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sloupek
Vážení přátelé, 
vážení spoluobčané,
léto nám začíná a s ním, jak se říká, 
začíná okurková sezona. Možná 
tak pro zahrádkáře, ale pro novi-
náře a  pro politiky rozhodně ne. 
Letos na podzim nás čekají volby 
do  poslanecké sněmovny, a  tak 
v  létě začnou různé předvoleb-
ní akce. Pro mne, jako zástupce 
starostky pro investice, je období 
léta obdobím, kdy máme na rad-
nici spolu s  odborem technické 
správy majetku a  investic nejvíce 
práce. Rozhovor s  jeho skvělým 
vedoucím Ing. Martinem Kadlecem 
naleznete na str. 2 těchto Radnič-
ních novin. V letním čase pokračují 
a začínají další rekonstrukce škol, 
školek a  jiných objektů. Úspěšně 
jsme zrekonstruovali bytový dům 
Bořivojova. Máme dokončenou 
jednu z  etap panelových domů 
Jeseniova-Ostromečská, hotovy 
jsou i domy v ulici Buková, které 
vstupují do privatizace. Na další fázi 
revitalizace panelových domů jsme 
z magistrátu získali dotaci. Nejen 
proměnou veřejného prostoru se 
snažíme měnit Prahu 3 k lepšímu. 
A tato snaha mne někdy vede k za-
myšlení nad až marností takového 
snažení. 
Dovolte mi se pozastavit nad tím, 
jak bohužel smýšlí dnešní společ-
nost, které se snažím svou usilov-
nou prací a  vytrvalostí pomáhat. 
Kdy se některé skupině obyvatel 
protiví nemocní a  staří lidé, kdy 
je zase jinde odmítána realizace 
dětského hřiště. Je patrné, že dis-
kriminace a  netolerantnost všeo-
becně vzkvétá. Proto bych chtěl, 
aby heslem léta bylo trochu pate-
tické motto: lidskost proti sobectví. 
Uvědomme si, že, ač je někdo nyní 
na vrcholu sil, zítřek už může být 
zcela jiný. Buďme proto, prosím, 
k sobě přátelštější. Přeji všem krás-
né a klidné léto plné lásky, zdraví 
a vzájemné tolerance. Děkuji.  

Ivan Holeček 
zástupce starostky

Prázdniny ve městě 
mohou být zábavné
Prázdniny v Praze nemusí být nuda. Naopak, vylidněné 
město dává příležitost užít si ho v létě tak, jak během roku 
nelze. Kulturních i sportovních akcí Praha 3 nabízí celou 
řadu. Mezi nejznámější patří tradiční letní rekonstrukce 
slavné bitvy na Vítkově, kterou navštěvují tisíce lidí.  

Husité na Vítkově letos vy-
razí na křižáky 15. čer-
vence. Celodenní akce 
známá pod názvem Hrrr 

na ně! se koná celý den od 10 do 20 
hodin. Oblíbená podívaná pro děti 
i dospělé je pro návštěvníky zdar-
ma. „Hrdinná husitská posádka ukrytá 
ve srubu se utká s vojskem míšeňských kři-
žáků, které donutí ustoupit z vrchu Vít-
kov. Návštěvníci se mohou těšit na ukáz-
ky středověké bojové techniky a čeká 
na ně pestrý doprovodný program,“ zve 
starostka Vladislava  Hujová, která 
před lety stála u zrodu této akce. Ná-
vštěvníci si připomenou celou histo-

rii husitské revoluce od začátku až 
po velkolepou bitevní vřavu přímo 
u Památníku. Nebudou chybět hu-
sitské vozy, pavézy, palisády, střelné 
zbraně, rytířská brnění ani skvostné 
panské jezdectvo včetně Jana Žižky 
z Trocnova nebo krále Zikmunda.

Akce pořádané přímo městskou 
částí doplňuje řada těch, které Pra-
ha 3 podporuje nebo na ně formou 
grantu přispívá. Mezi ně bude patřit 
24. července i velkolepé fi nále dvou 
českých nejlepších týmů Bitters ligy 
v americkém fotbalu, které se na sta-
dionu Viktorky Žižkov utkají o titul 
Mistra České republiky. Pro návštěv-

níky je od 15 hodin připraven spor-
tovně zábavný program plný atrakcí, 
které k americkému fotbalu nezbyt-
ně patří. Samotné fi nále se koná od 
19 hodin. 

Jedním z nejoblíbenějších a nej-
navštěvovanějších míst o prázdni-
nách je venkovní plavecký bazén 
na Pražačce, který je veřejnosti ote-
vřen každý den od 10 do 19 hodin 
a o víkendech až do 21.45 hod. Podle 
nového ceníku zvýhodňuje rodi-
ny s dětmi, zlevněný vstup nabízí 
již od 16 hodin a nově lze zakoupit 

Na IX. ročník 

Dnů žižkovského 

kulturního dědictví 

se můžete těšit již 

v září

str. 7 str. 11  

„Nové armádní muzeum 
připomene válečné 
dějiny od 9. století 
až po současnost,“ 

říká Aleš Knížek

Denně tudy 
procházíme
Rozhovor s autory návrhu nového ve-
řejného prostoru na  Žižkově v  úse-
ku ulic Seifertova – Táboritská. Jak se 
s ním autoři projektu vyrovnají, odpoví-
dá architekt Juraj Calaj ze žižkovského 
studia Edit!

Více na str. 3

Nové infocentrum 
v Koněvově ulici 
číslo 4
Komunitní život na dolním Žižkově pod-
poří nový prostor pro setkávání, před-
nášky, ale také místo, kde se lidé do-
zvědí aktuální informace či cokoliv 
o historii Prahy 3.

Více na str. 4

75. výročí atentátu 
na Reinharda 
Heydricha
Osudy obyvatel Žižkova jsou pevně 
spjaty s pomocí parašutistům, kteří vy-
konali atentát na Reinharda Heydricha. 
Putovní výstava k výročí této akce zamí-
ří za Žižkov v polovině července a bude 
trvat do  půlky srpna. Nepromarněte 
možnost zhlédnout mnoho dobových 
fotografi í a dozvědět se nové informace 
z pozadí této hrdinské akce.

 Více na str. 6

Praha 3 zve na 
rekonstrukci 

bitvy na Vítkově 
15. července

str. 24
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„Nové armádní muzeum 

Plavecký bazén na Pražačce    Foto Radko Šťastný

   Pokračování na str. 2 
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zpravodajství

Záštity nad akcemi
RMČ schválila záštitu zástupce sta-
rostky Ivana Holečka nad projektem 
„Kávička u babičky a dědečka“, kte-
rý má za cíl podpořit pozitivní stár-
nutí poskytováním dlouhodobých 
i  krátkodobých pracovních příleži-
tostí pro seniory, a  záštitu zástup-
ce starostky Davida Gregora nad 
akcí „Zaniklý svět“ pořádanou výbo-
rem pro odškodnění romského ho-
locaustu.

Záštita nad akcí
Usnesením RMČ byla schválena 
záštita starostky Vladislavy Hujo-
vé nad konáním Národní konferen-
ce o moderních způsobech výstav-
by a rekonstrukce inženýrských sítí, 
která se bude konat 12.−13. září 
2017 v hotelu Olšanka.

Opravy na  ZŠ a  MŠ Jaroslava 
Seiferta
Rada MČ schválila, že bude prove-
dena oprava havarijního stavu ba-
lustrády na střeše objektu ZŠ a MŠ 
Jaroslava Seiferta, Vlkova 31/800, 
který je památkově chráněn. Jedná 
se o čtyři samostatné bloky pískov-
cových balustrád ze všech stran bu-
dovy v celkové délce 57 metrů.

Nová členka zastupitelstva
RMČ vzala svým usnesením na  vě-
domí rezignaci zastupitelky Mar-
ty Vrabcové (Volba pro město – ne-
závislí kandidáti) ke  dni 7. 6. 2017 
a schválila ke dni 8. 6. 2017 předání 
osvědčení nastoupené člence zastu-
pitelstva Gabriele Novákové jako prv-
nímu náhradníkovi podle § 45 odst. 5 
zákona 491/2001 Sb., pro volební 
období 2014–2018.

Oprava oplocení Na Balkáně
RMČ schválila provedení opravy oplo-
cení zahrádkářského areálu Na  Bal-
káně. Jedná se o opravu oplocení po-
zemků pronajímaných městskou částí 
Praha 3 Základní organizaci České-
ho zahrádkářského svazu Na Balkáně 
53. Důvodem je špatný technický stav 
stávajícího oplocení.

Schválení závěrečného účtu
Zastupitelstvo MČ na svém zasedá-
ní schválilo závěrečný účet městské 
části Praha 3 za rok 2016 a zároveň 
účetní uzávěrku městské části Pra-
ha 3 za rok 2016.

Projednání petic občanů
ZMČ projednalo na  žádost občanů 
petici žádající přehodnocení zámě-
ru umístění objektu Domu sociálních 
služeb a petici za zachování zeleně 
a  nezastavitelnosti území dětského 
hřiště Na Balkáně a parku Na Krej-
cárku.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 
a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahléd-
nutí na odboru občansko správním, od-
dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 
nám. 9 nebo na www.praha3.cz.

PŘEDSTAVUJEME ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 

Odbor technické správy majetku a investic
Trojka mohutně investuje do rekonstrukcí a údržby nemovitostí ve svém 
majetku. To se neobejde bez týmu lidí, kteří investiční záměry připravují 
a realizují. Šéfuje jim vedoucí odboru Ing. Martin Kadlec.

Váš odbor je poměrně rozsáhlý. 
Můžete ho čtenářům krátce před-
stavit?
Náš odbor je rozdělený na dvě oddě-
lení – oddělení technické a oddělení 
správy úřadu.

Technické oddělení se zabývá in-
vestiční činností, od zajištění pro-
jekční přípravy až po dozor při 
realizaci staveb v objektech, kte-
ré městská část spravuje. Jedná se 
o veškeré větší opravy a rekonstruk-
ce v budovách pro bydlení, sociál-
ní péči, sportovní a kulturní zařízení 
a školské objekty.

Oddělení správy úřadu se zabý-
vá provozem všech budov, ve kte-
rých probíhá interakce mezi obča-
ny a úředníky. Pod tímto si můžete 
představit například úklid všech bu-
dov a kanceláří, zajištění všech bez-
pečnostních prvků a ostrahu bu-
dov. Dále se staráme o vozový park 
městského úřadu. S tím úzce souvi-
sí například i rozvoz obědů základ-
ním školám, ve kterých není kuchy-
ně. Do tohoto spadá i řada dalších 

mravenčích činností, které tvoří náš 
úřad takovým jaký je.

Máte na  starosti realizaci investic 
do nemovitostí v majetku MČ Pra-
ha 3. Co si pod tím máme konkrét-
ně představit?
Konkrétně se jedná o výstavby no-
vých budov a technické zhodnocení 
stávajících objektů. V bytových do-
mech se převážně jedná o zateple-
ní pláště, výměnu oken a zateplení 
střech.

V mateřských a základních ško-
lách se navíc provádí rekonstruk-
ce kuchyní, kotelen, rozvodů vody 
a modernizace sociálních zařízení.

MČ se nyní hodně angažuje v  re-
konstrukci panelových domů. Po-
stupujete u  všech domů stejně, 
nebo je přístup individuální. Má re-
konstrukce nějaké zásady?
Stavební úpravy objektů probíha-
jí v rámci naplánované revitalizace 
panelových domů v Praze 3. Veš-
keré rekonstrukce jsou prováděny 

na základě schválených projekto-
vých dokumentací vypracovaných 
autorizovanými projekčními atelié-
ry a na základě vydaných stavebních 
povolení. Celková koncepce oprav 
v dané lokalitě je dohlížena odbor-
ným architektonickým dozorem.

Předmětem realizace jsou archi-
tektonické úpravy exteriéru stáva-
jících panelových bytových domů 
včetně nebytových prostor a ateliérů 
v posledním podlaží.

Zásadním záměrem oprav je za-
teplení a modernizace obvodového 
pláště objektů, střech objektů a re-
konstrukce obvodových stěn atelié-
rů v nadstřešní části. Dále je prová-
děna výměna dveřních výplní a oken 
ve společných a nebytových prosto-
rách. Současně s opravou fasád do-
chází k výměně zábradlí lodžií. Sou-
částí opravy je také rozšíření a oprava 
vstupů do objektů, obnova předza-
hrádek včetně úprav zpevněných 
ploch a chodníků kolem objektů.

Specifi ka a odlišnosti oprav jed-
notlivých domů jsou dány zejména 
konstrukčním typem objektů, čle-
nitostí okolního terénu, výškovými 
rozdíly a typem komunikací.

Staráte se také o  modernizaci 
školských zařízení. Co to nejčastěji 
prakticky představuje?
Kromě modernizací sociálních zaříze-
ní jsme realizovali pilotní projekt mo-
dernizace osvětlovací soustavy v ob-
jektu ZŠ a MŠ Perunova, plánujeme 
výstavbu výtahů ve vybraných ZŠ 
pro zajištění bezbariérového přístupu 
do škol. 13 objektů MČ je napojeno 
na systém energetických úspor EPC. 
V současné době jsou největšími ak-
cemi zahájení projektové přípravy 
na rozšíření školní družiny v ZŠ Jese-
niova – jednalo by se o nástavbu části 
budovy školy a dokončuje se realiza-
ce modernizace stravovacího zařízení 
v ZŠ a MŠ V Zahrádkách, včetně vý-
stavby sauny.

Máte v péči i  jiné budovy v majet-
ku MČ?
Další budovy lze rozdělit z hlediska 
účelu.
Kulturní – Atrium, Žižkovské diva-
dlo Járy Cimrmana a Kino Aero.
Sportovní areály – Pražačka s vnitř-
ním i venkovním bazénem a širo-
kým spektrem dalšího sportovního 
vyžití, včetně dětského dopravního 
hřiště a stadionem Viktoria Žižkov, 
a parkem Rajská zahrada.
Objekty pro sociální účely – OŠD 
Habrová a Pod Lipami, IC Zahrada. 
Zatím ve fázi studie se připravuje vý-
stavba Domu sociálních služeb.
Bytové domy ve staré zástavbě – 
Štítného 40, Husinecká 7 – v těch-
to objektech se rekonstrukce při-
pravuje a Bořivojova 27, kde je již 
dokončena.
Nebytové objekty – Poliklinika Vi-
nohradská, kde se postupně provádí 
celková rekonstrukce objektu.

Jaká je náplň vašeho běžného pra-
covního dne?
Každou stavbu má na starosti od je-
jího počátku – záměru až po dokon-
čení realizace jeden referent. Z toho 
pro něj vyplývají veškerá jednání 
s projektanty, dotčenými úřady stát-
ní správy, zajištění výběrových řízení 
na dodavatele i dozor v rámci prová-
dění realizace, a to vše ve spoluprá-
ci s jednotlivými řediteli příspěv-
kových organizací a nájemci bytů. 
Všichni referenti se podílí v rámci ur-
čených činností na přípravě dlouho-
dobých plánů městské části i návrhů 
rozpočtů pro jednotlivá období. 
Jedná se o velice rozmanitou činnost 
v rámci každého pracovního dne. 

Radko Šťastný

Odbor technické správy 
majetku a investic
Lipanská 11
tel.: 222 116 385
e-mail: martink@praha3.cz

Rada MČ Praha 3
31. 5. 2017

Rada MČ Praha 3
12. 6. 2017

Rada MČ Praha 3
20. 6. 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 3
20. 6. 2017

vstupenku na 90 minut. Novinkou 
v areálu Pražačky je zrevitalizova-
ná část zahrady, kde má veřejnost 
nově možnost zapůjčit si gril a udě-
lat vlastní piknik. Hřiště v areálu 
Pražačky, pokud jsou volná, může 
veřejnost využít bezplatně. Podmín-
kou ale je, že nesmí jít o pravidelnou 
organizovanou sportovní činnost. 

Kulturně naladěnou veřejnost 
může přilákat do areálu kempu pra-
videlný hudební program, který pro-
bíhá celý červenec a srpen a pro ná-
vštěvníky je zdarma. Milovníci fi lmů 
se mohou opět přes prázdniny vypra-
vit do letního kina v kolejišti v areálu 
žižkovského nákladového nádraží. 

Pro děti je k dispozici pestrá na-
bídka příměstských táborů nejrůzněj-
šího zaměření od sportu, přes výtvar-
né činnosti po výuku jazyků a řada 
z nich nabízí i krátce před začátkem 
prázdnin volná místa. Například 
DDM Ulita pro velký zájem přidal 
další dva táborové turnusy. Přehled-
ně se v nich mohou rodiče zorien-
tovat na webovém portálu Prahy 3 
volnycas.praha3.cz v sekci tábory. 
Každý všední den od 14 do 19 hodin 

má o prázdninách otevřeno dětské 
dopravní hřiště, kde jsou k dispozi-
ci kola, koloběžky i odrážedla pro 
nejmenší. Nejrůznější formy relaxa-

ce od hojně využívaného sportoviště 
až po klidné posezení u tekoucí vody 
poskytuje park Rajská zahrada. Park 
byl na podzim loňského roku dopl-

něn o velký herní prvek pro děti starší 
věkové kategorie a tak nyní poskytuje 
útočiště opravdu všem generacím. 

Katka Maršálová

Prázdniny ve městě mohou být zábavné

Díky vodním prvkům s osvěžující tekoucí vodou je park Rajská zahrada vyhledávanou letní atrakcí. V jezírku kromě ryb ostroretek, které zde 

byly vysazeny na radu hydrobiologa, aby pomáhaly likvidaci nežádoucích řas, žijí i „zlaté“ rybky a vodní želvy, které do vody zřejmě umístil 

někdo z obyvatel. Jejich přítomnost nebyla původním záměrem, nicméně zde žijí. Foto Katka Maršálová
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Autoři návrhu nového veřejného prostoru na Žižkově: denně tudy procházíme
Pražský Institut plánování a  roz-
voje představil v květnu veřejnos-
ti studii na  revitalizaci veřejného 
prostoru v  úseku ulic Seifertova 
– Táboritská, která by se měla rea-
lizovat v roce 2020–2022. Ze strany 
občanů i žižkovské radnice zazně-
la řada připomínek. Na to, jak se 
s  nimi autoři projektu vyrovnají, 
odpovídá architekt Juraj Calaj ze 
žižkovského studia Edit! 

Jaký máte dojem z veřejného pro-
jednávání projektu? 
Jsme rádi, že veřejné projedná-
ní proběhlo. Lidé měli možnost 
se s projektem seznámit a my jsme 
měli možnost ho pořádně vysvětlit.

Lidé projektu vytýkali, že je příliš 
moderní, že nerespektuje původní 
historické „kouzlo“ Žižkova. Sou-
hlasíte s nimi?  

Kouzlo Žižkova vidíme v jeho vrs-
tevnatosti. Za každým rohem na vás 
čeká nějaký překvapivý moment, 
zajímavá kompozice. Každá doba 
vepsala do struktury Žižkova svůj 
specifi cký otisk. Naším návrhem se 
snažíme tento žižkovský charakter 
co nejvíce podpořit.

Jak se promítnou připomínky ob-
čanů do projektu? 

Na stránkách zadavatele studie IPR 
bude k dispozici dotazník, kde se 
k návrhu budou moci vyjádřit i ob-
čané, kteří nebyli na veřejném pro-
jednání. Připomínky poté ve spo-
lupráci s IPR zpracujeme a návrh 
upravíme.

Chystáte se připravit nějaké vari-
antní návrhy? 
Variantní návrhy vznikaly v naší 
kanceláři v průběhu navrhování. 
Výsledná studie je dle našeho ná-
zoru nejlepší variantou. Umožňuje 
plynulý pohyb mezi ulicemi Seifer-
tova a Chlumova ve všech směrech, 
a to i bezbariérově. Jsme připraveni 
v rámci variant testovat například 
jiná materiálová řešení. 

Po úpravách projekt opět předsta-
víte veřejnosti? 
Předpokládáme, že ano. Veřejnost 
by měla znát návrh a mít možnost 
na něj reagovat. Jakou formou se 
projekt bude prezentovat, záleží 
na zadavateli (hl. m. Praha, pozn. 
red.).

Co bylo vaší motivací, když jste se 
hlásili do soutěže? 
Edit! sídlí na Žižkově a zdejší at-
mosféra je nám všem vlastní. Když 

nás IPR vyzval k účasti v soutěži 
na zpracování koncepční studie ve-
řejného prostoru, který máme do-
slova za rohem, byli jsme nadšení. 
Možnost zrekonstruovat místo, kte-
rým denně procházíme, jsme si ne-
mohli nechat ujít.

Jaké jsou vaše zkušenosti s  po-
dobnými projekty?
Revitalizace veřejného prostoru je 
vždy běh na dlouhou trať, ale tako-
vým projektům se i přesto věnuje-
me rádi. Zpracovali jsme například 
návrh na revitalizaci ostrova Štvani-
ce nebo studii veřejného prostoru 
v obci Psáry. Na projektu revitaliza-
ce ulic Seifertova-Táboritská spolu-
pracujeme se zkušenými odborníky 
z oboru dopravy.

Z čeho jste vycházeli? 
Nejexponovanější část návrhu je 
oblast kolem památníku Jaroslava 
Seiferta. Pomocí trojúhelníkových 
objektů osazených městskou zele-
ní defi nujeme pěší koridory překo-
návající výrazné výškové rozdíly. 
Obecně bylo naší snahou zlepšit 
průchodnost území pro pěší a ome-
zit bariéry, doufáme, že se nám to 
povedlo. 

Katka Maršálová

zpravodajství

Praha 3 vítězem soutěže pro chytrá města 
Městská část Praha 3 se stala vítězem prvního ročníku soutěže Chytrá města pro budoucnost v kategorii 
Model 2017. Porota ocenila komplexní přístup k problematice Smart city, kterou Praha 3 zastává. 

Cenu ministryně pro místní 
rozvoj za Prahu 3 převzal 
při vyhlášení na Praž-
ském hradě v rámci slav-

nostního galavečera CZECH TOP 
100 nejvýznamnějších fi rem a osob-
ností ČR Alexandru Bellu, rad-
ní zodpovědný za gesci Smart city 
v Praze 3. „Bylo mi velkou ctí cenu pře-
bírat a vnímám to jako závazek do bu-
doucna. Chytrá města mají smysl,“ 
uvedl k tomu Alexander Bellu.

Soutěž organizovaná a hodnocená 
ministerstvem je první svého druhu 
u nás a jejím cílem je defi novat trendy, 
propagovat SMART CITY projekty 
a podporovat obce ve sdílení a vy-
užívání nejmodernějších postupů. 
Podle odborné poroty Praha 3 při-
hlásila vyvážený model rozvoje měst-
ské části, který nastavuje základní rá-
mec skutečného naplňování principů 
chytrých měst. Svou komplexností je 

model zárukou, že projekty nebudou 
realizovány tzv. „ad hoc“, ale budou 
tvořit soudržný smysluplný celek. 
Provázáním s ostatními strategickými 
dokumenty je důkazem, že nově na-
stolený stav není „revoluční“, ale rea-
guje na kontext daného území.

V rámci Smart City v Praze 3 mů-
žeme najít zastávku Husinecká s wi-fi  
připojením, interaktivní informační 
tabule na budovách úřadu, chytrou 
lavičku s wi-fi  připojením a dobíjením 
telefonů na nám. Jiřího z Poděbrad, 
online rezervační systém úředníků, 
aplikaci Čistá trojka umožňující hlá-
šení nepořádku v ulicích apod. Při-
pravuje se rozšíření dobíjecích stanic 
pro elektromobily, možnost interak-
tivního sledování obsazenosti parko-
vacích míst, zavedení linky elektrobu-
su z dolního Žižkova a řada dalších 
zajímavých projektů. 

-red-

Zastávka Lipanská Vizualizace studio Edit!

Zástupce starostky Alexander Bellu (druhý zleva) převzal ocenění z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové

Praha bude pokračovat na změnách v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov
Zastupitelé hlavního města Prahy 
rozhodli, že budou pokračovat v do-
končení změny územního plánu, 
tzv. změny 2600 v oblasti náklado-
vého nádraží na Žižkově. A to i přes 
nesouhlas Prahy 3, která v prosinci 
loňského roku požádala o zpětvze-
tí návrhu na změnu. Cílem má být 
komplexní proces transformace 
území na městskou čtvrť na zákla-
dě architektonické studie. 

Změna územního plánu je podmín-
kou pro to, aby se v oblasti nákla-
dového nádraží, které je aktuálně 
zatíženo stavební uzávěrou, mohlo 
stavět. To půjde ve chvíli, kdy bude 
mít město k dispozici jednotnou 
koncepci zástavby. „Rozvoj Prahy je 
třeba směřovat do opuštěných a znehod-
nocených pozemků uvnitř města. Křeh-
ké území bývalého nákladového nádraží 
je pro vznik nové čtvrti ideální,“ uved-

la pražská radní pro územní rozvoj 
Petra Kolínská. Součástí zadání je 
zpracování urbanistické studie, po-
souzení vlivů na životní prostředí 
a prověření dopravního napojení 
plánované nové čtvrti. 

Podle starostky Prahy 3 se Praha 
nechová koncepčně. Praha 3 poža-
dovala po IPRu urbanistické řeše-
ní širšího okolí nákladového nádra-
ží a zároveň samostatnou realizaci 

změny v územním plánu u pozem-
ku pod budovou nákladového ná-
draží, aby byla možná její konver-
ze na kulturně vzdělávací centrum. 
„Zastupitelstvo města prosadilo, že se 
bude řešit pouze menší území, tzn. bez 
přímo navazujících pozemků v cent-
rální části Prahy 3. Jedná se o nekon-
cepční přístup hlavního města a IPRu 
vzhledem k tomu, že celou lokalitu ná-
kladového nádraží není možno zasta-

vět, dokud nebude vybudován městský 
dopravní okruh,“ reagovala na roz-
hodnutí pražských zastupitelů sta-
rostka Vladislava Hujová. Konverzi 
památkově chráněné budovy nákla-
dového nádraží se podle ředitele 
IPRu Ondřeje Boháče bude možné 
věnovat, jakmile se rozeběhnou prá-
ce potřebné pro dokončení změny 
územního plánu. 

