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sloupek
Vážení spoluobčané,

léto naštěstí nekončí s prázdni-

nami, ale měli bychom si ho užít 

i v září. Rádi bychom vám tyto 

dny zpříjemnili několika pozitiv-

ními zprávami, které přinášíme 

na následujících stránkách rad-

ničních novin. 

Horka pomalu pomíjejí – což, 

pravda, není úplně naší záslu-

hou – ale chvilky na  slunci si 

můžete zpříjemnit na naší nové 

Wi-Fi lavičce. Ta byla o prázd-

ninách instalována na náměstí 

Jiřího z  Poděbrad. Díky Wi-Fi 

připojení, které vysílá do světa, 

si můžete krátit dlouhou chvíli, 

ať už zrovna čekáte na přátele 

nebo odpočíváte. Nenabízí sa-

mozřejmě jenom Wi-Fi, ale i dal-

ší užitečné funkce, jako mož-

nost dobití telefonu, informace 

o teplotě, vlhkosti a hluku.

Na  radnici jsme přes léto 

nezaháleli – zaměřili jsme se 

kromě rozvíjejícího se projektu 

Smart City na přípravu Slovin-

ských dnů, jež proběhnou v září, 

a dále na Trhy na Jiřáku. Nejspí-

še vám neuniklo, že v poslední 

době prodělala jejich organizace 

řadu změn a vylepšení. Nás zají-

malo, jak Trhy v novém vnímáte 

vy, a co dalšího na nich máme 

změnit ve prospěch vaší spoko-

jenosti. Za tímto účelem byl pro-

veden průzkum, jehož výsledky 

pozvedly náladu všech, kdo se 

spolu se mnou na změnách po-

díleli. S jeho výsledky se můžete 

seznámit na následujících strán-

kách.

Přeji vám všem hodně rados-

ti, odpočinku, dobrého počasí.

Krásný zbytek léta.

Alexander Bellu 
zástupce starostky

Parlamentní volby se blíží
V pátek 20. a v sobotu 21. října nás čekají volby 

do Poslanecké sněmovny, dolní komory Parlamentu 

České republiky. Volební kampaň je v plném proudu 

a lze čekat, že během zbývajícího jeden a půl měsíce ještě 

nabere na síle. Zatímco pro voliče se téměř nic nezměnilo, 

kandidujícím stranám zákon zpřísnil pravidla. 

Letos se volby konají v řádném 
termínu, tedy po čtyřech le-
tech. V Praze předložilo k re-
gistraci své kandidátky re-

kordních 29 politických stran a hnutí. 
Pokud všichni projdou úspěšně regis-
trací, bude jich o osm více, než v mi-
nulých volbách v roce 2013. Úspěšní 
kandidáti si mezi sebou rozdělí při-
bližně 24 křesel ve dvousetčlenné po-
slanecké sněmovně. Pravidla volební 
kampaně doznala výrazných změn 
přijetím novely volebního zákona.

Co nového pro voliče
Pro voliče zákon žádné převratné no-
vinky nepřináší. Hlasovací lístky bys-
te měli dostat do poštovní schránky 
na adrese trvalého bydliště nejpoz-
ději tři dny před volbami, na obálce 

naleznete číslo a adresu své okrskové 
volební místnosti. Pokud lístky nedo-
stanete, nebo nebudou kompletní, či 
budou poškozené, obdržíte novou 
sadu přímo ve volební místnosti. Bu-
dete-li v době voleb mimo bydliště, 
můžete si v termínu od 5. do 18. říj-
na (do 16.00 hod.) vyzvednout volič-
ský průkaz v Czech POINTu na ad-
rese Lipanská 9. S tímto průkazem 
lze volit v kterékoli volební místnosti 
v republice.

Zákon nově zakazuje využívat 
k volební kampani komunikační 
média obce, proto ani v Radničních 
novinách, či na webu radnice nena-
leznete žádnou politickou reklamu.

Pro toho, kdo by chtěl v době vo-
lební kampaně veřejně deklarovat 
svůj politický názor, například tím, 

že na plot své zahrady napíše „Vždy 
volím (případně Nikdy nevolím) 
stranu XY.“, máme radu: zvažte to! 
Pokud tak učiníte bez vědomí pří-
slušné strany nebo se nezaregistruje-
te jako tzv. registrovaná třetí osoba 
u Úřadu pro dohled nad hospodaře-
ním politických stran a politických 
hnutí, vystavujete se riziku pokuty 
až 100 tisíc korun!

Změna pravidel pro politické 
strany a hnutí
Každá kandidující strana nebo 
hnutí si musela založit bankovní 
účet, do něhož lze volně nahlížet, 
na kterém se evidují veškeré nákla-
dy na volební kampaň. Limit nákla-
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„Stovky skautů a skautek 
se postavily totalitním 

režimům,“

říká Josef Výprachtický

Rada schválila 
koncepci pro 
Parukářku
Urbanistickou studii „Vrch sv. Kříže/

Parukářka – dost místa pro všechny“ 

schválila na svém srpnovém jedná-

ní Rada městské části jako koncepč-

ní materiál rozvoje lokality. Ke schvále-

ní bude nyní předložena zastupitelstvu, 

které o ní bude jednat na svém zase-

dání 19. září.

Více na str. 3

Kde může pes volně 
pobíhat a kterým 
místům se musíte 
vyhnout? 
Pejskařům nově napoví přehledné 

mapky, které Praha 3 plánuje umístit 

na stojany se sáčky na psí exkrementy.

Více na str. 7

Jak dál s tříděním 
odpadu v Praze 3
Kdo třídí odpad, šetří nejen životní 

prostředí, ale i peněženku. Zatímco za 

směsný komunální odpad lidé zapla-

tí ze svého, provoz tříděného odpadu 

jde na účet hlavního města. Požadav-

ky na rozšiřování stanovišť tříděného 

odpadu rostou. Problém je v tom, že 

málokomu udělají radost přímo před 

domem.

 Více na str.12

Vinohradské 

vinobraní

15. a 16. září

12.00–22.00

str. 24

Konec prázdnin neznamená konec zábavy. Společně se začátkem školního roku řada rodičů řeší, jak zorganizovat svým dětem volný čas a čím jej vyplnit, aby zajímavé kroužky doplnily školní 
povinnosti. Pro snadnější rozhodování připravila Praha 3 již 3. ročník veletrhu volnočasových mimoškolních aktivit pro děti a mládež „Volný čas na Trojce“, který se koná 6. září od 15 do 19 hodin 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Svou činnost představí sportovní kluby, zájmové kroužky, dětská centra, skautské oddíly a zájemci si jednotlivé aktivity mohou vyzkoušet přímo na místě. 

