svůj život. 

Dalším významným básníkem 
a  dramatikem je ve  vašem životě 
William Shakespeare. Pro mnohé 
je stejně tajemnou osobností jako 
K. H. Mácha.
Jeho podoba je vyobrazena různě – 
jak si ji lidé idealizují. Strýce od piva, 
s perem v ruce, jako básníka spjaté-
ho s krajinou a podobně. Já jsem vy-
tvořil asi padesát portrétů, medailí, 
některé mají až démonický nádech. 
Jsou ceněné i proto, že vyjadřují ce-
lou tu danou dobu. Aspoň tak o tom 
napsali v Encyklopedii Britannica.

Jak jste se vůbec dostal k medai-
lím?
Tenhle obor úzce souvisí s povo-
láním, co dělám. Komunisty straš-
ně dráždil Jiří Trnka. Tenkrát Fran-
cie vypsala soutěž na jeho medaili, 
kterou jsem vyhrál. Přišli za mnou 
z STB a ptali se mě, jaké jsou moje 

zahraniční styky. Já na to, že žádné 
nejsou. A oni že je to divné, když mi 
tam vyšla medaile a jak jsem ji tam 
prý dostal. Já na to, že já ji nepo-
sílal nikam do Paříže, to Svaz vý-
tvarných umělců. Brali ji totiž jako 
jinotaj k plakátu „Zachvátí-li tě, 
zahyneš“, protože mu byla trochu 

podobná. Mě to vůbec nenapadlo. 
Za nějakou dobu jsem tam odjel 
na stipendium. Pro několik organi-
zací jsem nakupoval medaile. Když 
jsem tam jel, stála ta moje 350 fran-
ků, při odjezdu se cena vyšplhala na 
2 000 franků. 

Martin Hošna

rozhovor

Milan Knobloch (nar. 1921) 
je český sochař a medailér. 
Je řazen k nejvýznamnějším 
zakladatelům české medailérské 
školy. Autorovo celoživotní dílo 
je velmi rozsáhlé, obsahuje 
na 400 položek. Jeho umělecká 
díla jsou zastoupena např. 
v Národní galerii v Praze, 
Galerii hl. města Prahy, 
Národním muzeu v Praze, 
Galerii Lyry Pragensis, Muzeu 
mincí a medailí v Kremnici, 
Britském muzeu v Londýně, 
Muzeu Pařížské mincovny, 
Státním muzeu v Berlíně, 
Uměleckoprůmyslovém muzeu 
ve Vídni, Petrohradské Ermitáži 
či v uměleckých sbírkách 
v Drážďanech. Oceňovány 
jsou zejména medaile 
s portréty Karla IV., Jiřího Trnky, 
Václava Hollara, Johannese 
Keplera, Mikuláše Koperníka 
a Marie Curie-Skłodowské, 
Wolfganga Amadea Mozarta, 
Bedřicha Smetany, Antonína 
Dvořáka, Boženy Němcové. 
Velkého ohlasu se dočkala 

portrétní medaile Williama 
Shakespeara, která byla uložena 
ve Shakespearově muzeu 
ve Stratfordu a byla zároveň 
reprodukována v Encyklopedii 
Britannica. 
Mimo medailérství se věnuje 
i tvorbě památníků, pamětních 
desek a bust, kterých vytvořil 
také úctyhodné množství. 
Z významných postav naší 
historie ve výčtu fi gurují např. 
Alfons Mucha, Antonín Dvořák, 
Antonín Slavíček, Bohuslav 
Martinů, Eduard Beneš, 
František Křižík, František 
Palacký, Jan Amos Komenský, 
Jan Masaryk, Jindřich Honzl, 
Johannes Kepler, Karel Hynek 
Mácha, Matyáš Bernard Braun, 
Nikola Tesla, Otokar Březina, 
Tomáš Garrigue Masaryk, Václav 
Vilém Štech, Václav Hollar, 
Vojta Náprstek, Adolf Born 
a mnoho dalších. Jak autor 
říká: „Mince a medaile jsou pro 
lidstvo pamětí historie vepsané 
do kovu.“

     Pro Škroupovo 
náměstí připravuji 
pamětní desku 
věnovanou 
Václavu Havlovi

”
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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

 V únoru se můžete těšit na zaháje-
ní provozu Galerie Toyen. Unikátní 
výstavní prostor otevřeme jedineč-
nou výstavou Oldřicha Kulhánka 
(*26. 2. 1940 - † 28. 1. 2013). Před-
vede díla malíře, grafi ka, ilustrátora, 
scénografa a pedagoga, který je au-
torem grafi cké podoby současných 
českých bankovek a vytvořil mnoho 
českých poštovních známek. 

  

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 pro-
gramu pro dospělé. V sobotu hodi-
nu před a  po  představení. Kavárna 
je otevřena pondělí až pátek od  11 
do 19 hodin, v době programu i déle.

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.

 7. so 18.45 MET: Live in HD | 
Nabucco

 9. po 19.00 Filmový kvíz
17. út 20.30 Diáky
21. so 18.45 MET: Live in HD | Ro-

meo a Julie
24. út 20.30 Aero Naslepo

Projekce pro seniory – každé úte-
rý od 10.00 a čtvrtek od 13.30
 3. út 10.00 Naše poslední tango
 5. čt 13.30 Egon Schiele
10. út 10.00 Bratříček Karel
12. čt 13.30 Paterson
17. út 10.00 Jacques-Yves Cous-

teau: Odysea
19. čt 13.30 La La Land
24. út 10.00 Paterson
26. čt 13.30 Červená želva
31. út 10.00 Strnadovi

10. út 17:00 Pruhované panenky: O 
Sněhurce 

11. st 16:00 Fresh Senior: Novoroč-
ní koncert - České kytarové 
duo

12. čt 10:00 Zpívání s harmonikou
14. so 10:00 Výtvarná dílna se Sofi í 

Švejdovou
17. út 17:00 Pruhované panenky: 

Květinový salon švadlenky 
Madlenky

18. st 10:30 LouDkové divadélko: 
Noc v kouzelném lese

18. st 16:00 Fresh Senior – Cvičení 
pro lepší zrak

18. st 18:00 Literární večer: Poezie 
revoluce Jan Palach a Karel 
Kryl

21. so 16:00 Anička a letadýlko: Vivi 
tady nebydlí

24. út 16:00 Divadlo dětí: O Viktoro-
vi z Viktorky

24. út 20:00 Divadlo 100 Opic: 
Brusel.cz

25. st 16:00 Fresh Senior – Tvůrčí 
dílna s ak. mal. Miladou 
Gabrielovou

26. čt 19:00 Charmsovy pašije
31. út 17:00 Malá večerní Snítka (di-

vadelní představení 30 min 
+ výtvarná dílna 40 min)

Upozornění: Kulturní centrum Vo-
zovna je z technických důvodů od 
27. 1. do 30. 1. UZAVŘENO.

 

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.

 9. po 19:00 Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku! | Divadlo AQUA-
LUNG

10. út 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 
knihy | Divadlo Járy Cimr-
mana

11. st 19:00 Záskok | Divadlo Járy 
Cimrmana

13. pá 19:00 Figaro, lazebník sevill-
ský | Divadlo AQUALUNG

14. so 19:00 Barrandovský swing | 
Mertopol Art Production

15. ne 19:00 Vražda v salónním 
coupé | Divadlo Járy Cimr-
mana

16. po 19:00 Muži ve zbrani aneb 
Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! | Divadlo AQUA-
LUNG

17. út 19:00 Dobytí severního pólu 
| Divadlo Járy Cimrmana

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

20. pá 19:00 Čechov vs. Tolstoj 
aneb Manželská zkouška | 
3D company

21. so 19:00 Dobrý proti severáku | 
3D company

22. ne 19:00 Cimrman v říši hudby 
| Divadlo Járy Cimrmana

23. po 19:00 Frida K. | 3D company
24. út 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana
25. st 19:00 Posel z Liptákova | 

Divadlo Járy Cimrmana
27. pá 19:00 The Conquest of the 

North Pole | Cimrman Eng-
lish Theatre

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

29. ne 19:00 Afrika | Divadlo Járy 
Cimrmana

30. po 19:00 Noc tribádek | 3D 
company

31. út 19:00 Akt | Divadlo Járy 
Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

KONCERTY
 7. so 15.00 Prah-a-harP kvartet 

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

16. po 20:00 FEKETE SERETLEK 
A DAMÚZA – KAR

19. čt 19:30 VIKA GOES WILD /UA
22. ne 20:00 SPITFIRE COMPANY – 

VYPRAVĚČ
23. po 19:30 SVEN HELBIG / DE & 

CHOIR + support
25. st 19:30 ODDARANG / FIN + 

DINOSAUR / UK
26. čt 19:30 ARVE HENRIKSEN /

NOR + FENNESZ / AT
29. ne 20:00 SPITFIRE COMPANY – 

ANTIWORDS
30. po 20:00 SQUADRA SUA – 

MONSTERA DELICIOSA

DIVADLO PRO TANEC

14. so 20:00 PRAGA TROPICAL
20. pá 20:00 Flow
23. po 20:00 KOREKCE
24. út 20:00 COLLECTIVE LOSS of 

MEMORY
25. st 10:00 Svět z papíru
26. čt 10:00 Karneval zvířat
30. po 20:00 Den a Noc a Noc 

a Den
31. út 12:00 Den a Noc a Noc a Den

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A   3  S I  V Á S  D O V O L U J E  P O Z V AT  N A

literární večer
V   K U L T U R N Í M  C E N T R U  V O Z O V N A

ve středu 18. 1. 2017 od 18 hodin

Co spojuje památku na Jana Palacha a zklamanou naději v roce 1968? Na okupaci i revoluci vzpomíná 
herečka Vlasta Chramostová a kameraman Stanislav Milota. Verše a písně Karla Kryla zazní v podání 
studentů Mezinárodní konzervatoře Praha. Součástí večera bude projekce autentických záberů 
z okupace 1968 i pohřbu Jana Palacha, jejichž autorem je Stanislav Milota.

VSTUP ZDARMA // Kulturní centrum Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

Poezie revoluce – Jan Palach a Karel KrylPoezie revoluce – Jan Palach a Karel Kryl

Hana Müllerová, Hedvi-
ka Mousa Bacha, Kamila 
Jouzová, Mariana Jouzová 
– 4 harfy

10. út 19.30 Jana Lahodná – kla-
rinet, Renata Ardaševová 
– klavír

17. út 19.30 Pavel Voráček – klavír
21. so 15.00 Pěvecké duo Fratelli in 

Canto 
Daniel Matoušek – tenor, 
Daniel Klánský – basbary-
ton, Lukáš Klánský – klavír

24. út 19.30 Duo Teres a Lucie 
Silkenová – soprán, Lucia 
Fulka Kopsová – housle 
a Tomáš Honěk – kytara

25. st 19.30 Spohr Violin Duo a Pa-
vel Černý – varhany, Jana 
a Ondřej Lébrovi – housle 
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kultura

The Prostitutes jsou zpátky v plné síle
Když před sedmi lety vyšla kapele 
The Prostitutes nahrávka Home-
town Zombies, tuzemská nezávis-
lá scéna zažila příjemné překva-
pení. Kombinace temně laděných 
melodických linek, uhrančivého 
vokálu a aranží inspirovaných tím 
nejlepším, co nabízí současný in-
die rock, sklidila pochvalu kritiky 
i  fanoušků. V  prosinci odehrála 
skupina koncert v  Paláci Akro-
polis, při kterém jsme vyzpovídali 
členy Vegyho a Luka.  

Venku máte nový singl Hypnoti-
zed, předzvěst nadcházející des-
ky. Půjde ostatní materiál ve  sto-
pách Zum Passer, nebo zabrousíte 
ještě ke  kreativnějším hudebním 
myšlenkám?
Vegy: Zatím je naším největším před-
sevzetím nahrát co nejvíce materiálu 
naživo. Pokusit se zachytit pódio-
vou energii i na nahrávce a vrátit po-
city i posluchačům nejen na koncer-
tech. Tím se ovšem nechceme nijak 
vyhýbat experimentování se zvukem 

a různými nástroji, jak je právě třeba 
slyšet na aktuálním singlu.
Luk: My jsme si vždycky dělali 
v hudbě to, co jsme chtěli. To je vol-
nost kapely, která z hudby neplatí 
složenky. Příští deska bude taková, 
jak se zrovna vyspíme. Před a během 
natáčení. 