-red-
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Jarmark vyhrál soutěž pro školky
Šest mateřských škol z Prahy 3 se 
zapojilo do prvního ročníku soutě-
že „Rodina a mateřská škola – ces-
ta k dětské kreativitě“, kterou pro 
ně zorganizovala městská část. 

„Loňský rok byl ve znamení polytechnic-
ké výchovy, a proto jsme si jako téma vy-
brali právě tuto složku výchovy,“ uvedla 
radní pro školství Jaroslava Suková. 
Soutěž, která má přispět ke zviditel-
nění práce mateřských škol Prahy 3 
a motivovat je k vytváření nových 
aktivit, by se měla stát v Praze 3 no-
vou tradicí.
Vítězem prvního ročníku soutěže se 
stala MŠ Vozová s projektem Jar-
mark. Do projektu se zapojilo všech 
více než 150 dětí z celé školky a zá-
věrečný jarmark s prezentací výrob-
ků je vyvrcholením celoroční prá-
ce, během které se děti učily barvit 
látky přírodními materiály, pekaři-
nu, truhlářské řemeslo, dovednosti 
s keramikou a jiné. Na druhém mís-
tě skončila MŠ nám. J. z Lobkovic 
s projektem Duhová kulička v krá-

lovství fl óry a fauny, zaměřeným 
nejen na řemeslo, ale též na vztah 
k životnímu prostředí. Třetí příč-
ku obsadila MŠ Pražačka s projek-
tem Tvořivé dílny pro rodiče a děti. 
Projekty, které do soutěže jednotlivé 
školky přihlásily, hodnotila tříčlen-
ná porota, která zvláště vyzdvihla 
zapojení rodičů, jejich zpětnou vaz-
bu, a prolínání s dalšími výchovný-
mi činnostmi. 

Cílem soutěže bylo nejen oce-
nit mateřské školy, které přispívají 
k rozvoji základních dětských do-
vedností a k tvořivosti vůbec, ale 
také vyzdvihnout tvořivost dětí. 
První tři oceněné školky proto kro-
mě diplomů získaly i šeky na 50 tisíc 
korun za 1. místo, 40 tisíc za druhé 
a 30 tisíc za třetí. Ředitelky oceně-
ných mateřských škol šeky převzaly 
v rámci slavnostního předávání oce-
nění pracovníkům škol Diploma Co-
menianum. 

Katka Maršálová

Nové infocentrum podpoří komunitní 
život na dolním Žižkově
Nový prostor pro setkávání, před-
nášky, ale také místo, kde se lidé 
dozvědí aktuální informace či coko-
liv o historii Prahy 3 – to vše by mělo 
lidem nabídnout nové Informační 
centrum v Koněvově ulici číslo 4. 

Záměr na vybudování nového info-
centra pro oblast dolního Žižkova 
schválila v červnu rada městské čás-
ti. Infocentrum Žižkov bude navazo-
vat na úspěšný koncept infocentra, 
které na náměstí Jiřího z Poděbrad 
funguje již tři roky, poskytuje řadu 
služeb a je hojně navštěvováno. Li-
dem z dolního Žižkova nabídne mís-
to, kde se budou mít možnost setká-
vat a kam si budou moci chodit pro 
informace.

Více než 300 metrů čtverečních 
velký nebytový prostor skýtá řadu 
možností, jak jej využít. Městská 
část zde plánuje vytvořit Síň histo-
rie Prahy 3 – stálá interaktivní expo-
zice představí dějiny území spadají-

cího do dnešní Prahy 3, doplňovat 
ji budou tematické výstavy k aktu-
álním tématům. Dále bude sloužit 
jako „spolkový dům“, kde spolky 
a neziskové organizace, které působí 
na Praze 3, budou mít možnost or-
ganizovat své schůze v multifunkč-
ním sále. Společenské prostory cen-
tra budou mít možnost využívat 
i školy pro přednášky či kurzy. Sou-
částí infocentra má být občerstvení 
či kavárna s čítárnou. Žižkovské in-
formační centrum samozřejmě také 
nabídne občanům nezbytný pora-
denský servis, k dispozici jim bude 
také ombudsman pro seniory.

Přesná podoba nového infocen-
tra vzejde z veřejného projednání 
s občany. Městská část zadá ke zpra-
cování několika variant řešení in-
teriéru v návaznosti na defi nované 
funkce infocentra, které na podzim 
předloží veřejnosti. „Vítám jakékoliv 
náměty občanů, kteří by se k připravo-
vanému záměru chtěli vyjádřit a vzhle-

dem k tomu, že pro nové Informační 
centrum Prahy 3 připravujeme expozici 
o historii dnešního území Prahy 3, pro-
sím občany, kteří by se chtěli podělit o své 
soukromé historické dokumenty, které se 
váží k historii Prahy 3 a mohly by se stát 
zajímavou součástí expozice, ať se obrátí 
na e-mail: iczizkov@praha3.cz,“ uvedla 
starostka Vladislava Hujová. 

-red-

zpravodajství

Koněvova 155/4 Foto Radko Šťastný

Pohár starosty Hartiga: o vítězi rozhodly 
znalosti i sportovní výkony
13. ročník poháru starosty Hartiga má po sportovní části soutěže defi nitivní vítěze. V soutěži 
základních škol Prahy 3 pojmenované po bývalém starostovi Karlu Hartigovi, získala 
1. místo v kategorii pro 1. stupeň ZŠ Lupáčova. Držitelem poháru pro 2. stupeň se stala 
ZŠ Jeseniova. Od organizátora soutěže, městské části Praha 3, si školy kromě pohárů a diplomů 
odnesly hodnotné šeky.

Vyhlášení celkových výsled-
ků předcházela sportovní 
část soutěže, která nava-
zovala na dubnové kolo 

sestávající z vědomostních kvízů. 
Školáci ve sportovním areálu Pra-
žačka soutěžili v plavání, běhu 
a skoku do dálky. Závodilo se šta-
fetovým způsobem, aby se co nejví-
ce podpořil týmový duch a spolu-
práce v družstvu. „Cílem soutěže je, 
aby umožnila zapojit co největší množ-

ství dětí. Proto každá ze zúčastněných 
škol mohla do jednotlivých soutěží vy-
slat vždy jednoho žáka, nikdo nemohl 
soutěžit víckrát,“ vysvětlila radní pro 
školství Jaroslava Suková. Soutěže 
o pohár se tak nakonec zúčastnilo 
kolem šesti set dětí ze všech deseti 
základních škol v Praze 3. Do spor-
tovních i vědomostních disciplín 
jednotlivé školy vyslaly vždy jed-
noho zástupce z každého roční-
ku, rovnoměrně děvčata i chlapce. 

„Soutěž stmeluje děti z různých tříd, 
které si navzájem fandí a podporu-
jí se,“ dodala Suková. Organiza-
ci všech sportovních soutěží měli 
na starosti zástupci DDM Ulita, 
kteří se postarali i o doprovodné 
soutěže. Mezi ně patřil například 
běh pozadu, běh s kamarádem 
na zádech, hod na cíl, fotbal a dal-
ší pohybové dovednosti. Kamarád-
skou atmosféru celého dopoledne 
podpořilo příjemné slunečné poča-

sí. Všechny soutěžící děti si od po-
řadatele, Prahy 3, odnesly účast-
nické listy a barevná trička, každá 
škola v jiné barvě. Velmi hodnotné 
ceny získaly školy na prvních třech 

místech v kategorii prvního i druhé-
ho stupně. Šeky na 40, 30 a 20 tisíc 
korun mohou ředitelé škol použít 
dle vlastního uvážení.  

Text a foto Katka Maršálová

Pohár starosty Hartiga 2017 výsledky za celou soutěž 
(po součtu bodů za vědomostní i sportovní část)

1. stupeň / kategorie A
1.  místo – ZŠ Lupáčova, 

odměna: 40 000 Kč
2.  místo – ZŠ a MŠ Chmelnice, 

odměna: 30 000 Kč
3.  místo – ZŠ Jeseniova, 

odměna: 20 000 Kč

2. stupeň / kategorie B
1.  místo – ZŠ Jeseniova, 

odměna: 40 000 Kč
2.  místo – ZŠ Lupáčova, 

odměna: 30 000 Kč
3.  místo – ZŠ a MŠ Chmelnice, 

odměna: 20 000 Kč
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Nejlepší pracovníci škol převzali ocenění
Náročnou práci svých nejlepších pedagogů a školních zaměstnanců, kteří své povolání vnímají jako 
poslání a dokáží do něj vložit i něco navíc, ocenila na konci školního roku městská část Praha 3.  

Na slavnostním setkání 
v koncertní síni Atria 
převzalo z rukou rad-
ní pro školství Jaroslavy 

Sukové ocenění Diploma Comenia-
num osmadvacet oceněných. Mezi 
nimi například Bohumil Samek, 

dlouholetý ředitel ZŠ Pražačka, kte-
rý letos odejde do důchodu a jeho 
nominaci jednomyslně potvrdil celý 
jeho pedagogický sbor. 

Na návrh svých ředitelů a ředite-
lek si ocenění odnesly učitelky ma-
teřských a základních škol, přede-

vším za kvalitní přístup, odbornou 
práci i spolehlivost, a jeden učitel. 
Vyznamenání patřilo i dvěma ve-
doucím školních jídelen i hospo-
dářkám školy, jejichž činnost je pro 
chod školy neméně důležitá. „Věřím, 
že je oceněna precizní práce skutečně 

těch nejlepších a že si poděkování prá-
vem zaslouží,“ uvedla radní Jaroslava 
Suková. Součástí ocenění Diploma 
Comenianum je fi nanční odměna. 
Vyznamenaní si odnesli jako památ-
ku zelené aranžmá od Českého sva-
zu zahrádkářů s keramickými květy 

z chráněné dílny A-Mano. Praha 3 
pro všechny nominované připravila 
slavnostní odpoledne doplněné kon-
certem skupiny Cimbal Classic. 

-red-

zpravodajství

Sucho v létě komplikuje 
péči o zeleň
S teplým letním počasím, doprová-
zeným často nízkou mírou srážek, 
řeší městská část každoročně pro-
blémy spojené se stavem trávníků 
a veřejné zeleně. Na větších plo-
chách se totiž za suchého poča-
sí nelze vyhnout stavu, kdy tráva 
žloutne.

Praha 3 se stará o 65 hektarů veřejné 
zeleně zahrnující trávníky, záhony, 
porosty stromů a keřů, cesty, i plo-
chy hřišť. Seč trávníků se provádí 
standardně 6� za vegetační období. 
V parcích v centrální části Prahy 3 
a na dětských hřištích je intenzita 
údržby vyšší, a seč se provádí 10� 
za vegetační období. I takto nastave-
ný režim se ale upravuje v závislosti 
na počasí. „V případě, že prší a tráva 
více roste, se počet sečí ještě zvýší, tedy 
na sedm a u intenzivně udržovaných 
ploch 11 až 12,“ říká radní pro životní 
prostředí Jan Materna.

Zalévání zeleně zajištují v Praze 3 
odborné fi rmy a intenzita a množ-
ství zálivek se řeší vždy aktuálně 
v závislosti na počasí. „Svěží trávník 
je možné udržet jen na menších plo-
chách s intenzivní údržbou, vybavených 
zavlažovacím systémem jako například 
v parku u kostela sv. Rocha, nám. W. 
Churchilla, park Rajská zahrada,“ říká 
vedoucí oddělení správy zeleně a ko-

munikací Jana Bosáková. Suché po-
časí, při němž se příliš nedaří běž-
ným travám, však svědčí některým 
druhům plevelů. Ty na zelených 
plochách vytvářejí nevzhledné řídké 
porosty, které často následně rovněž 
žloutnou. „Z toho důvodu se i na přisu-
šených plochách provádí seč. Má však 
svá specifi cká pravidla, především na-
stavení větší výšky posečeného porostu, 
což je vůči trávě šetrnější,“ vysvětluje 
Bosáková. V létě Praha 3 vynakládá 
nemalé prostředky na zálivku záho-
nů a mladých dřevin.

Praha 3 aktivně hledá opatření, 
jak se s defi citem vláhy vypořádat. 
Dobrým řešením, jež je třeba pod-
porovat v nejrůznějších formách, je 
zřizování různých retenčních zaří-
zení pro zadržování dešťových vod, 
které ve městě z velké části odtéka-
jí bez užitku do kanalizace. Praha 3 
v současné době připravuje, zřízení 
retenční nádrže v rámci revitaliza-
ce Kostnického náměstí. U nádrže 
umístěné u objektu budoucí kavár-
ny se počítá s používáním dešťové 
vody na zálivku zeleně v lokalitě 
a v případě přebytku i s jejím využi-
tím na splachování veřejného WC. 
S podobným opatřením se počí-
tá i v rámci úprav parku Židovské 
pece. 
 -red-

Nápisy nabádají pejskaře k úklidu
Jednoduchá otázka nastříkaná do-
časnou barvou na chodnících Pra-
hy 3 vybízí k zamyšlení: Chceme 
Žižkov nebo Šiškov? Radnice se tak 
vtipnou a přátelskou formou snaží 
apelovat na chovatele psů, aby uklí-
zeli exkrementy a nenechávali je 
v trávě ani na chodnících. „Problém 
psích exkrementů řeší snad všechna vět-
ší města po celém světě a Praha 3 roz-
hodně není výjimkou. Kromě represe je 

třeba vyvolat veřejnou diskuzi a vzbudit 
v lidech pocit odpovědnosti a samozřej-
mosti. Uklízet vlastní nepořádek přece 
není nic nenormálního,“ říká ke krát-
kodobé kampani starostka Vladisla-
va Hujová. Řada pejskařů podle ní 
po svých mazlíčcích vzorně uklízí, 
snahou radnice je ale přesvědčit i tu 
poslední hrstku nezodpovědných 
majitelů. Dočasný nástřik proved-
li pracovníci Čisté Trojky a radni-

ce zvažuje, že pokud bude kampaň 
úspěšná, mohly by se nápisy na ně-
kterých ulicích objevit natrvalo. 
 -red-

Záhony ozdobily 
trvalky
Na přelomu května a června byly 
na květinových záhonech založe-
ny nové výsadby letniček, které na-
hradily již odkvetlé tulipány, narcisy 
a dvouletky. Letničky v současné době 
zahajují svůj růst a většina z nich začí-
ná rozkvétat. Letos se na území Pra-
hy 3 můžeme setkat v různých kombi-
nacích např.  s begóniemi, petúniemi, 
kosmosy, aksamitníky, rudbekiemi, 
jiřinkami, okrasnými kultivary šalvě-
je a tabáku, doplněnými v některých 
záhonech travinami.

Letničky má městská část Praha 3 
na 12 lokalitách, a to celkem na 19 zá-
honech. Zde se pravidelně objevují 
na podzim založené výsadby cibulovin 
a dvouletek, které největšího efektu do-
sáhnou příští jaro. Pak jejich místo zau-

jmou letničky, tj. rostliny, které žijí jed-
nu vegetační sezónu, zpravidla bohatě 
kvetou a na podzim odumírají.

Zakládání a údržba těchto záho-
nů patří k nejnáročnějším činnostem 
v rámci péče o veřejnou zeleň. Městská 
část proto apeluje především na pejska-
ře, aby nedovolovali psům v záhonech 
běhat a popř. v nich hrabat, jak je někte-
rým pejskům přirozeně vlastní. Tako-
vé chování škodí pověsti i těch mnoha 
ukázněných. Totéž platí i pro někte-

ré nenechavce, kterým není hanba si 
rostliny vysazené ve veřejné zeleni ze 
záhonů vydloubávat a odnášet. 

Městská část již tradičně dává zdar-
ma k dispozici cibule tulipánů a narci-
sů z jarních záhonů. I letos na začátku 
června byla část věnována školám, pro 
ostatní cibule si pak zájemci z řad ob-
čanů přicházeli do klubu důchodců, 
který s městskou částí v této záležitos-
ti obětavě spolupracuje. 
 -red-

Foto Diana Delevova

Diploma Comenianum obdrželi:
• Mgr. Zina Švancarová, ZŠ Cimburkova 
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• Andrea Komárková, MŠ Sudoměřská
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• Mgr. Jaroslava Kačerová, ZŠ a MŠ J. Seiferta
• Ivana Skopcová, ZŠ a MŠ J. Seiferta
• RNDr. Iveta Plánková, ZŠ Lupáčova
• Mgr. Hana Štičková, MŠ Jeseniova 98
• Martina Juračková, MŠ U Zásobní zahrady
• Hana Müllerová, ZŠ Pražačka
• Mgr. Bohumil Samek, ZŠ Pražačka
• Mgr. Richard Řada, ZŠ a MŠ Chmelnice
• PaedDr. Eva Popelková, ZŠ a MŠ Chmelnice
• Jana Voráčková, ZŠ a MŠ Jarov
• Irena Prachařová, ZŠ a MŠ Jarov
• Jana Břízová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic
• Mgr. Iva Freslová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic
• Romana Matějčková, MŠ Na Balkáně
• Iva Červová, MŠ Milíčův dům
• Dagmar Vítková, Waldorfská MŠ
• Mgr. Alena Kubelková, ZŠ a MŠ Chelčického
• Božena Špotová, ZŠ a MŠ Chelčického
• Mgr. Ivona Komárková, ZŠ Jeseniova
• Mgr. Irena Foltová, ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
• Bc. Klára Loudová, MŠ Pražačka
• Tereza Kozáková, MŠ Libická
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V květnu jsme si připomněli 75. výročí atentátu na Reinharda Heydricha 
Osudy obyvatel Žižkova jsou pevně 
spjaty s  pomocí parašutistům, 
kteří vykonali atentát na Reinharda 
Heydricha. Putovní výstava 
k výročí této akce zamíří na Žižkov 
v polovině července a bude trvat 
do  půlky srpna. Nepromarněte 
možnost zhlédnout mnoho 
dobových fotografi í a  dozvědět 
se nové informace z  pozadí této 
hrdinské akce.

Květen se nesl ve znamení připomín-
kových akcí atentátu na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heyd-
richa, a to po celé naší zemi. K výročí 
této hrdinné akce byla otevřena v par-
ku Klárov putovní výstavu Anthropo-
id. „Místo jsme si nevybrali náhodou, přes 
ulici se nachází dům, kde měly byt Marie 
Kovárníková se svou sestrou,“ říká Miloš 
Borovička, mluvčí Československé 
obce legionářské a dodává: „Ty zde pře-
bíraly zprávy o Heydrichově denním pro-
gramu, které předávaly parašutistům.“

Autoři putovní výstavy chtějí při-
pomenout nejen hrdinství vojáků, ale 
především nezištnou pomoc řady do-
mácích spolupracovníků, kteří za to 
často zaplatili mučením a životy svý-
mi i svých blízkých. Výstavu připravil 
kolektiv autorů s historiky Jaroslavem 
Čvančarou a Vlastislavem Janíkem.

Výstava je v češtině a v angličtině, 
aby oslovila i zahraniční turisty, kte-
ří se o atentátu mohli dozvědět třeba 
z nových fi lmů. Uvádí tak některé 
věci na pravou míru a zároveň na-
vádějí na další místa v Praze a okolí, 
která jsou spojená s parašutisty a je-
jich pomocníky. Výstava byla na Klá-

rově do 15. června, pak se přesunula 
na Karlovo náměstí. „I území Prahy 3 
je spjato s parašutisty a jejich podporou 
ze strany místních obyvatel. Proto od po-
loviny července do poloviny srpna bude 
výstava k vidění také u nás, na náměstí  
Jiřího z Poděbrad,“ upřesňuje Alexan-
der Bellu.

Hlavním pražským opěrným bo-
dem parašutistů se stal byt rodiny 
Moravcových v Biskupcově ulici 
na Žižkově. Konkrétně jim zde po-
máhala paní Marie Moravcová, kte-
rá získala pro parašutisty pomoc 
prostřednictvím bývalých kolegyň 
ze svazu Dobrovolných sester Čs. 

červeného kříže. Její syn Vlastimil 
obstarával parašutistům kurýrní 
spojení a aktivně se podílel na pří-
pravě atentátu. Druhý syn Miro-
slav bojoval v řadách 310. čs. stíha-
cí peruti ve Velké Británii a zahynul 
7. června 1944 při havárii svého le-
tounu. Marie Moravcová spáchala 
sebevraždu při zatýkání gestapem 
17. června 1942. Vlastimil Mora-
vec a jeho otec Alois byli poprave-
ni 24. října 1942 v Mauthausenu. 
K hlavním spolupracovníkům para-
šutistů patřil i Jan Zelenka-Hajský. 
Tento učitel, bývalý náčelník Kruš-
nohorské sokolské župy a spolupra-
covník čs. zpravodajské služby, je 
bezvýhradně podporoval v plánech 
na uskutečnění atentátu. Spolu se 
synem Janem Milíčem a manželkou 
Františkou parašutistům všestranně 
pomáhal a poskytoval jim ubytová-
ní ve svém bytě v Biskupcově ulici 
č. 1837/4 na Žižkově (naproti bytu 
Moravcových). Jan Zelenka i jeho 
syn Jan Milíč spáchali sebevraždu 
17. června 1942. Františka Zelenko-
vá byla popravena 24. října 1942 
v Mauthausenu. „Nesmíme zapomínat 
na hrdinské činy obyvatel Žižkova, kte-
ří položili život za svobodu našeho náro-
da,“ uzavírá Alexander Bellu. 

Jan Novotný

zpravodajství

Za kulinářským zážitkem nemusíte jenom 
do restaurace. Zkuste zajít na trhy na Jiřáku
Blíží se léto a k tomu patří kromě teplého počasí 
i grilování a dobré jídlo. A pokud chceme spojit dobré 
jídlo s nákupem kvalitních farmářských potravin, není 
na Žižkově lepší místo než naše trhy na Jiřáku. Máme 
tu pro vás hned několik stánků nabízejících kvalitně 
připravení pochoutky z těch nejlepších surovin.  

Dnes vám přinášíme pří-
běh pěti z nich, půjde o 
vegetariánskou/vegan-
skou restauraci Podolka, 

palačinky Galetka, Kaiser Burger 
a asijské Tamarind Tree. Pokud ne-
patříte mezi milovníky masa, stánek 
restaurace Podolka je pro vás jasná 
volba. Nabízí kulinářství, ve kterém 
používá jen kvalitní potraviny s ma-
ximálním důrazem na české doda-
vatele. Zastupuje především vege-
tariánskou, veganskou, raw stravu 
ale mají i bio hamburgery. Pro mi-
lovníky palačinek na slaný i sladký 
způsob je tu pak stánek s palačin-
kami Galetka. Příběh Galetky začí-
ná v roce 2012, kdy Andrea Ernyei 
po letech strávených v cizině zakot-
vila v Praze a společně se sestrou 
Petrou Ernyei založily první mo-
bilní francouzskou palačinkárnu. 
Když se obě sestry vrátily z gastro-
nomického kurzu v Bretani, měly 
jasno. V nabídce budou i slané pala-
činky, které se vyrábějí z prvotřídní 
bretaňské pohankové mouky. Mezi 
hvězdné palačinky patří například 

slaná galetka s kozím sýrem, suše-
nými rajčaty a rukolou, ve sladkých 
vede crepe se slaným karamelem, 
který Galetka vyrábí, a také pro-
dává. Galetka získala zkušenosti 
v gastronomii i díky Andreině vášni 
pro vaření, kterou rozvíjela ve Fran-
cii a v Číně, kde několik let žila se 
svou rodinou. Andrea neustále hle-
dá nové inspirace a minulý rok se 
například zúčastnila Chef´s Mas-
ter Class v restauraci Maze Gordo-
na Ramsay v Londýně. Petra zase 
vždy uplatňovala svůj um v pečení, 
jehož základy získala na potravinář-
ské škole. „Vzhledem k tomu, že na trhy 
na Jiřáku chodím často, musím říct, 
že všechny stánky mají výborné jídlo,“ 
říká Alexander Bellu a dodává: „Ale 
jestli máte rádi palačinky, ta se slaným 
karamelem od slečen ze stánku Galetka 
je nejlepší volba.“ 

Na žádné letní akci ale samozřej-
mě nesmí chybět kvalitní a dobře 
udělaný burger. Kaiser Franz chce 
rozvíjet koncept streetfood nebo-
li „jídlo z ulice“. U nás tento pojem 
nemá příliš velkou tradici a často je 

zaměňován s velkými fastfoodovými 
řetězci anebo lacinými bistry s ne-
vábným jídlem. Jinak řečeno s ně-
čím, kde je kvalita na posledním mís-
tě. Ve světě je tomu přesně naopak 
– americký burger, italská porchetta 
nebo třeba holandský herynek s ci-
bulí prodávané v pouličních bis-
trech jsou plnohodnotnou součástí 
tamních kulinářských tradic a lidé 
stojí fronty, aby dostali svůj oblíbe-
ný sendvič. Jídlo z ulice je dostupné 
a jednoduché, každý jej zná, nevy-
niká předraženými surovinami, ale 
přesto je geniální. Je to jídlo, u kte-
rého se možná ušpiníte, ale určitě si 
na žádném jiném tak nepochutnáte. 
Zaměřují se na osvědčená streetfo-
odová jídla ale zkouší přenášet kla-
sické recepty do pouliční podoby, 
vždy však kladou důraz na poctivou 
přípravu, kvalitní suroviny, precizní 
postupy a dokonalé provedení. 