Foto Radko Šťastný

   Pokračování na str. 2 
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zpravodajství

Záštity nad akcemi
RMČ schválila záštitu starostky Vla-
dislavy Hujové nad sousedskými 
slavnostmi „Zažít město jinak na Pra-
ze 3“, které se konají 16. září, nad 
projektem „Hudební pikniky HITRÁ-
DIA CITY“ a nad charitativní akcí „Te-
ribear hýbe Prahou aneb Prima den 
s medvědem“, která se bude konat 
na  Vítkově od  7. do  16. září. Dále 
byla schválena záštita radní Jarosla-
vy Sukové nad XVII. ročníkem Pla-
vecko-běžeckého poháru a  záštita 
zástupce starostky Davida Gregora 
nad akcí „Festival ájurvédy 2017“.

Terénní program pro rizikovou 
mládež
Radou MČ bylo schváleno uzavření 
příkazní smlouvy o zajištění terénního 
programu pro rizikovou mládež s or-
ganizací Dům dětí a mládeže Praha 3 
– Ulita. Důvodem je, že MČ má sil-
ně zastoupenou cílovou skupinu dětí 
a mládeže do 19 let, je tedy třeba na-
bízet této cílové skupině takové akti-
vity, které je motivují k aktivnímu trá-
vení volného času.

Investiční akce MČ na rok 2018
Na zasedání RMČ byl schválen plán 
investičních akcí městské části Pra-
ha 3 na rok 2018, který byl zpracován 
na  základě požadavku Magistrátu 
hl. m. Praha a slouží k uplatnění ná-
roku na  investiční dotaci z  rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2018.

Zrušení zadávacího řízení
Rozhodnutím RMČ bylo zrušeno za-
dávací řízení na  veřejně významnou 
nadlimitní zakázku v  otevřeném ří-
zení na  Stavební úpravy panelových 
domů v  Praze 3, ul. Roháčova 34, 
36, 38, 40, 42 a  44. Důvodem zru-
šení této zakázky bylo obdržení námi-
tek proti zadávací dokumentaci, které 
byly shledány jako oprávněné a admi-
nistrátor zadávacího řízení navrhl ná-
mitce vyhovět. Dalším důvodem pro 
zrušení byly i  opakované změny zá-
konného termínu zejména z  důvodů 
závažných pochybení zpracovatele 
projektové dokumentace.

Oprava schodiště lávky na Vítkov
RMČ přijala usnesení na opravu komu-
nikace spojující ulici Koněvova a Nad 
Ohradou. Jedná se o  chodník a  se-
stavu čtyř schodišť z betonu. Po pro-
vedení stavebně technického průzku-
mu bylo shledáno, že povrch chodníku 
i  navazujících betonových schodišť je 
již ve zcela nevyhovujícím stavu.

Záštity nad akcemi
Na jednání schválila RMČ svou zášti-
tu nad 5. ročníkem wrestlingové 
akce Megashow V., která se usku-
teční 16. září v hale TJ Spoje Praha, 
a záštitu zástupce starostky Alexan-
dera Bellu nad 5. ročníkem festivalu 
Roztoč fest, který se konal na NNŽ 
ve dnech 18.−20. srpna.

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 organizační
V  příštím měsíci nás čekají volby do poslanecké sněmovny. Pro 
městskou část to znamená řadu úkolů v organizačním zajištění voleb. 
Většina činností leží na bedrech odboru organizačního, kterému šéfuje 
Ing. Mgr. Jonáš Merta. 

Váš odbor je aktivní v řadě oblastí 
činnosti úřadu. Můžete ho čtená-
řům blíže představit?
Organizační odbor je rozdělen 
do tří oddělení. Oddělení správy do-
kumentů odpovídá za životní cyklus 
a oběh dokumentů celého úřadu. 
Takže zajišťuje činnosti od podatel-
ny, přes spisovou službu, archivaci 
až po skartaci – to vše u dokumentů 
v elektronické a listinné podobě.

Další součástí odboru je oddělení 
organizační, které často koordinu-
je další odbory úřadu v projektech, 
u kterých je třeba širší součinnos-
ti. Jedná se kromě jiného o projek-
ty s vazbou na tzv. „chytré město“ 
nebo chcete-li smartcity, tedy využí-
vání moderních technologií při sprá-
vě města. Oddělení rovněž sestavuje 
strategický plán městské části, tech-
nicky zajišťuje zasedání rady a zastu-
pitelstva, vede evidenci všech smluv 
městské části, vnitřních předpisů 
nebo se podílí na organizaci voleb. 

Poslední součástí odboru je od-
dělení ověřování a Czech POINTU 
sídlící v Lipanské ulici.

Blíží se volby do  poslanecké sně-
movny, tak tedy více k volbám. Co 
všechno příprava voleb v městské 
části obnáší?
Přes 52 tisíc voličů je podle svého 
bydliště rozděleno do 51 volebních 
okrsků. Volební místnosti jsou pak 
umístěny v devíti mateřských a zá-
kladních školách. Úlohou úřadu 
městské části je zajistit bezproblé-
mový průběh voleb, od informová-
ní občanů o volbách, distribuci hla-
sovacích lístků, vydávání voličských 
průkazů, přes technické vybavení 
volebních místností, personální za-
jištění všech okrskových volebních 

komisí včetně jejich proškolení, až 
po sčítání hlasů a předání výsledků 
Českému statistickému úřadu.

V  jaké míře voliči obvykle žáda-
jí o  vystavení voličského průka-
zu, aby mohli volit mimo své trvalé 
bydliště?
Předpokládáme, že letos vydáme ně-
kolik stovek, možná až několik tisíc 
voličských průkazů. Žádosti o vy-
dání voličského průkazu mohou 
voliči podávat na pracovišti Czech 
POINT v Lipanské ulici, nebo žá-
dost s úředně ověřeným podpisem 
zaslat poštou. Voličský průkaz ná-
sledně zasíláme na určenou adresu. 
Po 5. říjnu mohou voliči při osobní 
návštěvě Czech POINTU obdržet 
voličský průkaz na počkání.

Jsou volební okrsky a volební míst-
nosti stále na stejných místech, ne-
bo došlo k nějakým změnám?
Svou volební místnost voliči najdou 
tam, kde jsou zvyklí. Ke změně okrs-
ků ani ke stěhování volebních míst-
ností nedojde. Rovněž hlasovací líst-
ky budou doručeny všem voličům 
do poštovních schránek v zákonném 
termínu nejpozději tři dny před ko-
náním voleb. Pokud by se náhodou 
stalo, že volič hlasovací lístky neob-
drží, budou pro něj připraveny pří-
mo v jeho volební místnosti.
V říjnovém vydání Radničních no-
vin čtenáři naleznou přílohu, ve kte-
ré připomeneme zásady, které je při 
volbách třeba dodržovat a zveřejní-
me seznam všech volebních okrsků 
v MČ Praha 3.