Jak pokračuje práce na  novém 
albu? 
Vegy: Nové album je momentálně 
ve fázi příprav a aranžování skla-
deb, samotný proces nahrávání ješ-
tě nezačal. Ale jak jsem již zmínil, 
chceme jít cestou živého nahrávání, 
všech nástrojů dohromady. To byl 
do velké míry i proces při nahrává-
ní předešlé desky Zum Passer, která 
se navíc nahrávala ve staré opuštěné 
hospodě víceméně jen pomocí vlast-
ní techniky a vybavení. V plánu urči-
tě není udělat druhou stejnou nebo 
podobnou desku. Ale čistě z pohle-
du technického provedení, zachyce-
ní nálady a energie je to proces, kte-
rý v případě kapely � e Prostitutes 
vyhovuje.

Každý z  vás má nějaký projekt 
a  svůj „vedlejšák“. Nehrozilo, že 
se kvůli tomu The Prostitutes 
rozpadnou?
Luk: To samozřejmě hrozilo, ale 
myslím, že si všichni našli zase ces-
tu zpět k � e Prostitutes. To ale ne-
znamená, že bychom nepracovali 
na našich druhých kapelách. Dávají 
nám totiž prostor vyzkoušet si věci, 

které by v � e Prostitutes asi nikdy 
nezazněly. 

Ctíte vlivy post punku, kapel jako 
The Cure, New Order nebo Davida 
Bowieho. Bylo těžké prorazit na naší 
tuzemské scéně s vaším stylem?
Luk: Hodně lidí to, jak hrajeme, 
bralo jako pózu, ale my máme ty-
hle vlivy v hlavě. Jsou naší součástí, 
takže je nejde prostě vypnout a za-
čít hrát něco totálně neovlivněného. 
Těch vzorů je dlouhá řada a u kaž-
dého člena kapely by DJ set vypadal 
dost jinak.

Neměli jste někdy pocit, že se po-
hybujete v  undergroundu, ačkoli 
v Anglii a jinde by tomu tak nebylo?
Luk: Tady je kromě pár kapel všech-
no underground. Třeba bychom byli 
v Anglii slavní, anebo třeba taky ne. 
Ta konkurence je tam na druhou 
stranu obrovská. A nesmíš se tam 
jmenovat � e Prostitutes. To tě pak 
totiž nechtěj pouštět na rádiích. Čis-
tě kvůli tomu názvu. Je to trochu pa-
radoxní v zemi, která dala světu tře-
ba Sex Pistols a � e Clash. 

Martin Hošna

Kultura na Praze 3: letošní rok nabídne 
tradiční akce i novinky
Praha 3 každoročně připravuje pro občany řadu kulturních akcí všeho druhu. A ani rok 2017 
nebude výjimkou! Než se ale podíváme, co nám nabídce rok 2017, pojďme se krátce ohlédnout 
za nejvýznamnějšími kulturními akcemi uplynulého roku, které mnozí z nás navštívili.  

Květen se nesl ve zname-
ní oslav 700. výročí na-
rozenin jednoho z našich 
nejvýznamnějších vlád-

ců, Karla IV. A tyto oslavy samozřej-
mě zasáhly i Žižkov. Pro děti i jejich 
rodiče proto městská část připravila 
Den Karla IV., v jehož rámci mohli 
navštívit například dřevařskou show 
na Parukářce. Červen potom přinesl 
na Žižkov závan asijské kultury, a to 
díky festivalu Asie vzdálená a blízká. 
V srpnu jsme oslavili Pražský mír, ko-
nec prusko-rakouské války. A v září 

následovalo Merkádo. „Na festival 
vzpomínám velmi rád. Byla to nádher-
ná akce se skvělou hudbou, výborným jíd-
lem, o čemž vypovídá i návštěvnost, která 
překonala naše očekávání,“ říká zástup-
ce starostky pro kulturu Alexander 
Bellu. Na Merkádo zamířili i velvy-
slanci z pěti jihoamerických zemí. 
Děti zde mohly navštívit zajímavé 
workshopy a pro rodiče byla připra-
vená nepřeberná paleta originálních 
jihoamerických produktů. 

V listopadu potom přišel již tra-
diční hudební festival Žižkov meets 

jazz. „Tenhle festival je naprostá kla-
sika, odehrává se na Žižkově s želez-
nou pravidelností, ale vždy dokáže ně-
čím překvapit. Loni se tradiční jazzové 
rytmy prolnuly s prvky reggae. Jsem už 
velmi zvědav, co uslyšíme v letošním 
roce,“ říká Alexander Bellu. A úpl-
ný závěr roku přinesl již klasický 
advent a s ním spojené rozsvícení 
vánočního stromku. „Loni toho bylo 
opravdu dost. Mám velkou radost, že 
i letos jsme pro naše občany mohli při-
chystat řadu zajímavých akcí, kde si své 
najdou jak malí, tak velcí návštěvníci,“ 
komentuje Alexander Bellu přípra-
vu kulturních akcí na rok 2017. Vy-
berme pár nejzajímavějších. Tradič-
ně bude pokračovat zaběhlý projekt 
tří venkovních festivalů v květnu, 
červnu a v září, které představí kul-
turu, tradice a gastronomii zemí růz-
ných kontinentů: Asie (Asijské dny), 
Latinské Ameriky (Merkádo) a nově 
evropského partnera Slovinska 
(Slovinské dny), a to ve spolupráci 
s hlavním městem Prahou. „Těší mě, 
že Merkádo opět zavítá na Žižkov, a mu-
sím i velmi ocenit, že se nám podařilo 
díky úzké spolupráci s ambasádou při-
pravit také zcela nově dny Slovinska,“ 
říká Alexander Bellu.

Připomeneme si ale i další kul-
tury celého světa, namátkou Tibet 
a Indii – v březnu proběhne vyvěše-
ní vlajky pro Tibet s doprovodným 
programem, zaměřeným na poznání 
historie, kultury i současnosti této 
specifi cké oblasti. Nemine nás ani 
tradiční akce Dny žižkovského kul-
turního dědictví, tedy další ročník 

přehlídky kulturních aktivit a pa-
mátek na území Prahy 3, navazují-
cí v měsíci září na Dny kulturního 
dědictví. Jejich cílem je zpřístup-
nit nejširší veřejnosti nejzajímavěj-
ší památky architektonické, arche-
ologické, sakrální, technické, tedy 
muzea, galerie a knihovny, ale i dal-
ší prostory, v nichž jsou uchovává-

ny rozsáhlé sbírkové fondy našeho 
movitého kulturního dědictví. Zo-
pakujeme si také populární Signal 
festival a ve výčtu akcí na rok 2017 
samozřejmě nesmí chybět ani Žiž-
kov meets jazz. „Bude to zkrátka rok 
opět nabitý kulturou a zábavou pro děti 
i dospělé,“ uzavírá Alexander Bellu. 

Jan Novotný

V červnu hostila Trojka festival Asie vzdálená a blízká Foto Radko Šťastný

Merkádo nabídlo pestrý mix chutí a vůní Latinské Ameriky  Foto Radko Šťastný

”  Příští deska 
bude taková, 
jak se zrovna 
vyspíme
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pozvánky/inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA 
pondělí 9.00 –19.00
úterý 9.00 –16.00
středa 9.00 –19.00
čtvrtek 9.00 –16.00
pátek 9.00 –16.00

INFORMAČNÍ
CENTRUM PRAHA 3
Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464
e-mail: infocentrum@praha3.cz 
www.praha3.cz

PROGRAM INFORMAČNÍHO CENTRA PRAHA 3 

 leden
Do konce ledna bude k vidění rozšířený ŽIŽKOVSKÝ BETLÉM. 
K  loňským  gurkám  Švejka, Járy Cimrmana, žižkovského Pepí-
ka, žižkovské   eny,  strážmistra, Rychlých šípů s Bublinou, Jana 
Tleskače na kole, Franze Josefa I., Karla Hartiga, T. G. Masaryka,  
„svaté žižkovské rodinky“ (Josef, Marie, kočárek s Ježíškem) při-
byly nové  gurky, a to Jaroslav Ježek, harmonikář, Jaroslav Seifert, 
nóbl dáma a nóbl pán, paní Milerová, pumpa, kočka a dva domy - 
činžovní dům s hospodou a průčelí domu s krámkem.

3. 1., 10. 1., 17. 1., 
24. 1. a 31. 1.

vždy od 9 do 12 hod.  |
 Poradenské centrum živnostenského odboru
 Činnost a služby zde poskytované budou zajištovány pracovníky 

živnostenského odboru, a to každé úterý v  čase od 9 do 12 hodin. 
Zájemcům o vstup do podnikání zde budou poskytovány zejména 
informace ve vztahu k základní orientaci z problematiky živnosten-
ského podnikání, dokladování odborných způsobilostí a další.  Po-
radenské centrum je určeno primárně a pouze k poskytování in-
formací o podnikání, tedy není zde možno učinit ohlášení živností, 
ohlášení změny či podat žádost. 

5. 1., 12. 1., 
19. 1. a 26. 1.  

vždy od 10 do 14 hod.  |
 Ombudsman pro seniory
 Od ledna 2017 bude v prostorách Infocentra opět v provozu služba 

ombudsmana – každý čtvrtek, vždy od 10 do 14 hodin. Ombud-
sman pro seniory poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v ob-
lasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnoča-
sových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při 
úředních jednání a pomoc v tíživých životních situacích.

V únoru se můžete těšit na zahájení provozu Galerie Toyen. Unikátní výstavní prostor 
zahájíme jedinečnou výstavou Oldřicha Kulhánka (*26. 2. 1940 † 28. 1. 2013). Malíře, 
gra ka, ilustrátora, scénografa a pedagoga, který je autorem gra cké podoby současných 
českých bankovek a vytvořil mnoho českých poštovních známek.

VEŠKERÝ PROGRAM INFOCENTRA JE ZDARMA.

plakat_IC_01_2017_A1.indd   1 21.12.2016   12:11:30

 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.

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

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

 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální po-
mocník pro opravy, montáže, údržbu a dal-
ší pomoc ve  vaší domácnosti, na  zahradě, 
chatě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.
 !!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU – VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ 
POZŮSTALOSTÍ ATD. Naložíme, odveze-
me cokoliv. Stěhování všeho druhu. Tel.: 
773 484 056.
 Koupím lustr, lampičku bakelitovou, chrom, 
plech aj. Tel.: 603 410 736.
 Koupím vánoční stromek péřový, světle ze-
lený, vyráběl se do r. 1960 v Jablonci, osvětle-
ní, lucerničky, hvězdičky… Tel.: 603 410 736.
 Přímý zájemce koupí dva byty v  Pra-
ze a okolí. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší 
byt pro sebe 3–4+1. Lze i zvlášť, na stěhování 
nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit 
dluhy nebo exekuce. Tel.: 608 661 664.

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ – 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. 
Volejte tel.: 608 884 148.

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

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

 Zkušená uč. ČJ (ZŠ) nabízí doučování a po-
moc v přípravě na příjímací zkoušky z ČJ. Tel.: 
725 536 322

 Nabízím výuku AJ + doučování základů NJ 
a FJ. Dojíždím. Tel. 728 547 591.

 Lékárna Na  Chmelnici hledá sanitárku 
na DPP. Prac. doba 6.30–10.30 hod. Kontakt 
na tel.: 284 860 651. 

 Pokud milujete svoji vlast, její tradice, 
pokud milujete svoji rodinu a  její perly – 
své děti, pokud věříte, že zákony musí 
platit bez rozdílu pro všechny, jste též 
konzervativní nacionalista. V  tom případě 
pojďte s námi nebo dejte svůj hlas v par-
lamentních volbách 2017 politickému hnutí 
„ŘÁD NÁRODA“.

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

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

DIABETOLOGICKÁ 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
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školství

Radnice hostila konferenci na podporu integrace cizinců 
V  zasedací místnosti radnice 
městské části Praha 3 se v prosin-
ci 2016 konala mezinárodní konfe-
rence, která byla ve své první části 
orientována na začlenění cizinců 
do společnosti, ve druhé části byl 
poprvé prezentován projekt Eras-
mus+.