A kdo hledá trochu té letní exo-
tiky, nemůže v žádném případě mi-
nout stánek a asijským občerstvením 
Tamarid Tree. Zaměřují se na auten-
tickou asijskou kuchyni, kterou lze 

podávat na ulici jako street food. 
Jejich šé� uchař má mnohaleté zku-
šenosti z kuchyně hotelu Mandarin 
Oriental v Praze a byl na několika 
profesionálních stážích v Asii. Su-

roviny vybírají výhradně té nejvyš-
ší kvality a využívají lokální nabíd-
ky. Zeleninu nakupují ve velké části 
na trhu na Jiřáku. 

Jan Novotný
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Na IX. ročník Dnů žižkovského kulturního 
dědictví se můžete těšit již v září
Další ročník Dnů žižkovského kulturního dědictví zahájíme 4. září, tedy jako již tradičně prvním 
školním dnem. V rámci tohoto projektu je připraven bohatý kulturní program pro děti i dospělé 
a mnoho doprovodných akcí. Prostor dostane řada hudebních souborů či neziskových a zájmových 
organizací, které podporují kulturu na Žižkově. Zpřístupněna budou rovněž běžně pro veřejnost 
uzavřená místa.  

Iv letošním roce pořádáme 
řadu kulturních akcí v ná-
vaznosti na projekt Dny ev-
ropského dědictví, který se 

koná již řadu let pravidelně v září. 
„Široké veřejnosti se zpřístupní nejza-
jímavější památky všech druhů,“ zve 
Alexander Bellu a upřesňuje: „Ar-
chitektonické, archeologické, sakrální, 
technické, dále také muzea, galerie, 
knihovny, a i další prostory, v nichž 

jsou uchovávány neuvěřitelně rozsáh-
lé sbírkové fondy movitého kulturního 
dědictví“. Těšit se samozřejmě mů-
žete i na komentované prohlídky 
a architektonické vycházky. Ale ne-
bude to celé jenom o prohlídkách 
zajímavých prostor. Připravili jsme 
pro vás také velké množství nejrůz-
nějších doprovodných akcí. Jedním 
z důležitých cílů tohoto projektu 
Prahy 3 je i podpora subjektů půso-

bících v oblasti kultury na Praze 3. 
Jsou to různé zájmové či neziskové 
organizace. Mnohé z těchto orga-
nizací Praha 3 fi nančně podporuje, 
a proto chce vytvořit prostor k pre-
zentaci jejich práce. Národním té-
matem pro tento rok je „Památky 
a příroda“, zahájení Dnů evropské-
ho dědictví hostí od 8. září město 
Chrudim. U nás na Praze 3 akci za-
hájíme 4. září, tedy jako již tradič-

ně prvním školním dnem. Přesněji 
v 17 hodin v hospůdce U Vystře-
lenýho oka (U Božích bojovníků 
606/3). Na oslavu (nejen) školáků 
zahraje třeba skupina Sto zvířat. 
Pro děti připravujeme i výtvarnou 
soutěž na téma Památky a příro-
da. Půjde o propojení s památným 
vrchem Vítkov. Dále máme připra-
ven běh Vítkovskou cyklostezkou 
do nového školního roku a obří 

bubliny Václava Strassera. Dospělé 
může potěšit akce Po stopách Jaro-
slava Haška. Půjde o četbu a kon-
cert skupiny Tandem plus nebo 
potom Mezinárodní festival outdo-
orových fi lmů. Podrobný program 
všech akcí přineseme v zářijovém 
čísle radničních novin. 

Jan Novotný

zpravodajství

Organizace Za Trojku osloví v Atriu 
na Žižkově starší žáky a studenty 
komponovanými programy 
Příspěvková organizace Za Trojku 
chystá v  novém školním roce 
rozšířenou nabídku pro školy. 
Doposud se skladba programů 
zaměřovala spíše na  menší děti, 
které je se svými pedagogy 
navštěvovaly v  KC Vozovna. 
Šlo převáženě o  divadla, která 
zaujala děti z  mateřských škol 
a  nižších ročníků základní školy. 
Nový program, komponovaný 
pro prostor Atria na  Žižkově, by 
měl zaujmout hlavně starší děti 
a dospívající.  

Pravidelná představení loutkových 
divadel a výtvarné dílny v KC Vo-
zovna jsou už zavedenou aktivitou 
hojně navštěvovanou nižšími roč-
níky základních škol a družinami. 
Starší děti a mládež pochopitelně 
ale pohádkové příběhy neosloví, 
a tak se příspěvková organizace Pra-
hy 3 Za Trojku, rozhodla, že je tře-
ba nabídku rozšířit a udělat ji nato-
lik atraktivní, že bude přínosná pro 
žáky i pro studenty středních škol 
a gymnázií.

Jiří Snítil, ředitel organizace 
Za Trojku, říká: „Pravidelně komu-
nikujeme s řediteli a učiteli základních 
škol Prahy 3, a tak víme, že zajímavých, 
a především zábavných výukových pro-
gramů, které upoutají hlavně starší žáky 
nebo i studenty, není nazbyt. Proto jsme 
se rozhodli rozšířit nabídku a postupo-
vat směrem kombinování různých smě-
rů hudby, poezie, divadla, workshopů 
nebo vizualizace apod. Tyto programy 
budeme situovat především do Atria 
na Žižkově.“

Kreativní a jedinečný prostor ba-
rokní kaple propojené s výstavní 
síní, zahradou a příjemným vnitř-
ním atriem je právě pro takové ak-
tivity vhodný a poskytuje neobvyklé 
možnosti v každém počasí. Kromě 
připravených akcí si žáci a studen-

ti budou moci rovněž prohlédnout 
i aktuální výstavu. Výstavy v Atriu 
návštěvníkům představují pravidel-
ně díla významných, především mla-
dých výtvarníků.

Zástupce starostky Alexander 
Bellu je přesvědčen, že nový pro-
gram bude úspěšný: „Podle mého ná-
zoru je tato nabídka, tak jak ji chystáme 
v Atriu, pro školy přitažlivá. Jako ochut-
návku zmíním jednu z akcí připravova-
nou na září, kterou si ani já nenechám 
ujít. Jde o rozměrnou výtvarnou insta-
laci Kateřiny Vincourové, které říkáme 
UFO. Podstatou je její přímé propojení 
s hudebníky, které je neobvyklé, ignoru-
je rozdělení klasického hlediště a jeviště 
a svým akčním pojetím mění vnímání 
hudby.“

Připravované programy pro ško-
ly v Atriu garantují vysokou umě-
leckou úroveň, kultivovanost, jsou 
současné a divácky atraktivní pro 
zamýšlenou cílovou skupinu. Jejich 
nabídka bude pro školy vypracová-
na vždy předem na celé pololetí; to 
zajistí větší komfort učitelům. Ti si 
budou moci pro své žáky s dostateč-
ným předstihem vybrat a objednat 
vhodnou akci, s ohledem na probí-
ranou výukovou látku či konkrétní 
datum. 

 Jan Novotný

Historickou tramvají do WIFI století 
Na  Žižkově spustila 9. 6. provoz 
WIFI tramvajová zastávka Husi-
necká, na  kterou přijel zástupce 
starostky Alexander Bellu společ-
ně s generálním ředitelem Doprav-
ního podniku Martinem Gillarem 
a Tomášem Tenzerem, technickým 
ředitelem JCDecaux historickou 
tramvají v  doprovodu zástupců 
médií.  

Ofi ciálně představili bezplatné 
WIFI připojení k internetu na za-
stávkách pražské MHD. Jednou 
z prvních se stala díky spolupráci 
žižkovské radnice se správcem měst-
ského mobiliáře JCDecaux právě za-
stávka Husinecká. Cestující v Praze 
se budou moci na zastávce tramva-
je Husinecká kdykoliv trvale připo-

jit prostřednictvím bezdrátové WIFI 
sítě k internetu, a to bez jakéhoko-
liv omezení. Do konce roku chce 
po Husinecké JCDecaux zprovoznit 
bezplatnou WIFI na třech stovkách 
pražských zastávek MHD. Iniciáto-
rem pilotního projektu na zastávce 
Husinecká je městská část Praha 3 
spolu se zhotovitelem a provozova-
telem společností JCDecaux, kte-
rá je aktuálně správcem městského 
mobiliáře. 

„Naše městská část potvrzuje, že je 
v oblasti tzv. chytrého města lídrem, 
a věřím, že pro ostatní půjdeme v tom-
to příkladem. Zastávku Husinecká jsme 
vybrali zejména proto, že se nachází 
v těsné blízkosti VŠE, kde je velká kon-
centrace studentů a mladých lidí, kteří 
využívají moderní technologie v každo-

denním životě. Rozhodně ale plánuje-
me, že budeme v připojování zastávek 
na vysokorychlostní internet pokračo-
vat a cestujícím tak usnadníme a snad 
i zpříjemníme život,“ upřesňuje cíle 
městské části Praha 3 zástupce sta-
rostky Alexander Bellu.

Pražská MHD tak bude znovu 
o kousek atraktivnější. Zastávka Hu-
sinecká usnadní všem občanům pří-
stup k internetu a maximálně tak 
využívá přidané hodnoty chytrých 
řešení. Například si občané mohou 
odtud objednat schůzku u konkrét-
ního úředníka městské části apod.

„Sledujeme stále rostoucí trend po-
žadavků na připojení k internetu ve ve-
řejném prostoru. Inspirovali jsme se 
v jiných městech západní Evropy, kde 
podobné projekty také rozbíhají. Praha 3 
pro nás v tomto směru byla přirozeným 
partnerem, protože v oblasti smart city 
má již aktivní celou řadu dalších projek-
tů,“ vysvětluje technický ředitel spo-
lečnosti JCDecaux Tomáš Tenzer. 

 Jan Dvořák

Zástupce starostky Alexander Bellu společně s generálním ředitelem Dopravního podniku 

Martinem Gillarem a Tomášem Tenzerem, technickým ředitelem JCDecaux, přijeli historickou 

tramvají v doprovodu zástupců medií Foto Radko Šťastný

Projekt WiPrague je službou veřej-
nosti k úspoře drahých mobilních dat 
a k podpoře programu Smart Cities. 
Tramvajové zastávky nabízí WIFI při-
pojení skrze 4–6 rádiových rozhraní 
na každou z nich. K připojení je vy-
užívána technologie WIFI 802.11ac 
Wave 2 3x3. Pro spolehlivé připojení 
se doporučuje přístup na WiPrague 
5GHz, ale pro starší zařízení je za-
chována i frekvence 2.4GHz.
V současné době je připojení spuště-
no již na 27 přístřešcích MHD a dal-
ších 100 se připravuje ke  spuště-
ní služby během června. Do  konce 
roku 2017 bude do  provozu zapo-
jeno 300 nejfrekventovanějších za-
stávek pražské hromadné dopravy. 
WIFI routery mají dosah okolo pa-
desáti metrů od  zastávky a  lidé tak 
mohou využívat připojení i  v  jejím 
bezprostředním okolí. Díky soustavě 
WIFI zastávek se obecně zvyšuje da-
tová kapacita v daném místě.
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Další etapa revitalizace panelových domů skončila 
Rozsáhlé stavební úpravy domů 
v  Jeseniově a  Ostromečské ulici 
městkou část Praha 3 přišly na dvě 
stě milionů korun. Tím však snaha 
radnice o  zkvalitnění kultury 
bydlení nekončí. Práce pokračují 
na  domech v  Českobratrské, 
Sabinově a  Rokycanově ulici. 
Zároveň probíhá výběrové řízení 
na opravy dalších domů. 

Celá etapa trvala zhruba jedenáct 
měsíců, přičemž stavební práce byly 
zahájeny v srpnu loňského roku 
a ukončeny letos v červnu. „Zdržení se 
zahájením staveb nastalo už v průběhu 
výběrových řízení, kvůli opakovanému 
odvolávání se ze strany uchazečů. Zahá-

jení revitalizací tak bylo pozdrženo o půl 
roku. Předpokládali jsme, že zakázky vy-
soutěžíme za šest měsíců a nakonec to tr-
valo měsíců jedenáct,“ popsal prvotní 
potíže spojené s nedokonalou legisla-
tivou zástupce starostky Ivan Hole-
ček, který má na starosti investice.

U všech panelových domů bylo 
v rámci stavebních prací provedeno 
zateplení obvodových plášťů, zatep-
lení střech, rekonstrukce střešních 
ateliérů, výměna oken, oprava lodžií, 
oprava vstupů do vchodů a celko-
vá úprava okolí domů. O průběhu 
prací městská část nájemce bytových 
jednotek průběžně informovala for-
mou dopisů. „Na stavbě v Jeseniově 31 
jsme zřídili konzultační místnost, kde 

jsem každý týden řešil s občany jejich 
problémy a snažil se nalézt řešení. Do-
tazy a připomínky občanů jsem probíral 
také na radnici,“ uvedl místostarosta.

Další úskalí přišlo s nástupem 
zimního období, kdy musely být sta-
vební práce na více než dva měsíce 
z technologických důvodů přeruše-
ny. Použitá technologie totiž kvůli 
zajištění kvality nedovolovala pra-
covat v teplotách pod plus pět stup-
ňů Celsia. V samotném závěru pak 
došlo k nepředvídanému, přibližně 
měsíčnímu, zdržení v důsledku žá-
dosti PRE Distribuce, a.s. o přelož-
ku jejich kabelu po celé délce Jese-
niovy ulice. V polovině června už ale 
bylo zahájeno předávací řízení, pro-

ces trvající přibližně měsíc. Násled-
ně budou zrekonstruované domy 
zkolaudovány.

Dle harmonogramu prací probí-
hají stavební úpravy v Českobratr-
ské 7, 9, 11, Sabinově 8, 10 a Roky-
canově 18. I zde jsou zateplovány 
fasády, opravují se střechy a opravují 
balkony. Aktuálně probíhá výběrové 
řízení na opravy panelových domů 
Roháčova 34, 36, 38, 40, 42 a 44. 
„Kvůli opakovaným dotazům uchaze-
čů je prodloužen termín podání nabí-
dek do srpna 2017. Předpoklad zahájení 
prací na domech, v závislosti na počasí, 
je čtvrté čtvrtletí letošního roku,“ dodal 
Holeček. 

-red-

zpravodajství

Městská část obdrží od hlavního města 
investiční dotaci 83 milionů korun, nejvíce 
půjde na obnovu panelových domů
Pražští zastupitelé rozhodli v polovině června o rozdělení rekordně vysoké rozpočtové rezervy 
hlavního města jednotlivým městským částem. Naší městské části bude přiděleno celkem 
83 milionů korun. Za tyto prostředky bude realizována komplexní obnova panelových domů 
v Roháčově ulici, vybudováno hřiště u mateřské školy v Sudoměřské ulici a v příštím roce rovněž 
provedena rekonstrukce polikliniky ve Vinohradské ulici.    

Každoroční rozdělová-
ní rozpočtové rezer-
vy hlavního města do-
padlo v letošním roce 

pro naši městskou část velmi dobře. 
I díky aktivitě zastupitelů zvolených 
za Prahu 3 bylo v polovině června 
rozhodnuto o tom, že městská část 
obdrží investiční dotace na konkrét-
ní projekty v celkovém objemu 83 
milionů korun. „Jsem ráda, že se nám 
ve spolupráci s kolegy podařilo vyjednat 
přidělení dotací pro celkem tři význam-

né investiční akce, které pomohou obča-
nům naší městské části,“ uvedla radní 
Irena Ropková, která na pražském 
magistrátu působí jako členka Rady 
hlavního města Prahy pro školství 
a evropské fondy. „Je dobře, že když 
jde o správnou věc, táhnou pražští zastu-
pitelé z Prahy 3 za jeden provaz bez ohle-
du na stranickou příslušnost,“ dodává. 

Díky dotacím z rozpočtu hlavní-
ho města Prahy bude na území naší 
městské části realizována zejména 
letošní komplexní rekonstrukce pa-

nelových domů v Roháčově ulici, 
a to včetně obnovy a zateplení pláš-
tě budov, rekonstrukce střechy, lodžií 
a parteru a opravy podzemních ga-
ráží. „Na tuto investiční akci obdržíme 
z magistrátu celkem 74 milionů korun, 
což nám umožní tuto částku uspořit v roz-
počtu městské části a využít ji na další po-
třebné projekty, a to například v sociální 
oblasti,“ uvedl zástupce starostky od-
povědný za investice Ivan Holeček.

Žáci mateřské školy v Sudoměř-
ské ulici se díky dotaci ve výši bezmá-

la tři miliony korun dočkají v tomto 
roce moderně vybaveného dětského 
hřiště včetně oplocení.  Na pozemku 
vznikne terénními úpravami dětské 
hřiště, které se bude skládat z her-
ních prvků a pískovišť, zpevněných 
ploch a herní travnaté plochy. 

Třetím projektem, který se díky 
dotacím z rozpočtu hlavního města 
realizuje, je komplexní rekonstruk-
ce a modernizace třetího a čtvrté-
ho nadzemního podlaží polikliniky 
ve Vinohradské ulici za celkem šest 

milionů korun. Zde dojde v příštím 
roce zejména ke kompletní výměně 
oken a dveří, opravě stěn a podlah 
v celém patře, a to včetně ordinací, 
a s tím související obnově elektroin-
stalace a kanalizace. „Pro pacienty je 
důležité, že tato rekonstrukce proběhne 
za plného provozu ostatních podlaží po-
likliniky, takže se nikdo nemusí bát vý-
padku zdravotnických služeb,“ dodává 
zástupce starostky Holeček. 

-red-

Finanční náklady 
na revitalizaci 

panelových domů

Jeseniova 15, 17, 19, 23 a 25
cena včetně DPH 74 388 000 Kč

Jeseniova 27, 29, 31, 33 a 35 
cena včetně DPH 59 000 000 Kč

Jeseniova 37, 39, 41 
a Ostromečská 3 a 5 
cena včetně DPH 66 000 000 Kč

Panelový dům před rekonstrukcí Panelový dům po rekonstrukci Foto Radko Šťastný
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Veletrojka opět přilákala stovky lidí
Veletrh sociálních a návazných služeb aneb Veletrojka už po čtvrté proběhl za velkého zájmu veřejnosti 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Představilo se na něm přes padesát organizací s rukodělnými výrobky, 
dílničkami pro děti, ale i dospělé, zážitkovými programy a občerstvením.  

Pro návštěvníky to byla pří-
ležitost jak se zábavnou for-
mou seznámit se sektorem 
sociálních a návazných slu-

žeb na Praze 3, načerpat nové infor-
mace u stánků zaměřených na služby 
pro rodiny s dětmi, seniory, zdravotně 
handicapované, pacienty nebo pečují-
cí. „Lidé se zde mohou poradit s odborní-
ky v nejrůznějších oblastech, jakými jsou 
rodinná centra, nízkoprahové kluby, or-
ganizace, které pracují se seniory, s tělesně 
postiženými, ale i organizace zaměřující se 
na osoby drogově závislé. Jsem rád, že Ve-
letrojka má na Praze 3 svou tradici. Velmi 

rád podporuji akci, která má smysl a je pro 
občany přínosem,“ řekl zástupce starost-
ky pro sociální oblast David Gregor. 

Organizace, které se se svými služ-
bami na veletrhu prezentovaly, si tuto 
formu oslovení veřejnosti velmi chvá-
lily. Veletrojka jim totiž pomáhá roz-
šířit obecné povědomí o možnostech, 
které třetí městský obvod nabízí obča-
nům. „Nabízíme různé programy pro ro-
diče s dětmi, následně volnočasové kurzy 
pro samotné děti i dospělé. Ale také vzdě-
lávání a poradenství. Děláme také komu-
nitní akce pro veřejnost a celou Prahu 3,“ 
uvedla ředitelka sdružení Nová troj-

ka Edita Janečková. Své stánky měla 
na Veletrhu řada pacientských organi-
zací. Například společnost Ergo Ak-
tiv, která pomáhá lidem po mozkové 
příhodě, sdružení pacientek s nádo-
rovým onemocněním prsu Mamma 
Help nebo TJ Zora Praha. Možnosti, 
jak trávit volný čas, ale i poradenství 
v sociální oblasti nabízeli pracovníci 

organizací Remedium Praha, Pečova-
telská služba Praha 3, Ošetřovatelský 
domov Praha 3 či organizace na pod-
poru integrace cizinců nebo lidí bez 
domova. „Chceme, aby se lidé seznámi-
li s organizacemi a popřípadě zjistili, že 
mají nějaký zajímavý obsah a program, 
který mohou nabídnout nejen sobě, ale 

i svým blízkým, například seniorům,“ 
sdělil místostarosta Ivan Holeček.

Součástí akce byl také bohatý 
kulturní program, vystoupení hu-
debních, tanečních a divadelních 
souborů, jejímž vrcholem bylo vy-
stoupení indie–brit–rockové kapely 
I Love You Honey Bunny. 

-red-
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Areion pomáhá seniorům 
Tísňová péče Areion zajišťuje 
nepřetržitou hlasovou a  elektro-
nickou komunikaci s  osobami 
vystavenými stálému vysokému 
riziku ohrožení zdraví nebo života 
v případě náhlého zhoršení jejich 
zdravotního stavu nebo schopnos-
tí. Tísňovou péči zajišťuje organi-
zace Život 90.  

Služba tísňová péče umožňuje seni-
orům a lidem se zdravotním omeze-
ním co nejdéle, kvalitně a bezpečně 
žít v jejich domácím prostředí. „Měst-
ská část Praha 3 poskytuje přístroje, je-
jichž prostřednictvím je uživatel při-
pojen k systému tísňové péče 24 hodin 
denně,“ uvedl místostarosta pro so-
ciální oblast David Gregor. V bytě 
uživatele je pak nainstalována ter-
minální stanice, která prostřednic-
tvím telefonní linky zajišťuje spojení 
s centrálním dispečinkem. 

Pokud se senior či zdravotně po-
stižený ocitne v nouzi, například při 

náhlé nevolnosti, pádu či přepadení, 
má možnost se díky tlačítku, které 
nosí na krku nebo na ruce, okamžitě 
spojit s nonstop dispečinkem tísňo-
vé péče. Operátorky následně zajis-
tí pomoc – zavolají rodinu, sousedy, 
záchranku, policii. 

Služba tak poskytuje pocit bez-
pečí nejen seniorům, ale i jejich rodi-
nám, které vědí, že je o jejich blízké 
nepřetržitě postaráno. Vedle tísňo-
vé péče uživatelé z Prahy 3 mohou 
využívat i zvýhodněného telefon-
ního tarifu, samotný provoz služby 
si ale uživatel hradí sám. Měsíčně 
tato částka činí 400 korun a k jejímu 
uhrazení se obvykle používá příspě-
vek na péči. 

Zájemci o službu tísňové péče se 
mohou obracet na Oddělení sociál-
ní práce ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, 
Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451, 
e-mail: zdenkah@praha3.cz. 
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„Poznejme se, sousedé“ pošesté 
Městská část Praha 3 pořádá 
v sobotu 9. září od 13 hodin šestý 
ročník kulturně společenské akce 
pro rodiny s dětmi „Poznejme se, 
sousedé“. Akce proběhne v parku 
Parukářka a  je zaměřena na  se-
tkávání cizinců a majoritní společ-
nosti, posílení sousedských vzta-
hů a upevnění komunity obyvatel 
žijících na  území městské části 
Praha 3.  

Návštěvníci si budou moci vybrat 
z bohaté nabídky kulturního progra-
mu v podobě hudebních, tanečních 
a dalších vystoupení.  Pro děti budou 
připraveny vzdělávací a zábavné hry, 
při kterých se seznámí se zvyky, tra-
dicemi a dalšími reáliemi nejen z Pra-
hy 3, ale i z Ukrajiny, Vietnamu, Rus-
ka a dalších zemí. Dále se děti mohou 
těšit na soutěž o ceny, malování 
na obličej, balonkovou dílnu, různé  
workshopy. „Na území třetí městské čás-
ti žije čtrnáct tisíc cizinců, a tak je dobré 
se v dnešní uspěchané době na chvíli za-
stavit a seznámit se s lidmi odlišných kul-
tur a zároveň se i pobavit,“ uvedl mís-
tostarosta pro sociální oblast David 
Gregor. 

Zajištěny budou vstupy nezisko-
vých organizací pracujících s cizinci 
a také ochutnávka cizokrajných ku-
linářských specialit a nápojů z růz-
ných zemí světa. V rámci kuchařské 
show bude možné nahlédnout i pod 
pokličku přípravy cizokrajných 
pokrmů.

Akce je pořádána v rámci projek-
tu  MČ Praha 3 „Praha 3 – Integra-
ce cizinců 2017“ na integraci cizinců 

spolufi nancovaného Ministerstvem 
vnitra ČR a hlavním městem Prahou 
z „Programů podpory aktivit inte-

grace cizinců na území hl. m. Prahy 
pro rok 2017“. 
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Foto Radko Šťastný

Zástupci starostky David Gregor a Ivan Holeček poskytují rozhovor TV Praha

Dispečink tísňové péče má nepřetržitý provoz

„Poznejme se, sousedé“

„Neighbors, let´s meet“

«Соседи, давайте познакомимся»

„Hàng xóm, chúng ta 

cùng làm quen“

park Parukářka, Praha 3
sobota 9. září 2017 od 13.00  do 18.30 hodin

Zástupce starostky MČ Praha 3 David Gregor  
si vás dovoluje pozvat na

kulturně-společenskou akci  
pro celou rodinu

KUCHAŘSKÁ SHOW 
WORKSHOPY PRO DĚTI

    DĚTSKÉ SOUTĚŽNÍ KVÍZY A HRY 
BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAMBOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM

Akce je pořádána v rámci projektu  MČ Praha 3 „Praha 3 – Integrace cizinců 2017“ na integraci 
cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a hlavním městem Prahou z „Programů 
podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017“.

www.praha3.czwww.praha3.cz VSTUP ZDARMA
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společenská rubrika

Odešel uznávaný sochař Olbram Zoubek 
Ve  čtvrtek 15. června zemřel 
v Praze ve věku 91 let jeden z nej-
významnějších a nejvýraznějších 
sochařů současnosti, žižkovský 
rodák Olbram Zoubek. Střída-
vě žil v  Praze ve  Fibichově ulici 
a v Litomyšli, v obou městech je 
i čestným občanem. V Praze 3 je 
zapsán do Knihy cti.