Politické strany a hnutí si nominu-
jí své zástupce do volebních okrs-
kových komisí. Je těchto zástupců 

dostatek, nebo je musíte doplňo-
vat z  řad zaměstnanců úřadu či 
občanů?
V každé z volebních komisí je vždy 
jeden zaměstnanec úřadu, který 
plní funkci zapisovatele. Dále kan-
didující politické strany mají prá-
vo nominovat do každé z volebních 
komisí jednoho svého zástupce. 
Obvykle však nominanti politic-
kých subjektů nenaplní minimální 
počet členů volební komise, který 
je letos stanoven na pět. V přípa-
dě, že budeme mít v komisích volná 
místa, obsazujeme je zaměstnanci 
úřadu a případně i dalšími zájem-

ci z řad veřejnosti. Pokud máte zá-
jem o to vyzkoušet si, co práce čle-
na okrskové volební komise obnáší, 
můžete se u nás přihlásit. V průbě-
hu září vám pak dáme vědět, zda 
jsou již komise naplněny, nebo vás 
do některé z nich umístíme. Zájemci 
nechť napíší mail Kateřině Šulcové 
(sulcova.katerina@praha3.cz). 

Radko Šťastný

Odbor organizační
Havlíčkovo nám. 9
tel.: 222 116 313
e-mail: jonasm@praha3.cz

Rada MČ Praha 3
19. 7. 2017

Rada MČ Praha 3
25. 7. 2017

Rada MČ Praha 3
9. 8. 2017

dů na kampaň je zákonem stanoven 
na 90 mil. korun. Zdá se to jako vel-
ká suma, řada politiků hlásí, že je-
jich strana nebo hnutí se k této část-
ce ani nepřiblíží, ale někteří velcí 
hráči přiznávají, že museli začít hod-
ně šetřit, aby se do limitu s kampa-
ní vešli. Za zmínku stojí, že političtí 
marketingoví specialisté upozorňu-
jí, že pro nově vzniklý politický sub-
jekt, který by chtěl oslovit celoploš-
ně voliče a uspět ve volbách, je ale 
stanovený limit nízký.

Aby se hospodaření kandidují-
cích stran a hnutí dalo kontrolovat, 
musí volební agitace šířená prostřed-
nictvím komunikačních médií obsa-
hovat informaci o jejich zadavate-
li a zpracovateli. Rovněž musí být 
uveden název nebo zkratka politické 
strany či hnutí, která příslušný pro-
středek volební kampaně využila.

Pokud se rozhodnete některou 
stranu nebo hnutí podpořit tím, že 
poskytnete zdarma svou nemovitost 
k prezentaci předvolebních propa-
gačních materiálů, které jste dostali 
od svého favorita, příslušný politic-
ký subjekt si musí na účet do ná-

kladů přičíst za tuto službu „cenu 
obvyklou“.

Nad chováním politických stran 
a hnutí bdí nově zřízený Úřad pro 
dohled nad hospodařením poli-
tických stran a politických hnutí. 
Za porušení pravidel hrozí vysoké 
pokuty, v některých případech až 
půl milionu korun.

Černý výlep
Nešvarem předvolebních kampa-
ní bývají černé výlepy, kdy dochází 
k vylepování politických agitačních 
plakátů na místa, která nejsou k výle-
pu určená, případně jsou pokoutně, 
většinou v noci, přelepovány plakáty 
a letáky politických konkurentů.

K tématu jsme položili něko-
lik otázek řediteli Obvodního ře-
ditelství MP Praha 3 Ing. Dušanu 
Machoňovi.

Věnuje se MP v době předvolební 
kampani černému výlepu intenziv-
něji než jindy?

Problematice nelegálního vyle-
pování plakátů se strážníci Obvod-

ního ředitelství městské policie Pra-
ha 3 věnují nepřetržitě v rámci běžné 
hlídkové činnosti. Výkon služby po-
silujeme v těch lokalitách, kde je za-
znamenán zvýšený nápad tohoto 
protiprávního jednání. 

Jaké ustanovení zákona pachatel 
černého výlepu porušuje?

Nedovoleným vylepováním pla-
kátů se fyzická osoba dopustí pře-
stupku proti veřejnému pořádku dle 
ust. § 5 odst. 1 písm. f) resp. přestup-
ku proti pořádku v územní samo-
správě dle ust. § 4 odst. 2 (porušení 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 
Sb. HMP, o udržování čistoty na 
ulicích a jiných veřejných prostran-
stvích), popř. přestupku proti majet-
ku dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 4. 
zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích.

Je-li přistižen při černém výlepu, 
jaký postih mu hrozí?

Za uvedený přestupek je strážník 
oprávněn udělit pokutu příkazem 
na místě do výše 10.000 Kč nebo věc 
oznámit správnímu orgánu.

Daří se strůjce černého výlepu při-
stihnout při činu?

Ač se jedná o problematiku, které 
věnujeme zvýšenou pozornost, daří 
se nám postihnout jen zlomek přípa-
dů. Od počátku letošního roku jsme 
řešili necelé dvě desítky těchto pře-
stupků, nezřídka díky všímavým ob-
čanům, kteří nám pachatele označí. 
Významným pomocníkem v někte-
rých lokalitách je také městský ka-
merový systém.

Nezbývá, než si přát, aby volební 
kampaň probíhala regulérně podle 
pravidel a aby se voliči nenechali od-
radit nekonečnými půtkami politiků 
a dorazili k volbám v co nejhojněj-
ším počtu. 

Radko Šťastný

Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního. Foto Radko Šťastný

Parlamentní volby se blíží

Foto Radko Šťastný
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Proměna Komenského 
náměstí začíná
Plánovaná revitalizace Komen-
ského náměstí bude zahájena již 
na začátku října. Jeho nová podo-
ba by měla náměstí proměnit v pří-
jemné místo pro relaxaci a soused-
ské setkávání a má ambice stát se 
místem pro komunitní společen-
ské činnosti i  pro venkovní kon-
certy či akce přilehlé školy.  

Současná, víceméně pouze zatravně-
ná plocha, by měla po rekonstrukci 
poskytnout rozmanité využití všem 
věkovým skupinám obyvatel žijících 
v okolí. A to nejen díky novým lavič-
kám, ale i dřevěné palubě umožňují-
cí malé kulturní akce. Autorem návr-
hu náměstí je ateliér MCA architekta 
Miroslava Cikána. 

Stavba bude zahrnovat terén-
ní úpravy, přibydou nové zpevněné 
plochy a cesty včetně obnovy obvo-
dových chodníků a plochy před hu-

dební školou, náměstí získá nové 
veřejné osvětlení. Náměstí bude prů-
chozí do všech čtyř světových stran 
a jeho ústředním bodem se stane vý-
tvarný prvek odkazující na osobnost 
a dílo J. A. Komenského.