Program konference začal prezenta-
cí projektu SFSN – So far, so near 
2016, který se orientuje na usnadně-
ní integrace žáků cizinců v ZŠ Lu-
páčova. Cílem projektu je zejména 
prevence vzniku případných obtíží 
mezi žáky cizinci a žáky ostatními 
a usnadnění začlenění žáků cizinců 

do majoritní společnosti. V další čás-
ti konference byl představen dvoule-
tý projekt Erasmus+, do kterého se 
zapojili žáci a učitelé Základní školy 
v Lupáčově ulici v Praze 3. Projekt 
s názvem STEM by ART je téma-
tem zaměřeným na podporu poly-
technické výuky – vědy, technologií, 
strojírenství a matematiky. Na kon-
ferenci byly prezentovány příklady 
nejrůznějších 3D modelů. Účastní-
kům byla také připomenuta česká 
fi rma Merkur se svými trojrozměr-
nými virtuálními výukovými modely 
nebo s pokročilou so� warovou tech-
nologií vhodnou pro výuku přírodo-
vědných předmětů. „Projekt přispívá 

k rozvoji schopností v různých oborech, 
ale také podporuje posílení společen-
ského rozhledu žáků. Konference tohoto 
druhu se poprvé živě vysílá do několi-
ka zemí ze sálu radnice Prahy 3 a tím 
dokládá možnost využít naše zařízení 
pro podporu výuky jako celku,“ dodala 
radní pro školství Jaroslava Suková, 
za jejíž podpory se Projekt STEM by 
ART uskutečnil. Záštitu dále převza-
la Česká komise pro UNESCO a pa-
tronem se stal profesor Josef Michl, 
bývalý žák ZŠ Lupáčova, čestný ob-
čan Prahy 3 a světoznámý vědec. Ak-
ce se zúčastnil i velvyslanec Slovin-
ské republiky Leon Marc.  

-red-

Charitativní výstava vynesla 45 000 korun 
Vánoční čas v  lidech zanechává 
dlouho mnoho vzpomínek a pří-
jemných pocitů. Na Vánoce 2016 
budou vzpomínat na několika mís-
tech, a to díky prosincové charita-
tivní vánoční výstavě organizované 
Základní školou na náměstí Jiřího 
z Poděbrad.  

„Tuto akci pořádáme po jedenácté s cí-
lem získat peníze z prodeje výrobků na-
šich dětí. Komu budou peníze rozděleny, 
rozhodují členové dětského parlamen-
tu,“ informoval o výstavě ředitel Zá-
kladní školy na náměstí Jiřího z Po-
děbrad Miroslav Šoukal. Zdůraznil, 
že žáci se stali prodejci vlastní práce, 
při prodeji se učili nakládat s penězi 
a zlepšovali si tak fi nanční gramot-
nost. Prodejní výstavě předcháze-
lo krátké kulturní vystoupení žáků, 
které přišli navštívit radní pro škol-

ství Jaroslava Suková a zástup-
ci starostky Ivan Holeček a Da-
vid Gregor. Přítomné rodiče, žáky 
a učitele pozdravila Jaroslava Su-
ková a poděkovala za iniciativu, se 
kterou se vedení školy k této akci 
staví. Připomněla, že část výtěžku 
z prodeje výrobků bude určena pro 
dětskou
hematologii a onkologii v nemocni-
ci Motol a pro adopci na dálku, a to 
v pořadí již třetího dítěte z Afriky. 
Zbývající část peněz bude poskyt-
nuta ZOO Praha pro adopci pandy 
červené a levharta obláčkového. 

Škola v minulosti podpořila ně-
kolik dětských domovů. Letos se 
rozhodla pro Horní Počernice. Žá-
ci školy a jejich rodiče dětem věno-
vali dárky, které jim předal ředitel 
se zástupci z řad žáků.  

-red-

Konference k Místnímu akčnímu plánu rozvoje 
vzdělávání v Praze 3 spojila aktéry projektu  

Úvodní konference MAP se sešla 
14. prosince v SOŠ stavební a za-
hradnické na Jarově. Přítomni byly 
zástupci všech přihlášených škol-
ských zařízení i neziskových orga-
nizací, které se podílejí na vzdělá-
vání dětí. 

Účastníky konference přivítala radní 
Prahy 3 pro školství Jaroslava Suko-
vá: „Pečlivou přípravou projektu MAP 
se nám podařilo zahájit důležitou etapu 
v rozvoji výchovy a vzdělávání a spolu-
práce různých složek na území Prahy 3. 
Máme jedinečnou příležitost podpořit 
kvalitu řízení škol, propojit vzájemnou 
spolupráci neziskových organizací a vy-
tvořit prostředí pro sdílení a výměnu 
zkušeností.“

Za pražský magistrát se konference 
zúčastnil vedoucí oddělení koncepce 
a projektů Filip Kuchař, který přítom-
né seznámil s důvody realizace akč-
ních plánů. 

Úřad vlády ČR reprezentoval Mar-
tin Dobeš z odboru pro sociální začle-
ňování s poznámkami o podpoře při 
realizaci stanovených cílů. 

Nechyběla ani Lucie Vítkovská, zá-
stupce starostky a zároveň předsedky-
ně Výboru pro výchovu a vzdělávání 
MČ Praha 3 s kolegy. S praktickými 
zkušenostmi při přípravě MAP pak 
přítomné seznámil manažer projektu 
na Praze 3 Milan Hausner.

Do téměř 70členného pléna za-
sedli zástupci škol, organizací, ale 
také rodičů a laické veřejnosti. Pří-
tomní schválili složení řídicího vý-
boru, jeho status a jednací řád. 

Problematiku rozvoje vzdělává-
ní budou řešit čtyři pracovní skupi-
ny zaměřené na základní školy, ma-
teřské školy, neformální vzdělávání 
a investice. Ve svých týmech mají 
v širším plénu dobrovolníky a je-
jich jednání jsou otevřená pro další 
zájemce. 

Nejdůležitějším úkolem na nej-
bližší období je příprava podkladů 
pro zpracování strategického rámce 
související s potřebami škol.

Dokumenty a informace o projek-
tu Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání v Praze 3 jsou průběžně 
ukládány na speciálních interneto-
vých stránkách. 

-red-

ZŠ na náměstí Jiřího z Poděbrad uspořádala charitativní výstavu

Úvodní konference MAP se konala na Jarově Foto Martin Hošna

www.skolypraha3.cz 

Děti s Rettovým 
syndromem 
dostaly iPady
Adventní setkání rodin s dětmi posti-
ženými Rettovým syndromem z celé 
republiky proběhlo 2. prosince v  zá-
kladní škole Zahrádka v  Praze 3. 
Rettův syndrom je neurogenetické 
onemocnění, které se projevuje za-
stavením psychického a pohybového 
vývoje dětí v nejmenším věku. V rám-
ci setkání převzala pětice rodin s po-
stiženými dětmi pět iPadů, které vě-
novala nadace sanafriends. Rodiče 
si do přístrojů mohou následně stáh-
nout speciální aplikace podporující 
komunikaci, učení, ale i hru handica-
povaných dětí. Setkání pořádaly spo-
lek Rett Community a ZŠ Zahrádka.
 -red-

Školy využívají 
kluziště pod 
věží
Stalo se již tradicí, že v  zimních 
měsících mohou žáci našich škol 
v  rámci vyučování bruslit. Využí-
vají k  tomu kluziště pod žižkov-
ským vysílačem. Podle harmo-
nogramu, který zpracoval odbor 
školství, navštěvují žáci se svými 
učiteli kluziště zdarma v dopoled-
ních hodinách. K  dispozici jsou 
zdarma i brusle, proto do pohy-
bových aktivit může být zapojen 
každý žák. 
 -red-

Kuchařky 
budou očkovány 
proti žloutence
Nedávno se znovu objevila epi-
demie žloutenky typu A, tzv. ne-
moc špinavých rukou. Vzhledem 
k  nebezpečí, které může nastat, 
pokud by se personál školní jí-
delny nakazil nebo i jen přišel do 
styku s nakaženými, rozhodla se 
radnice MČ Praha 3 pro preven-
tivní opatření – očkování všech 
pracovníků školních kuchyní pro-
ti hepatitidě. Náklady na očkovací 
vakcíny hradí odbor školství. 
 -red-

Zájemci 
podali žádosti 
o dotace 
pro rok 2017
V  listopadu měli zájemci mož-
nost podat žádost o dotaci do 
některého ze šesti vyhlášených 
programů. Pracovnice odboru 
školství elektronicky zaregistro-
valy 352 žádostí, v listinné formě 
obdržely 345 formulářů. 

Do programu životního pro-
středí přišlo 19 žádostí, do vol-
nočasových aktivit dětí a mlá-
deže 78 žádostí, do tělovýchovy 
a sportu 77 žádostí, do sociální 
oblasti a zdravotnictví 77 žádos-
tí, do kultury 96 žádostí a do ob-
lasti památkové péče 5 žádostí. 

Do poloviny ledna proběhne 
kontrola formálních náležitostí, 
poté budou žádosti předání čle-
nům příslušných komisí a výborů 
k posouzení. 

Všechny žádosti bude pro-
jednávat Výbor pro dotační po-
litiku, jehož členové předloží ná-
vrh přidělení konkrétních částek 
radě MČ Praha 3, schvalovat 
bude zastupitelstvo MČ v břez-
nu 2017. 
 -red-
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informace 

Petice za vznik pavilonu 
pro Muchovu Slovanskou epopej 

na Vítkově

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
Žádost o projednání na Zastupitelstvu hl. m. Prahy podle § 7 zákona č. 131/2000 Sb. 

o hlavním městě Praze.   

My, níže podepsaní, vyjadřujeme svým podpisem podpo-
ru záměru vybudovat pavilon Alfonse Muchy pro Slo-
vanskou epopej na vrchu Vítkově. 

Cyklus velkolepých obrazů Slovanské epopeje se ani 
po téměř sto letech od svého vzniku nedočkal důstojného umístění, 
i když to byla jediná podmínka Alfonse Muchy, když v roce 1928 
své obrazy, dokumentující slavné okamžiky slovanské historie, měs-
tu Praze věnoval. 

I s ohledem na blížící se stoleté výročí vzniku Československa chce-
me poukázat na toto nedořešené dědictví minulosti a přimět hlavní 
město Prahu a další příslušné orgány ke společnému postupu, který 
by vedl k výstavbě pavilonu pro Slovanskou epopej, čímž by byl ko-
nečně naplněn slib, který město Praha Alfonsi Muchovi dalo. 

Umístění pavilonu na vrchu Vítkově požadujeme zejména pro 
výjimečné umístění tohoto parku v rámci hlavního města, které by 
mělo odpovídat symbolickému významu celého díla, a rovněž pro 
symbolickou historickou hodnotu, kterou Vítkov představuje pro 
českou státnost. 

Na Vítkově se nachází Národní památník, který byl vybudován 
k uctění památky československých legionářů a československého 
odboje v období 1. světové války. Dnes je v památníku instalována 
stálá expozice Křižovatky české a československé státnosti. Součástí 
památníku je i třetí největší bronzová jezdecká socha na světě Jana 
Žižky. Připomíná bitvu na Vítkově, která se odehrála v roce 1420, kdy 
husité za podpory Pražanů porazili křižácká vojska. Alfons Mucha 
také jedno plátno Slovanské epopeje, věnoval této historické událos-
ti a vytvořil obraz „Po bitvě na Vítkově“. Z historických dokumentů 
rovněž vyplývá, že vrch Vítkov je místo, které vybrala magistrátní 
komise již v roce 1925. Alfons Mucha s ním souhlasil a z některých 
dokumentů je zjevné, že jej doporučoval i prezident T. G. Masaryk.

Muchovo dílo akcentuje nejen historii slovanskou, ale obsahuje 
i řadu výjevů z dějin českých zemí a je bezpochyby spojeno se sym-
boly české státnosti a s postavením národa v dějinách. V tomto smys-

lu jsou ideová východiska Památníku i Muchovy epopeje identická. 
Slovanská epopej si zasluhuje takové umístění, které bude hodno 
významu celého cyklu, které podobně jako Pražský hrad nebo Vy-
šehrad symbolizuje dějiny české státnosti. Takovým místem je právě 
vrch Vítkov. 

Městská část Praha 3 založila Nadační fond na podporu realizace 
pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej. 
Nadační fond uspořádá veřejnou architektonickou soutěž na podo-
bu pavilonu a poskytne hlavnímu městu Praze maximální součin-
nost pro vybudování samostatného prostoru na vrchu Vítkově pro 
těchto 20 monumentálních obrazů.

Slovanská epopej, toto významné dílo světově uznávaného repre-
zentanta secese nemohlo být po roce 1948 na dlouhá léta veřejně vy-
staveno a reálně hrozí, že se tato situace bude opakovat. Uvažované 
odeslání obrazů do zahraničí, trvalý dluh Prahy vůči autorovi Epo-
peje nevyřeší. 

Předkládaný záměr je možné podpořit rovněž fi nančním darem 
uvedenému nadačnímu fondu. Prostředky, které budou využity vý-
hradně na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítko-
vě pro Slovanskou epopej, lze poukázat na účet č. 3991010309/0800. 