„Velmi mě zarmoutila zpráva o úmrtí 
našeho nejvýznamnějšího sochaře, který 
pocházel ze Žižkova a rád se na něj vra-
cel. Na žižkovské radnici jsou umístěna 
jeho tři díla. Poslední instalované roku 
2014 je sousoší s názvem Zaslíbení, které 
je trvalou součástí svatební síně na rad-
nici,“ uvedla starostka Vladislava 
Hujová.

Olbram Zoubek se zapsal do po-
vědomí široké veřejnosti poté, co 
v roce 1969 odlil posmrtnou masku 
Jana Palacha a vytvořil i jeho náhro-
bek. Je autorem též posmrtné masky 
Jana Zajíce a Pomníku obětem ko-
munismu na pražském Újezdě. 
Od začátku 70. let mu komunistic-
ký režim zakázal vystavovat, proto 
se věnoval restaurátorství. Hlavním 
tématem Zoubkovy tvorby byla lid-
ská fi gura. Jeho plastiky jsou typic-
ké štíhlostí a protáhlostí i výraznými 
gesty a postoji. Jeho dílo je zastou-
peno v řadě českých i zahraničních 
galerií či soukromých sbírek.

Ocenění zápisem do Knihy cti 
za celoživotní tvůrčí a uměleckou 
činnost se mu na radnici v Praze 3 
dostalo v roce 1994 u příležitosti teh-
dejšího 25. výročí sejmutí posmrtné 
masky Jana Palacha. 

-red-

Praha 3 vítala nové občánky

Foto Radko Šťastný

Na vítání občánků dne 15. 6. 2017 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky 

Prahy 3 přivítala zástupkyně starostky Lucie Vítkovská.

Oslavy Mezinárodního 
dne seniorů

Na Mezinárodní den seniorů, který si 
svět připomíná 1. října a jehož osla-
vy probíhají na Praze 3 již čtvrtým 
rokem, si městská část Praha 3 při-
pravila čtyřdenní program. 
V  rámci akce, která bude probíhat 
od 25. do 29. září, se můžeme opět 
těšit na taneční odpoledne, promí-
tání zajímavých fi lmů, hudební pro-
dukce, přednášky a další zábavné 
aktivity. Ke spolupráci na přípravě 
aktivit byly osloveny i neziskové or-
ganizace působící na Praze 3.

Výlety pro seniory v II. pololetí 2017 
Výlety
Úterý 19. 9. 2017 – Velhartice, Sušice, 
Hoslovice, Strakonice
Úterý 10. 10. 2017 – Karlovy Vary, 
Kyselka, Kadaň
Úterý 24. 10. 2017 – Nelahozeves, 
Mělník, Stará Boleslav
Čtvrtek 7. 12. 2017 – Adventní 
Drážďany
Čtvrtek 14. 12. 2017 – Adventní 
Drážďany

Na výlety bude možné se přihlásit 
osobně od 6. 9. 2017 ve dnech urče-
ných pro veřejnost, tj. pondělí a stře-
da mezi 9. a 15. hodinou u Bc. Kateři-
ny Tůmové, v budově ÚMČ Praha 3, 

Seifertova 51, místnost č. 210 nebo 
od 7. 9. 2017 v pracovní dny mezi 
9. a 14. hodinou na telefonním čísle 
222 116 481.

Podmínky přihlašování
Zájemce o výlet je osobou starší 65 let 
s trvalým pobytem na Praze 3. Měst-
ská část Praha 3 umožní každému 
zájemci zúčastnit se pouze jednoho 
výletu v daném kalendářním roce. 
Přihlásit je možné kromě samotného 
zájemce maximálně jednu osobu na-
víc, se kterou se chce senior daného 
výletu zúčastnit, taktéž s trvalým po-
bytem na Praze 3. 

Cena výletu
Výlety jsou pro seniory zajištěny 
zdarma a cena zahrnuje dopravu, 
vstupy na památky, služby průvodce 
a cestovní pojištění.

Odhlášení z výletu
V případě, že se zájemce přihláše-
ný na výlet odhlásí méně než 5 dní 
před plánovaným termínem odjezdu, 
má se za to, že se výletu v daném ka-
lendářním roce zúčastnil a již nemá 
možnost se v daném roce hlásit na 
jiný výlet.

Z redakční pošty
Vážená redakce RN,
velmi ráda bych, Vašim prostřednictvím, poděkovala mým jménem 
pracovnicím Úřadu práce ČR – krajské pobočky pro HMP, kontaktní 
pracoviště Praha 3. 
Jmenovitě bych ráda poděkovala pí. Mgr. PACVOŇOVÉ a pí. JABUR-
KOVÉ za vyřešení mé záležitosti, kde jsem byla účastníkem správní-
ho řízení. Jejich citlivý přístup při jednání se starým občanem a jeho 
rodinou je vpravdě příkladný a korektní. 
Přesvědčila jsem se, že na Městském úřadě Prahy 3 jsou i úžasní 
a slušní lidé, kteří vědí, proč tuto práci dělají a občanům pomáhají. 
Děkuji.

Libuše Madejová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Přihlášky na podzim 2017 posílejte k rukám Petry 

Mrkvičkové, Lipanská 14, 130 00, Praha 3

tel: 222 116 325, e-mail: petram@praha3.cz.
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rozhovor

„Nové armádní muzeum připomene 
válečné dějiny od 9. století až 
po současnost,“ říká Aleš Knížek 
Armádní muzeum na Žižkově stojí pod Vítkovem již od roku 1932, aniž by prošlo jakýmikoli stavebními 
úpravami. To se má ale brzy změnit. Podle plk. Aleše Knížka, ředitele Vojenského historického ústavu, 
čeká muzeum rozsáhlá rekonstrukce, která uzavře budovu nejméně na čtyři roky. 

U  vchodu do  muzea chybí jeho 
symbol – tank T-34-85. Jak to?
Tank je pryč kvůli plánované re-
konstrukci budovy a na své místo 
se zřejmě ani nevrátí. Před hlavním 
vchodem stál již od 70. let minulé-
ho století a byl to typ T-34, pochá-
zel ovšem z poválečné výroby ČKD. 
Neměl nic společného s 2. světovou 
válkou a neúčastnil se vůbec bojů. 
Byla to jen symbolika. 

Co všechno změní plánovaná re-
konstrukce?
Rekonstrukce bude masivní, vlast-
ně první od roku 1932, tedy založe-
ní muzea, a přinese zvětšení výstav-
ní plochy muzea ze současných 1413 
na 3755 metrů čtverečních. Ráz budo-
vy bude zachován, ale všechno půjde 
pod zem. Rekonstrukce budovy by 
měla trvat přibližně dva roky a dal-
ší dva roky zabere připravit expozi-
ce. Předpokládáme, že v listopadu už 
bude muzeum zavřené a na jaře roku 
2018 se předá jako staveniště. 

Co nového nabídne nové muzeum 
návštěvníkům?
Vznikne nový vchod od cyklostez-
ky, takže budou dva vstupy. Nádvo-
ří bude zastřešené a bude zde mož-
nost další expozice. Jinak hlavním 
cílem bude připomenout válečné dě-
jiny od 9. století až po současné mise 
českých jednotek. Bude to procház-
ka válečnými dějinami zemí Koruny 
české až do 21. století. Muzeum bude 
mít také dva sály na příležitostné vý-
stavy, dokážu si představit, že můžou 
sloužit i k historii Prahy 3, jak vypa-
dala za protektorátu, v odboji atd. 
Získáme konečně prostor, kde lze 

pořádat různorodé akce. S Prahou 3 
bude spojená i malinká výstava o bu-
dově armádního muzea, jak se sta-
vělo a za jakých podmínek vzniklo. 
Budou použité nové moderní tech-
nologie, nicméně základem expozice 

zůstane předmět. Nechceme jít ext-
ra moderní cestou některých muzeí, 
kde už máte jenom audio vize, ale se 
skutečným exponátem se nesetkáte. 

Plánujete výstavní činnost na něja-
kém jiném místě, když bude muze-
um zavřené?
Příští rok bude velká výstava Doteky 
české státnosti, kterou připravujeme 
se správou Hradu a Kanceláří pre-
zidenta republiky. Konat se bude 
v Jízdárně a Konírně na Pražském 
hradě. Vznikne výstava nejdůležitěj-
ších dokumentů, které jsou vázány 
k české a československé státnosti 
a podílet se na ní budou i kolego-
vé z Národního archívu a archivní 
správy ministerstva vnitra. Příští rok 
bude samozřejmě velmi významný, 
protože bude 100. výročí od založe-
ní Československa. A samozřejmě, 
osmiček na konci letopočtu máme 

ještě víc: 1938, 1948,1968… Další vý-
stavy budou určitě následovat. Jinak 
díky rekonstrukci bude více času 
na zpracování sbírkového fondu 
nebo na restaurování exponátů. Ty 
tu dosud neměly takové kvalitní zá-
zemí, jaké máme v Lešanech, a chce-
me je uvést do původního stavu.   

Letos uběhlo 75 let od operace An-
thropoid, kterou Vojenský historic-
ký ústav průběžně připomíná. Čím 
to, že se o  tuto válečnou opera-
ci začal více zajímat i  Hollywood, 
přestože byla v minulosti zahranič-
ními médii spíše přehlížena?
Mě potěšil fi lm Anthropoid z několi-
ka hledisek. Bylo znát, že režie se ujal 
Sean Ellis, Brit, který se touto váleč-
nou operací zajímal skoro 15 let. Bě-
hem své první návštěvy Prahy ho toto 
téma přímo nadchlo a přál si ho fi lmo-
vě zpracovat. Bylo na něm vidět, že ho 
jako osobní záležitost. Já jsem vděčný 
za tento fi lm i kvůli tomu, že toto vy-
loženě české téma uchopil po svém 
i někdo ze zahraničí a ukázal na tuto 
problematiku i jiný pohled. Díky 
tomu, že fi lm koupily nejlepší distri-
buční sítě, se tak dostal do celého svě-
ta a nahlížel na československé vojáky 
zcela jiným způsobem, a to ve světo-
vém měřítku, než tomu bylo doposud. 
Je dobře, že se celý svět začal zajímat 
o odstranění Reinharda Heydricha, 
který byl potencionálním nástupcem 
Adolfa Hitlera, a na působení česko-
slovenského odboje. 

U  fi lmu ještě zůstaneme. Do  kin 
vstupuje fi lm Dunkirk, přitom Vojen-
ský historický ústav odhalil v květnu 
pamětní desku, která připomíná, že 
zde velitel brigády generál Alois Liš-
ka přijal 9. května 1945 bezpodmí-
nečnou kapitulaci německých vojsk 
pevnosti Dunkerk.
Zde se jedná opravdu o náhodu. Vý-
měna desky v severofrancouzském 
městě Wormhout byla plánovaná 
dva a půl roku. Stará deska byla ne-
vyhovující, ne každý si uměl propo-
jit význam toho, že se německá po-
sádka vzdala právě veliteli brigády 
Aloisi Liškovi. Probíhaly tu kruté 
boje, mnoho československých vo-
jáků přišlo během nich o život. Ka-
pitulace přišla vlastně až po kapi-
tulaci Německa. Němci tu bojovali 
skutečně až do poslední chvíle.

Médii proběhla kauza, kdy růžo-
vý tank, který patří Vojenskému 
historickému ústavu, chtěli členo-
vé brněnského vojenského klubu 
přemalovat opět nazeleno s  tím, 
že „tank je symbolem osvobození 

od německého fašismu a je za ním 
více než 150  tisíc padlých rudoar-
mějců, za naši svobodu. Neumělec 
Černý jej znesvětil.“ Jak hodnotíte 
tuto jejich aktivitu?
Tank jsme zapůjčili do Brna na vý-
stavu Moravské galerie Kmeny 90, 
která ukazuje subkultury 90. let. 
Růžový tank je neodmyslitelně spja-
tý se změnou režimu a svobodným 
projevem. Pánové, co přijeli a na-
malovali čtyři čáry na blatník tanku 
vodovými barvami, chtěli na sebe 
spíše upozornit a sdělit, že tank byl 
původně zelený. V Brně se nám to 
teda poněkud „vybarvilo“ jinak, než 
jsme plánovali a já jsem vlastně rád, 
že tank takhle pomohl Moravské ga-
lerii. Lidé ho berou nejen jako váleč-
nou techniku, ale i sbírkový před-
mět. Je skoro až legrační sledovat 
pouť právě tohoto stroje. Příběh je 
známý: tento tank se nikdy neúčast-
nil osvobozování Prahy. Byl dove-
zen v létě 1945 z Drážďan, vycouval 
na žulový podstavec na Smíchově, 
což je zajímavé proto, že v Lešanech 
vlastně tank nyní kouká na lom, kde 
podstavec udělali zajatí němečtí vo-
jáci. Byl to ve své době nejtěžší tank 
IS-2 a symbolizoval velikost Rudé 
armády a Stalina. Číslo 23 mu bylo 
přimalováno vlastně zcela absurdně, 
v době srpnové okupace pak lidé sčí-
tali toto číslo s rokem 1945 a dávali 
tomu další symboliku. 

Martin Hošna

Aleš Knížek (nar. 1969) pracuje 
ve Vojenském historickém ústavu  
již 20 let. Jako ředitel pečuje 
o hmotné památky našeho 
vojenství a armády a zodpovídá 
za vědecko-výzkumné, muzejní 
a knihovní zařízení resortu 
Ministerstva obrany.

     Nechceme jít 
extra moderní 
cestou některých 
muzeí, kde už 
máte jenom 
audio vize, ale 
se skutečným 
exponátem se 
nesetkáte.

”
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Petice ne-
odmyslitelně 
patří k demo-
kracii. Jsou 
vhodným 
nástrojem, 
jak upozornit 

na problém. Stejně tak mohou 
velmi dobře sloužit k vyjádře-
ní názoru veřejnosti na palčivé 
otázky. Nemohou však nikdy 
nahradit skutečné demokratic-
ké rozhodování, ať už jej činí 
lidmi volení zástupci nebo lidé 
sami v referendu. Politika je 
ale o dlouhodobé práci, pro-
to platí, že když chce někdo 
něco změnit, udělá nejlépe, 
když vstoupí do sobě nejbližší 
politické strany. To mu umožní 
politiku ovlivňovat průběžně.

Alexander Bellu (ODS), 
zástupce starostky

Petice je legi-
timním demo-
kratickým ná-
strojem, díky 
kterému mo-
hou nespo-
kojení občané 

svobodně vyjádřit svůj nesou-
hlas. V poslední době se však 
velmi často stává, že je petič-
ního práva občany zneužíváno. 
Petice na první pohled vypadají 
správně a korektně, jsou však 
založeny na nesprávných a ne-
podložených informacích. Vý-
kon petičního práva podporuji, 
ne však ale jeho zneužití. 

David Gregor (ČSSD), 
zástupce starostky

Petice samozřej-
mě patří do ob-
čanské spo-
lečnosti. Jsou 
způsobem ak-
tivizace občanů 
a způsobem, jak 

občané mohou prosadit dané téma 
pro jednání na zastupitelstvu. Petice 
mají i své slabé stránky. Nevíme 
jak odpovědně či lehkomyslně lidé 
petice podepisují. V literatuře máme 
dobře popsaný problém NIMBY 
(not-in-my-back-yard), což lze pře-
ložit „ne na mém dvorku“. Všichni 
chtějí dálnici, ale nikoliv za svým 
domem. Magistrát například projed-
nával petici, že zařízení pro drogo-
vě závislé musí být jeden kilometr 
od škol. Kolik takových míst v Praze 
je? Na takové téma je jednoduché 
sehnat podpisy na petici, ale pak by 
taková zařízení nebyla nikde.

Jan Vokál (TOP 09)
koaliční zastupitel

Petice je jeden 
ze způsobů 
komunika-
ce občanů 
s mocí, když 
například 
úředníci nebo 

zastupitelé udělají chybu, roz-
hodnou od stolu bez dosta-
tečného prověření, rozhodnou 
v neprospěch skupiny obyva-
tel, nejsou řádně a včas vy-
světlovány záměry a usnesení, 
vázne spolupráce s občany. … 
Ale pak následuje vyřízení pe-
tice v osloveném orgánu moci. 
Mělo by to být bez arogance, 
vše vysvětlit, uznat chyby a na-
pravit je, ustoupit od záměru, 
který ohrožuje obyvatele. … 
Umí to na žižkovské radnici???

Pavel Ambrož (KSČM),
opoziční zastupitel 

Samozřejmě 
že petice jsou 
přínosem, dá-
vají možnost 
lidem ovliv-
nit rozhodo-
vání a politi-

kům zpětnou vazbu. Ze strany 
starostky Hujové jsou petice 
bohužel často označovány 
za nátlakové akce (naposledy 
petice za trhy na Jiřáku) nebo 
za prostředek pro manipulaci 
s veřejností (petice za ochranu 
zeleně na Krejcárku). Svobod-
né vyjádření názoru přece není 
nátlak a k manipulacím daleko 
častěji sklouzávají politici než 
veřejnost. Mají na to totiž účin-
nější nástroje, třeba tyto Rad-
niční noviny.
 

Ondřej Rutt (Ž(n)S), 
opoziční zastupitel

Petiční právo 
je jedním ze 
základních 
politických 
práv, které 
je zakotveno 
v Listině zá-

kladních práv a svobod. Toto 
právo bychom neměli v žád-
ném případě zpochybňovat, 
obdobně jako svobodu projevu 
či volební právo. Ovšem přínos 
petic v poslední době postrá-
dám. Většina petic totiž končí 
u adresáta tím, že daný orgán 
petici projedná a vezme její text 
na vědomí. Chybí jakákoliv zá-
vaznost. Svobodní tak navrhují 
rozšířit prvky přímé demokracie 
o „lidové veto“.

Tomáš Štampach (Svobodní), 
opoziční zastupitel

téma

Anketa Jsou petice přínosem pro občanskou společnost anebo spíše škodí? 

Zastupitelé projednali petice občanů 
o zeleni a domu sociálních služeb
Několik desítek občanů především z oblasti Jarova přivedlo na červnové jednání zastupitelstva 
projednávání dvou petic. První byla namířena proti představenému záměru Prahy 3 na výstavbu 
domu sociálních služeb v ulici K Lučinám. Druhá směřovala k ochraně zeleně na Krejcárku 
při tvorbě nového Metropolitního plánu.   

Dům sociálních služeb má 
vyrůst na sídlišti Chmel-
nice v místě bývalých 
jeslí, na obecním po-

zemku určeném územním plánem 
pro veřejnou vybavenost. Sloužit 
má občanům Prahy 3, kterým by 
umožnil důstojně dožít v lokalitě, 
na kterou jsou zvyklí a kde žili vět-
šinu života. Na základě požadavku 
Prahy 3 má dům nabídnout 120 lů-
žek a další služby včetně denního 
stacionáře, rehabilitace nebo fyzi-
oterapeutické péče. Jeho výstav-
bou chce městská část pokračovat 
v nastaveném vysokém standardu 
sociální péče o své občany.

Stavba domu se čtyřmi nadzem-
ními podlažími je v současnos-
ti ve fázi studie, do níž se budou 
zapracovávat připomínky občanů 
vzešlé z ankety i z prvního veřej-
ného projednávání. Občané pode-
psaní pod peticí plánovanou stav-
bu označují za příliš rozsáhlou, 
obávají se úbytku zeleně a zvýše-
né dopravní zátěže po dokončení 
výstavby. „Projekt není špatný, ale ne 
pro tento pozemek,“ uvedla autorka 
petice Eva Junková. Petici za pře-
hodnocení záměru výstavby Domu 
sociálních služeb v ulici K Luči-
nám podepsalo 685 občanů. Lidé 
si současně stěžovali na nedo-
statečný způsob komunikace ze 
strany radnice. Zástupce starost-
ky Ivan Holeček, který je zodpo-
vědný za oblast investic, uvedl, 
že projekt byl několikrát předsta-

ven v Radničních novinách, kona-
la se veřejná debata i výstava v KC 
Vozovna a byla uspořádána anke-
ta. „Na základě komunikace s obča-
ny vznikl balík připomínek, které byly 
ateliérům předány a do studie zapra-
covány. Jsme ve fázi studie a na pro-
jektu se bude dále pokračovat ve spo-
lupráci s občany. Mrzí mne vyjádření 
občanů, že nechtějí mít ve svém okolí 
seniory,“ dodal Holeček. 

Další veřejná debata k projektu 
se s obyvateli uskuteční po prázd-
ninách. Zastupitelé se během dis-
kuze shodli na tom, že Praha 3 
zařízení pro seniory potřebuje, 
za nešťastný označili způsob in-
formování občanů. Zastupitelstvo 
poté jednomyslně schválilo, že veš-
keré informace, výsledky ankety 
a vypořádání připomínek z veřej-
né debaty a výstavy v KC Vozov-
na budou zveřejněny na webových 
stránkách radnice. Zástupce sta-
rostky Ivan Holeček současně při-
praví odpovědi na petici, ve které 
budou vypořádány připomínky 
k dopravnímu zatížení, záboru ze-
leně, kapacitě a objemu záměru. 

Zeleň na Krejcárku zůstane, 
slibuje IPR

Obrovský rozruch mezi obča-
ny a následné sepsání petice způ-
sobilo zveřejnění pracovní verze 
chystaného Metropolitního územ-
ního plánu, ve kterém Institut plá-
nování a rozvoje hl. města Prahy 
(IPR) zařadil pozemky dětského 

hřiště Na Balkáně a část sousední-
ho parku na Krejcárku oproti stá-
vajícímu územnímu plánu do obyt-
né zastavitelné lokality Balkán 
umožňující výstavu až pětipodlaž-
ních domů. A to i přesto, že Pra-
ha 3 se proti této změně ohradi-
la již na jaře 2016. „Pakliže k tomu 
není důvod, nebo není jinde adekvát-
ně směněno ve prospěch zeleně, poža-
dujeme dodržet dnešní hranice,“ uvá-
dí v dopise řediteli IPRu starostka 
Vladislava Hujová. Jedná se o plo-
chy, které částečně patří hlavnímu 
městu (DDM Ulita), dětské hřiště 

ve vlastnictví Prahy 3 a park, který 
si Praha 3 pronajímá od soukromé-
ho vlastníka. 

Odpověď z Institutu dorazila 
s ročním zpožděním na další výz-
vu starostky Hujové a poté, co se 
pod petici za zachování zeleně po-
depsalo více než 1 500 lidí. „Zmí-
něné pozemky na základě průběžných 
kontrol již nejsou součástí obytné lo-
kality a byly zpracovatelem v aktuál-
ní verzi návrhu Metropolitního plánu 
zařazeny do sousední lokality s rekre-
ačním využitím,“ píše ředitel insti-
tutu Ondřej Boháč. Současně ale 

zdůrazňuje, že jde o pracovní ná-
vrh zpracovatele, který není zá-
vazný a ke kterému se budou mít 
městské části a občané možnost 
vyjadřovat až za několik měsíců, 
po seznámení s konečnou podo-
bou Metropolitního plánu. 

Zastupitelé proto přijali usnese-
ní, ve kterém schválili prosazování 
současného funkčního využití po-
zemku, tj. hřiště a zeleň, při při-
pomínkách do metropolitního plá-
nu. Jedním z petentů byl i známý 
lékař, prof. Jan Pirk, který přišel 
na jednání zastupitelstva. „Věci se 
mají řešit preventivně, to znám z me-
dicíny, proto jsme sem přišli. Stávající 
stav je dobrý a všem vyhovuje, přáli 
bychom si, aby to zůstalo ve stejném 
režimu,“ uvedl Pirk. 