V rámci sadových úprav se počítá 
s výsadbou dřevin ve vnitřní části ná-
městí i novým uličním stromořadím. 
Kácení dřevin, nutné k provedení 
stavby, již proběhlo ve vegetačním 
klidu na začátku tohoto roku. Doda-
vatel stavby zahájí práce 1. října.

Revitalizace náměstí si vyžádá 
částečná dopravní omezení na dané 
lokalitě. V případě potřeby dal-
ších informací je možné se obrátit 
na odbor ochrany životního pro-
středí ÚMČ Praha 3 – Ing. Marcelu 
Něničkovou, tel. 222 116 365, e-mail 
nenickova.marcela@praha3.cz. 

Katka Maršálová

Rada schválila koncepci pro Parukářku
Urbanistickou studii „Vrch sv. Kříže/Parukářka – dost místa pro všechny“ schválila na svém 
srpnovém jednání Rada městské části jako koncepční materiál rozvoje lokality. Ke schválení bude 
nyní předložena zastupitelstvu, které o ní bude jednat na svém zasedání 19. září.

Autorem studie, která vy-
hodnocuje problémy úze-
mí parku a nabízí mož-
nosti jejich řešení, je 

architekt Josef Pleskot a jeho tým 
odborníků na zahradní a krajinář-
skou tvorbu. Rada souhlasila s jeho 
návrhem komplexního řešení, které 
vyústí v hladký přechod zástavby 
přes park až k přírodnímu charak-
teru lokality. „Vytvořili jsme stratifi kaci 

území a pojmenovali jsme, co je dovole-

no a co ne,“ uvedl Josef Pleskot, který 
Parukářku považuje za pražský fe-
nomén. Jeho studie přináší doplnění 
cestní sítě, nabízí další zpřístupnění 
a obohacení vstupů a navrhuje vznik 
nové okružní parkové cesty. Zabývá 
se tím, jak rozvíjet zeleň a udržet ji 
v harmonickém vztahu. „Podle této 

studie se dá postupovat deset až dvacet 

let a Parukářce tím přidávat vyšší hod-

notu,“ domnívá se Pleskot. 
Studie je k dispozici na webových 

stránkách městské části, http://xoe.
cz/Bv8. V únoru a v květnu letošní-
ho roku se konaly v hotelu Olšanka 
dvě veřejné diskuze nad pracovní 
verzí studie. Cílem bylo jednak ve-
řejnosti ukázat v širších souvislos-
tech možnosti, jak s prostorem Paru-
kářky v budoucnu zacházet, jednak 
nasbírat od přítomných debatujících 
podněty, které by byly využity při 
dopracování studie. 

Význam studie, která bude v září 
předložena ke schválení zastupitel-
stvu, spočívá zejména v tom, aby 
v budoucnosti nedocházelo k nesys-
témovým úpravám prostranství. 

Katka Maršálová

Magistrát a metro D 
na Žižkov

Z  důvodu ekonomické nevýhod-

nosti nemají České dráhy a  ani 

jejich partner Sekyra Group zájem 

rekonstruovat památkově chráně-

nou budovu NNŽ a vybudovat zde 

kulturně vzdělávací centrum.

Vítám snahu hl. m. Prahy zís-

kat tento objekt, aby nedocházelo 

k dalšímu chátrání budovy.  Pouze 

mě překvapuje, že Praha neusiluje 

i o získání okolních 15 hektarů dráž-

ních pozemků, protože změnou 

územního plánu na  stavební po-

zemky a jejich následným prodejem 

by mohla kompenzovat miliardové 

náklady na rekonstrukci budovy.

Praha by měla zvážit, zda budo-

vu NNŽ nevyužít k vybudování sídla 

magistrátu, přestat platit drahé ná-

jmy a soustředit zde všechny agen-

dy tak, aby obyvatelé Prahy mohli 

vše potřebné vyřídit na jednom mís-

tě. Budova má přes 7 hektarů vnitř-

ní plochy a v původních plánech se 

počítalo s ještě jedním nadzemním 

podlažím, takže by zde byl dostatek 

místa i pro Národní fi lmový archiv 

a jiné kulturní organizace.

Sídlo magistrátu by Žižkovu při-

neslo vybudování metra D, bezpeč-

nost této lokality, ale i nové pracov-

ní příležitosti.

Pohled na Parukářku z jižní strany.  Vizualizace AP ATELIER

Vizualizace ateliér MCA

Sloupek starostky
Vladislavy Hujové

 Vážení čtenáři,

své postřehy a náměty můžete posílat na adresu 
redakce@praha3.cz. V případě, že vám nebudou Radniční 

noviny doručeny do 9. dne v měsíci, napište přesnou adresu 
včetně č. p. na e-mail distribucern@praha3.cz.
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Senioři Prahy 3 se už těší na pokračování   
Křížovkářské ligy
Nové křížovky, zajímavé ceny 
a soutěže s kulturním programem. 
Tohle všechno a  možná i  jedno 
překvapení navíc čeká na  účast-
níky podzimního pokračování Kří-
žovkářské ligy seniorů Prahy 3. 
Jarní část této soutěže se setkala 
s velkým úspěchem. 

Do pravidelného luštění se zapoji-
ly téměř dvě stovky lidí starších 60 
let. Například i paní Dagmar, která 
si pro křížovky chodila každý čtvr-
tek do Informačního centra Prahy 3. 
„Víte, já vlastně nikdy moc křížovky ne-

luštila, ale přemluvila mě má kama-

rádka Milena. Pak mě to chytlo a moc 

bavilo. Luštily jsme společně. A co mě 

dostalo, to byla soutěž křížovkářů na Vít-

kově. Moc vydařený program, už dlouho 

jsem se tak nepobavila,“ líčí paní Dag-
mar a doplňuje: „ A po soutěži jsme ješ-

tě měli připravenou prohlídku památní-

ku. Vždyť já jsem tam uvnitř ještě nikdy 

nebyla, a to jsem ze Žižkova. Zajímavé 

a pěkné to bylo.“

Křížovkářská soutěž osmi pěti-
členných týmů seniorů z Prahy 8 
a Prahy 3 na Vítkově byla nápadem 
zástupce starostky Prahy 3 Ivana 
Holečka: „Mám velkou radost z toho, že 

se lidem soutěž líbila. Báječný byl kultur-

ní program a samotné soutěžní luštění, 

to byl pro mě velký zážitek. Bylo inspi-

rativní sledovat, s jakým zaujetím a jak 

úspěšně naši senioři křížovky luštili. Vě-

řím, že se jim tak bude dařit i při dalším 

kole soutěže, které připravíme v říjnu.“

„Doufám, že opět zvítězí družstvo kří-

žovkářů Prahy 3,“ doplňuje zástupce 
starostky Prahy 3 David Gregor, kte-
rý je druhým patronem Křížovkář-
ské ligy a který vítězství týmu domá-
cích předpověděl. „Podstatné ovšem 