Petici sestavil: Nadační fond na podporu realizace pavilonu Al-
fonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej, IČ:05571537, 
se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3, www.praha3.cz/
nadacnifond

Podporu našemu záměru můžete vyjádřit také podepsáním elektronické 
petice. Protože ale elektronická petice nenaplňuje náležitosti petičního zá-
kona, její podepsání bude mít pouze symbolický význam. Zvažte prosím po-
depsání i papírové verze petice (není-li ve Vašem okolí žádné petiční místo, 
postačí petici vytisknout, podepsat a zaslat na adresu nadačnímu fon-
du). Elektronickou petici najdete na webových stránkách Prahy 3.

V Praze dne 1. 12. 2016. 
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ze života Prahy �

Žáci z Prahy 3 znovu mapují příběhy 
sousedů
Od  loňského podzimu se žákov-
ské týmy z Prahy 3 opět vydávají 
s mikrofonem či kamerou v  ruce 
za  sousedy ze své městské čás-
ti, aby natočily jejich vzpomínky 
na život v době komunismu či na-
cismu. Vzdělávací projekt Příběhy 
našich sousedů pořádá radnice 
Prahy 3 spolu s neziskovou orga-
nizací Post Bellum. 

Děti se v rámci projektu setkaly 
mimo jiné s výtvarnicí Věrou Nová-
kovou. Ta se s nimi podělila o zážit-
ky z doby, kdy ona ani její manžel 
Pavel Brázda nesměli veřejně vysta-
vovat a kdy pořádali ve svém bytě 
ilegální fi lozofi cký kroužek. O práci 
v podzemní továrně během totální-
ho nasazení žákům vyprávěl Ladi-
slav Okrouhlík. „Dva z pamětníků se 
jako děti po svém návratu z koncentrač-
ních táborů dostali do péče ozdravoven, 
které provozoval Přemysl Pitter, zaklada-
tel Milíčova domu na Žižkově,“ přibli-
žuje vybrané životní příběhy koordi-
nátorka projektu Eva Mikulášková. 
Lidé, jejichž životy jsou svázány 
s Prahou 3, budou s dětmi vzpomí-
nat také na válku, pražské jaro či 
události roku 1968 a normalizaci. 

Setkáním s pamětníkem a nato-
čením jeho vyprávění práce mla-
dých reportérů zdaleka nekončí. 
S pomocí svých učitelů a profesio-
nálních dokumentaristů se poté učí, 
jak zachycené vzpomínky vyprávět 

dál. V rámci projektu proto děti di-
gitalizují fotografi e, prozkoumáva-
jí archivy a výsledky své práce pak 
publikují na webu. Formy výstupů 
jsou zcela na jejich fantazii, nejčas-
těji připravují rozhlasové či video 
reportáže. Půlroční práce vyvrcholí 
slavnostním setkáním, kde žákovské 
týmy veřejně prezentují své zpraco-
vání příběhů. Nejlepší z nich ocení 
odborná porota.

Post Bellum a Praha 3 zprostřed-
kovávají setkávání nejmladších 
a nejstarších obyvatel třetí městské 
části již počtvrté. 

Kristýna Bardová

www.pribehynasichsousedu.cz

Nudíte se? Už nemusíte. Je tu KC Vozovna
Kdo se loni 1. dubna účastnil slavnostního otevření Kulturního centra Vozovna na Žižkově, už 
tehdy mohl tušit, že se v tomto kreativním multižánrovém prostoru bude v budoucnu dít hodně 
zajímavého. Toto očekávání se bezezbytku naplnilo.  

Zástupce starostky Alexan-
der Bellu, který stál u zro-
du organizace Za Trojku, 
sdružující kromě KC Vo-

zovna ještě koncertní a výstavní síň 
Atrium, je spokojený: „Ke konci roku 
je třeba bilancovat, a přestože tři čtvrtě 
roku není příliš dlouhá doba, už nyní je 
čím se pyšnit. I když KC Vozovna fungu-
je teprve necelý rok, její programová na-
bídka rozšířila možnosti našich obyvatel, 
kam vyrazit za zábavou. A to jsme chtěli. 
Každý si tu dokáže vybrat.“ 

KC Vozovna hned od počátku 
nabídla rozsáhlé spektrum progra-
mů pro všechny věkové kategorie. 
Mezi nejnavštěvovanější patří lout-
ková představení pro děti, která 
jsou na programu téměř každé úterý 
a v sobotu odpoledne. Ze spoluprá-
ce s více než deseti nezávislými malý-
mi divadly vznikl ve Vozovně nápad 
zorganizovat letos na podzim prv-
ní ročník mezinárodního loutkové-
ho festivalu Žižkovská loutka, který 
sklidil úspěch napříč věkovým spek-
trem. Pod vedením akademické ma-
lířky Sofi e Švejdové uvádí Vozovna 
cyklus tematických výtvarných dí-
len, které podněcují rozvoj fantazie 
a spontánnost. Zaujmou děti i do-

spělé. Pracuje se tu s různým materi-
álem a technikami. Vysoká úroveň je 
srovnatelná s výtvarnými worksho-
py, které nabízejí přední pražské ga-
lerie. Vyrábějí se zde například vá-
noční ozdoby, loutky pod vedením 
známého loutkáře Miroslava Trejt-
nara nebo se zdobí dorty s profesio-
nální cukrářkou.  

Školám je určen naučný a zábav-
ný cyklus autorského čtení ve spo-
lupráci s laureáty ceny Magnesia 
Litera. Filmový klub Vozovna zase 
představuje veřejnosti fi lmy proslu-
lých režisérů, třeba Karla Zemana či 
Miloše Formana. Senioři docháze-
jí do Vozovny pravidelně na Zpívá-
ní s harmonikou či programy klubu 
Fresh senior. 

Bez kladné odezvy nezůstal ani 
cyklus besed režisérky Olgy Strus-
kové s názvem Jak úspěšně (ne)stár-
nout, jehož hosty jsou dámy věkové 
kategorie 50+, které dovedou využít 
svůj šarm, jak například v prosinci 
ukázala divákům Táňa Fischerová. 
Podařilo se zaujmout i cyklem po-
slechových večerů I Put A Record 
On ve spolupráci s časopisem His 
Voice. Hostem moderátora je vždy 
významná osobnost, která pouští 

a komentuje své oblíbené hudební 
nahrávky. Diváky zaujali třeba spi-
sovatel Jan Kahuda, sochař a výtvar-
ník Pavel Opočenský nebo výtvar-
ník Zbyněk Baladrán. Kromě toho 
chodí do Vozovny pravidelně ma-
minky s dětmi, pro které je zde ote-
vřen dětský koutek; pokřtilo se tu 

několik knih, oslavilo pár narozenin 
a ve zdejší kavárně se vypila spousta 
kvalitní kávy i čaje. 

KC Vozovna bude všechny ba-
vit i další rok. Ředitel organiza-
ce Za Trojku Jiří Snítil prozrazuje 
něco málo z plánů: „Kromě pokračo-
vání hojně navštěvovaných projektů, 

jako jsou divadelní představení, koncer-
ty či kreativní dílny, určitě navážeme 
na úspěšný první ročník festivalu Žiž-
kovská loutka. A chystáme ještě mnoho 
dalšího, třeba minifestival krátkého fi l-
mu nebo produkci výjimečných českých 
i zahraničních dokumentů.“ 

Jan Novotný

Otevřený ateliér se představil 
v galerii na poště

Jsou lidé věčně nespokojení, mrzutí 
z každé drobnější překážky, která 
se jim postaví do cesty vydláždě-
né podle jejich představ. Jsou však 
i takoví, kteří se dokážou s úsmě-
vem porvat s mnohdy těžkým hen-
dikepem, který je provází celý život. 
Mezi ně patří i skupina mladých lidí 
s  těžkým zdravotním postižením 
a jejich přátel sdružených v projek-
tu Otevřený ateliér.  

Projektu Otevřený ateliér se účastní 
jedinci s vážným tělesným postiže-
ním, většinou se jedná o těžké for-
my dětské mozkové obrny v kombi-
naci s dalším typem postižení, např. 
epilepsií, mentální retardací či oční 
vadou. A přece i přes své zdravot-
ní omezení chtějí aktivně a smyslu-
plně využít svůj volný čas, v jejich 

případě výtvarnými aktivitami či 
při návštěvách galerií. Už je to de-
set let, kdy začali naplňovat své kré-
do Malujeme svět, v němž můžeme 
společně žít.

Pro nás, kteří se staráme o Poš-
tovní minigalerii na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, je velká čest, že jsme 
mohli v prosinci přivítat Otevřený 
ateliér v těchto prostorách s výsta-
vou Malujeme svět, v němž může-
me společně žít. Utvrdili jsme se 
v tom, že to „společně žít“ nezůsta-
lo jen prázdným heslem, ale přimě-
lo návštěvníky v předvánočním čase 
k hlubokému zamyšlení a mno-
hé povzbudilo v jejich starostech. 
Akce snad inspiruje další dobrovol-
níky k nabídce pomoci těm, kteří to 
potřebují.  

Club gentlemanů Žižkov

Žákyně ZŠ Chelčického během loňského 

ročníku projektu

Výtvarníci z Otevřeného ateliéru

Zapojte 
svoji fi rmu 
do masopustního 
průvodu
Praha 3 chce navázat na loňský 
Žižkovský masopust, kdy iniciova-
la projekt Dobrá značka, jehož cí-
lem bylo dát šanci živnostníkům 
zviditelnit svoje služby v rámci ma-
sopustního průvodu. Letošní prů-
vod se koná 28. února 2017 a před-
cházet mu bude opět Masopustní 
žižkovská pouť (25. 2.) a tradiční 
Žižkovská zabijačka (26. 2.).

Živnostníci z Prahy 3 mají je-
dinečnou možnost prezentovat se 
během žižkovského masopustního 
průvodu. Městská část zve jakou-
koli fi rmu, která provozuje svo-
je služby na území Prahy 3, aby 
se přidala do tradičního průvo-
du a vlastním nápadem obohatila 
masopustní veselici v ulicích Vino-
hrad a Žižkova. 

Vedle Pepíku, frajerů, poulič-
ních muzikantů a nadživotních 
masopustních loutek se každá fi r-
ma může zdarma prezentovat bě-
hem pochodu průvodu svému oko-
lí a nabídnout ukázku svých služeb 
nebo vlastní vymyšlenou drama-
turgii. 

V případě zájmu a z důvodu pří-
prav a přesného zařazení do průvo-
du nás prosím kontaktujte na adre-
se michaelako@praha3.cz.  

-red-

Nápad realizovat festival Žižkovská loutka vznikl ve Vozovně Foto Radko Šťastný



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LEDEN 2017

Mikuláš naděloval i na Praze 3
V sobotu 10. prosince 2016 se v Paláci 
Akropolis konala tradiční akce pro děti 
ze sociálně znevýhodněných rodin na 
Praze 3, kterou třetí městská část kaž-
doročně pořádá. Na kulturním progra-
mu se podílely i místní neziskové orga-
nizace, a proto návštěvníci zhlédli hned 
několik představení žižkovských uměl-
ců. Na pódiu vystoupil kouzelník Grino, 
taneční soubor Jagory, romský folklor-
ní soubor Marcinovci a hudební kapela 
Vladimíra Demetera. Na závěr, za pří-
tomnosti zástupce starostky Davida 
Gregora (na snímku zcela vpravo), pře-
dali Mikuláš, čerti a anděl téměř dvěma 
stovkám dětí bohatou nadílku. 

Nová Trojka připravila v neděli 4. pro-
since 2016 pro rodiny ze sociálně zne-
výhodněného prostředí a pro pěstoun-
ské rodiny jako již tradičně příjemné 
mikulášské odpoledne. V Nové Trojce 
se propojilo nebe s peklem a děti zažily 
spoustu andělských i čertovských žer-
tíků, úkolů a soutěží. Nakonec, jak to 
má být, přišel i svatý Mikuláš se svou 
Knihou pochval a hříchů a každému 
z dětí přinesl nadílku. Programu se zú-
častnilo celkem 48 dětí se svými rodiči 
či pěstouny.  

-red-

Gatagewa aneb Želvy na Žižkově
Gatagewa (v překladu želva) je název skautského střediska spolku Skaut – český skauting ABS 
a nedávno oslavila už 25. rok činnosti na Žižkově.