Petice za zachování zeleně na 
Balkáně má i přes pozitivní vý-
voj jeden negativní důsledek. Fi-
lip Stome, jeden ze spoluvlastníků 
soukromého pozemku pod ulicí 
Kunešova, který si městská část 
dlouhodobě pronajímá za 8 Kč za 
m2, na zastupitelstvu oznámil vý-
pověď ze smlouvy o povolení pří-
stupu veřejnosti. Výpověď se týká 
všech pozemků, které rodina Sto-
meových v oblasti Krejcárku vlast-
ní. Majitelé pozemku jsou roz-
hodnuti zamezit na něj veřejnosti 
přístup. Důvodem je negativní 
kampaň, která proti nim byla ze 
strany petentů vedena. 
 Katka Maršálová

Dům sociálních služeb. Vizualizace ateliér FADW
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fórum

Během posledního půl roku se osobně setká-
vám s  majiteli nemovitostí, kteří se přihlásili 
do Antigraffi ti programu. Lidé si váží historické-
ho dědictví a architektonického přístupu konce 
19. století při budování Žižkova a trochu pozděj-
šího budování Vinohrad. Veškeré úpravy domů 
v  památkové zóně podléhají schvalovacímu 
procesu památkářů. Bohužel se setkávám se 
situací, že majitele jednající v souladu s platný-
mi předpisy celý proces dovádí téměř k zoufal-

V současnosti se na magistrátu vede bitva o po-
dobu pokračování Městského okruhu z  Troji 
do  Štěrbohol. Výsledek bude mít zásadní vý-
znam i  pro naši městskou část. ČSSD jedno-
značně podporuje postoj náměstka primátorky 
a  radního pro dopravu, sport a volný čas Pet-
ra Dolínka, který prosazuje dokončení okruhu 
v trase, na kterou již Praha má platné stanovisko 
EIA z října 2012. Pro nás je nejdůležitější, že tato 
trasa počítá s  tunelem Balabenka-Malešice, 
tedy se zahloubením pod kritickou lokalitou Ja-
rova a okolí, což zásadně uleví všem, kteří zde 

Problémy s  parkováním zažívají občané 
na Jarově již několik let a zřejmě se nenajde ře-
šení. Modrá zóna, jak už jsem jednou popiso-
vala, jen tuto situaci zkomplikovala. Ubylo par-
kovacích míst, a pokud se někdo domníval, že 
zřízením okrajové smíšené zóny, tedy fi alové, jak 
popisoval v minulém čísle novin kolega za TOP 
09, se něco změní, tak to se nekoná. Fakt, že se 
v ulici Na Jarově o víkendech a svátcích parkuje 
za zlevněnou sazbu (hodina za 5 Kč, max. část-
ka 20 Kč), se zalíbil hlavně taxikářům a návštěv-

Praha 3 je lídrem v oblasti Smart City, nyní máme 
i  tramvajovou zastávku, která poskytuje wifi  při-
pojení zdarma. Cestující v  Praze se tak budou 
moci nejen na zastávce tramvaje Husinecká kdy-
koliv trvale připojit prostřednictvím bezdrátové 
WIFI sítě k internetu.

Iniciátorem pilotního projektu na zastávce Hu-
sinecká je Městská část Praha 3 spolu se zhoto-
vitelem a provozovatelem společností JCDecaux, 
která je aktuálně správcem městského mobiliáře. 

Paní starostka Hujová a ostatní členové rady se 
v  Radničních novinách chlubí svými úspěchy, 
zapomněli však hlídat fi nance.

Rada MČ předložila na jednání zastupitelstva 
20. 6. 2017 materiál, kde je uvedeno: „Neúpl-
nost, nesprávnost nebo neprůkaznost vedení 
účetnictví, byla identifi kována na úseku vedlej-
ší hospodářské činnosti Správa majetkového 
portfolia Praha 3, a.s.“. (Tato akciová společ-
nost je stoprocentně vlastněna MČ.)

Auditor poprvé od  roku 1990 vydal závěr 
o přezkoumání výsledku hospodaření Městské 

Příběh panelových domů na  dolním Žižkově 
začal koncem 80. let, kdy v rámci sanace Žižko-
va vznikl komplex panelových domů mezi ulicemi 
Jeseniova, Roháčova, Žerotínova.

Tyto domy žily z hlediska investic trvale na po-
kraji zájmu. Největší opravou byla snad výměna 
žárovek. Naši zdejší spoluobčané trvale přispíva-
li v  rámci nájemného více prostředků, než bylo 
do údržby a oprav domů vráceno. 

Až v době před zhruba deseti lety došlo na díl-
čí investice v těchto unavených domech. Někde 

ství. Zdlouhavé rozhodování památkářů, poža-
davky na dodávání dalších a dalších dokumentů 
majitele domů rozhodně nemotivuje. Praha 3 se 
také již několik měsíců snaží vyřídit žádostí, kte-
ré umožní odstraňovat graffi ti.

Majitelé restaurací, kaváren, cukráren se tak-
též potýkají s názorem památkářů, kdy pro zří-
zení letní předzahrádky nemohou používat dře-
věné podlážky. Kopcovitý terén Žižkova, rozbité 
chodníky, které hlavní město Praha neopravu-
je, jsou důvodem, že v mnoha případech nelze 
postavit stolečky a  židličky přímo na  chodník. 
Pokud však provozovatelé nezískají povolení 
od památkářů, bude Praha 3 ošizena o svůj letní 
kolorit. Román Franze Kafky Zámek pojednává 
o tragické srážce jednotlivce s nepochopitelnou 
byrokratickou mašinerií. Zeměměřič K  se neu-
stále pokouší o  kontakt s  úředníkem ze zám-
ku, ale úředníci, odtrženi od reality obyčejných 
lidí, rozhodují o  všem, co se ve  vesnici děje. 
Boj s byrokracií se tak šíří a byrokratické maný-
ry prorůstají celou společností. Všichni chceme 
lepší trojku a byrokracie nás nezastaví. 

bydlí. Zejména zelení prosazují tzv. Duál, který 
by Prahu 3 naopak velmi poškodil. Kromě toho, 
že by se dokončení Městského okruhu zdrželo 
o  řadu let, vůbec by se nevyřešil problém kři-
žovatky na Jarově a došlo by k výraznému ná-
růstu dopravy na Spojovací. To by při zachová-
ní stávajících stavebně-technických parametrů 
bylo značně necitlivé vůči zástavbě i možnosti 
preference MHD a alternativní dopravy. Naopak 
trasa, kterou prosazuje ČSSD, povede k  pře-
sunu dopravy z  povrchu do  tunelů. To umož-
ní zklidnění celé řady lokalit Prahy 3. Dosáhne-
me tak snížení hluku, emisí i dalších negativních 
dopadů automobilové dopravy. Povrchové uli-
ce budou sloužit opravdu jen rezidentům, bu-
dou klidnější, bezpečnější a lepší pro život všech 
obyvatel. 

níkům Prahy, kteří zde zaparkují a jedou tramvají 
do  centra. To je asi pro ně v  pořádku, v  cen-
tru Prahy nikdo z  nich nezaparkuje, ale nám, 
občanům žijícím v této lokalitě, to absolutně nic 
nevyřešilo. Navíc nám život zkomplikovala ob-
jížďka v ulici Na Jarově, která je z části v obou 
směrech uzavřená kvůli opravě plynového vede-
ní. I to je v naprostém pořádku, opravy se musí 
dělat a havarijní situace to také často vyžadu-
jí. Ale co není v  pořádku, je  nevyznačení tra-
sy objížďky. Zřejmě odbor dopravy MČ Prahy 3 
se touto situací tolik nezabýval a objížďka není 
popsána. Takže dochází k  situacím, kdy řidiči 
vjedou do  dvou slepých ulic, i  když vyznače-
ných běžnými dopravními značkami, které ov-
šem nerespektují, a pak nastane panika, jak dál. 
Odnesou to chodníky, nově zbudované záhony 
a  parková zeleň ve  vnitrobloku, kde se bezo-
hledně otáčí a nové záhony se zasetou trávou 
rozjíždějí, jen aby se dostali ven.  Domníváme 
se, že v  případě vyznačení řádné objížďky by 
k této situaci nedocházelo tak často. 

Naše městská část potvrzuje, že je v oblasti 
tzv. chytrého města lídrem a věřím, že pro ostatní 
půjdeme v tomto příkladem. Zastávku Husinecká 
jsme vybrali zejména proto, že se nachází v těs-
né blízkosti VŠE, kde je velká fl uktuace mladých 
lidí, kteří využívají moderní technologie v každo-
denním životě. Cestujícím tak usnadníme a snad 
i zpříjemníme život.

Cílem je usnadnit všem občanům přístup k in-
ternetu a maximálně tak využít přidané hodnoty 
chytrých řešení. Například k tomu, aby si občané 
mohli objednat schůzku u konkrétního úředníka 
městské části, což Praha 3 na svém webu umož-
ňuje již dnes.

Projekt WiPrague je službou veřejnosti k úspo-
ře drahých mobilních dat a k podpoře programu 
Smart Cities. V průběhu června by se k internetu 
mělo připojit až 100 přístřešků a do konce roku 
2017 budou do provozu zapojeny nejfrekvento-
vanější zastávky pražské hromadné dopravy. 

části Praha 3 s výhradou. Auditor dále konsta-
tuje: Inventarizace k  účtům vedlejší hospodář-
ské činnosti nejsou u  některých účtů zpraco-
vány v  souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. 
o  účetnictví. Inventarizace účtů vykazují vý-
znamné inventarizační rozdíly. Dále byl zjištěn 
u vedlejší hospodářské činnosti účetní jednotky 
inventarizační rozdíl na účtu Daň z přidané hod-
noty 495  045,37 Kč. Tento rozdíl nebyl k  datu 
provádění inventarizace vysvětlen a dohledán.“ 
Tedy jinak řečeno účetní výkazy akciové společ-
nosti neposkytují věrný a poctivý obraz o před-
mětu účetnictví.

Zprávu o  chybách v  účetnictví v  akciové 
společnosti obdržela MČ již 30. 11. 2016, ni-
kdo neprovedl doporučená opatření. Odpověd-
ný je tedy asi ředitel akciové společnosti, tajem-
ník úřadu, místostarosta odpovědný za fi nance 
a paní starostka V. Hujová. Rada MČ se v květ-
nu 2017 rozhodla prověřit hloubkovou kontrolou 
vedení účetnictví v akciové společnosti, zakáz-
ka je za 835 tisíc Kč. Trochu pozdě se MČ zají-
má o fi nance 2016! 

se realizovala výměna stoupaček nebo oken. 
Také elektrické rozvody ve  společných prosto-
rech prošly obnovou. Kvalita odvedených prací 
byla bohužel nízká, což je opakovaná zkušenost 
z mnoha stavebních akcí pro městskou část.

Zhruba před osmi lety se začalo mluvit o pri-
vatizaci bytů v těchto domech. Od té doby byla 
privatizace stále slibována, ale opakovaně odklá-
dána. Naposledy rozhodnutím o nákladné rekon-
strukci vnějších plášťů těchto domů.

Tím však radnice posunula privatizaci 
do  doby, která je pro nájemníky nejméně vý-
hodná. Ceny bytů, které se promítají do odhadu 
nemovitosti, jsou v Praze na svých historických 
maximech. Nedávno také došlo ke  zpřísnění 
podmínek pro poskytování hypoték. A významné 
je i přenesení povinnosti k odvodu daně z nabytí 
nemovitosti na kupujícího. 

Termín privatizace, kterou si všichni přáli, se 
tedy blíží. Za  jaké ceny se bude prodávat, však 
dosud nikdo neví. Myslím, že oprávnění nájemní-
ci v těchto domech na dlouhodobý přístup i po-
stupy radnice s láskou vzpomínat nebudou. 

Kafka je inspirací pro památkáře?

Dokončení Městského okruhu potřebuje 
i Praha 3

Kudy projet na Jarově?

Při čekání na tramvaj můžete brouzdat 
zdarma po internetu

Manažerské selhání vedení Městské části 
Praha 3

Privatizace paneláků na dolním Žižkově

Vladislava Hujová / TOP 09

Ivan Holeček / ČSSD

Alena Hronová / KSČM

Alexander Bellu / ODS

Tomáš Mikeska / Žižkov (nejen) sobě

Mojmír Mikuláš / Svobodní
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pozvánky/inzerce

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE 
P R O  D Ě T I ,  D O R O S T  A  D O S P Ě L É

Esmedicum s.r.o., Chelčického 39, Praha 3
tel. číslo: 222 581 296, 775 946 424, e-mail: esmedicum@gmail.com

PRO PACIENTY:  zajišťujeme psychiatrickou péči pro dě� , dorost a dospělé, přijímáme 
do péče nové pacienty všech zdravotních pojišťoven, nabízíme krátkou čekací dobu 

k vstupnímu vyšetření (cca 1–2 týdny)

PRO LÉKAŘE:  poptáváme atestovaného dětského psychiatra či lékaře před atestací 
z dětské a dorostové psychiatrie (nabízíme příjemné pracovní prostředí, nadstandardní 

fi nanční ohodnocení, rozsah činnos�  dle dohody), proto neváhejte a ozvěte se nám

PRO DĚTSKÉ DOMOVY:  zajišťujeme psychiatrickou péči pro dětské domovy a ústavy 
sociální péče, proto neváhejte a ozvěte se nám

PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:  zajišťujeme psychiatrickou péči 
pro klienty v domovech pro seniory jste-li poskytovatelem sociálních služeb, neváhejte 

a ozvěte se nám

Esmedicum_RN_Prahy_3_138x88.indd   1 15.6.2017   9:25:21

Americký fotbal a emoce opět na Viktorce
I letos hostí stadion Viktorie Žižkov 
fi nálový zápas o titul Mistra Čes-
ké republiky v americkém fotbalu. 
Dvacátý čtvrtý Czech Bowl nabídne 
duel dvou nejlepších týmů Bitters 
ligy. O vítězi se rozhodne v pondělí 
24. července od 19:00 a pro diváky 
je připraveno mnohem víc. Loňské 
fi nále se konalo v emocemi nabité 
atmosféře a nevšední zážitek si vy-
chutnalo 3 000 fanoušků. V parku 
u stadionu bude pro návštěvníky již 
od 15 hodin připravena zábavná fan-
zóna, kde najdou řadu atrakcí s tema-
tikou amerického fotbalu od házení, 

chytání po kopání do míče. Kdo pů-
jde na americký fotbal poprvé, nemu-
sí se bát, že nepochopí pravidla. Kaž-
dý divák dostane tleskadlo s velkou 
infografi kou, na které jsou vysvětle-
ny základní principy tohoto sportu. 
Čeká na vás vystoupení cheerleaders, 
výborné občerstvení, ale hlavně tvrdý 
a férový sport, ve kterém odevzdají 
hráči maximum. Návštěvníci se také 
mohou těšit na burgery, hot dogy 
a další občerstvení, které k předzápa-
sové zábavě amerického fotbalu ne-
odmyslitelně patří. 

-red-

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

 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 další 
pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, cha-
tě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

 !!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD-
KU – VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ POZŮSTA-
LOSTÍ ATD. Naložíme, odvezeme cokoliv. 
Stěhování všeho druhu. Tel.: 773 484 056.

 Koupím loutkové divadlo, hračky do r. 1980, 
i poškozené. Tel.: 603 410 736.

 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 pro své děti dva byty 
v Praze a okolí – menší 1-2+1 a větší 3-4+1. 
Lze i zvlášť, na stěhování nespěchám, platba 
hotově, pomůžu vyplatit dluhy nebo exekuce. 
Tel.: 608 661 664.

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

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

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

 Koupím byt Praha 3 a  okolí. Tel.: 
736 789 954, oku@centrum.cz.

 Dřevěná, plastová, hliníková okna 
a dveře včetně zaměření, dopravy a mon-
táže. Umíme zajistit povolení památ-
kářů pro výměnu starých oken. Více 
na oknacreative.cz, tel.: 777  874  899, 
info@oknacreative.cz.

 ZUBNÍ OŠETŘENÍ  
Stomatologické centrum Jarov přijímá 
nové pacienty i děti do kompletní péče.
Naše adresa: Praha 3, Koněvova 198, 
vchod z Jeseniovy ulice. Tel.: 224 900 660.

 DENTÁLNÍ HYGIENA 
Stomatologické centrum Jarov, Koněvo-
va 198, Praha 3, vchod z Jeseniovy ulice. 
Tel.: 775 080 267, 721 330 975 
www.dhjarov.cz 
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. B. Diepoltová, MUDr. C. Safková

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

Přijímáme nové pacienty, rozšiřujeme ordinační hodiny

diabetologie_diepoltová_2017.indd   1 15.12.2016   7:59:22

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

Finále Bitters ligy amerického fotbalu

24. 7. 2017 / VIKTORIA ŽIŽKOV 
Fanzóna 15:00 / Zahájení programu 18:30 / Kickoff 19:00

Předprodej v síti Ticketportal 150 Kč

(250 Kč na místě), děti do 12 let 10 Kč.
www.caaf.cz/finale

praha

SÍLA EMOCÍ.

736 683 605 info@sportovnikempy.com

www.sportovnikempy.com       VÍCE INFORMACÍ
A REGISTRACE NA

LAKROS TENIS ATLETIKA

BASKETBAL INLINE BRUSLENÍ FOTBAL

BASEBAL
GYMNASTIKA BADMINTON

Ve spolupráci s

Turnus sportovního táboru = 5 dní  |  Pro děti od 5 do 12 let  |  Skupiny rozděleny dle věku dětí
Program od 7:00 do 17:00 hodin  |  15% sleva pro sourozence

PRAHA 2  |  SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY  |  31. 7.–4. 8. a 7. 8.–11. 8. 2017  |  Cena: 1890 Kč

PRAHA 3  |  SPORTOVNÍ AREÁL PRAŽAČKA  |  17. 7.–21. 7. a 24. 7.–28. 7. 2017  |  Cena: 1890 Kč

PRAHA 5  |  ZŠ BARRANDOV  |  10. 7.–14. 7.,  21. 8.–25. 8. a 28. 8.–1. 9. 2017  |  Cena: 2750 Kč

PRAHA 6  |  VOŠ ČUS STRAHOV – LADRONKA  |  14. 8.–18. 8., 21. 8.–25. 8. a 28. 8.–1. 9. 2017  |  Cena: 2950 Kč

   L E T N Í  P Ř Í M Ě S T S K Ý

SPORTOVNÍ TÁBOR

 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a opra-
va rozvodů plynu, vody, kanalizace a to-
pení. Vladimír Tymeš, tel.: 603  937  032 
www.voda-plyn-tymes.cz.
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důležité informace

Antigraffi ti program: nápisy ze zdí už mizí
První nechtěné sprejerské nápisy za-
čínají mizet z fasád domů. Praha 3 
na začátku června získala souhlasné 
stanovisko odboru památkové péče 
magistrátu, které bylo nezbytné pro 
odstraňování graffi  ti z objektů, které 

se nacházejí v ochranném pásmu pa-
mátkové rezervace (přibližně od 
Ohrady k Jarovu). U domů na úze-
mí městské památkové zóny (při-
bližně od Ohrady k centru) se na 
souhlas památkářů zatím stále čeká. 

V první fázi se jedná zhruba o 120 
domů, na nichž specializovaná fi rma 
provede odstranění nastříkaných ná-
pisů. V rámci programu Antigraffi  ti 
náklady na odstranění uhradí Praha 3 
na základě smluv s majiteli domů, 
kteří se do programu přihlásili.  

Program, který Praha 3 fi nancu-
je, vzbudil velký zájem. Aktuálně je 
uzavřeno přes 700 smluv s vlastní-
ky objektů a další se průběžně hlá-
sí. Program zahrnuje čištění nejen 

fasád, ale také dveří, oken atp. ma-
ximálně do výšky dvou metrů, po-
kud jsou viditelné z ulice. Samotné 
nahlášení nových graffi  ti je možné 
prostřednictvím zřízeného dispe-
činku, který prověří, zda se poško-
zení nachází na budově zapojené 
do programu a po konzultaci s ma-
jitelem zajistí odstranění. Telefonní 
číslo dispečinku: 777 553 574; e-mail: 
antigraffi  ti@cistatrojka.cz. 

-red-

Jiří T. Kotalík v čele správní rady nadačního fondu 
pro podporu Muchova pavilonu na Vítkově
Dne 14. června 2017 byl do čela 
správní rady Nadačního fondu 
na podporu realizace pavilonu 
Alfonse Muchy na vrchu Vítko-
vě pro Slovanskou epopej zvolen 
doc. PhDr. Jiří T. Kotlík, CSc, ně-
kdejší rektor Akademie výtvarných 
umění v Praze a vážený historik 
umění. Dosavadní předsedkyně 
fondu a starostka Prahy 3 Vladisla-
va Hujová na setkání rady oznámi-
la členům svoji rezignaci. „Dospě-
la jsem k názoru, že bude lepší, když 
na svůj post v radě rezignuji. Nechci, 
aby se do celé věci skrze mou funkci 
na radnici pletla politika a byla ohrože-
na idea umístění Slovanské epopeje 
na Vítkově, což je zjevné z dokumentu 
z roku 1925, který podepsal i samotný 

Alfons Mucha,“ dodala Vladislava 
Hujová. 

Nadační fond dlouhodobě vy-
zývá Radu hl. m. Prahy, aby byla 
nejprve uspořádána otevřená ide-
ová urbanisticko-architektonická 
soutěž na vyhledání vhodné loka-
lity pro umístění pavilonu a až ná-
sledně uspořádána otevřená soutěž 
na jeho podobu. Umístění pavilonu 
na Těšnově neshledává správní rada 
z mnoha důvodů za optimální.

Starostka Hujová zůstává členkou 
správní rady a důvodem, proč usilu-
je o umístění pavilonu pro toto mo-
numentální dílo na Vítkově, je kromě 
jiného pozvednutí dolního Žižko-
va, o kterém bylo na přelomu 60. 
a 70. letech 20. století rozhodnuto, 

že bude zbourán a téměř 25 let se zde 
neinvestovalo a až po roce 1989 resti-
tuenti započali s jeho obnovou. De-
fi cit investic je v této oblasti Prahy 3 
stále zřetelný. „V roce 2010, kdy jsem na-
stoupila do funkce starostky Prahy 3, bylo 
zde téměř 120 provozoven heren a v nich 
1600 hracích automatů. Herny se poda-
řilo zrušit a volné provozovny zřídka na-
jdou stabilního nájemce, ale zvýšený tu-
ristický ruch by byl pro Žižkov přínosem 
a turisté by jistě uvítali různé galerie, sta-
rožitnictví, kavárny nebo restaurace. Ne-
hledě na to, že u příležitosti k blížícímu se 
100. výročí vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky by se tímto mohl naplnit 
slib, který město Praha Alfonsi Muchovi 
dalo,“ dodává starostka Hujová. 

-red-

místo datum a čas
U Rajské zahrady x Vlkova   4. 7. 2017  13:00– 17:00
V Zahrádkách x Květinková   4. 7. 2017  14:00–18:00
Ambrožova x Malešická   5. 7. 2017  13:00–17:00
Koněvova x V Jezerách   5. 7. 2017  15:00–19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí   6. 7. 2017  15:00–19:00
Tachovské náměstí   8.7.2017  09:00–13:00
Na Vrcholu x V Domově   8.7.2017  10:00–14:00
nám. Jiřího z Lobkovic 11. 7. 2017  13:00–17:00
nám. Barikád 11. 7. 2017  14:00–18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 12. 7. 2017  13:00–17:00
Buková x Pod Lipami 12. 7. 2017  15:00–19:00
Jeseniova 143 13. 7. 2017  15:00–19:00
Přemyslovská x Orlická 15. 7. 2017  09:00–13:00
Sudoměřská x Křišťanova 15. 7. 2017  10:00–14:00
Křivá 15 18. 7. 2017  13:00–17:00
Přemyslovská x Sudoměřská 18. 7. 2017  14:00–18:00
U Rajské zahrady x Vlkova 19. 7. 2017  13:00–17:00
V Zahrádkách x Květinková 19. 7. 2017  15:00–19:00
Ambrožova x Malešická 20. 7. 2017  15:00–19:00
Koněvova x V Jezerách 22. 7. 2017  09:00–13:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 22. 7. 2017  10:00–14:00
Tachovské náměstí 25. 7. 2017  13:00–17:00
Na Vrcholu x V Domově 25. 7. 2017  14:00–18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 26. 7. 2017  13:00–17:00
nám. Barikád 26. 7. 2017  15:00–19:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 27. 7. 2017  15:00–19:00
Buková x Pod Lipami 29. 7. 2017  09:00–13:00
Jeseniova 143 29. 7. 2017  10:00–14:00

místo datum a čas
Přemyslovská x Orlická   1. 8. 2017  13:00–17:00
Sudoměřská x Křišťanova   1. 8. 2017  14:00–18:00
Křivá 15   2. 8. 2017  13:00–17:00
Přemyslovská x Sudoměřská   2. 8. 2017  15:00–19:00
U Rajské zahrady x Vlkova   3. 8. 2017  15:00–19:00
V Zahrádkách x Květinková   5. 8. 2017  09:00–13:00
Ambrožova x Malešická   5. 8. 2017  10:00–14:00
Koněvova x V Jezerách   8. 8. 2017  13:00–17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí   8. 8. 2017  14:00–18:00
Tachovské náměstí   9. 8. 2017  13:00–17:00
Na Vrcholu x V Domově   9. 8. 2017  15:00–19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 10. 8. 2017  15:00–19:00
nám. Barikád 12. 8. 2017  09:00–13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 12. 8. 2017  10:00–14:00
Buková x Pod Lipami 15. 8. 2017  13:00–17:00
Jeseniova 143 15. 8. 2017  14:00–18:00
Přemyslovská x Orlická 16. 8. 2017  13:00–17:00
Sudoměřská x Křišťanova 16. 8. 2017  15:00–19:00
Křivá 15 17. 8. 2017  15:00–19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 19. 8. 2017  09:00–13:00
U Rajské zahrady x Vlkova 19. 8. 2017  10:00–14:00
V Zahrádkách x Květinková 22. 8. 2017  13:00–17:00
Ambrožova x Malešická 22. 8. 2017  14:00–18:00
Koněvova x V Jezerách 23. 8. 2017  13:00–17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 23. 8. 2017  15:00–19:00
Tachovské náměstí 24. 8. 2017  15:00–19:00
Na Vrcholu x V Domově 26. 8. 2017  09:00–13:00
nám. Jiřího z Lobkovic 26. 8. 2017  10:00–14:00
nám. Barikád 29. 8. 2017  13:00–17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 29. 8. 2017  14:00–18:00
Buková x Pod Lipami 30. 8. 2017  13:00–17:00
Jeseniova 143 30. 8. 2017  15:00–19:00
Přemyslovská x Orlická 31. 8. 2017  15:00–19:00

Kontejnery na velkoobjemový odpad
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. 