je, že se lidé zapojili do pravidelné čin-

nosti, která je baví. Každý týden si chodí 

pro novou křížovku a luštěním si trénují 

svou paměť. Jsem potěšen, že se projek-

tu zúčastnili i klienti z domu s pečovatel-

skou službou, soutěž je tak opravdu ur-

čena všem.“

Podzimní část Křížovkářské ligy, 
která startuje 21. září, počítá s dal-
šími zájemci o luštění. Ti si pro kří-
žovky, které jsou sestaveny tak, aby 
je mohl vyluštit i začínající křížov-
kář, mohou chodit opětovně kaž-
dý čtvrtek. Křížovku v registračním 
místě dostane každý zájemce starší 
60 let. Registrační místa pro veřej-
nost budou tři: kancelář v budově 
radnice, Havlíčkovo nám. 9, prv-
ní poschodí, dveře číslo 116, kaž-
dý čtvrtek 11.00–14.00, Informač-
ní centrum Prahy 3 (9.00–16.00 
hod.), a také Kulturní centrum Vo-
zovna (13.00–16.00 hod.). K soutě-
ži, jejíž nespornou výhodou je, že 
se lidé mohou zaregistrovat i zpět-
ně, se už tradičně připojují i senio-
ři z DPS Roháčova a DS Habrová. 
Díky personálu tam pravidelně luš-
tí i lidé na lůžku s omezeným po-
hybem. Vždyť vyhrát může každý 
senior z řad obyvatel Prahy 3, kte-
rý odevzdá ve stanoveném termínu 
(do 30. listopadu) správné tajenky 
všech deseti křížovek. Hlavní cena 
je přitom opět velmi atraktivní, pro-
dloužený víkend v Lázních Toušeň. 

-red-

Hodinový vnuk
Senioři z Prahy 3 se mohou těšit 
na  „Hodinové vnuky“ Studenti 
a senioři v Praze 3 spojí své síly. 
Středoškoláci se na hodinu týdně 
stanou vnuky a vnučkami starších 
lidí, které donedávna ještě vůbec 
neznali. 

Senioři si naopak vyzkoušejí, jaké 
to je být babičkou či dědečkem ně-
komu, kdo nepatří do biologické 
rodiny. Stane se tak v rámci mezige-
neračního projektu Hodinový vnuk, 
který od září v Praze 3 začíná. „Ho-

dinový vnuk je krásným příkladem me-

zigeneračního propojení a rovněž ukáz-

kou pomoci lidem, kteří se vlivem stáří 

a zdravotního stavu dostávají do spole-

čenské izolace,“ konstatuje zástupce 
starostky Prahy 3 Ivan Holeček, kte-
rý převzal, společně se zástupcem 
starostky Davidem Gregorem, nad 
projektem záštitu. „Společně prožité 

chvíle obě generace určitě obohatí. Stu-

denti se dozvědí jistě hodně zajímavého 

a ti dříve narození zase ze společného se-

tkání načerpají kus energie,“ doplňuje 
zástupce Holeček. 

Kromě povídání půjde během 
společně prožité hodinky také o čte-
ní, hry, zpěv a další aktivity, na kte-
rých se aktéři domluví. „Jde o kon-

krétní a hmatatelný příklad, jak se dá 

reagovat na stárnutí populace. Hodi-

noví vnuci a vnučky budou chodit pra-

videlně přímo do domácností seniorů. 

Zmírní tak jejich osamění,“ zdůrazňuje 
Gregor. „Senioři se budou mít na co tě-

šit , a to je pro psychiku každého člověka 

hodně důležité,“ dodává. 

Realizace projektu Hodinový 
vnuk není možná bez pomoci Pečo-
vatelské služby Prahy 3. Její zkuše-
ní sociální pracovníci pomohou ze-
jména s navázáním kontaktů mezi 
seniory a studenty. „Hodinový vnuk 

je dobrý nápad. Naši klienti jsou vděč-

ní za další podněty zvenčí. Moc rádi si 

povídají o všem možném, a až se se stu-

denty seznámí, budou se těšit na jejich 

další návštěvu,“ říká ředitelka Pečo-
vatelské služby Prahy 3 Miroslava 
Oubrechtová.

Studenti středních škol, kteří plní 
role hodinových vnuků a vnuček, 
mají své patrony. Jsou jimi česká re-
prezentantka v plavání Bára Záva-
dová a zpěvák Ben Cristovao. 

-red-

zpravodajství

Léto jsme využili k rekonstrukci 
školských zařízení
Letní měsíce jsou ideální na rekonstrukce a opravy školních a předškolních zařízení. Nejinak 
tomu bylo i o letošních prázdninách. Městská část Praha 3 provedla na školách stavební úpravy 
za desítky milionů korun. 

Jednoznačně největší investič-
ní akcí, která byla dokonče-
na s koncem školních prázd-
nin, je výstavba nové školní 

kuchyně, sauny a rozšíření o čtyři 
nové třídy na ZŠ Jarov. Stavební část 
trvala jeden rok. Akce přišla Prahu 3 
na 35 milionů korun bez DPH.  

ZŠ Žerotínova, ZŠ náměstí Jiřího 
z Lobkovic a ZŠ nám. Jiřího z Po-
děbrad. Tam všude se rekonstruova-
la sociální zařízení. Vzhledem k roz-
sahu prací bude na školách od září 
zajištěn bezproblémový provoz, 
nicméně drobné práce se budou do-
končovat ještě v první polovině mě-
síce. „Vždy mi záleželo na tom, aby úro-

veň zázemí škol odpovídala 21. století. 

Jsem rád, že se mi podařilo splnit přání 

jejich ředitelů a konečně prosadit rekon-

strukce sociálních zařízení,“ prohlásil 
zástupce starostky pro investice Ivan 
Holeček.

Na ZŠ a MŠ Chelčického se 
od července staví bezbariérový vý-
tah. V září pak bude hotova rekon-
strukce sociálního zařízení uvnitř 

budovy. Celý výtah bude dokončen 
do konce listopadu. Půjde o první 
bezbariérovou školu na Praze 3. „Ko-

nečně bude alespoň částečně splacen ob-

rovský dluh vůči dětem na vozíčku, které 

tak musely jezdit do jiných škol,“ uvedl 
zástupce starostky. Na příští rok se 
podle něj plánuje bezbariérový vý-
tah u dalších dvou škol. A to na ZŠ 
a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic, ob-
jekt Perunova a ZŠ Chmelnice. Usi-
lovně se v letních měsících pracova-
lo i na ZŠ a MŠ Perunova, kde byla 
vyměněna okna a provedena výmal-
ba chodeb. V září se bude sanovat 
suterén, kde byla zjištěna vlhkost. 
Provoz školy to ale neohrozí. Výmě-
na oken se dokončila i na ZŠ a MŠ 
Chelčického, budova Žerotínova. 
A aby byl výčet úplný, je třeba zmí-
nit také výměnu jídelního výtahu 
v mateřské škole Libická, kde bude 
posléze vyměněn i druhý nákladní 
výtah.