Jsme dobrá, sehraná parta ka-
marádů všeho věku. Začíná-
me od předškoláků a končí-
me dospělými. V klubovně 

je živo, skoro pořád je slyšet smích 
a vždy tu vládne pohoda. Kdo k nám 
najde cestu, většinou už zůstane. 
V týdnu se scházíme na schůzkách 
v klubovně i venku. Většinou si hraje-
me a sportujeme. Jeden víkend v mě-
síci patří výpravě do přírody, kterou 
nejenom poznáváme, ale také se učí-
me jak v ní žít, abychom ji nepoško-
zovali a uměli jí pomáhat, třeba tří-
děním odpadu. Také se učíme, jak 
přežít bez vymožeností civilizace, 
jak se chovat v krizových situacích, 
jak poskytnout první pomoc nebo 
jak pomáhat podle svých možností 

a schopností tam, kde je třeba. Kro-
mě běžných dobrých skutků jsme na-
příklad šili panenky pro UNICEF, 
sbírali pro charitu české známky ne-
bo pomáhali v lese.

Symbolický rámec naší činnos-
ti tvoří indiánská tematika. Když 
zrovna nesportujeme nebo nehraje-
me hry, rádi tvoříme z nejrůznějších 
materiálů, samozřejmě také z kůže 
a korálků, jako praví indiáni. V létě 
táboříme v tee-pee a hrajeme spoustu 
nejen indiánských her. Občas je dob-
rá změna, a tak nás letos provází hra 
o rytířích. Výpravy nás vedou na hra-
dy a zámky – Žebrák, Točník, Lib-
štejn, na řadě je Okoř. Čeká nás třeba 
Velikonoce v Měsíčním údolí a třítý-
denní letní tábor v jižních Čechách. 

Máme také spoustu kamarádů v za-
hraničí, se kterými se setkáváme 
u nich i u nás. Byli jsme na táborech 
v Německu, Itálii, a v roce 2018 se tě-
šíme do Anglie. 

Hana Končická

ze života Prahy �

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

Pá 6. 1. 18.00–So 7. 1. 9.30 Pyžámkový 
večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti se 
postaráme my. Ne 8. 1. 9.00 - 12.00 Spor-
tovní dopoledne pro ženy. 
Čt 12. 1. 16.30–17.00 Hyperaktivita a  její 
zvládání. Jak poznat hyperaktivní dítě, jak 
s ním pracovat, co očekávat a co vědět. 
Ne 22. 1. 20.00 Čtyřicátá první Procházka 
fi lmem - Líbat či nelíbat. 
Pá 27. 1. 15.00–19.00 Odlehčovací pátek 
pro pěstounské rodiny.
Pá 27. 1. 15.00–17.00 Neshody mezi rodiči 
a dětmi v dospívání. Jak přežít pubertu jako 
těžké období pro všechny členy rodiny. 

Individuální poradenství a  mediace, 
podpůrné skupiny
Pá 6. 1.   9.30–11.30 Laktační poradna 
s Marikou Pithartovou, DiS.
Pá 6. 1. 17.30–19.30 Rodina v krizi. Setkání 
diskuzní a svépomocné skupiny s Mgr. Edi-
tou Janečkovou. 
Ne 8. 1. 11.00–11.40 Výživová poradna pro 
děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou. 
Út 10. 1. 16.00–17.00 Dvojčata v  rodině. 
Setkání podpůrné skupiny rodin s vícerčaty. 
St 11. 1. 10.30–11.00 Nemocné dítě v rodi-
ně. Setkání podpůrné skupiny s MUDr. Pe-
trou  Řeháčkovou. 
Čt 12. 1. 16.30–17.00 Jak na  poruchy 
učení a  chování s  etopedkou Mgr.  Janou 
Češkovou. 
Pá 13. 1. 11.00–12.00 Psychomotorický 
vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu. 
Po  16. 1. 9.00–10.30 Poradna v  oblasti 
osobnostního rozvoje. Jak žít v souladu se 
sebou i ostatními, jak hledat cestu k řešení 

osobních i pracovních problémů, s Mgr. Ja-
nou Ježkovou.

Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena a Leona tel.: 222 589 404
Pá 6. 1. 20.00 Novoroční večírek aneb Hej, 
hej, hej, Venda ten je nej. 
Út 10. 1. 9.30  Setkání dobrovolníků 
Pá 13. 1. 15.00 Wrap náramek z  korálků 
s Jolčou.

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

Jsme otevřený klub pro rodiče s  malými 
dětmi a těhotné ženy.
Více informací a  program s  rozvrhem na 
měsíc prosinec naleznete na www.ulitka.cz

18. st 18.00–21.00 Age management – 
Vzdělávání pro rodiče na mateřské/rodičov-
ské dovolené, 
27. pá 18.00–9.30 Noc v Ulitce – Užijte si 
večer a děti nechte nám, nudit se rozhodně 
nebudou…

Volná místa v kroužcích:
Znakování s batolaty – pondělí 11.00–11.45
Jógahrátky – středa 9.00–9.45 
Parkur pro nejmenší – středa 15.00–16.00
Rhyme time – čtvrtek 10.00–10.45
Hravé pokusy – čtvrtek 14.15–15.15 

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

10. út 17.00–20.00 a  25. st 18.00–21.00 

Tiffaniho vitráže – Výtvarně řemeslná dílna 
pro dospělé a děti od 12 let. 
14. so 6.00–18.00 Na hory s Ulitou – na-
bízíme jednodenní lyžování v Herlíkovicích. 
17. út 17.00–20.00 Drátovaná stínítka 
na  lampičky – Výtvarně řemeslná dílna pro 
dospělé a děti od 12 let. 

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

Může přijít kdokoliv ve věku 11–21 let, kaž-
dý všední den od 14.00 do 19.00 hodin a to 
i ve většině svátků a prázdnin. Nabízíme zá-
bavu (PC, fotbálek, hřiště), podporu a po-
moc (pokud máš nějaké problémy nebo 
něco řešíš) a také pohodu.
Vstup zdarma, každý může kdykoliv přijít 
(a odejít).

Tradiční obdarování klientů ošetřovatelského domova
Jako tradičně každý rok i letos v prosinci obdarovával místostarosta David Gregor 
společně s P. Vítem Uherem z kostela svatého Prokopa vánočními pozornostmi 
klienty Ošetřovatelského domova v Habrové a v ulici Pod Lipami. Ošetřovatelský 
domov poskytuje pobytovou službu seniorům se sníženou soběstačností, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zřizovatelem domova je 
Městská část Praha 3. 

-daf-

Gatagewa pravidelně vyjíždí na tábory www.skautabs.cz/gatagewa
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Křížovkářská liga pro seniory 
právě startuje  
Starší obyvatelé Prahy 3 se mohou od ledna zapojit do soutěže, při níž si 
přijdou na své všichni příznivci křížovek, tajenek a luštění. Křížovkářská 
liga nabídne účastníkům celkem třicet křížovek a mnoho cen. Na zkušební 
fázi, které začíná v lednu, naváže koncem března hlavní část s vrcholem 
v prosinci 2017. 

Do Křížovkářské ligy se 
může zapojit každý zá-
jemce starší 60 let. Účast 
je zdarma, jedinou pod-

mínkou tak zůstává vyplnění re-
gistračního formuláře. Následně si 
účastník přijde každý týden ve čtvr-
tek pro novou křížovku. „Považuji 
za velmi důležité, aby lidé v důchodo-
vém věku byli aktivní a nezůstali bez spo-
lečenské interakce. Křížovkářská liga jim 
v tom rozhodně pomůže. Myslíme také 
na klienty domů s pečovatelskou službou 
a domovů pro seniory. Soutěžní luštění 
křížovek jim zajistí pravidelnou činnost 
a zapojení do velkého společenství lušti-
telů. Senioři luští rádi, zároveň tak pra-
videlně trénují paměť,“ míní zástupce 
starosty David Gregor, který převzal 
nad soutěží záštitu. „Zkušební část 
Křížovkářské ligy začne 19. ledna a po-
trvá do 23. března. V této fázi chceme 
informace o nové aktivitě pro seniory co 
nejvíce rozšířit. Důležité bude domluvit 
hned několik registračních míst, kde lidé 

křížovku dostanou. Pro klienty v ústav-
ní péči, například v domově pro seniory, 
bude jako registrační místo sloužit zaří-
zení, ve kterém žijí,“ říká druhý pat-
ron soutěže, zástupce starosty Ivan 
Holeček. Pro veřejnost, tedy pro zá-
jemce z kategorie 60+, by mělo jako 
registrační místo sloužit Informač-
ní centrum Prahy 3 a také klubovna 
společnosti Remedium. Dvě regis-
trační místa pro veřejnost by měla 
být dostačující, v případě potřeby 
budou ale otevřena další.

Výhodou soutěže je, že se lidé 
mohou zaregistrovat i zpětně, každý 
čtvrtek až do 16. března. To zname-
ná, že když se zájemce připojí poz-
ději, dostane více křížovek naráz. 
Na úspěšné luštitele čeká odměna 
v podobě dárkového balíčku s čajem 
a sušenkami či oplatkami. Podmín-
kou je odevzdat ve stanoveném ter-
mínu v místě registrace formulář se 
všemi tajenkami. 

-daf-

Komunitní plánování na Praze 3 funguje už více než 12 let   
Komunitní plánování sociálních 
služeb probíhá na Praze 3 od roku 
2004. Jedná se o proces, který vy-
tváří, podporuje a udržuje funkční 
a účinný systém sociálních a ná-
vazných služeb pro občany Pra-
hy 3, aby co nejefektivněji uspo-
kojovaly jejich skutečné potřeby. 

Do procesu plánování sociálních a ná-
vazných služeb jsou zahrnuty tři stra-
ny: zadavatelé – zástupci ÚMČ Praha 
3, poskytovatelé – zástupci z  řad or-
ganizací poskytujících sociální nebo 
návazné služby a uživatelé těchto slu-
žeb. Zástupci zmíněných tří stran se 
účastní pravidelného setkávání pracov-
ních týmů vytvořených dle vytipova-
ných potřebných a  početných skupin 
obyvatel. Na  Praze 3 existuje celkem 

pět pracovních skupin – Senioři, Ro-
dina s dětmi, Žižkovské děti a mládež, 
Sociokulturně znevýhodnění občané 
a  Osoby se zdravotním znevýhodně-
ním. Hlavním úkolem pracovních sku-
pin je mapování existující sítě sociál-
ních a  návazných služeb dle cílových 
skupin, zjišťování potřeb jejich uživate-
lů a spolupráce na formulaci vhodných 
opatření a nástrojů pro jejich naplnění. 

Na pracovních skupinách se schá-
zejí například zástupci z  organizace 
ERGO Aktiv, REMEDIUM Praha, Ko-
munitního centra Armády spásy, Nové 
Trojky, RKC Paleček, Centra MARTIN, 
IC Zahrada, Naděje, R-Mosty a  další. 
Pracovní skupina předkládá své ná-
vrhy a  podněty Řídicí skupině Komu-
nitního plánování sociálních služeb, 
která je poradním orgánem zástupce 

starostky pro sociální záležitosti Davida 
Gregora, zastřešuje činnost pracovních 
skupin a sleduje naplňování plánu roz-
voje sociálních služeb. Z podnětů pra-
covních skupin a mapování sociálních 
a  návazných služeb byl vypracován 
strategický dokument Komunitní plán 
rozvoje sociálních a návazných služeb 

na území městské části Praha 3 na ob-
dobí 2015–2019, který určuje základní 
priority daného období, stanovuje cíle 
a formuluje nástroje k jejich dosažení. 

Jednotlivé aktivity k  defi novaným 
opatřením jsou blíže specifi kovány 
v akčním plánu, jehož plnění je realizo-
váno v  období jednoho kalendářního 
roku a který je zpracováván s ohledem 
na aktuální potřeby a vývoj v oblasti soci-
álních a návazných služeb. Celý proces 
řídí koordinátor komunitního plánování, 
jehož pozice byla vytvořena na Odboru 
sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a který zá-
roveň spolupracuje a účastní se pravi-
delných schůzek se zástupci Magistrátu 
hl. m. Prahy a ostatních městských částí 
v rámci celopražského plánování rozvo-
je sociálních služeb. 

-red-

Slovo z církví
Nový rok
Tak nám začal nový rok... Nebo raději: 
Tak zase vstupujeme do nového roku? 
A nebo ještě přesněji: Tak zase začíná-
me počítat další kalendářní rok? Pro-
tože co jinak s těmi, kdo ty dny, roky, 
měsíce počítají prostě jinak? A k tomu 
třeba ještě o dost déle než my? 