Nabídku volných pracovních míst naleznete 
na webu městské části www.praha3.cz
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 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

Měsíční program červenec – srpen
Sportovní léto aneb Cvičení pro dospě-
lé v Nové Trojce i o prázdninách. Začí-
náme 19. 6. 2017!
Bootcamp, Bodystyling Mix, Pilates, Light 
run pro ženy. Rezervace nova-trojka.weboo-
ker.eu, info: Markéta tel.: 774  416  744 
a www.nova-trojka.cz. Cena 100 Kč/lekce, 
nebo předplatné 800 Kč/10 lekcí. Light run 
pro ženy, cena 80 Kč/lekce, nebo předplat-
né 500 Kč/10 lekcí.

3. 7.–1. 9. 7.30–17.00 Letní příměstské 
tábory aneb V  Nové Trojce v  pohybu 
(týdenní turnusy) pro děti od 3, resp. 6 let. 
Výlety (nejen) za  sportem, soutěže tvoření 
a  zábava od  pondělí do  pátku. Zajištěny 
jsou obědy (polévka a druhý chod), dopo-
lední a odpolední svačinka a celodenní pitný 
režim. Další informace na www.nova-trojka.
cz. Přihlášky nova-trojka.webooker.eu. Info: 
Markéta tel.: 774 416 744.

 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

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ČEŠTINOU
21.–25. 8. a  28. 8.–1. 9. od  8.00–17.00 
hod., RK Ulitka, Dům dětí a mládeže Praha 
3 – Ulita
Není pro váš čeština mateřským jazykem 
a vaše dítě si ji před nástupem do 1. nebo 
2. třídy potřebuje lépe osvojit? Právě pro 
vás jsme připravili příměstský tábor s češti-
nou, kterou si procvičí zábavnou interaktivní 
formou. Více informací a  přihlašování na: 
www.myaktivity.cz. Věk účastníků: děti 5–8 
let. Cena: 1500,-/týden.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI 
3– 7 LET
Červenec– srpen 8.00–17.00, Rodinný klub 
Ulitka
Více informací a  přihlašovácí formulář na: 
www.myaktivity.cz.

ZÁPIS DO  KROUŽKŮ NA  ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018
Přihlásit se můžete mailem, telefonicky 
nebo osobně v recepci Ulity od 9.00–17.00 
hod. ve všední dny i během letních prázd-
nin. Nabídku kroužků na  nový školní rok 
2017–18 najdete na www.rkulitka.cz.  

Ulita
Dům dětí a mládeže Praha 3
 Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920
info@ulita.cz, www.ulita.cz

10. 7. cvičení vlastní vahou pro holky
11. 7. fi lmový klub – fi lm na přání 
13. 7. cvičení vlastní vahou pro kluky
17. 7. cvičení TRX pro holky
20. 7. cvičení TRX pro kluky
18. 7. výroba šperků a náramků pro holky 
i kluky
25. 7. skládání origami
27. 7. potřebuješ se trošku uvolnit a zbavit 
stresu? Přijď! Ukážeme Ti, jak na to.
28. 7. fotbalový turnaj na hřišti Ulity

1. 8. posilování vlastní vahou pro kluky
4. 8. discgolf na Krejcárku
8. 8. abstraktní malování 
10. 8. posilování vlastní vahou pro holky
11. 8. sportování na hřišti v Ulitě
14. 8. recyvyrábění
15. 8. fi lmový klub
17. 8. cvičení TRX pro kluky
22. 8. pletení náramků z bavlnek
24. 8. cvičení TRX pro holky
29. 8. rozloučení s prázdninami – grilovač-
ka, opíkačka na zahradě Ulity

LETNÍ TÁBORY ŽLOUKOVICE 2017 A PŘÍ-
MĚSTSKÉ TÁBORY V PRAZE
1. 7.–1. 9. 2017 Letní tábory pro děti v tábo-
rové základně Žloukovice u Berouna a letní 
příměstské tábory v Praze v DDM Praha 3 – 
Ulita. Více informací o jednotlivých táborech 
na www.ulita.cz.

ZÁPIS DO  KROUŽKŮ NA  ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018
I během prázdnin se můžete přihlásit mai-
lem, telefonicky nebo osobně v recepci Ulity 
od 9.00–17.00 hod. ve všední dny i během 
letních prázdnin.
Široká nabídka kroužků a  kurzů pro děti, 
mládež i  dospělé od  všeobecně zaměře-
ných, sportovních, tanečních, výtvarných, 
atd. Možnost 1 ukázkové hodiny zdarma. 
Aktuální informace o  přihlášení naleznete 
na www.ulita.cz. 

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

Máme otevřeno i  o  prázdninách! Kdy jsme 
v  Beztíži najdete na  www. beztize.ulita.cz 
nebo na  Facebooku. Může přijít kdokoliv 
ve  věku 11–21 let. Nabízíme zábavu (PC, 
fotbálek, hřiště), podporu a  pomoc (pokud 
máš nějaké problémy nebo něco řešíš) a také 
pohodu.
Vstup zdarma, každý může kdykoliv přijít 
(a odejít)

 

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

Rodinné a komunitní centrum Paleček:
• registruje do  nového kurzového období 
ZÁŘÍ–PROSINEC 2017
• nabízí výběr KURZŮ pro rodiče s  dětmi 
od  narození do  7 let věku, volné kurzy je 
možné vyzkoušet za  cenu jednorázového 
vstupu
• provozuje HERNU pro děti a  KAVÁRNU 
pro dospělé, otevírací doba po–čt 9–18, pá 
13–18
nabízí prostory k  pronájmu – pro dětskou 
oslavu narozenin, vzdělávací semináře 
apod.

CO VÁS V PALEČKU ČEKÁ V MĚSÍCI ZÁŘÍ?
6. 9. Podpůrná skupina v počátcích mateř-
ství, 13:15–15:15
6. 9. Úvodní seminář pro nové rodiče v Mon-
tessori kurzech, 18:30–20:00
6. 9. Chytře na reality, 18:30–21:30
13. 9. Podpůrná skupina pro ženy s batola-
ty, 10:30–12:00 
13. 9. Podpůrná skupina Porod jinak, 
13:15–15:15
18. 9. Úvodní seminář k projektu Předško-
lák, 18:30–20:00
20. 9. Jsem máma a  mám své limity, 
10:00–12:30
20. 9. Podpůrná skupina v počátcích ma-
teřství, 13:15–15:15
20. 9. Chytře na reality, 18:30–21:30

Paleček dále zdarma nebo za  dotovanou 
cenu nabízí:
• Psychoterapeutickou poradnu pro dospě-
lé
• Psychoterapeutickou poradnu pro děti
• Sociálně právní poradnu
• Logopedickou poradnu
• Poradnu empatického rodičovství
• Svépomocné podpůrné skupiny: Porod 
jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batolaty; 
Jsem máma a mám své limity

Více informací o programu najdete na www.
rcpalecek.cz.
Registrace do seminářů a besed na kurzy-
prodeti@rcpalecek.cz.
Podrobnější informace získáte na  hlavní 
straně www.rcpalecek.cz v  přehledu akcí, 
popř. prosím, využijte kontaktů výše. 

 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)

Tématem měsíce je nuda a  jak si s ní po-
radit.
3.–7. 7. Nuda – co dělat, když nemáš co 
dělat?
5.–6. 7. ZAVŘENO – státní svátek
10.–14. 7. Co se dá dělat v Praze zadáčo?
11. 7. Filmový klub
17.–21. 7. Bav se!
24.–28. 7. Udělej si svůj program a ukaž se 
na akci Schoolbreak

30. 7.–2. 8. Víkendovka na malostatku Bla-
tiny
10. 8. School break

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 
 Praha 3, Táboritská 22,
  222 712 940
 e-mail: senior@remedium.cz; 
 www.vstupujte.cz.

Nabízíme účast v  letních kurzech angličtiny, 
rehabilitačního cvičení a  jógy. Lekce se platí 
nejméně týden dopředu a stojí 60 Kč.
Probíhají zápisy do podzimních pohybových, 
jazykových a počítačových kurzů.
Skupina KONTAKT, příležitost k  popovídání 
a seznámení bude 11. 7. od 10.30 hod., cvičení 
na židlích každý čt od 9.00 hod., účast zdarma.
Novým zájemcům o herectví nabízíme zapo-
jení se do Divadelního spolku Proměna. Bliž-
ší informace v Klubu. Letní provoz červenec 
a  srpen út–st 9.30–17.00 hod., čt 10.00–
14.00 hod.

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3,  272 743 666 
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
 
Občanská poradna REMEDIUM poskytuje 
pravidelně sociální poradenství – bezplatné, 
nezávislé, důvěrné a nestranné – v následu-
jících časech:
pondělí, úterý a  čtvrtek od 8.30 do 11.30 
hod. pro osobní konzultace (bez objednání), 
pondělí, úterý a čtvrtek od 12.30 do 15.30 
hod. pro telefonické dotazy.
Od 1. 7. do 31. 8. platí upravená provoz-
ní doba pondělí a úterý od 8.30 do 11.30 
hod. pro osobní konzultace (bez objednání), 
pondělí a úterý od 12.30 do 15.30 hod. pro 
telefonické dotazy.
Čekárnu otevíráme čtvrt hodiny před začát-
kem konzultací.
Na  našich stránkách www.dluhovylabyrint.
cz můžete zjišťovat informace z oblasti dlu-
hové problematiky a prohlédnout si vzdělá-
vací videa pro děti.
Bližší informace najdete na www.remedium.cz.

 

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

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

Prázdninový provoz v miniškolce 
Alfík pro předškolní děti 
Miniškolka Alfík, kterou provozuje nezisko-
vá organizace Alfa Human Service, z. s., je 
k dispozici rodičům i během letních prázd-
ninových měsíců. Jedná se o  dotovanou 
službu pro občany Prahy 3. 
Alfík je přes prázdniny otevřen v následují-
cích termínech:
10. 7.–14. 7. / 17. 7.–21. 7.
21. 8.–25. 8. / 28. 8.–1. 9.
Denní obsazenost skupiny je nejvíce 6 dětí již 
od dvou let, sourozenci jsou cenově zvýhod-
něni. Prázdninová kapacita zatím ještě není 
zcela naplněna, cena za  jedno dítě na celý 
týden je 900,- Kč, v případě sourozenců se 
platí za každé dítě 800,- Kč týdně. Do prázd-
ninového „Alfíku“ mohou rodiče své děti za-
psat individuálně.
Kontakt: Mgr.  Hana Hrubá, hana.hruba@
alfabet.cz, Miniškolka Alfík, Na  Vrcholu 
25/2595, Praha 3, další informace jsou na: 
www.alfahs.cz 

Program přednášek a besed Klubu přá-
tel Žižkova
12.9. Kafe po  prázdninách – co nového 
na Praze 3
beseda o událostech na Praze 3 během let-
ních měsíců
26. 9. Žižkovák ve světě – jih Indie
vyprávění a  fotografi e Jarmily Hlavničkové 
z cesty po Indii 

Zájmový klub seniorů Hořanská 2, Pra-
ha 3 nabízí k pronájmu plně zařízenou 
klubovnu v blízkosti MHD pro 50 míst 
u stolů, s možností občerstvení, WC, 
pro 2 až 3 dny v  týdnu, vhodné pro 
různou zájmovou a spolkovou činnost, 
např. šachistům, zahrádkářům apod. 
Možnost dohody v pondělí nebo čtvr-
tek od 14 do 16 hodin v místnosti klubu 
nebo na telefonech 737 191 594 nebo 
702 834 312. 

Rodinné a komunitní centrum 
Paleček oslavilo 10 let  
Když v  roce 2007 zakládaly dvě 
kamarádky na  Praze 3 mateřské 
centrum, dost možná ani netu-
šily, jak  přiléhavé jméno pro něj 
vybraly. Povaha pohádkového Pa-
lečka, který jak známo přes svůj 
malý vzrůst dokázal velké věci, 
se do činnosti centra vtiskla hned 
po jeho otevření. 

Díky přízni široké veřejnosti a opa-
kované podpoře MČ Praha 3, MPSV 
a hl. m. Prahy mohl Paleček spoko-
jeně růst a rozšířit svoje služby tak, 
aby uspokojil poptávku celých ro-
din, včetně těch, které hledají řešení 
v tíživých životních situacích. Z pů-
vodního skromného prostoru pro 
maminky s dětmi vyrostlo během 
deseti let Rodinné a komunitní cen-
trum Paleček, jehož branami prošlo 
více než 50 000 klientů.

Nabídka služeb RKC Paleček je 
opravdu široká. Kromě volnoča-
sové herny s kavárnou můžete na-
vštěvovat kurzy pro rodiče s dět-
mi ve věku od narození do sedmi 
let, včetně Montessori přípravy 
na školní docházku. Předškolní dě-
ti navštěvující MŠ na Praze 3 mo-
hou hlavní prázdniny trávit v Pa-
lečkově letní školce, která zaručuje 
skvělou zábavu a nefalšovaná dob-
rodružství. Pro dospělé Paleček 
organizuje vzdělávací semináře, 
besedy a workshopy, podporuje se-
tkávání podpůrných skupinek (na-
př. Porod jinak, Jsem máma a mám 
své limity aj.) a nabízí celou řadu 

poradenství, kterou můžete využít 
zdarma nebo za symbolickou ce-
nu. Jedná se o sociálně-právní pora-
denství, psychoterapeutická sezení 
pro dospělé, poradnu empatického 
rodičovství nebo třeba logopedické 
konzultace pro děti. 

Od roku 2013 má RKC Paleček 
jako jediné rodinné centrum na Pra-
ze 3 Pověření k výkonu sociálně 
právní ochrany dětí, v rámci kterého 
ve spolupráci s MČ Praha 3 nabízí 
výkon terénní sociální služby, dále 
psychoterapeutickou poradnu pro 
děti a dospívající a také organizuje 
příměstské soboty a letní příměst-
ské tábory pro děti v pěstounské pé-
či a děti v evidenci OSPOD Prahy 3. 
Kromě toho Paleček pravidelně po-
řádá vzdělávací a odlehčovací aktivi-
ty pro pěstounské rodiny a pro ro-
diny se sociálním znevýhodněním. 
Od září roku 2016 provozuje díky 
podpoře z ESF na Praze 3 dětskou 
skupinu pro 20 dětí ve věku od 1,5 
do 4 let.  

Rodinné a komunitní centrum 
Paleček srdečně děkuje Městské čás-
ti Praha 3, ministerstvu práce a so-
ciálních věcí, hlavnímu městu Pra-
ha a Evropskému sociálnímu fondu 
za to, že Palečkovy projekty opako-
vaně podporují. Velké díky pak patří 
všem návštěvníkům centra za jejich 
toleranci, trpělivost a trvající přízeň, 
se kterými Paleček vstupuje do další-
ho desetiletí.  

Hana Stočesová

25 let existence R-Mostů  
Spolek R-Mosty v  červnu tohoto 
roku oslavil 25 let existence na poli 
sociálních služeb, vzdělávání a hu-
manitární činnosti. 

Ve stejném, tedy letošním, roce došlo 
v R-Mostech k rozvoji dalších služeb 
a projektů, které směřují k návazné 
podpoře dětí i dospělých ohrožených 
chudobou, sociálním vyloučením či 
obecně nepříznivými životními situa-
cemi. K Azylovému domu pro matky 
s dětmi, Nízkoprahovému zařízení 
pro děti a mládež a Sociální poradně 
přibyla řízená materiální a potravi-
nová pomoc a od ledna též Komunit-
ní centrum Husitská, jež vzniklo 
na platformě společného projektu 
„JobClub Restart“ s městskou částí 
Prahy 3 a s Nadějí.

„V lednu se zavedený JobClub pro osoby 
bez přístřeší začal přetvářet do podoby Ko-
munitního centra Husitská. Partnerský 
projekt městské části Prahy 3, spolků R-
-Mosty a Naděje tak přechází do nové fáze, 
kterou umožnil evropský operační pro-
gram Praha - pól růstu ČR,“ uvedl mís-
tostarosta pro sociální oblast David 
Gregor. V přízemí tak návštěvníci na-
jdou sociálně aktivizační prostor, kte-
rý poskytuje zdarma sociální pora-
denství, bezplatný přístup k internetu 
i telefonu. Nově bude poskytovat více 
programů pro seniory a širší veřejnost, 
hlavně v pátek a o víkendech, kdy se 

budou pořádat kurzy počítačové a fi -
nanční gramotnosti. „Podpora, kterou 
u nás mohou klienti čerpat, se zaměřuje 
na aktivizaci jejich potenciálu. Komunit-
ní asistenti pomáhají radou, asistencí ne-
bo doprovodem při uplatňování oprávně-
ných nároků klientů. Podporují zájemce 
při vyřizování dávek v hmotné nouzi, pří-
spěvků na péči, uplatňování nároků 
na důchod, pomáhají s orientací ve složi-
tých sociálních problémech,“ sdělil ředitel 
spolku Jakub Čihák.

Úplně nový bude suterén, kde 
vznikne v září 2017 kulturní sál s po-
diem pro fi lmy a moderované bese-
dy. Sál bude možno také rozdělit ja-
ko kavárnu, případně kruhové 
sezení pro svépomocné nebo terape-
utické skupiny. Program komunitní-
ho centra bude zcela bezplatný a pří-
stupný všem obyvatelům Prahy 3 bez 
ohledu na věk, sociální status nebo 
konkrétní bydliště. 

Centrum má být dostupné sku-
tečně všem, proto již nyní se mohou 
jednotlivci, neformální skupiny nebo 
školní třídy informovat o programu 
i možnostech bezplatného proná-
jmu prostor centra pro vlastní aktivi-
ty. Více informací o současném i bu-
doucím provozu komunitního 
centra najdete na webech realizátora: 
www.r-mosty.cz a www.husitska.eu, 
tel.: 222 221 644.  

-red-
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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 

 červenec/srpen
Do 30. července 2017 můžete navštívit v Galerii Toyen výstavu obrazů 
akademického malíře Josefa Achrera. Od 2. srpna 2017 se můžete těšit 
na výstavu obrazů Dragomíra a Sněžany Lužaić. Výstava bude k vidění 
do 31. srpna. Vstup ZDARMA.

V Informačním centru jsme ve spolupráci s panem Jiřím Hůlou z Archivu výtvarného umění otevřeli  
MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ.  

Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, posedět, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

6; 13; 20; 27. 7. 2017   | Ombudsman  pro  seniory  – poskytuje seniorům Prahy 3  
od 10 do 14 hod.    poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických 

služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, 
doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních 
situacích.

13. července od 18 hodin | Filmová projekce – Z Paříže do Paříže *  
Drama / Válečný / Francie / Kanada, 2017, 110 min. 

27. července od 18 hodin | Filmová projekce – Koudelka fotografuje Svatou zemi *  
Dokumentární / Německo / Česko, 2015, 72 min.

3; 10; 17; 24; 31. 8. 2017   | Ombudsman pro seniory – poskytuje seniorům Prahy 3
od 10 do 14 hod.    poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických 

služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, 
doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních 
situacích.

10. srpna od 18 hodin | Filmová projekce – Paterson *  
Drama / Komedie / USA / Německo / Francie, 2016, 118 min.

27. července od 18 hodin | Filmová projekce – Zahradnictví: Rodinný přítel *  
Drama / Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 130 min. 

Na	programy	označené	hvězdičkou	*	 je	třeba	si	vyzvednout	volné	vstupenky	z	důvodu	omezené	kapacity,	 jedná	se	o	filmové	projekce	a	vlastivědné	vycházky	a	vybrané	
přednášky.	Vstupenky	budou	k	dispozici	na	recepci	Informačního	centra	Praha	3,	vždy	od	prvního	pracovního	dne	v	daném	měsíci,	od	devíti	hodin.	Děkujeme	za	pochopení.

Zástupce starostky MČ Praha 3 Ivan Holeček
si vás dovoluje pozvat na

VYSTOUPÍ MICHAL DAVID 
A DALŠÍ ZNÁMÍ UMĚLCI / PREZENTACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

DOPROVODNÝ PROGRAM a SOUTĚŽE PRO DĚTI 
VSTUP ZDARMA

be happy 
s epi,

aneb Koncert ke dni epilepsie

26. září 2017
na náměstí Jiřího z Poděbrad 
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Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová  
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Výstava potrvá od 2. do 31. srpna 2017

Informační centrum Praha 3 – Galerie Toyen, Milešovská 1, Praha 3, 130 00
Otevřeno: Po, St 9 –19 hodin; Út, Čt, Pá 9 –16 hodin

VSTUP ZDARMA

www.praha3.cz    /praha3.cz

Snežana Zelenka Lužaić  
a Dragomir Lužaić

Včera, dnes a zítra
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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

Program informačního centra na 
červen 2017 viz inzerát na straně 17

  

Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
tel.: 222 510 796

www.kcvozovna.cz

V týdnu od 3.–7. 7. je zavřeno

Od 10. 7. do 31. 8. máme otevře-
ný koutek i kavárnu Pondělí – Pátek 
11:00–19:00

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

V červenci a srpnu jsou divadelní 
prázdniny.

31. 7., 22:00 Případ pro začínajícího 
kata 

2. 8., 21:30 Krakatit
4. 8., 21:30 Bláznivý Petříček
7. 8. Kreativní Evropa: Boj
9. 8., 21:30 Akumulátor 1 předfi lm 

ROPÁCI
11. 8., 21:30 Big Lebowski
14. 8., 21:30 Kreativní Evropa: Šíle-

ně šťastná
16. 8., 21:00 Vlčí bouda
17. 8., 21:00 Věc
21. 8., 21:00 Kreativní Evropa: Per-

fektní den
23. 8., 21:00 Tajemství ocelového 

města
25. 8., 21:00 Živá hudba v kolejích: 

Hříchy lásky Českosloven-
sko 1929

Hrají: Johana Švarcová (Kazety), 
Martin Ozvold (Oswald) a 
Jan Kratochvíl (DVA)

Afterparty DJ Johana a hosté
28. 8., 21:00 Kreativní Evropa: Pina
30. 8., 21:00 Kam zmizel kurýr

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

Rezervace vstupenek na 
www.kinoaero.cz a  každý všed-
ní den Po  – Pá | 10–17 na  čísle 
608  33  00  88. Možnost zakoupení 
lístků do kina Aero i v pokladně kina 
Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, tel. 
224  947  566 a  v  Bio Oko, F.  Kříž-
ka  15, Praha 7, tel. 233  382  606 
a  online na  www.kinoaero.cz. Pro 
uživatele chytrých telefonů je zdar-
ma ke  stažení aplikace s  aktuálním 
programem KINOKLUB. 

8. – 16.7. Ofi ciální ozvěny MFF KV
19. 7. od 20.30 Legendy v Aeru | 

Čelisti
20. 7. a 27. 7. od 19.45 NT Live | 

Andělé v Americe
24. 7. a 28. 8. od 20.30 Aero Na-

slepo
25. 7. od 20.30 Druhá strana nadě-

je – premiéra
1. – 31. 8. Pražské fi lmové léto – 

od 18.00 za 40 Kč
8. 8. od 20.30 Legendy v Aeru | 

Dustin Hofmann
29. 8. od 20.30 Legendy v Aeru | 

Casablanca

Projekce pro seniory – každé 
úterý od 10.00 
  4. 7. – Zabijáci z maloměsta
  6. 7. – Smrtihlav
11. 7. – Polina
13. 7. – Z Paříže do Paříže
18. 7. – Dvojitý milenec
20. 7. - Svět podle Daliborka
25. 7. – Život za život
27. 7. – Pěkně blbě

PRAGUE CENTRAL CAMP
NAD OHRADOU 17, PRAHA 3
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN 
od 11:00 do 22:00

ČERVENEC 
6. 7. 19:30 RESERVE BAND - world 

music
7. 7. 18:00 AKROPOLIS DJ´S 

NIGHT   

31. 8. 19:30 LATINO NIGHT – 
ATARES

Pořadatel si vyhrazuje právo 
na změnu programu 

VSTUP NA VŠECHNY AKCE ZDAR-
MA

www.praguecentralcamp.com

Gril Park Pražačka: nově ve spor-
tovním a rekreačním areálu Pražač-
ka, možnost pronájmu grilů – malé 
i velké, soukromé i fi remní grilování.

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

 14. 8. 18:00 THE DILLINGER 
ESCAPE PLAN /USA, THE 
NUMBER TWELVE LOOKS 
LIKE YOU /USA, GOD 
MOTHER /SWE 

28. 8. 18:00 PERE UBU, DAVID 
THOMAS, GARTH KNOX, 
NILS OKLAND

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

20. 7. 19.30 hod. Sto zvířat
27. 7. 18.30 hod. Okofest - 

výročí 24 let hospody, 
Screwballs, Píča, Tichá 
dohoda, promítání…

8. 7. 19:30 OMNION – TOMÁŠ 
RENDL aneb jednočlenný 
sebesmyčkovací orchestr 

13. 7. 19:30 BLUES NIGHT – 
ČESNEK

14. 7. 19:30 REGGAE NIGHT – 
RA

15. 7. 19:30 HUDEBNÍ PŘEKVA-
PENÍ

20. 7. 19:30 K2 DUO – prostor 
pro housle a kyta-
ru 

21. 7. 18:00 AKROPOLIS DJ´S 
NIGHT   

22. 7. 18:00 DJ Mr. FUNKY 
MACHINE - Funk U at da 
Camp

29. 7. 19:30 ROOTS MUSIC – 
TONY ROSE

SRPEN 
3. 8. 19:30 ROCK NIGHT – THE 

ROLLING STONES RE-
VIVAL

4. 8.18:00 AKROPOLIS DJ´S 
NIGHT   

5. 8. 19:30 TRIO PETRA BORNE-
ROVÁ 

10. 8. 19:30 PILGRIM PIMPLE 
– koncert pohodově 
maximální

11. 8. 19:30 TŘI V TRIKU – 
acoustic rock 

12. 8. 19:30 CARAVANA – perku-
se, ságo, kytara, zpěv…

17. 8. 19:30 MASOVÝ HRACH – 
power folk

18. 8. 19:30 THE KINGSIZE 
BOOGIEMEN  - blue-
srock drzý až vyzývavý  

20. 8. 18:00 BLS – BETTY LEE 
SONG & SWING 

24. 8. 19:30 SOUL & REGGAE 
- BECHY & FORCE 
MAJOR 

25. 8. 18:00 AKROPOLIS DJ´S 
NIGHT   

27. 8. 18:00 FUSION EICHLER 
TRIO – reggae, calypso, 
blues, jazz…

 

R-Mosty, z.s., Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3 * zapsané  pod č. L 7624  u Měst. soudu v Praze 
tel. sídlo: +420 222 581 241 * tel. AD Ml. Boleslav: +420 326 723 005 * www.r-mosty.cz 

 

 
Trvanlivé potraviny zdarma pro 
rodiny a jednotlivce v nouzi 

 
Spolek R-Mosty díky Potravinové bance Praha a evropskému fondu 
FEAD (Operační program potravinové a materiální pomoci) 
distribuuje od roku 2016 potravinovou a materiální pomoc klientům 
svých služeb.  
 