Stavební práce probíhaly také 
na dalších objektech. Činžovní dům 
v Bořivojově 27, který prošel cel-

kovou rekonstrukcí, je kompletně 
připraven k nastěhování. V letních 
měsících zde bylo doděláno vnitř-
ní zařízení jako kuchyňské linky či 
vestavěné skříně. U domu v Lipan-
ské ulici se pokročilo s rekonstruk-

cí do vnitřních prostor. Budova 
jako taková by měla být dokončena 
do konce října. Poté přijde na řadu 
vybavení interiéru. 

A perlička na závěr. Městská část 
Praha 3 nechala zkontrolovat všech-

ny studny na svém území. Jejich 
zařízení bylo opraveno a nyní jsou 
v případě potřeby připraveny k pro-
vozu. 

-red-

V minulém ročníku Křížovkářské ligy uspěli senioři Prahy 3. Foto Radko Šťastný

Rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ Jarov.

Společně prožité chvíle obě generace určitě 

obohatí.
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Hlavní město hodlá za pomoci evropských 
fondů modernizovat systém vzdělávání
Začínající školní rok přinese obyvatelům hlavního města celou řadu novinek v oblasti vzdělávání. 
Pražané se díky projektu implementace krajského akčního plánu dočkají mimo jiné návratu 
tradiční dílenské výuky na základní školy i založení sítě Center interaktivní výuky, která mají 
za cíl rozvíjet v oblasti vzdělávání nejnovější dostupné technologie. Tyto projekty se přitom budou 
týkat i Prahy 3.

Nový školní rok přinese 
obyvatelům metropole 
zcela nové projekty, ji-
miž hodlá hlavní měs-

to za pomocí fi nančních prostřed-
ků z evropských fondů významně 
zkvalitnit systém vzdělávání v me-
tropoli. Pražští radní v létě schvá-
lili zapojení hlavního města do vý-
zvy ministerstva školství v rámci 
evropského Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, jež je 
zaměřena na realizaci aktivit stano-
vených v již schváleném krajském 
akčním plánu. „V rámci akčního plá-

nu jsme defi novali konkrétní potřeby 

hlavního města a jednotlivých škol a 

na tomto základě naplánovali celou 

řadu aktivit, které pomohou správ-

ně nasměrovat evropské prostředky do 

rozvoje pražského školství. Nyní celý 

projekt vstupuje do fáze, kdy budeme 

evropské prostředky ve výši přesahu-

jící čtvrt miliardy korun investovat 

do konkrétních projektů,“ vysvětluje 
pražská radní pro oblast školství 
Irena Ropková, jež rovněž působí 
jako zastupitelka v Praze 3.

Hlavní město nyní v reakci na 
výzvu předloží žádost, jejímž cí-
lem je v následujících třech letech 

dosáhnout výrazného zkvalitnění 
pražského školství. „Chceme pro-

střednictvím projektu zejména inves-

tovat do vybavení škol, zajistit další 

vzdělávání pedagogů a podpořit vzá-

jemnou spolupráci pražských škol,“ 
vysvětluje radní Ropková. Součás-
tí projektové žádosti je vedle celé 
řady aktivit například podpora 
čtenářské a matematické gramot-
nosti, vytvoření sítě takzvaných 
polytechnických hnízd, jež mají za 
cíl navrátit do vzdělávání obdobu 
tradičních dílen, či projekt Cen-
ter interaktivní výuky (CIV), které 
budou představovat základnu pro 
rozšiřování nejmodernějších tech-
nologií do pražského školství.

Tyto nové projekty fi nancované 
z evropských prostředků se budou 
týkat i městské části Praha 3. Za-
tímco polytechnické hnízdo pro 
potřeby odborné výuky základních 
škol z okolí vznikne na Střední od-
borné škole stavební a zahradnické 
na Jarově, do sítě Center interak-
tivní výuky se v první fázi projek-
tu zapojí vedle této školy rovněž 
Gymnázium Na Pražačce. 

-red-

zpravodajství

Městská část Praha 3 připravila pro 
seniory akci oslavy Mezinárodního 
dne seniorů
Mezinárodní den seniorů, který 
si svět připomíná 1. října, oslaví 
Praha 3 čtyřdenním programem. 
Čtyři dny akcí pro seniory, při 
kterých mohou svůj život proží-
vat aktivně, získat nové zážitky 
a zkušenosti a ti osamělí se mo-
hou dostat do společnosti ostat-
ních lidí. 

Oslavy začnou již v pondělí 25. září 
od 10.00 do 11.30 hodin koncertem 
v Atriu na Žižkově, kde si můžou 
senioři přijít poslechnout vystou-
pení známé muzikálové, jazzové 
i šansonové české zpěvačky Rad-
ky Fišarové v doprovodu harmoni-
ky a kytary. Od 13.00 hodin bude 
v kině Aero probíhat promítání fi l-
mu Masaryk.

O den později oslavy pokra-
čují ve 13.00 hodin promítáním 
filmu Teorie tygra v kině Aero 
a od 14.00 hodin Tanečním odpo-
lednem v Kongresovém sále hote-
lu Olšanka v doprovodu kapely 
Žižkovanka, kde si mohou senioři 

zasoutěžit ve třech soutěžních tan-
cích – ča-ča, rumba a samba o hod-
notné ceny.

Na středu 27. září od 13.00 ho-
din bude připraven Sportovní den 
na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde 
si mohou návštěvníci zahrát pé-
tanque, šachy, kroket, seznámit 
se s technikami sebeobrany Krav 
Maga, poradit se s policií v otáz-
kách osobního bezpečí, nechat si 
změřit tlak a poradit se s lékařem 
o svém zdraví nebo si přijít poslech-
nout odpolední koncert s názvem 
„Petr Sovič & Gramofon“, kdy Petr 
Sovič zazpívá za doprovodu kape-
ly největší hity hitparád 60. a 70. 
let minulého století. Výherci soutě-
ží budou vyhlášeni před začátkem 
koncertu.

V pátek od 13.00 hodin bude 
promítán v kině Aero třetí fi lm – 
Stoletý stařík, který vylezl z okna 
a zmizel. Na všechny akce je vstup 
zdarma. 
 -red-

Nevíte si rady s počítačem, tabletem nebo telefonem?
Neziskový spolek Moudrá Sovička 
z.s. ve spolupráci s MČ Praha 3 za-
jišťuje nově pro seniory na Praze 3 
službu Hodinový ajťák.  