Kde se vlastně vzal ten náš kalen-
dář? A proč počítáme dny právě tak, jak 
je počítáme? A  je to neměnná danost 
nebo „jen“ praktická domluva? Nebe-
reme zase jednou příliš samozřejmě 

něco, co zase až tak samozřejmé ne-
ní? Kdo je pánem času? Nebo je to 
snad on sám? A který – Chronos ne-
bo Kairos? Ten, co tiká a  utíká – ne-
milosrdně a prý (údajně) všem stejně? 
Nebo ten, co umí zcela proměnit život, 
když jej „chytíte za pačesy“?

A  teď hádanka: Dokončete verše 
a  refrén zamilované písně mých již 61 
let zamilovaných (lépe milujících se) ro-
dičů! Co je za těmi „když“ stále doko-
la, stejně jako v  refrénu? Neznáte-li ji, 
co byste tam doplnili Vy? „Mám já pří-
tele, v něm svou radost mám, když...“ 
„V něm své štěstí mám, pokoj nalézám, 

když...“ „Jak je sladké být v jeho druži-
ně, když...“ „Jak se života cesta zjas-
ňuje, když ...“ „Koho bych se bál, čeho 
strachoval, když ...“ „Mír je v duši mé, 
když on blízko je, když ...“

A  nakonec dvě inspirativní kapi-
toly z  Bible k  tomu: „Jako milova-
né děti... Nepromarněte tento čas...!“ 
(Efezským  5) „Nevzrušuj se kvůli své-
volníkům...! (Žalm 37)

Přeji Vám všem v  novém roce čas 
příhodný. 

Jaromír Strádal, 

farář Druhého sboru ČCE v Praze 3

V lednu se budeme věnovat tematickému 
celku s názvem Nové začátky a provázet 
ho budou tyto aktivity: 

2. 1., 9. 1., 16. 1. – cvičení s fi tness trené-
rem aneb shoď cukry z Vánoc + poraden-
ství zaměřené na škodlivost cukru 
6. 1. – diskuze – Tři králové a jejich význam
10. 1. – diskuze na téma předsevzetí a jak 
je naplnit
20. 1. – diskuze – Nový rok není jen 1. ledna

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)

Měsíc nových začátků – co změním, co 
mi škodí a  přestanu s  tím, co mě těší 
a budu se tomu věnovat. 

 5. čt Bruslení
 9. po Výtvarná dílna
18. st Bruslení
23. po Výtvarná dílna
30. po Vyrábění hřejivých vaků
1. 1.–31. 1. Radost z nového fotbálku

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

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

Od  2. ledna probíhají zápisy do  jarních 
pohybových, jazykových a  počítačových 
kurzů, do  ARTE dílen a  kurzu trénování 
paměti. 
4. ledna začíná kurz Sociální sítě, zájemci 
mohou přijít v 8:45, kurz je od 9.00 hodin. 
12. ledna zveme seniory od 9.00 do 12.30 
hod. na Čas otevřených dveří v Klubu. 
Skupina KONTAKT, příležitost k  po-
povídání a  seznámení bude 5. a  19. 1. 
od 10.30 hod.
INFO SERVIS – informace o  službách, 
o oprávněných nárocích, postupy při ře-
šení situací apod., každé pondělí 14.00 
– 15.00 hod.
Klub nabízí osamělým seniorům program 
podle jejich zájmu, v nepříznivé životní si-
tuaci vám věnují sociální pracovnice čas 
v individuálních konzultacích. 
Zavolejte, přijďte, otevřeno po–čt 9.00– 
18.00, pá 9.00–16.00 hod. 

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  8.30–11.30 
hod. pro osobní konzultace (bez objed-
nání), pondělí, úterý a čtvrtek od 12.30–
15.30 hod. pro telefonické dotazy.
Čekárnu otevíráme čtvrt hodiny před za-
čátkem konzultací.

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
3. ledna od  16.30 hod. Novoroční kafe 
– beseda na  téma co loňský rok odnesl 
a nový přináší. Moderuje Jan Schütz a Petr 
Kallista
17. ledna od 16.30 hod. Žižkovák ve svě-
tě – Střední Amerika. Vyprávění Jarmily 
Hlavničkové o cestách po Střední Americe 
s projekcí fotografi í.
31. ledna 16.30 hod. Žižkovské nádraží 
– projekt Parková čtvrť. Beseda o novém 
zajímavém projektu zástavby severní části 
Nákladového nádraží Žižkov. Moderuje 
Petr Kallista

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SVAZU 
DŮCHODCŮ PRAHA 3 
se bude konat dne 26. ledna 2017 od 
14.00 hod. v  prostorách Střední odbor-
né školy stavební a zahradnické, ulice Uč-
ňovská 1, konečná tram. č. 1, 9 a 11 na 
konečné ul. Spojovací. (dříve PSO).
Všechny naše členy srdečně zveme a tě-
šíme se na setkání s Vámi. Výroční člen-
ská schůze bude spojena s  prodejem 
členských známek.
Za výbor Svazu důchodců František Prá-
šek, předseda Základní organizace

Křížovkářská liga nabídne účastníkům celkem třicet křížovek
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Vyberte s námi novou 
tvář Parukářky
Parukářku čeká omlazení. Budoucí podobu lokality 
oblíbené nejen mezi obyvateli Trojky můžete zásadním 
způsobem ovlivnit i vy, pokud se 2. února v hotelu Olšanka 
zúčastníte setkání, během nějž městská část představí 
urbanistickou studii Vrch sv. Kříže – problémy daného 
území a možnosti řešení.  

Parukářka patří k nejvý-
znamnějším a současně nej-
vyhledávanějším parkům 
na území Praha 3 nejen díky 

své poloze nedaleko centra, ale také 
kvůli velikosti, členitosti a množství 
přítomné zeleně. „Právě vysoká ná-

vštěvnost a zájem o nejrůznější aktivity 
si žádají průběžnou modernizaci parku, 
tak aby nadále plnil funkci rekreační-
ho areálu vyhledávaného nejen rodiči 
s dětmi, seniory, pejskaři nebo sportovci, 
ale i pořadateli kulturních a společen-
ských akcí,“ komentuje momentální 

stav zástupce starostky Jan Materna, 
mezi jehož kompetence patří péče 
o životní prostředí.

Základem pro další rozvoj Paru-
kářky, její dílčí úpravy a vůbec op-
timální využívání by se měla stát 
urbanistická studie Vrch sv. Kříže – 
problémy daného území a možnosti 
řešení, jejíž vypracování svěřila měst-
ská část architektu Josefu Pleskotovi 
na základě výběrového řízení. Sou-
visející komplexní analýza bude ob-
sahovat nejen zhodnocení součas-
ného stavu území daného ulicemi 
Jeseniova, Na Parukářce, U Zásobní 
zahrady, Chelčického a Prokopova, 
ale i rozbor návaznosti areálu na šir-

ší okolí včetně zohlednění současné-
ho problematického vymezení jeho 
hranic. Všimne si také nevyhovující-
ho stavu stávajících vstupů do par-
ku, současných limitů využití území 
a nabídne koncepční řešení všech 
aktuálních nedostatků.

Ke změně současného stavu 
i k budoucímu rozvoji Parukářky 
a jeho okolí můžete zásadně přispět 
i vy prostřednictvím svého příspěv-
ku v diskuzi, kterou městská část 

Praha 3 připravuje na 2. únor 2017 
v hotelu Olšanka. Vedle příležitosti 
prezentovat svůj názor přímo budete 
mít možnost vyjádřit se také pomo-
cí dotazníku, který bude k dispozici 
na místě a následně i na webových 
stránkách radnice. Po zapracování 
podnětů vzešlých z tohoto setká-
ní proběhne další veřejná debata 
na jaře 2017 ještě před defi nitivním 
dokončením studie. 

-red-
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Trojka je na sníh připravena
Většina chodníků je v  majetku 
hlavního města Prahy a jejich sprá-
va náleží Technické správě komu-
nikací hl. m. Prahy (TSK).  TSK nově 
zajišťuje zimní úklid před Infor-
mačním centrem na rohu náměstí 
Jiřího z Poděbrad a navazujícího 
chodníku v ulici Milešovská, dále 
chodník v ulici Perunova a chod-
ník v ulici Na Chmelnici, kde byla 
postavena nová budova mateřské 
školy. 

Praha 3 zajišťuje v zimním období 
úklid chodníků před domy v majet-
ku městské části a úklid komunika-
cí, které jsou součástí veřejné zele-
ně, tedy především v parcích. Navíc 
obstarává úklid vybraných komu-
nikací ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
na kterém se TSK nepodílí. Chod-
níky v těchto ulicích jsou udržované 
tak, aby byla zachována dostupnost 
na důležitá místa Vinohrad a Žiž-
kova. Jedná se zejména o ulice Ve-
lehradská, Ondříčkova, Slavíkova, 
Siwieczova, Čajkovského, Lupáčo-
va, Jeseniova, Strážní. Nad rámec 
svých povinností zajišťuje městská 
část úklid chodníků také na sídliš-
tích Jarov a Chmelnice, např. v uli-
cích Pod Lipami, Květinková, Buko-
vá, Habrová, Luční. Úklidová fi rma 

vykonávající zimní údržbu chod-
níků zajišťovanou městskou částí 
ve veřejné zeleni provádí přednostně 
úklid lokalit v blízkosti radnice, škol 
a mateřských školek např. Havlíčko-
vo nám., Hollarovo nám., nám. Ba-
rikád, nám. J. z Poděbrad, Olšanské 
nám. atd.

Praha 3 v zimním období pečuje 
také o ptactvo. V současné době je 
v parcích i na sídlištích rozmístěno 
na dvacet krmítek a další přibydou 
začátkem ledna 2017 na sídlištích 
Chmelnice a Jarov. O doplňování 
krmení v krmítkách se vedle obyva-
tel blízkých domů starají děti z ma-
teřských škol při svých zimních vy-
cházkách. 

-red-

Studie ukáže oživené Olšanské náměstí
Možnou podobu ulic Táboritská 
a  Ondříčkova po revitalizaci má 
ukázat studie, kterou pro měst-
skou část Praha 3 zpracovává ate-
liér Sinpps. Obsahuje návrh úprav, 
které mají posílit bezpečnost v lo-
kalitě a prostranství oživit větším 
množstvím zeleně. Seznámit se 
s ní můžete 7. února 2017 v hotelu 
Olšanka. 

Cílem studie je komplexní úprava 
lokality tvořené ulicemi Táborit-
ská v úseku od ulice Kubelíkova po 
Olšanské náměstí resp. křižovatku 
ulic Táboritská, Jičínská, Olšanská 
a Prokopova. Studie řeší také úpra-
vu v ulici Ondříčkova. S ohledem 
na to, že lokalitou procházejí tram-
vajové tratě, které jsou z ulic Pro-
kopova a Jičínská protnuty autobu-
sovými linkami, a navíc je ve směru 
Olšanská – Ondříčkova – Lupáčova 
vedena cyklotrasa, skládá se celko-
vý návrh dopravně-bezpečnostních 
opatření z mnoha dílčích doprav-
ních úprav, přičemž oblast dělí na 
šest sekcí.

V průběhu ledna 2017 budou v 
oblasti ulic Táboritská a Ondříčko-
va nainstalovány informační tabule 
upozorňující na přítomná bezpeč-
nostní rizika, která v dané lokalitě 

souvisejí hlavně s aktuální doprav-
ní situací. Veřejná debata nad stu-
dií proveditelnosti úprav zmíně-
ného prostoru se potom uskuteční 
v úterý 7. února 2017. Setkání bude 
zahájeno v 17 hodin procházkou lo-
kalitou, která účastníky lépe sezná-
mí s problematikou, jež bude právě 
předmětem následujícího pracov-
ního workshopu. Všichni zájemci 
o vycházku se sejdou před hlavním 
vstupem do hotelu Olšanka. 

Samotný workshop pak začíná 
v 18 hodin v sále hotelu Olšanka. 

Užitečný bude nejen pro všechny, 
které zajímá dění v uvedené lokali-
tě, ale hlavně pro všechny, kteří se 
chtějí podílet na změnách místa, 
kde bydlí nebo k němuž mají blíz-
ko. Během setkání se budete moci 
obrátit také přímo na představitele 
Prahy 3, konkrétně starostku Vladi-
slavu Hujovou a její zástupkyni Lu-
cii Vítkovskou. Otázky týkající se 
projektu Vám zodpovědí projektan-
ti ateliéru Sinpps, kteří se na tvorbě 
studie podíleli. 