Od roku 2017 nabízíme potraviny, 
hygienické a domácí potřeby i lidem, 
kteří našimi klienty  
nejsou.  
 
Každý poslední čtvrtek v měsíci otevíráme 
k tomuto účelu od 11 do 13 hodin náš 
příruční sklad v Blahoslavově ulici č. 230/4 
(zadní strana panelového domu).  
 
Pomoc od nás dostanou zdarma rodiny 
s dětmi, senioři, osoby ohrožené ztrátou 
bydlení a obecně lidé v hmotné nouzi. Lze 
domluvit i individuální termín převzetí 
pomoci v naší Sociálně-právní poradně.  
 
Kontakt na Poradnu R-Mosty: mobil +420 725 320 499, e-mail: 
poradna@r-mosty.cz, nebo přijďte osobně do Blahoslavovy 230/4. 
 
Rozhodně se, prosíme, nestyďte zeptat. Účelem programu je 
dodat zboží těm, kteří je potřebují, jsme pouze distributorem 
a rádi Vám potraviny a vybavení zprostředkujeme. 

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

O prázdninách je Atrium zavřeno

3. 8. v 19.00 vernisáž výstavy Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle

3. 8. po vernisáži: koncert skupi-
ny Plastic People Of The 
Universe.

4.–24. 8. výstava fotografi í Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle.

od 4. 8. je možnost navštívit výstavu 
ÚT – ČT od 16.00 do 19.00.

  
NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV

1435mm / Nákladové nádraží Žižkov

LETNÍ KINO V KOLEJIŠTI 2017

3–10. 7., 21:30 KINEDOK UVÁDÍ
3. 7. Rozkaz je rozkaz + Oni 
5. 7. Normální autistický fi lm 
7. 7. Královna ticha 
10. 7. Cinema, mon amour 
12. 7., 22:00 Starci na chmelu
14. 7, 21:30 Ester Geislerová uvádí: 

Ty, který žiješ
17. 7., 22:00 Amer
19. 7., 22:00 Živá hudba v kolejích: 

Příchozí z temnot Hraje: Trio 
Neuvěřitelno

21. 7., 22:00 Brazil
24. 7., 22:00 Noc na zemi
26. 7., 22:00 Zabil jsem Einsteina, 

pánové…
28. 7., 22:00 Mad Max 2: Bojovník 

silnic Mad Max 2: The Road 
Warrior / Austrálie 1981
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Student cup ovládli žáci ze ZŠ Jeseniova 
Přátelsky soutěživá atmosféra provázela 5. ročník Student Cupu SŽDC, který se uskutečnil již 
tradičně s podporou Prahy 3 na hřišti sportovního areálu Pražačka.     

V zábavných disciplínách 
a vědomostních kvízech 
se utkaly tři stovky žáků 
7. a 8. tříd ze šesti základ-

ních škol. Hravou formou se sezná-
mili s technickými profesemi, ale 
i možnostmi dalšího studia na praž-
ských středních odborných školách. 
„Akce má velkou popularitu nejen mezi 
žáky, ale i mezi středními školami, proto-
že zde mají možnost prezentovat se svým 
případným budoucím studentům, kte-
ří se teprve rozhodují, kam po základ-
ní škole směřovat,“ uvedla radní pro 
školství Jaroslava Suková.

Student cup pořádá státní orga-
nizace Správy železniční dopravní 
cesty, proto také většina testů i do-
vednostních soutěží byla zaměřena 
na témata spojená s železnicí a do-
pravou a měla zajímavým způsobem 
předvést technické profese v tomto 
oboru.

Většinu cen v soutěžích posbírali 
žáci ZŠ Jeseniova z Prahy 3. Abso-

lutním vítězem soutěžního poháru 
se stal Alexandr Polanský. Samuel 
Lacman z téže školy ovládl všechny 
čtyři vědomostní testy, za které si od-
nesl nejvíce bodů. ZŠ Jeseniova bo-

dovala i v soutěži siláků, kde zvítě-
zil Jan Balcar. V dalších disciplínách 
zvítězili Andrij Gryn, Kryštof Pečen-
ka a Jan Svítek ze ZŠ Kořenovského 
v Praze 5. 

Pořadatel soutěžící odměnil hod-
notnými cenami, jako jsou hudební 
přehrávače, čtečka nebo přenosné 
reproduktory, hlavní cenou pro vítě-
ze byl iPad. Radní Jaroslava Suko-

vá předala cenu Pavlu Tichému ze 
ZŠ Kořenského za vítězství ve vědo-
mostním kvízu, nad kterým má Pra-
ha 3 patronát. 

 Text a foto Katka Maršálová 

Pro Paraple se běželo na Vítkově
Neděle 18. června vnesla na Vítkov 
benefi ční a zároveň také sportovní 
akci – Běh pro Paraple. Praha 3 se 
stala jedním z hlavních partnerů. Le-
tošní osmnáctý ročník, který se sym-
bolicky shoduje i s datem pořádání, 
zahájil již tradičně Zdeněk Svěrák. 
Právě Zdeněk Svěrák společně se 
Svazem paraplegiků tuto prospěš-
nou akci založili. Od roku 1994 po-
máhá lidem na vozíku po poškoze-
ní míchy. Paraple je velkou oporou 
lidem, kteří již po dlouhý čas žijí 
na vozíku, ale i těm, kteří se s vo-
zíkem setkali ve svém životě kvůli 
chorobě, či nehodě. Je velkou moti-
vací všem, co jsou upoutáni na inva-
lidní vozík a celá akce žije i za velké 
podpory nesmírně solidárních lidí, 
jimž patří velký dík.

Letos na Vítkově se sešla řada 
běžců na podporu potřebným, děti 
i dospělí si zaběhli vytyčenou tra-
su na 100 m. Úsek bylo možno zdo-
lat různými způsoby, nejen běh zde 
hrál hlavní roli, dalo se jet na kolo-
běžce, vozíku, některé děti se nechaly 

vzít i do náruče rodičů. Důležité ale 
bylo si užít pomocnou aktivitu a té se 
všichni soutěžící – běžící, jichž bylo 
kolem 250, jak zmínili moderátoři Ja-
kub Urban a Vojtěch Efl er, perfektně 
zhostili a celou charitativní a krásnou 
akci tak podpořili.

Běželo se také 5 km. Účastnily se 
i fi rmy a média, předávaly se hodnot-
né šeky, přímo do rukou pana Svěrá-
ka. Udílení cen se ujala starostka MČ 
Praha 3 Vladislava Hujová, která 
v parném dni ocenila výkony všech 

běžců. Z dalších významných osob-
ností poctili akci podporou a návště-
vou Jaromír Hanzlík, Miroslav Tá-
borský, Jaroslav Uhlíř, anebo také 
Michal Horáček, jenž je s Paraple-
tem také výrazně spjat. Po celý den 
bylo návštěvníkům nabízeno osvěžu-
jící občerstvení, chlazené pivo a ce-
lou akci završil od 19 hodin koncert 
Radka Bangy a kapely Gypsy.cz. Vý-
těžek Běhu pro Paraple bude použit 
na činnost Centra Paraple. 

 Text a foto Kristýna Dražanová

Trojka hostila happening ZUŠ Open 
V  úterý 30. května se uskutečnil 
první ročník celostátního happe-
ningu základních uměleckých škol 
ZUŠ Open, který se odehrál ve ve-
řejném prostoru.

Zapojení téměř tří set padesáti umě-
leckých škol v jeden den do společné 
akce je stěžejním projektem Nadač-

ního fondu Magdaleny Kožené, je-
hož hlavním posláním je právě pod-
pora uměleckého vzdělávání. Stejně 
jako systém základního uměleckého 
vzdělávání u nás nemá v mezinárod-
ním měřítku obdoby, byla akce ZUŠ 
Open výlučná svým rozsahem.

Hlavními protagonisty projektu 
ZUŠ Open jsou samotní žáci, stu-
denti a celé umělecké soubory zá-
kladních uměleckých škol, kteří pod 
vedením svých pedagogů připravují 
bohatý program pro širokou veřej-
nost plný hudby, tance, výtvarných 
výstav i divadelních představení.

Na Trojce akce vyvrcholila v kos-
tele Nejsvětějšího Srdce Páně „Kon-
certem duchovní hudby pražských 
škol“. V zaplněném kostele vystou-
pily soubory základních uměleckých 
škol, České fi lharmonické kvarteto 
a další hosté, kteří představili hudbu 
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, C. De-
bussyho a dalších mistrů. 

Přítomné, mezi kterými nechy-
běli ani podporovatelé akce Ka-
rel Janeček nebo Maxim Velčov-
ský, pozdravila starostka Vladislava 
 Hujová a vyjádřila potěšení, že Troj-
ka může hostit první ročník tohoto 
happeningu.

Maxim Velčovský ke své roli ga-
ranta podotkl: „Pro mě to byla výzva, 
v zázemí uměleckých škol jsem vyrostl 
a jsem přesvědčen, že děti by měly dostat 
šanci vnímat umění a osvojovat si ho 
i prakticky“. 

Jan Dvořák

Foto Radko Šťastný

Magdalena Kožená, patronka projektu:
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k  umění. 
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je tře-
ba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“ 
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Křížovkářské klání na Vítkově 
Přátelský souboj seniorů z Prahy 3 a 8 v luštění křížovek 
v rámci Křížovkářské ligy vyhrál tým třetí městské 
části. Soutěž se uskutečnila v polovině června v kavárně 
Národního památníku na Vítkově. Zahájili ji starosta 
Prahy 8 Roman Petrus a zástupci starostky Prahy 3 Ivan 
Holeček a David Gregor.  

Myšlenka zřídit Křížov-
kářskou ligu vznikla 
v městské části Pra-
ha 8. Následně se jí in-

spiroval zástupce starostky Holeček 
a nápad přenesl na Prahu 3. Mimo 
jiné i proto byl vrch Vítkov zvolen 
symbolicky za místo konání. Nachá-
zí se totiž na hranici obou městských 
částí. Soutěže se zúčastnilo celkem 
40 seniorů, z nichž bylo vytvořeno 
sedm týmů. A jelikož nebylo důleži-
té vyhrát, ale zúčastnit se, fandili zá-
stupci městských částí týmům spo-

lečně. Nakonec zvítězilo družstvo 
z informačního centra Prahy 3, kte-
ré mělo co do počtu nejvíce luštite-
lů. A to rovných pětadvacet seniorů. 
Z jednotlivců soutěž vyhrál Ladislav 
Kieler, druhé místo obsadila Julie 
Houšková a na třetím místě skončila 
Alena Mihoková, všichni z Prahy 3.

Na akci vystoupili malí taneční-
ci z taneční školy Danceway Adély 
Bučkové. Poté seniorům zazpí-
valy děti ze ZŠ Jakutská z Prahy 
10 pod vedením Zuzany Foltové. 
„Jsem rád, že při této příležitosti do-

šlo k setkání lidí napříč generacemi, 
které se tak vzájemně obohatily,“ uve-
dl zástupce starostky a patron sou-
těže Ivan Holeček. „Podobné akce 
mají pro naše seniory smysl. Je velmi 
důležité, aby lidé v důchodovém věku 
byli aktivní a nezůstávali bez spole-
čenské interakce,“ dodal druhý pat-
ron, místostarosta David Gregor. 
Po soutěži následovala komentova-
ná prohlídka Národního památní-
ku Vítkov. 

-red-

Foto Radko Šťastný

Festival Chuť Itálie provoněl Jiřák
 V sobotu 17. června se premiérově 
na Žižkově uskutečnil festival Chuť 
Itálie. Akce se konala ve spolupráci 
odboru kultury MČ Praha 3, Italské 
obchodní komory a  Společnosti 
přátel Itálie na  náměstí Jiřího 
z  Poděbrad a  přilákala velké 
množství lidí.

Všichni víme, že italská vína, sýry, 
ale i fi lmy vždy patřily mezi špič-
ky. Návštěvníci, milovníci Itálie, 
samotní Italové, ale i zájemci, kte-
ří chtěli tuto zemi poznat blíže 
a z různých pohledů, se v sobotu 
sešli na sluncem zalitém náměstí Ji-
řího z Poděbrad.

Festival přiblížil kulturu země 
a nabídl gastronomické speciali-
ty. Rozmanitý program, zajímavé 
workshopy, stánky s lahodnými ital-
skými víny, neodmyslitelně spjatými 
se sýry, pizzy a další pečené dobroty 
italské provenience. To vše doplně-
né podmanivou vůní pravého ital-
ského presa a zmrzliny. Dále hudba, 
soutěže, italské automobily nebo vý-

uka italského jazyka, to vše lákalo 
návštěvníky.

Ve 14 hodin se na pódiu sešli 
pozvaní zastupitelé z řad diploma-
tů, představitelů měst, či partnerů 

akce. Za městskou část Praha 3 se 
slova ujal místostarosta Alexander 
Bellu, poukázal na italský původ, 
o rodné zemi řekl několik slov, zmí-
nil oblíbené místo a vyzval všechny 
přítomné, aby se účastnili i následu-
jícího programu. Od 17 hodin totiž 
probíhala příjemná hodinka věno-
vána Pavlu Koppovi, jeho zážitkům 
a vřelému přátelství s jedním z na-
šich nejosobitějších bavičů, s Miro-
slavem Horníčkem. Společně proži-
li mnoho, v Atriu panovala krásná 
atmosféra. Vzpomínky i čtení z kni-
hy Chvilky v Itálii, kterou společ-
ně vytvořili a promítání autorských 
fotografi í Pavla Koppa, které doku-
mentovaly společné zážitky s Miro-
slavem Horníčkem. Bylo co poslou-
chat, bylo na co se dívat, bylo nad 
čím se pobavit. Krásný program 
končil v příjemné atmosféře kina 
Aero, kde probíhalo promítání fi l-
mu Naprostí cizinci, italské drama 
– komedie. Den tedy měli milovní-
ci a zájemci o Itálii opravdu pestrý 
a užili si ho naplno. 

Text a foto Kristýna Dražanová

Merkádo rozpálilo Pražany
Ve čtvrtek 22. června se proměnilo 
náměstí Jiřího z  Poděbrad 
v  Latinskou Ameriku. Festival 
Merkádo je největší kulturní akcí 
ve  střední Evropě se zaměřením 
na region Latinské Ameriky, který 
se pravidelně koná v Praze.

Návštěvníky přivítal zástupce sta-
rostky Alexander Bellu spolu s před-
staviteli zemí Latinské Ameriky.

Na třicet prodejců nabízelo vý-
hradně zboží ze zemí Jižní a Střed-
ní Ameriky i Karibiku. Kromě ne-
všedních gastronomických zážitků 
Merkádo nabídlo hudební a taneční 
program včetně workshopů tance či 
vaření.

Letošním tématem festivalu by-
lo chilli. Doprovodný program při-
pravila i největší česká pěstírna chilli 
World of Chilli. Odvážlivci se moh-
li zúčastnit soutěže v pojídání chilli. 
V rámci tanečního programu zatan-
čili salsu, bachatu, rumbu či tango 
profesionální tanečníci a následně 
návštěvníky učili i základní taneční 
kroky. Zajímavý byl i workshop pří-
pravy kulinářských specialit či vý-
stava věnovaná latinskoamerickému 
umění Barvy Latinské Ameriky. Od-
počinek si návštěvníci mohli dopřát 
v houpacích sítích hamacas instalo-

vaných přímo na náměstí a z podia 
k tomu zněla samba, bosa nova a for-
ro v podání Brazilian Grooves. 

Jan Dvořák

Festival Merkádo pořádá spolek 
Merkádo, z. s. ve spolupráci s měst-
skou částí Praha 3. Akce ofi ciálně 
podporují velvyslanectví Peru, Mexi-
ka, Argentiny, Brazílie, Chile a Kuby.

Merkádo sdružuje latinskoame-
rickou komunitu v  ČR a  skrze trhy 
jí umožňuje přiblížit se široké veřej-
nosti. Merkádo nabídlo nejrůznější 
produkty, které k  Latinské Americe 
neodmyslitelně patří – od maté, vý-
běrové kávy, ručně motaných ku-
bánských doutníků přes exotické 
ovoce (objednané exkluzivně pro 
tuto akci), koření včetně nejrůzněj-
ších odrůd chilli papriček apod.

Návštěvníci ochutnávali peruán-
ské špízy anticuchos, venezuelské 
kukuřičné placky arepas, kolumbij-
ské taštičky empanadas, mexické 
tacos či argentinské steaky. Zastou-
peny zde byly i vybrané bary nabíze-
jící typické regionální destiláty (pe-
ruánský národní nápoj pisco sour, 
brazilská cachaca, mexická tequilla, 
karibské rumy) i širokou škálu jihoa-
merických vín z  Chile, Argentiny, či 
Peru.
K zakoupení bylo i originální obleče-
ní, bižuterie či bytové doplňky ručně 
vyráběné indiánskými komunitami 
z Mexika či Peru.
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Zahrádkářské kolonie už nejsou jen    
pro seniory
Zahrádkářské osady na území Prahy 3 patří k jedněm z nejhezčích v Praze. Díky dlouhodobému 
pronájmu ze strany městské části se o ně zahrádkáři mohou starat bez strachu, že o ně přijdou. 
Dlouhodobá jistota je motivuje pečovat o své zahrádky, jak nejlépe dovedou. Stále častěji to 
do zahrádkářských kolonií přitahuje mladé rodiny s dětmi.  

Tento trend potvrzuje i Ja-
romír Sova, předseda zá-
kladní organizace č. 53 
ze zahrádkářské kolo-

nie Na Balkáně. Zahrádku zdědil 
po svých rodičích a kolonii zná bez-
mála šedesát let. Posledních šest let 
také jako její předseda. Jeho základní 
organizace spravuje na 8 a půl hek-
tarech pozemků Prahy 3 celkem 53 
zahrádek o průměrné rozloze 300 
čtverečních metrů. „Mladí odcházejí, 
staří přicházejí,“ říká o životě v kolo-
nii Sova. „Noví majitelé jsou často v pro-
duktivním věku, převážně jsou to rodiny 
s dětmi. Mám z toho radost, je důležité, 
že se organizace omlazuje.“ Mladí re-
konstruují, opravují a osada tak má 
lepší úroveň. Podle Sovy se postup-
ně mění také způsob nakládání se 
zahrádkami. Hlavní důvod už není 
jen konzumní. „Dříve se pěstovalo, co 
šlo, bylo všeho málo. Dnes je to více o re-
kreaci. Zahrádkaření je pro mladé aktiv-
ním koníčkem, lidé se tu realizují během 
svého volna,“ pozoruje Sova. Kolonie 
Na Balkáně byly založeny už na po-
čátku minulého století. Ta, které Ja-
romír Sova předsedá, vznikla v roce 
1942 na navážce, když se stavěl Žiž-
kov a Vinohrady. „Písčitá půda ve sva-
hu vyhovuje rostlinám nenáročným 
na půdu, daří se tu meruňkám a dalším 

ovocným stromům, ale na zahrádkách lze 
nalézt i exotické plody kiwi nebo papri-
kovou okurku ačokču,“ popisuje Sova 
dnešní zahradničení v kolonii. 

Nájemní smlouva na pronájem po-
zemků, kterou před dvěma lety uza-
vřela Praha 3 se zahrádkáři Na Bal-
káně, je v Praze výjimečná. „V rámci 
celé Prahy bývají obvykle nájemní smlou-
vy uzavírány na dobu ne určitou s výpo-
vědní lhůtou jeden rok, které neposkytu-

jí prakticky žádnou jistotu a zahrádkové 
osady tak chátrají a nerozvíjejí se,“ říká 
tisková mluvčí Českého zahrádkář-
ského svazu Zdeňka Jankovičová. 
V postupu Prahy 3 vidí citlivý přístup 
i tzv. sociospolečenský přínos pro 
obyvatele. Ne každá rodina má mož-
nost jezdit na chalupu mimo Pra-
hu, zahrádka v Praze je pro ně stej-
ně smysluplná, přitom jde o rekreaci 
s minimálními náklady. „Díky osadám 

se mohou generace dětí rozvíjet v praktic-
kých dovednostech, a to zvlášť poté, co by-
la na školách omezena praktická výuka,“ 
podotýká Jankovičová. 

Také sousední základní organiza-
ce č. 72 se v posledních letech omla-
zuje. „V naší osadě je 62 zahrad. V po-
sledních sedmi letech se převedly téměř 
dvě třetiny zahrad novým, mladším uži-
vatelům. Pohybují se tu skoro tři desít-
ky dětí z rodin uživatelů a dále několik 
vnoučat, které na zahrádky chodí,“ ří-
ká předsedkyně organizace Ivana 
Grospietschová. 

Díky koloniím jako jsou ty Na Bal-
káně, společnost v Praze mění pohled 
na zahrádkáře. Jejich snažení vní-
má jako optimální způsob udržová-
ní přírodního prostředí v rámci měs-
ta. „Zahrádkové osady tvoří zelené plíce 
měst. Zahrádkáři na své náklady kultivu-
jí a udržují cenný prostor,“ upozorňuje 
mluvčí svazu Jankovičová. Mezi ne-
zastupitelné úlohy zahrádkářských 
kolonií patří i podpora spolkové čin-
nosti. Jaromír Sova v osadě pozoruje 
nejrůznější věkovou i společenskou 
skladbu zahrádkářů, kteří se scházejí 
při různých příležitostech. „Kolonie tu 
má klubovnu z 50. let, kde se konají člen-
ské schůze i komunitní akce, jako je dětský 
den, zábava, vinobraní nebo oslava Sil-
vestra,“ popisuje.

Praha 3 má pozemky v zahrád-
kářských koloniích svěřeny do sprá-
vy od hlavního města Prahy. S cel-
kem pěti základními organizacemi 
Českého zahrádkářského svazu má 
uzavřeny nájemní smlouvy. Čtyři 
kolonie s bezmála čtyřmi stovkami 
zahrádek jsou Na Balkáně, uzavře-
né smlouvy platí do roku 2050. Za-
hrádkáři platí Praze 3 nájemné od 11 
korun za metr čtvereční ročně, což 
je nejnižší hranice ceny doporučené 
hlavním městem. 

Text a foto Katka Maršálová

ze života Prahy �

Jaromír Sova, předseda ZO č. 53

Slovo z církví
Kniha proti strachu

Snad pořád platí, že v létě je čas 
na čtení, a že se dostaneme ke kni-
hám, na které přes rok není čas. Ne-
myslím si, že by Bible byla odpočin-
kové čtení. Spíše je to průvodkyně 
celým rokem. Ale kdyby vám i v rám-
ci letní četby přišla pod ruku, může 
se hodit informace, že je to vlastně 
knihovna, má 66 knih a mnoho au-
torů. Uvnitř této „knihovny“ se ode-
hrává rozhovor nad důležitými té-
maty a čtenář má do toho rozhovoru 
také vstupovat. Autoři s tím počítají 
a chtějí ho oslovit. 

Oslovení probíhá různými způso-
by a jednoduché pravidlo praví, že 
co je v Bibli vícekrát, považují autoři 
za důležité. V tomto duchu je pozo-
ruhodné, že zapsali do Bible 130krát 
slova „neboj se“ a „nebojte se“. K to-
mu se ještě připojují různá obrazná 
vyjádření, jako například: „ať se va-
še srdce nechvěje“ a některé příběhy, 
které celé pojednávají o tom, jak se 
vyrovnat se strachem. Stručně řeče-
no, taková výzva se najde tím či oním 
způsobem v každé biblické knize. 
Pokud jde o samotné „neboj se“, vý-
znamně často je to prezentováno ja-
ko přímé slovo Boha či Ježíše Krista. 

Shrneme-li si výsledek tohoto 
zkoumání, můžeme dojít k závě-
ru, že z Bible nás oslovuje sám Bůh 
slovy „Nebojte se“ a dělá to hojně. 
Zřetelně proto, že se bojíme. A není 
divu. Důvodů, proč mít strach, na-
jdeme spoustu, i v tomto létě. Bojí-
me se ve složitých situacích a v tom 
nám lehké čtení nepomůže. Ale ta 
silná výzva Boha, který má stále na 
mysli všechny své děti, ta by posílit 
mohla. 

Elen Plzáková

Farářka evangelického sboru na Jarově

Atleti ze sportovního klubu SK ZŠ Jeseniova opět 
slavili úspěchy 
Z  mistrovství České republiky 
mužů a žen v Třinci přivezla štafeta 
na  4x100  m ve  složení Jakub 
Svoboda, Jan Vlach, Daniel Musil 
a  Radim Kůta bronzovou medaili 
časem 42.85.