Hodinový ajťák pomáhá seniorům 
s nastavením a správným používá-
ním počítače, tabletu, telefonu, in-
ternetu, emailu a dalšími službami 
spojenými s používáním digitálních 
technologií. Poradí jim jak bezpečně 
používat internet, email, skype, face-
book, jak si na internetu najít co Vás 
zajímá a co potřebujete. Pomáhá-
me starším lidem s instalací různých 
aplikací a programů, které jsou pro 
ně přínosné v běžných činnostech 
doma, na zahradě, na chatě, v lé-
čebných zařízeních a díky, kterým 
mohou být stále v kontaktu se svý-
mi blízkými. Ke každému přistupu-
jeme individuálně, lidsky a trpělivě, 
protože víme, že každý má jiné do-
vednosti a požadavky. Hodinový aj-
ťák dojede za seniory až domů nebo 
na předem domluvené místo. Cena 
za hodinu individuální pomoci u se-
niorů doma nebo na předem domlu-
veném místě je 100 Kč/hodina.

Spolek Moudrá Sovička z. s. si 
klade za cíl snížení pocitu osamoce-
ní starších lidí a zlepšení mezigene-

račního spojení pomocí digitálních 
technologií. Podporujeme seniory 
v aktivním využívání počítačů, table-
tů a telefonů, aby se přiblížili mlad-
ší generaci a mohli s ní lépe komu-
nikovat. Vysvětlujeme, jak správně 
a bezpečně používat internet a jak se 
dostat k tomu, co vás zajímá. Pomá-
háme s výběrem, prvním spuštěním 
nebo reklamací zařízení.  Prioritou 
spolku je individuální přístup a po-
moc uživatelům s digitálními tech-
nologiemi a službami, které umožní 

uživateli vést běžný život ve svém 
přirozeném prostředí, podpoří uži-
vatele v zapojení se do nových ko-
munit a předejde tak jeho vyloučení 
ze společenského života.

Ajťáka si můžete objednat 
na emailu info@moudrasovicka.cz 
nebo telefonu 777 611 790.

Více informací na našich webových 
stránkách www.moudrasovicka.cz. 

-red-
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Praha 3 zpestřuje výuku v základních 
školách
Žáci prvního stupně základních 
škol Prahy 3 dostanou na začát-
ku nového školního roku pra-
covní listy zaměřené na fi nanční 
gramotnost. „Rozhodli jsme se 
podpořit výuku fi nanční gramot-
nosti prostřednictvím interaktiv-
ní učebnice, která žákům přiblíží 
svět peněz. Dozvědí se, jak peníze 
vznikly, kde se berou, jak je správ-
ně používat a jak s nimi hospoda-
řit,“ říká radní pro školství Jaro-
slava Suková.

Vydáním této pomůcky tak měst-
ská část navazuje na velmi úspěš-
né místopisné pracovní listy Cesty 
Prahou 3, které zpracovala a vyda-
la vloni pro žáky 2.–5. tříd základ-
ních škol a letos je zajištěn dotisk 
dalších 700 kusů.

Ve společnosti převládá myšlen-
ka, že současní žáci základních škol 
nečtou, nebo jen velmi málo. „Jsem 

velmi ráda, že na začátku školního 

roku nabídneme i zpestření pro žáky 

2. stupně základních škol. Literární 

pracovní listy, které jsme nazvali Čte-

ní do lavic a laviček podpoří literární 

výuku, pomohou učitelům zatraktivnit 

vyučovací metody a dětem ukázat, že 

informace získané z knih mohou vyu-

žít v běžném životě,“ sdělila Jaroslava 
Suková, radní pro školství. Žáci se 
zde seznámí s deseti knihami z růz-
ných žánrů a prostřednictvím há-
danek, interaktivních úkolů, luště-
ní a námětů pro diskuse si budou 

nenásilnou formou rozšiřovat slov-
ní zásobu a posilovat, nebo nalé-
zat vztah ke knihám. Název publi-
kace má evokovat chuť vzít knihu 
do ruky nejen ve školní lavici, ale 
i na lavičkách v parcích a sadech. 

-red-

Vítězové soutěže Seifertův Žižkov 
převezmou ceny 
Celostátní soutěž Seifertův Žižkov 
má své vítěze. Vyhlášení výsledků 
se uskuteční 21. 9. v aule základní 
školy J. Seiferta. Stane se tak dva 
dny před 115. výročím narození 
básníka Jaroslava Seiferta, jedi-
ného českého nositele Nobelovy 
ceny za  literaturu a  žižkovského 
rodáka, na jehož počest městská 
část soutěž uspořádala.

Na slavnostní předání cen jsou po-
zváni autoři deseti nejlepších děl. 
„Při této příležitosti vydáme sborník 

třiceti nejlepších prací, který dostanou 

všichni účastníci a který bude k dispozici 

v Infocentru Prahy 3 a v KC Vozovna,“ 

sdělila radní pro školství Jaroslava 
Suková. Do prvního ročníku soutě-
že poslali žáci 2. stupně základních 
škol z celé republiky 72 příspěvků, 
které odborná porota vyhodnotila 
a vybrala vítěze. „Cílem naší soutě-

že bylo vzbudit u studentů hlubší zájem 

o literaturu a inspirovat je k jejich vlast-

ní tvorbě,“ dodala radní Suková. 
-red-

Uhynulé javory nahradí nové 
Defi cit vláhy s  největší pravdě-
podobností způsobil uhynutí pěti 
z  osmnácti javorů na  Škroupově 
náměstí. Stromy na  jaře již ne-
vyrašily a přes snahu pomoci jim 
zálivkou i  přihnojením nakonec 
nevydržely.

„U stromů se následky sucha projevu-

jí s časovou prodlevou a zejména před-

loňské léto bylo velmi alarmující. Defi -

cit vody, který se v tomto období vytvořil, 

zřejmě není vyrovnán do současnos-

ti,“ sdělil radní pro životní prostře-
dí Jan Materna. Vzhledem k tomu, 

že ostatní stromy stejného kultiva-
ru žijí, nejedná se o nevhodný vý-
běr druhu. Spíše se dopad suchého 
počasí projevil u jedinců již oslabe-
ných různými stresovými faktory, 
které v komplikovaných městských 
podmínkách nelze přesně specifi -
kovat. Uschlé dřeviny nezbylo než 
odstranit. Na jejich místo budou vy-
sazeny nové javory téhož kultivaru, 
aby zůstal zachován charakteristic-
ký vzhled místa. Výsadba proběhne 
na podzim tohoto roku. 

kam

zpravodajství

Sprejerské nápisy mizí z fasád
Praha 3 čistí fasády domů poničených graffi  ti. Od začátku prázdnin, kdy se Antigraffi  ti program 
fi nancovaný městskou částí rozjel naplno, se podařilo očistit přes šest desítek domů poničených 
nechtěnými malůvkami sprejerů.