-red-

Konečná podoba Parukářky vzejde z diskuze s obyvateli Prahy 3

Možná podoba Olšanského náměstí na digitální vizualizaci

Objevte zimní 
Parukářku 

Srdečně vás zveme na  přírodovědnou 
vycházku po  vrchu sv. Kříže, která se 
koná v  pátek 13. ledna 2017. Botanik 
a člen týmu architekta Josefa Pleskota Jiří 
Sádlo vám odhalí tajemství života místní 
vegetace v zimním období. Sraz účastní-
ků je ve 14.00 v parku před restaurací. 

Zástupce starostky 
městské části Praha 3 Jan Materna

si Vás dovoluje pozvat 

na 

VEŘEJNOU DEBATU O URBANISTICKÉ STUDII 

„VRCH SV. KŘÍŽE –  
PROBLÉMY DANÉHO ÚZEMÍ 

A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ“ 
s autorem Ing. arch. Josefem Pleskotem a jeho spolupracovníky

2. února 2017 od 17.00 hodin 
K O N G R E S OV Ý  S Á L  H OT E L U  O L Š A N K A 

Praha 3, Táboritská 23/1000

Moderuje Martin Nawrath.

Ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu

www.praha3.cz 
 / praha3.cz

Původní holý vrch se země-
dělskou usedlostí prošel 
v historii mnoha změnami 
vlivem rozvoje průmyslu, 
výstavby Žižkova a dalších 
proměn města pokračujících 
až do dnešní doby. Podoba 
a využití významného 
parku jsou spojeny parku jsou spojeny 
s množstvím nejrůznějších 
názorů a nápadů. Pro jeho 
další rozumný a zdravý 
rozvoj potřebujeme střízlivý 
a komplexní pohled...
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Štítného ulice a tři zajímavé budovy 
Jak se z  tanečního sálu stane 
Kaple Panny Marie, jak Spolek 
pro vystavení katolického kostela 
na Žižkově naložil s budovou hos-
tince a jak s tím vším souvisí Jára 
Cimrman? Odpověď nabízejí ději-
ny domu čp. 520 ve Štítného ulici, 
s nimiž vás seznámíme v dnešním 
historickém okénku. 

Jedna z ulic, která vychází z Kostnic-
kého náměstí, má od roku 1875, kdy 
vznikla, název Štítného. Ulice kon-
čí na Havlíčkově náměstí. Na jejím 
začátku, tj. nad Kostnickým náměs-
tím, se nachází dům č. 5, čp. 520, po-
stavený v roce 1875 pro potřeby hos-
tince. Součástí hostince byl i velký 
taneční sál. V roce 1882 po ustanove-

ní Spolku pro vystavení katolického 
kostela na Žižkově byl dům zakou-
pen pro jeho potřeby. Z bývalé ta-
neční síně vznikla Kaple Panny Ma-
rie. Po vystavění kostela sv. Prokopa 
na Sladkovského náměstí kaple dál 
sloužila pro náboženské účely školní 
mládeži. Po událostech v říjnu roku 
1918 byla odsvěcena a přebudová-
na na místnost pro osvětové účely. 
Slavnostní otevření a pojmenová-
ní na síň T. G. Masaryka proběhlo 
dne 7. března 1920. V roce 1923 bylo 
vybudováno hlediště a prostor začal 
sloužit i pro divadelní ochotníky. Sál 
využívalo nejen loutkové divadlo, 
ale i školy pro své besídky a časem 
zde probíhaly také vzdělávací pro-
gramy. V roce 1960 byl sál pro hava-

rijní stav uzavřen. V roce 1977 byly 
prostory znovu zpřístupněny, a to 
již pod názvem Žižkovské divadlo. 

Na podzim roku 1992 se prostor stal 
domovskou scénou pro Divadlo Járy 
Cimrmana. Celý objekt pak byl pře-
jmenován na Masarykův dům.

Další místo, kam Žižkované 
chodili za kulturou, se nacházelo 
v domě č. 34, čp. 1233, které na prů-
čelí nese název 1. žižkovské kinema-
tografi cké divadlo. Ve druhé polo-
vině 19. století zde byl taneční sál 
Apollo. Poté v něm byla divadelní 
scéna Pokrok. Na počátku 20. stole-
tí, kdy v Evropě vítězilo nové umění 
kinematografi cké, ho přestavěl stavi-
tel Zdeněk Frič pro podnikatele Vilé-
ma Weisse na kino, lidově zvané Vaj-
zák. Zajímavostí je, že součástí kina 
byla i letní scéna v Chlumově ulici, 
jejíž provoz byl ukončen v roce 1939. 
Vlastní kino bylo v provozu do roku 
1949 a po jeho ukončení zde byla 

malírna plátěných reklam nad vcho-
dy biografů. V současné době je zde 
Středisko Pokrok.

Třetí zajímavý dům v této ulici 
má č. 40, čp. 207, a sousedí se ško-
lou na Havlíčkově náměstí. V sou-
časné době působí opuštěně, ale 
i on má svoji historii. V domě byd-
lela členka Národního divadla so-
pranistka Marie Petzoldová-Sitto-
vá, která byla představitelkou první 
Libuše před otevřením ND v roce 
1881. Měla nevalný herecký projev, 
ale díky svým pěveckým výkonům 
se stala oblíbenou a ideální smeta-
novskou pěvkyní. Marie Petzoldo-
vá-Sittová se narodila 30. ledna 1852 
a zemřela 7. ledna 1907. Pohřbena je 
na Olšanském hřbitově III-5-95. 

Jan Schűtz

Klub přátel Žižkova 

Cesta za vzděláním – stále dál
Minule jsme se vydali na exkurzi do „volšanské“ školy, ale také do škol ve Vlkově, Cimburkově 
nebo Jeseniově ulici. Tentokrát se zastavíme nejen ve vyhlášené „Hollarce“, ale třeba i na Vysoké 
škole ekonomické na náměstí Winstona Churchilla. 

V roce 1897 byla dokonče-
na stavba školy v Peruno-
vě ulici podle plánů ar-
chitekta Antonína Turka. 

Stavbu řídil stavitel Antonín Dvořák 
a vinohradští radní na ni vydali přes 
127 tisíc zlatých. Krátce po otevření 
však budovu na rok zabrala c. k. ra-
kousko-uherská armáda, takže řád-
né vyučování začalo až v září 1898. 
Škola však měla na armády smůlu, 
před koncem 2. světové války ji ob-
sadila pro změnu německá armáda. 
V té době navíc školu zasáhla letec-
ká bomba a značně ji poškodila.

Další vinohradské školy na území 
Prahy 3 patří k mladší generaci. Pů-
vodní reálka na náměstí Jiřího z Po-
děbrad je z roku 1913, škola na náměs-
tí Jiřího z Lobkovic, postavená podle 
návrhu architektů B. Kněžka a J. Vác-
lavíka, byla otevřena dokonce až 
v roce 1937 jako reálné gymnázium.

Následující řádky budeme vě-
novat umění. V roce 1932 byla to-
tiž na Hollarově náměstí postavena 
podle projektu architekta Viktorina 
Šulce budova Odborné školy kera-
mické. Po přestěhování keramické 
školy do Bechyně tu zahájila činnost 
Výtvarná škola Václava Hollara, slav-

ná střední „alma mater“ desítek, ba 
stovek českých výtvarníků. Škola 
měla ovšem tradici delší. Byla založe-
na už roku 1920 jako dvouletá Státní 
odborná škola grafi cká se zaměřením 
na výuku knihařství a fotografi ckých 
a reprodukčních technik. Figurál-
ní kreslení tu učil Rudolf Kremlič-
ka. Od roku 1932, kdy místo ředitele 
zaujal Ladislav Sutnar, se studované 
obory rozšířily například o reklam-
ní fotografi i – vyučovali tu legendy 
české fotografi e Jaromír Funke a Jo-
sef Ehm. Roku 1949 se některé obo-
ry odtrhly a daly vzniknout Průmys-
lové škole grafi cké v Hellichově ulici 
na Malé Straně. Za svého působení 
vystřídala škola řadu názvů a i náplň 
doznávala změn, ale své renomé si 
„Hollarka“ udržela dodnes.

Další uměleckou institucí je ško-
la na Žižkově náměstí. Byla založena 
v roce 1921 jako Státní odborná ško-
la pro zpracování dřeva, tehdy sídlila 
v provizóriu v Jeseniově ulici. Plány 
budovy na tehdejším Kollárově ná-
městí byly schváleny v roce 1925, ale 
trvalo plných 14 let, než byla budova, 
stavěná po etapách, dokončena. Co 
se týče proměn názvů a náplně, platí 
v podstatě totéž co u „Hollarky“.

Do třetice všeho dobrého se vrátíme 
až do roku 1904. Tehdy město Žižkov 
zvedlo obecní budovu ve Štítného uli-
ci čp. 520 a v nastaveném patře provi-
zorně umístilo třídy gymnázia. Po jeho 
odstěhování se tu usadila Veřejná ob-
chodní škola Grémia pražského ob-
chodnictva v Žižkově. My ji tu ovšem 
uvádíme proto, že tu dnes sídlí Základ-
ní umělecká škola – výtvarný obor.

Vraťme se však na Žižkov, kde byla 
roku 1910 zahájena stavba tzv. Jubilej-
ní obecné školy císaře Františka Jose-
fa I. v Lupáčově ulici. Po roce 1918 se 
začala nazývat Wilsonova, ale dnes 
už bychom ji podle jejího císařského 
a posléze prezidentského pojmenová-
ní těžko hledali, je vyhledávána spíš 
pro širokou výuku cizích jazyků. Ale 
nezapomeňme dodat, že ji svého času 
navštívil muž, který se proslulostí těm 
dvěma osobnostem určitě vyrovná – 
počítačový mág Bill Gates.

Na Pražačce sídlí škola se smut-
nou historií. Jde vlastně o školy tři 
– budova totiž ve své části postave-
né roku 1930 skrývá mateřskou a zá-
kladní školu, v roce 1938 pak bylo 
přistavěno ještě gymnázium. Ve ško-
le se koncem 2. světové války usídlily 

oddíly SS a vedly odtud boj, či spíše 
teror, proti Pražskému povstání.  

V roce 1953 byla založena Vyso-
ká škola ekonomická a získala sídlo 
na dnešním náměstí W. Churchilla. 
Zdědila budovu postavenou v letech 
1932–1935 pro Odbornou živnosten-
skou pokračovací školu, která nes-
la název podle pražského primátora 
JUDr. Karla Baxy. Po dobu své exis-
tence měla velmi proměnlivou náplň 
studia, počet studentů však setrvale 

rostl, a tak k ní v 70. letech byla při-
stavěna nová budova včetně men-
zy. Od 90. let zdárně překonala pře-
chod z výuky socialistické ekonomiky 
na běžný světový standard a velmi se 
modernizovala. Nastoupila úspěšnou 
cestu k moderní škole evropské úrov-
ně, což mj. dokumentuje více než 10 
tisíc studentů v jejích posluchárnách.

(S použitím podkladů zpracova-
ných p. Petrem Kallistou) 

Pavel Augusta

Škola v Lupáčově ulici na počátku 1. republiky  

Škola na náměstí Jiřího z Lobkovic

Škola na Pražačce v dobách 1. republiky

Budova, kde sídlilo 1. žižkovské 

kinematografi cké divadlo
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Trojka ocenila šestnáct 
dobrovolníků roku 2016
I v letošním roce hledala Praha 3 kandidáty na titul 
Dobrovolník roku. Vítězové si pak převzali ocenění v rámci 
slavnostního večera, který se konal 6. prosince 2016 
v koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově. 

Letošní udílení titulu Dobro-
volník roku proběhlo pod 
patronací radní Jaroslavy 
Sukové, která přítomné uví-

tala slovy: „Věřím, že udělená ocenění 
vám budou inspirací pro vaši další bo-
hulibou práci. Přeji všem vše nejlepší 
a mnoho energie v novém roce.“ Během 
bohatého kulturního programu po-
tom postupně odevzdala 16 laureá-
tům jejich ceny.