Dorostenky Emma Maštalířová 
a Anna Málková více než skvěle re-
prezentovaly Českou republiku 
v rámci mezistátního utkání Čes-
ká republika-Maďarsko-Slovensko-
-Slovinsko, které se uskutečnilo 16. 
června v maďarském Miškolci. 

Emma Maštalířová si v trojskoku 
vyskákala nejen nový osobní rekord 
12,54 m a druhé místo pro české bar-
vy, ale především limit na Mistrov-
ství světa do 17 let, které v červen-
ci hostí keňská metropole Nairobi. 
O rok mladší Anna Málková stateč-
ně bojovala se soupeřkami na trati 
3000 m, když nakonec vybojovala 
nepopulární bramborovou medaili 
v čase 10:30.35. Aničku ovšem tento 
výsledek mrzet nemusí, jelikož i ona 
má již splněný limit na velkou mlá-
dežnickou akci, konkrétně na Ev-
ropský olympijský festival mládeže 
(EYOF), kde si zaběhne trať 1500 m.

A nesmíme zapomenout ani 
na úspěchy družstev. Žáci sportov-
ních tříd ZŠ Jeseniova se tak jako 
každý rok zúčastnili tradiční celo-
státní atletické soutěže družstev 
s názvem Pohár rozhlasu s Českou 
spořitelnou. V konkurenci nabi-
tých školních kolektivů z celé re-
publiky obsadili mladší žáci (6. a 7. 
třída ZŠ) ve fi nále skvělé 3. místo, 
na starší děvčata (8. a 9. třída ZŠ) 
zbyla po fi nálovém klání opět ona 
neoblíbená „bramborová placka“.  

Na pozadí těchto skvělých výko-
nů bojovalo o své medaile na kraj-
ské úrovni také mladší a starší 
žactvo. Mladší žáci a žákyně zís-
kali pro oddíl na Přeboru Prahy 
celkem 6 medailí, z toho 3 zlaté, 
2 stříbrné a 1 bronzovou. Starší 
žáci a žákyně se na svém Přebo-
ru Prahy činili dokonce ještě více, 
když vyhráli 2 zlaté, 5 stříbrných 
a 6 bronzových medailí, celkem te-
dy 13 cenných kovů. Na starší žac-
tvo jejich Mistrovství republiky 
čeká teprve v září a zcela jistě se 
i tam dočkáme pěkných výsledků, 
vždyť děvčata obhajují bronz z ha-
lového mistrovství.

Sportovní klub SK ZŠ Jeseniova 
nabízí sportování v podobě atletiky 
Na podzim pořádá nábor dětí a mlá-
deže ve věku od 12 do 18 let. 

-red-

Trojskokanka Emma Maštalířová
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Vítkovský památník přibližuje sport za 1. světové války  
Červnový 14. ročník Pražské mu-
zejní noci přilákal do  Národního 
památníku na Vítkově téměř 6 ti-
síc návštěvníků. Ti kromě stálých 
expozic zhlédli i aktuální výstavu 
Sport za Velké války, ukazující, jak 
první celosvětový válečný konfl ikt 
ovlivnil fenomén sportu, a výstavu 
Anabáze bezejmenných brášků 
k  100. výročí vítězství českoslo-
venských legií u  Zborova. Obě 
výstavy mohou zájemci navštívit 
i během prázdnin. 

Výstava Sport za velké války nabí-
zí pohled na dva rozdílné a zdán-
livě nesouvisející fenomény, a to 
první světovou válku a český sport. 
Připomíná osudy sportovních nad-
šenců, amatérů i začínajících pro-

fesionálů na poli válečném i spor-
tovním. Návštěvníci se do těžkého 
období začátku 20. století přenesou 
především prostřednictvím širokého 
spektra předmětů v podobě medai-
lí, vítězných pohárů, sportovního 
náčiní nebo ukázek oděvů. Výstavu 
doplňuje množství fotografi í, které 
mohou návštěvníci obdivovat v ob-
sáhlých fotoalbech, nebo fi lmové zá-
znamy ze sokolských cvičení v čes-
koslovenských legiích.

Válečný stav znamenal nejen do-
časné pozastavení mezinárodních 
sportovních akcí, ale zároveň i naru-
šení tuzemského sportovního dění. 
Přerušena byla činnost Sokola, jeho 
členové byli často perzekvováni ze 
strany rakousko-uherských orgá-
nů. Někteří ze sokolských pracovní-
ků následně působili v rámci odboje 
ve francouzských, ruských a italských 
legiích, řada sportovců na frontě 
padla, mnoho z nich bylo zraněno, 
někteří z nich si odnesli ze zranění 
trvalé následky. Zároveň válka v tom-

to směru znamenala paradoxně i jistý 
přelom – nastoupila poměrně mladá 
sportovní generace, která ovlivňova-
la československý sport a tělesnou 
výchovu další desítky let. 

Výstava také přibližuje hlavní 
sokolské osobnosti tohoto těžkého 
období. Ke zhlédnutí jsou kromě 
významných exponátů v podobě 

dobového sportovního náčiní také 
unikátní fi lmové záznamy ze sokol-
ských cvičení v československých 
legiích. Bezprostředně po skonče-
ní války došlo k obnově sportovní 
a tělovýchovné činnosti. Jako osla-
va vítězství států Dohody ve světové 
válce se konaly pod vojenskou pat-
ronací první mezinárodní sportov-
ní turnaje s československou účas-
tí. Jedním z nich byla i Pershingova 
olympiáda. Z turnaje naši fotbalisté 
přivezli vítěznou trofej symbolizu-
jící vítězství galského kohouta nad 
německou orlicí, která je také sou-
částí výstavy.

V rámci oslav 100. výročí vítěz-
ství československých legií u Zboro-
va připravila Československá obec 
legionářská spolu s Národním mu-
zeem výstavu grafi k legionáře Otty 
Matouška s názvem Anabáze beze-
jmenných brášků. Vychází ze stejno-
jmenného cyklu linorytů a dřevoře-
zů vytvořeného na základě prožitých 
válečných útrap. Dílo zobrazuje 

osudy prostých českých vojáků bě-
hem první světové války. Mezi tě-
mito muži byl po celou dobu i Otto 
Matoušek, který díky svému nadání 
věrně a působivě zachytil neopako-
vatelný příběh československých le-
gionářů na Rusi v letech 1914–1920. 
Čtyřiadvacet originálních grafi k, 
doplněných o popisné panely a fo-
tografi e můžete vidět od 15. června 
do 30. října. 

Katka Maršálová

Základy českého skautingu položil 
Antonín Benjamin Svojsík na Žižkově
Zakladatel a náčelník československého skautingu se celý svůj život zajímal o tělesnou výchovu, 
sport a zejména o péči a výchovu dětí a mládeže v době mimo školní vyučování. Byl rozeným 
skautem celou svou osobností, svými vlastnostmi i životem. 

Původním jménem Antonín 
František Svojsík se narodil 
5. září 1876 v Praze jako dru-
hý ze čtyř synů. Do svých tří 

let bydlel s rodiči a sourozenci ve Dvo-
ře Králové nad Labem. Po brzké ot-
cově smrti se matka Ludmila přestě-
hovala s dětmi zpět do Prahy, kde ale 
žili nuzným životem. Po absolvová-
ní kvarty na smíchovském gymnáziu 
přestoupil na učitelský ústav, který 
ukončil maturitou s vyznamenáním 
v roce 1896. Učitelskou dráhu na-
stoupil na obecné škole ve Slivenci. 
Nejkratší cestou k získání vyšší kva-
lifi kace, a tím i středoškolské profe-
sury, bylo absolvování odborného 
univerzitního kurzu pro učitele tě-
locviku. Pro mladého pohybově na-
daného Svojsíka, tehdy již náčelníka 
Jungmannovy sokolské župy, to ne-

bylo vůbec obtížné. Po získání apro-
bace nastoupil v roce 1901 na žižkov-
skou reálku jako učitel tělocviku, kde 
působil do roku 1914. 

Kromě sportu miloval také zpěv, 
proto založil spolu s dalšími učiteli 
České pěvecké kvarteto. Kolegové 
mu jako nejmladšímu členu říkali 
Benjamínek, od té doby jméno začal 
používat (původní jméno František 
po dědečkovi nikdy nepoužíval). 

S kvartetem procestoval svět, při 
druhé cestě kolem světa v roce 1906 
měli vystoupení i před prezidentem 
Rooseveltem. 

Dějiny českého skautingu se za-
čaly psát právě na žižkovské reálce, 
kde ze svých žáků po prázdninách 
1911 sestavil pokusnou skautskou 
družinu. Zkušenosti sbíral přímo 
v Anglii, kde se seznámil s novými 
metodami výchovy mládeže. V roce 

1912 vedl první skautský tábor v Če-
chách, 13. července se od žižkov-
ské reálky vydala skupina 13 žáků 
se svým profesorem, nyní vůdcem, 
na cestu do Vorlovských lesů u Lip-
nice nad Sázavou. Trasu dlouhou 
120 km šli pěšky 4 dny. Veškerou tá-
bornickou výzbroj vážící 300 kg vez-
li s sebou na dvoukolovém vozíku. 
Průběh tábora popsal v brožurce 
Den v táboře Junáků.

Vznikající skautské družiny chtěl 
začlenit do Sokola, ale neuspěl (poz-
ději dokonce Sokol spatřoval v Ju-
náku konkurenci). Proto založil 
15. června 1914 samostatný skautský 
spolek Junák – český skaut, jehož 
prvním starostou se stal pražský hy-
gienik dr. Čeněk Klika. V roce 1915 
začal Svojsík vydávat časopis Junák, 
který vycházel i ve válečné době. 
Za 1. světové války se skauti ofi ci-
álně věnovali charitativní činnosti 
– pracovali ve prospěch Červené-
ho kříže, proto se nemuseli zapojit 
do předvojenské přípravy. Všechny 
skautské organizace, které postup-
ně vznikly, chtěl Svojsík sjednotit, 
a proto 7. června 1919 založil Svaz ju-
náků – skautů a skautek RČS a stal 
se jeho náčelníkem. V únoru 1929 
byl otevřen ve Vodičkově 6 palác 
Skaut, byly sem přestěhovány nejen 
kanceláře, ale i svazová prodejna 
Skauting. V paláci vznikl také bio-
graf Skaut, který Svojsík nakonec 
provozoval sám, bohužel se tím ale 
hodně zadlužil. Svaz působil v palá-
ci do ledna 1939. 

O prázdninách 1938 odjel Svojsík 
do Ruska, aby se seznámil s výcho-
vou ruské mládeže. Náročnou cestu 
a vedra těžce snášel, domů se vrátil 
2. srpna, ale za týden ulehl s horeč-
kami způsobenými streptokokovou 
nákazou, které stoupaly i přes veš-
kerou lékařskou péči. 17. září 1938 
v 9 hodin dopoledne zemřel na zá-
pal plic. Tři tisíce junáků doprovodi-
ly svého náčelníka z kostela sv. Lud-
mily na Vyšehradský hřbitov. 

Pavla Turoňová

Národní památník na Vítkově: 
středa–neděle od 10.00 do 18.00 
hodin. Více informací naleznete 
na www.nm.cz.

Náčelník Svazu junáků – skautů a skautek 

RČS prof. A. B. Svojsík

Svojsík s chlapci ze žižkovské reálky na skautském táboře

Textilní nášivka Mistr Čech. Před rokem 1918

 Japonská pálka na badminton se třemi míč-

ky z peří, které ze svého pobytu v Japonsku 

přivezl sokolský činovník a legionář Josef 

Vyšehradský.
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Anthropoid splnil úkol
Před 75 lety byl proveden atentát na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Toto vyvrcholení 
Operace Anthropoid bylo jedním z nejvýznamnějších 
odbojových činů celé druhé světové války.  

V minulém vydá-
ní Radničních no-
vin jsme vám blí-
že představili 

spolupracovníky a jejich rodi-
ny, kteří pomáhali parašutistům ze 
skupiny Anthropoid a dalším s pří-
pravou atentátu. Podívejme se nyní 
na okolnosti atentátu samotného 
a jeho úspěšné provedení.

Stanné právo
V září 1941 byl Konstantin 
von Neurath, který od začát-
ku války vykonával funkci 
říšského protektora v Če-
chách a na Moravě, odeslán 
na dovolenou „ze zdravotních 
důvodů“. Jako jeho zástupce přijel 
dne 27. září do Prahy SS-Obergrup-
penführer Reinhard Heydrich. Pří-
chod jednoho z nejmocnějších mužů 
nacistického Německa odrážel nejen 
důležitost českých zemí pro němec-
ké válečné hospodářství, ale i oba-
vu ze vzrůstajících aktivit domácího 
odboje. V den svého příjezdu nechal 
Heydrich zatknout předsedu protek-
torátní vlády generála Aloise Eliáše, 
podezřívaného ze spolupráce s čes-
kým odbojem. O den později bylo 
na území oberlandrátu Praha, Klad-
no, Hradec Králové, Brno, Olomouc 
a Moravská Ostrava vyhlášeno stan-
né právo a následující den bylo roz-
šířeno ještě o tři okresy z oberlan-
drátu Zlín. Nastalo období strachu 
a teroru, první den byli popraveni 
vedoucí činitelé odbojové organiza-
ce Obrana národa, generálové Josef 
Bílý a Hugo Vojta. Stanné právo pla-
tilo do 20. ledna 1942 a celkem bylo 
vyneseno téměř 500 rozsudků smrti. 
Dalších 2 200 zatčených bylo odeslá-
no do koncentračních táborů.

Ve stejné době čelila českosloven-
ská vláda v Londýně kritice za pasivi-
tu českého národa v okupované vlas-
ti. Padlo rozhodnutí na rozpoutaný 
teror razantně odpovědět…

Anthropoid
V Londýně se uskutečnila 3. října 
1941 porada čs. zpravodajců pod ve-
dením plk. gšt. Františka Moravce, 
na které bylo rozhodnuto o prove-
dení odvetné akce. Cílem se měl stát 
K. H. Frank nebo R. Heydrich. Da-
tum útoku bylo symbolicky stanove-
no na 28. říjen. Operace dostala krycí 

označení ANTHROPOID a měla být 
provedena prostřednictvím dvojice 
důkladně vycvičených vojáků. Vybrá-
ni byli úspěšní absolventi speciálních 
kurzů rotmistr Josef Gabčík a rot-
ný Karel Svoboda, oba byli odesláni 
na doplňující výsadkový a střelecký 
výcvik, během něhož se ale Svoboda 
zranil a nemohl pokračovat v přípra-
vě. Na Gabčíkovo přání byl nahra-
zen rotmistrem Janem Kubišem, což 
vzápětí potvrdil velitel zvláštní sku-
piny D mjr. Karel Paleček. Vzhledem 
k nedostatku vhodných letounů došlo 
k několika odkladům operace. Skupi-
na ANTHROPOID odletěla až v noci 
z 28. na 29. prosince 1941. Jelikož bylo 
třeba využít možností letounu s dlou-
hým doletem, byly současně vysaze-
ny i zpravodajské a spojovací skupiny 
SILVER A a SILVER B.

Atentát
Možností provedení úkolu operace 
ANTHROPOID bylo několik. Ide-
ální formou se zdál být útok na au-
tomobil v místě, kde musí výrazně 
přibrzdit. Průzkumem variant a tras 
byla vybrána zatáčka u Vychovatelny 
v Praze–Libni, kudy Heydrich jezdil 
ze svého sídla v Panenských Břeža-
nech na Pražský hrad.

Dne 27. května, po půl jedenácté, 
musel protektorův vůz zpomalit v os-
tré zatáčce. Situace byla nepřehledná, 
neboť právě přijížděla tramvaj. Toho-
to okamžiku využil Gabčík a pokusil 
se Heydricha z bezprostřední blízkos-
ti zastřelit. Jeho samopal Sten Mk. II 
se však v kritickou chvíli zasekl. Au-
tomobil ujel několik metrů, než jej 
duchapřítomný Kubiš zasáhl speciál-
ně upravenou bombou. Přestože ne-
dopadla dovnitř vozu, exploze poni-
čila jeho pravou zadní část. Střepiny 
zasáhly Heydricha do pravého boku 
a lehce na obličeji poranily i Jana 
Kubiše. Po výbuchu oba parašutis-
té opouštěli místo útoku, Gabčík při 
tom postřelil Heydrichova osobního 
strážce řidiče J. Kleina.

Heydrichiáda
Ihned po atentátu ně-

mecké hlídky izolo-
valy Prahu, byl 
vyhlášen výji-
mečný stav, násle-

dujícího dne roz-
šířený na celé území 

protektorátu, došlo 
k rozsáhlým domovním 

prohlídkám a zatýkání. V souvislos-
ti s výjimečným stavem byly popra-
veny stovky v té době vězněných 
osob. Heydrichův stav se postupně 
zlepšoval, nakonec však dostal otra-
vu krve a 4. června následkům zraně-

ní podlehl.
Symbolem tohoto období je vypá-

lení Lidic a Ležáků. Na pražské střel-
nici v Kobylisích, pardubickém Zá-
mečku, v Brně, Olomouci a dalších 
místech vyhasínaly před popravčími 
četami životy skutečné elity národa. 
Popraven byl i bývalý ministerský 
předseda armádní generál Alois Eliáš. 
Druhé stanné právo skončilo 3. čer-
vence 1942 a svou brutalitou téměř 
desetinásobně předčilo výjimečný 
stav vyhlášený Heydrichem a celko-

vý počet popravených přesáhl 1 400. 
K tomuto číslu je nutné přičíst i téměř 
3 000 židovských občanů, odeslaných 
do vyhlazovacích táborů.

Ukrývání
Po atentátu bylo nezbytné nalézt 
vhodný a bezpečný úkryt jak pro 
parašutisty z ANTHROPOIDu, tak 
i pro členy dalších výsadků, pohybu-
jících se v Praze. Díky nezištné po-
moci členů čs. pravoslavné církve, 
získali parašutisté relativně bezpeč-
ný úkryt v centru Prahy v kostele sv. 
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. 
Biskup Gorazd, kaplan Vladimír Pe-
třek a farář Václav Čikl pomohli para-
šutistům se spojením a zásobováním 
potravinami. Toto místo se postupem 
času stalo útočištěm sedmi parašu-
tistů: Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, 
Adolfa Opálky, Josefa Bublíka, Jaro-
slava Švarce, Jana Hrubého a Josefa 
Valčíka. 

Brutální čin, vypálení Lidic 
10. června 1942, a další výhrůžky tres-
tů zřejmě zapříčinily zradu parašutis-
ty z výsadku OUT DISTANCE Karla 
Čurdy, který se 16. června dobrovolně 
přihlásil v sídle gestapa v Petschkově 

paláci v Praze. Označil atentátníky, 
uvedl jména spolupracovníků, a při-
vedl gestapo na stopu rodiny Morav-
cových ze Žižkova. Nejmladšího syna 
Vlastimila brutálním výslechem do-
nutili vyzradit úkryt. Síť nejbližších 
spolupracovníků byla rozbita, zatčeni 
byli i představitelé pravoslavné církve.

Poslední boj
V ranních hodinách 18. června zapo-
čala akce proti parašutistům v Resslo-
vě ulici. Po téměř dvouhodinovém 
boji byli nakonec nalezeni Josef Bub-
lík a Adolf Opálka, kteří se po vystří-
lení munice pokusili spáchat sebe-
vraždu zastřelením a Jan Kubiš těžce 
zraněný střepinami granátů. Bublík 
a Kubiš, kteří ještě jevili známky ži-
vota, byli okamžitě převezeni do ne-
dalekého Lazaretu SS v Podolí. Oba 
v bezvědomí, se již k životu nepro-
brali a jejich těla byla převezena zpět 
ke kostelu kvůli identifi kaci.

Po zjištění, že se v kostele nachá-
zí více osob, se pozornost soustředila 
na chrámovou pohřební kryptu. Nej-
prve tam házeli slzotvorné a ruční gra-
náty malým okénkem z ulice, kam byl 
také přistaven silný refl ektor. Obrán-
ci vyhazovali oknem zápalné lahve 
s lihem, kterými se podařilo refl ektor 
zničit. Dalším pokusem, jak přimět 
parašutisty k zajetí, byla snaha kryptu 
vyplavit vodou. Zde sehráli tragickou 
úlohu čeští hasiči, kteří se iniciativně 
do tohoto úkolu zapojili. Z kostela se 
po čase podařilo prorazit i druhý ot-
vor do krypty. Odsud vedené útoky 
se však podařilo odrazit. Vzhledem 
k zoufalé situaci a nedostatku muni-
ce se zastřelili zbylí čtyři parašutisté – 
Gabčík, Valčík, Švarc a Hrubý.

Důsledky akce
Nacistický teror, který následoval 
v odvetu za atentát na Heydricha, 
zcela změnil tvář protektorátu. Ab-
solutní zvůlí se stalo vyhlazení obcí 
Lidic a Ležáků. Dne 24. října 1942 
došlo v Mauthausenu k největší po-
pravě českých vlastenců, pomocníků 
a příbuzných parašutistů. Toho dne 
zemřelo 262 lidí, mezi kterými byli 
i pomocníci parašutistů z naší měst-
ské části. Popravy pokračovaly ještě 
26. ledna a 3. února 1943.

Množství civilních obětí předsta-
vovalo pro čs. exilovou vládu a pre-
zidenta dostatečnou devízu pro zá-
věrečnou ofenzivu vůči Velké Británii 
a Francii, jejímž výsledkem bylo zne-
platnění mnichovské dohody a garan-
ce předmnichovských hranic Česko-
slovenska. Velká Británie tak učinila 
dopisem ministra zahraničních věcí 
Anthony Edena 5. srpna 1942. Na kon-
ci září 1942 se připojil i Francouzský 
národní výbor v čele s gen. Ch. de 
Gaullem. Operace ANTHROPOID 
tak splnila svůj úkol.  

Zdeněk Špitálník

Vojenský historický ústav Praha

Redakčně kráceno (Jan Dvořák)

Jan Kubiš Foto VHÚ

Těla parašutistů byla po boji vytažena na ulici kvůli identifi kaci Foto VHÚ

Zakrvácená košile 

jednoho z parašutistů Foto VHÚ

Jozef Gabčík Foto VHÚ

Okolnosti a průběh Operace Anthro-
poid přibližuje speciální výstava AN-
THROPOID – NĚMÁ SVĚDECTVÍ, 
kterou připravil Vojenský historický 
ústav Praha na  Vítězném náměstí 
v Praze 6. Podtitul výstavy – Němá 
svědectví odkazuje právě na  před-
měty, které aktéry atentátu prováze-
ly. Autory výstavy jsou Zdeněk Špitál-
ník, Petr Bjaček a plk. Michal Burian 
z VHÚ.
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Žižkovské pivobraní byl festival nejen o pivu
Městská část Praha 3 ví, jak vytvořit atraktivní program pro milovníky kvalitního moku a již 
po šesté uspořádala oblíbené Žižkovské pivobraní. Akce nebyla cílená na pivaře zaměřené 
na spotřebu, ale lákala především návštěvníky, kteří chtějí degustovat, a klidně i s dětmi.

A že bylo co ochutnávat! 
Festival na Parukářce je 
originální. Setkáváme se 
zde se speciální nabídkou 

pšeničných, výčepních, bylinných 
či kvasnicových piv. Nechyběly ani 
portery, ležáky, piva se sníženým 
obsahem alkoholu či různé delika-
tesy vhodné k pivu. „Byl horký let-

ní den….“, zpívá Jiří Suchý v jedné 
písni, a ty červnové, kterým patři-
lo Žižkovské pivobraní na Parukář-
ce, opravdu horké byly. V pátek 2. 
a v sobotu 3. června se představilo 40 
minipivovarů, ochutnávači tedy měli 
co dělat. Sluncem zalitá Parukářka 
a jako vždy i letos tisícovky lidí. Pro-
gram byl lákavý, kromě oblíbených 
piv, jež prezentovaly jednotlivé pivo-
vary, si návštěvníci mohli dopřát gri-
lované klobásy, lahodnou kukuřici 
a další pochutiny. U podařené akce 
nesmí chybět dobrá muzika, o tu se 
postaraly živě kapely jako grunge – 
rock Loudky a indie rockoví I Love 
You Honey Bunny. Závěrem prvního 
dne ukázali svůj um Travis o’Neill 
and His Cardinal Sins, velmi osobi-
tá kapela. V sobotu vystoupila Na-

nosfera, No Distance Paradise a oče-
kávání Eddie Stoilow. Dětem akce 
nabídla pískoviště, prolézačky, ma-

lůvky na obličej i skákací hrad. Do-
spělí si mohli zahrát stolní fotbálek, 
který k podobným akcím nepochyb-
ně patří a mohli si i zasoutěžit v otá-
čení pivních tácků…   

Žižkovské pivobraní patří nejen 
k nejnavštěvovanějším akcím na Troj-
ce, ale také k těm nejzdařilejším. Vr-
cholem bylo vyhlášení nejlepšího 
pivovaru, prvenství si letos odnesl 

Biskupický pivovar Gajdoš. Pivovar 
nabídl opravdu unikátní soubor le-
žáků, i speciální 13 stupňovou Višeň. 
Tak na zdraví napřesrok…  .! 

Kristýna Dražanová

starostka mestské č ásti praha 3 vladislava hujová vás zve na pátý roč ník akce

partneři:

vstup zdarmawww.praha3.cz
facebook.com/praha3.cz

rytírská klání, kejklírská vystoupení, šermírské souboje, 
bitva na vítkove, historické hry pro deti, jízdy na ponících, 

polní divadlo, stánky s remesly, dobová kuchyne, fotokoutek… 
bezplatná kyvadlová doprava (linka 874) v úseku florenc – ohrada
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