Městská část Praha 3 anketou vy-
jadřuje svůj respekt k práci všech, 
kteří věnují svůj čas, energii, zna-
losti či dovednosti druhým spo-
luobčanům bez nároku na odmě-
nu, a oceňuje každoročně několik 
dobrovolníků, jejichž činnost si 
v předchozím roce zasloužila nej-
vyšší uznání. Současně s využitím 
ankety upozorňuje veřejnost na to, 
že v případě dobrovolníků se ne-

jedná o jednorázovou činnost, jako 
je náhodná pomoc někomu blíz-
kému, nýbrž o činnost soustavnou 
a relativně dlouhodobou, vykoná-
vanou na území Prahy 3 nejméně 
po dobu jednoho roku v neziskové 
či jiné organizaci. Nejedná se tedy 
o zaměstnance organizace, kteří po-
bírají za svoji práci mzdu, odmě-
nu nebo plat. Mezi další cíle anke-
ty patří prohlubování vztahů mezi 

veřejností a prací dobrovolníků, 
kterou městská část Praha 3 pova-
žuje za projev nezištné občanské 
ctnosti, s níž se v naší společnosti 
ne setkáváme tak často, a dnes již 
nebývá zcela samozřejmostí. „Dob-
rovolníka roku podporuji už proto, že 
i takto slavnostně můžeme ocenit lidi, 

kteří obětavě pracují v oblasti nezisko-
vých organizací. Dobrovolnickou čin-
nost považuji za velmi záslužnou a hod-
nou ocenění,“ shrnuje letošní ročník 
zástupce starostky David Gregor, 
který řeší sociální oblast. 

Jan Dvořák

Milan Horvát (Buči z.s.) Spolupracuje se 
spolkem Buči od roku 2013. V rámci jeho 
dobrovolnické činnosti ochotně a rád po-
mohl s  řešením osobních problémů, při-
čemž vycházel z bohatých zkušeností ze 
sociální práce. Jde také o vynikajícího hu-
debníka, který působí ve skupině Bengas 
a dalších hudebních tělesech. Své znalos-
ti a  schopnosti předává mladší umělec-
ké generaci – dětem a  mládeži působící 
v  uměleckých souborech Buči, jako jsou 
Marcinovci a soubor Jagory. V současné 
době navazuje na svou dosavadní dobro-
volnickou činnost ve vlastním spolku, který 
se zabývá romskými tradicemi a  folklorní 
hudbou, a také byl zvolen do čela sdruže-
ní pražských romských organizací (PRO).

Kristina Gorolová (Buči z.s.) Působí 
ve spolku jako dobrovolník již od jeho za-
ložení. Umělecky vede dětský folklorní ta-
neční soubor Jagory, který působí v rámci 
Buči, kde využívá dlouholetých pedagogic-
kých i choreografi ckých zkušeností.

Lukáš Homola (Centrum pro integra-
ci cizinců) Přihlásil se do dobrovolnického 
programu CIC v dubnu 2015, v květnu byl 
proškolen pracovníky CIC a od 16. červ-
na 2015 již začal spolupracovat v  ročním 
mentoringovém programu. Koordinátorka 
dobrovolníků navrhla, že by dobrovolník 
mohl spolupracovat s klientem – mladým 
mužem, který pocházel z Ukrajiny. Pochá-
zel z míst, kde probíhaly tou dobou inten-
zivní a nelítostné boje, a hledal zde mož-
nost být se svou rodinou a mít „normální“ 
život. Mladý muž si s dobrovolníkem sta-
novili cíl nejen studovat český jazyk jako 
prostředek pochopení společnosti a efek-
tivnější integrace. 

Jiří Holub (ERGO Aktiv, o.p.s.) V minu-
losti pracoval na  vysoké manažerské po-
zici, zásadní změna v  jeho životě nastala 
v roce 2013, kdy prodělal cévní mozkovou 
příhodu. Následovaly dlouhé měsíce reha-
bilitace, kdy na sobě Jiří intenzivně a syste-
maticky pracoval, aby se vyrovnával s ná-

sledky mozkové příhody. Mimo jiné Jiří 
docházel do  centra ERGO Aktiv. Nejprve 
se jako klient účastnil rehabilitace v  rámci 
intenzivního programu, následně nastou-
pil na  tréninkovou pozici, kde se aktivně 
účastnil plánování benefi ční akce Polívko-
vá smršť. Po  skončení tréninkové pozice 
měl Jiří zájem i nadále o dlouhodobé zapo-
jení do aktivit, které organizace ERGO Ak-
tiv pořádá. V roce 2015 a 2016 Jiří pro fi r-
my lektoroval zážitkové semináře Snídaně 
s nezvaným hostem a prevence CMP. Dále 
reprezentoval činnost organizace ERGO 
Aktiv na  Veletrhu neziskovek a  v  pořadu 
Dobré ráno. V  Klubu Aktiv, kde tráví lidé 
po poranění mozku volné odpoledne, vede 
1x týdně kurz angličtiny.

Václava Hilbertová (Farní Charita Žiž-
kov u  kostela sv. Prokopa) Je aktivní 
členkou dobrovolnické organizace od roku 
2002. V tomto čase, kdy Charita pomáhala 
při povodních zaplaveným Štěchovicím, se 
zapojila do sbírek materiálu pro postižené. 
Následně vypomáhala při organizaci Vá-
nočního koncertu, spojeného s akcí „Strom 
splněných přání“, kterou iniciovala její dce-
ra Kateřina Hilbertová. Akce byla pořádá-
na rovněž na pomoc rodinám, postižených 
povodněmi. Od té doby akce probíhá pra-
videlně, letos se uskuteční její 15. ročník. 
V roce 2012 se stala ředitelkou Farní Chari-
ty Žižkov. V této funkci pokračuje ve všech 
již zavedených aktivitách a  přidala k  nim 
navíc výlety pro vozíčkáře – seniory z pe-
čovatelského domu a  potravinovou sbír-
ku pro chudé rodiny na Ukrajině. Poslední 
dva roky vytváří spolu s našimi seniorkami 
z dámského klubu „Polední ateliér“ pěkné 
rukodělné výrobky, sloužící k benefi čnímu 
prodeji a následné podpoře potřebných.

Klára Fischerová (Integrační centrum 
Zahrada v  Praze 3) Je spřízněnou duší 
našeho stacionáře již mnoho let. Zpočátku 
byla v roli rodiče jednoho z našich klientů. 
Tato role se na sklonku roku 2013 smut-
ně proměnila. Od  následujícího jara nám 
paní Klára začala pomáhat a už neustala. 

Každé středeční dopoledne přijíždí a stává 
se na 2,5 hodiny pomocnýma rukama pro 
dětské klienty při pohybových rytmických 
hrátkách. Jde o aktivitu docela fyzicky ná-
ročnou, ač se na první pohled nezdá.

Marta Malá (Komunitní centrum Ar-
mády spásy – Tvůrčí dílna U Štědrého 
srdce) Původním povoláním učitelka kla-
víru, zavítala mezi klienty KC asi před dvě-
ma lety. Bylo to v době, kdy pěveckému 
sboru Radostné stáří onemocněla klavírist-
ka. Paní Marta se ochotně ujala této služby 
a zastoupila ji na všech připravovaných vy-
stoupeních v domovech pro seniory. Kaž-
dý týden, když se sejdeme, zvučně dopro-
vází „Radostné stáří“ při zpěvu národních 
i duchovních písní.

Daniela Tobrmanová (Mamma HELP 
z.s.) Od roku 2007, brzy po skončení své 
onkologické léčby, se stala naší členkou 
a brzy se zapojila aktivně do života spolku. 
Zapojuje se hlavně při práci s pacientkami 
při výrobě a arte dílnách. Jezdí jako vedou-
cí ozdravných pobytů a  svým optimistic-
kým přístupem pomáhá ostatním ženám 
se stejnou diagnózou rakovina prsu. Aktiv-
ně se zúčastňuje všech akcí, které Mamma 
HELP organizuje.

Petr Zítek (Motocyklová asociace ČR) 
Prezident Jawa Klubu Praha 1961. Čle-
nem od  roku 1994 s  motocyklem Jawa. 
Po 10 letech, kdy se zasazoval a pomáhal 
udržovat běh organizace, byl řádně zvolen 
ostatními za  obětavost a  ochotu včetně 
kamarádského přístupu prezidentem klu-
bu. Od tohoto roku je nepřetržitě ve funkci 
a stará se nejlépe jak může. Řídí veškerá 
jednání klubu, podílí se na přípravách srazů 
a akcí. Prosazoval se za záchranu a udrže-
ní budovy klubu a jeho chod.

Mgr.  Vlastimil Janeček, MUDr.  Vít 
 Vokrouhlík (Nová Trojka, z.s.) Dvojice 
mužů (lékař a právník), kteří jsou nerozluční, 
dlouhodobě věnují svůj čas, znalosti i prá-
ci Nové Trojce. Přišli do Nové Trojky jako 

doprovod svých manželek a potomků, teď 
se však angažují nejen jako dobrovolníci při 
mnoha jednorázových akcích. Navíc po-
máhají lidem v nesnázích jako odborní po-
radci a lektoři.

Jitka Pavlíková (REMEDIUM Praha 
o.p.s.) Je dobrovolnicí od roku 2011. Ad-
ministruje uživatele internetové kavárny, 
pomáhá vrstevníkům s těžkostmi při obslu-
ze počítače, ráda se podělí o své doved-
nosti. Ochotně pomáhá s provozem klubu.

Mgr.  Milena Řepíková (REMEDIUM 
Praha o.p.s.) Již téměř dva roky poskytu-
je telefonické a emailové právní konzultace 
poradcům Občanské poradny a  pomáhá 
při psaní odborných textů. Přispívá nejen 
k  odborné úrovni poradenství poskytova-
ného klientům, ale díky ní se zvyšují i od-
borné kompetence poradců.

Martina Bumbová (Rodinný klub Ulit-
ka – My Aktivity o.p.s.) Je dobrovolnicí 
od  září 2012, kdy začala do  klubu cho-
dit se svými dvojčaty Viktorkou a Vojtou. 
Martina spolupracuje na všech akcích, je 
i váženou členkou divadelního spolku Ulit-
ka, kde neváhá hrát jakoukoliv roli. Ulit-
ce zůstává věrná i  přesto, že už nastou-
pila do  práce na  plný úvazek a  nechybí 
na žádné akci, ani na  její přípravě a  likvi-
daci. Jezdí dlouhodobě také jako vedoucí 
na Tábor pro rodiče s dětmi, který naše or-
ganizace pořádá a na který si čerpá svou 
dovolenou.

Martina Štěpinová (Rodinný klub Ulit-
ka – My Aktivity o.p.s.) Je dobrovolnicí 
od  září 2015. Začala tradičně jako velká 
většina z dobrovolnic – navštěvovala her-
nu se svou nejmladší dcerou Agátkou. Po-
stupně se zapojovala do všech akcí klubu 
a to byl také začátek jejího dobrovolnictví. 
Pomáhá na všech akcích a aktivitách klu-
bu i na jejich přípravě. Navíc je výborná ku-
chařka a neustále nás a naše akce zásobu-
je nápaditými a lákavými výrobky. Pozitivní 
energie, která z Martiny vyzařuje a  její ne-

ustálý optimismus a dobrá nálada působí 
na všechny mile a vstřícně.

Eva Janíčková (Svaz důchodců Pra-
ha 3) Působí ve Svazu důchodců od roku 
1998. Pracuje jako spolupracující člen s vý-
borem Svazu důchodců při záležitostech 
oslav významných jubileí členů Svazu dů-
chodců, probíhajících 2x ročně jako ve-
doucí pracovního týmu při podávání ob-
čerstvení, slavnostní výzdoby Klubu SD, 
praní ubrusů a  správy skladové místnos-
ti. Zajišťuje osobně předávání dárků těm 
oslavencům, kteří se nemohli v daný den 
své oslavy zúčastnit. Zajišťuje občerstve-
ní účastníků výroční členské schůze. Or-
ganizuje přebírání, sušení a  rozdělování 
cibulek tulipánů. Velmi ochotně také po-
máhá méně pohybově zdatným seniorům 
na  výletech. V  aktivním profesním životě 
pracovala jako spojový technik, ze kterého 
přenesla do činnosti SD zručnost a organi-
začně-praktické dovednosti. 

1

Ocenění dobrovolníci   Foto Radko Šťastný

Dobrovolník je člověk, který se 
ze své vůle rozhodne věnovat 
čas, znalosti a zkušenosti po-
třebným lidem nebo činnos-
tem bez nároku na odmě-
nu. Dobrovolník si uvědomuje 
originalitu a nezastupitelnost 
každého jedince ve svém nej-
širším okolí i to, že každý může 
být něčím prospěšný a že je 
dobré své dovednosti, volný 
čas a energii věnovat do pro-
jektů a programů zaměřených 
na různé cílové skupiny či jed-
notlivce bez nároku na hono-
rář. Z dobrovolné činnosti má 
přínos nejen její příjemce, ale 
i dobrovolník, kterému přiná-
ší nové přátelské vztahy, nové 
zkušenosti a dovednosti, ně-
kdy i částečné řešení problé-
mu nezaměstnanosti.
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