Městská část nemůže 
provádět odstraňová-
ní graffi  ti bez závaz-
ného stanoviska pa-

mátkářů. Na začátku června vydal 
odbor památkové péče magistrá-
tu souhlasné stanovisko týkající se 
112 domů v ochranném pásmu pa-
mátkové rezervace, tj. mimo území 
městské památkové zóny, tedy ob-
last od Ohrady k Jarovu. „Na zákla-

dě toho již bylo provedeno odstranění 

graffi  ti na 60 domech, z toho u pěti ob-

jektů opakovaně, celkem bylo očištěno 

na 1 500 m2 fasád.Mimo to probíhá od-

straňování graffi  ti ze stavebních prvků 

a mobiliáře v parcích,“ řekla starostka 
Vladislava Hujová. 

V památkové zóně byla zatím vy-
dána souhlasná stanoviska pro 49 
domů a jeden nesouhlas z důvodu 
špatného stavu fasády domu. Proces 
schvalování probíhá pro dalších 426 
objektů a závazné stanovisko odbo-
ru památkové péče MHMP bude 
po doručení městské části zasláno 
vlastníkům objektů. 

Aby se majitelé nemovitostí ne-
museli na památkáře obracet indi-
viduálně, podává na základě zpl-
nomocnění městská část Praha 3 
žádosti hromadně. „Bohužel, nedoká-

žeme žádným způsobem zdlouhavý roz-

hodovací proces odboru památkové péče 

urychlit. Nicméně věřím, že památkáři 

stanoviska do konce září vydají a hned 

na to začneme odstraňovat následky 

vandalismu z nemovitostí, které jsou 

přihlášeny do antigraffi  ti programu,“ 

dodává starostka Hujová.
V programu odstraňování graffi  ti 

na soukromých objektech na území 
Prahy 3, fi nancovaného městskou čás-
tí na základě smluv s vlastníky domů, 
je dosud zaevidováno 975 přihlášek 
a uzavřeno již 818 smluv. Program je 
stále otevřený a vlastníci nemovitos-
tí na území Prahy 3 mají možnost se 
dále hlásit. MČ Praha 3 vypsala ve-
řejnou zakázku v předpokládané výši 
28 milionů korun na dodavatele, kte-
rý bude po dobu čtyř let odborné od-
straňování graffi  ti zajišťovat. 

-red-

Při odstraňování graffi ti se postupuje s maximální šetrností vůči fasádám domů.

Foto Radko Šťastný

DO LAVIC A 

Pracovní listy pro školáčky připravili ředitelé společně s učiteli základních škol z Prahy 3.

Uschlý javor na Škroupově náměstí.  Foto Katka Maršálová
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Kam se psem bez vodítka poradí 
mapky v ulicích
Kde může pes volně pobíhat a kterým místům se musíte vyhnout? Pejskařům nově napoví 
přehledné mapky, které Praha 3 plánuje umístit na stojany se sáčky na psí exkrementy. 

Jde o zcela nový informační 
systém, který občanům i ná-
vštěvníkům neznalým míst-
ních pravidel Prahy 3 pomůže 

zorientovat se v tom, kde se nalézají 
lokality s možností volného pohybu 
psů a kde naopak je pohyb psů zaká-
zán. „Věříme, že uvedené usnadnění pří-

stupu k informacím bude užitečné a pře-

dejde se tak mnohým nedorozuměním 

týkajícím se pohybu psů ve veřejné zele-

ni,“ uvedla k novince starostka Vladi-
slava Hujová. Samolepky s vyznače-
ním ploch budou umístěny na téměř 
300 stojanů. „Aby byly mapky dostatečně 

přehledné a čitelné, rozdělili jsme území 

městské části na několik oblastí. Komplety 

a stojany budou opatřeny mapkami vždy 

té oblasti, v níž se nacházejí,“ doplnil Jan 
Materna, zástupce starostky zodpo-
vědný za oblast životního prostředí. 
Mimo to budou na koše umístěny sa-
molepky s telefonním kontaktem na 
fi rmu zajišťující obsluhu, na kterou je 
možno se obrátit v případě závady.

Informační kampaň tak nava-
zuje na předprázdninovou kam-
paň dočasných nástřiků na chodní-
cích, jejímž cílem bylo humorným 

způsobem apelovat na neukázněné 
pejskaře, aby po svých mazlíčcích 
exkrementy uklízeli a neznečišťovali 
veřejná prostranství.

Právě snadno dostupné koše a sáč-
ky na psí exkrementy na ulicích a plo-
chách veřejné zeleně mají přispět 
k udržování čistoty. Na území Prahy 3 
je 182 kompletů, tzn. košů se zásobní-
ky na sáčky, a dalších 115 samostatných 
stojanů se sáčky. Obsah košů se vyváží 
2x týdně – v úterý a ve čtvrtek, sáčky 

se doplňují v režimu pondělí – stře-
da – pátek, tj. 3x za týden. V případě 
zvýšené zátěže na konkrétních místech 
obsluha operativně reaguje. Komplet-
ní provoz, tj. vyprazdňování košů, 
doplňování sáčků a udržování těchto 
zařízení ve funkčním stavu, zajišťuje 
městská část. V souvislosti s provo-
zem košů na psí exkrementy městská 
část apeluje na občany, aby do těch-
to košů neodkládali jiné odpady, pro 
který jsou v ulicích i parcích určeny 
koše na směsný odpad. Skutečnost, 
že v „psích“ koších se často nacházejí 
např. PET lahve a další nesourodý od-
pad, obsluhu značně ztěžuje. 

Katka Maršálová 

zpravodajství

Praha 3 hledá podnikatele roku
Praha 3 si zvolí ty nejlepší podni-
katele a  živnostníky za  rok 2017. 
Ve  dvoukolové anketě mají sami 
obyvatelé třetí městské části mož-
nost jak nominovat, tak i hlasovat, 
odborná porota pak vybere vítěze. 
Radnice chce soukromníkům po-
moci s rozvojem služeb.

Kdo má nejlepší kávu? Kde vás 
perfektně ostříhají nebo nabídnou 
nejlepší svíčkovou? Otázky, které 
si můžou začít podkládat všich-
ni obyvatelé Prahy 3. Do prvního 
kola ankety Podnikatel a živnost-
ník roku 2017 totiž mohou právě 
oni navrhnout své oblíbené pod-
niky či živnostníky. Podmínkou je, 
aby nominaci podnikatelé potvrdi-
li! Ti se do ankety mohou přihla-
šovat také sami. Souběžně s no-
minací už budou lidé moci také 
udělovat své hlasy. Nominace i hla-
sování odstartují 1. října.

Anketa si dává za cíl podpořit 
zdejší podnikání a pomoci úspěš-
ným podnikům zviditelnit se. „Pro 

nás je důležité zvyšovat spokojenost, 

jak ze strany živnostníků, tak i občanů. 

Pro živnostníky hledáme způsob, jak je 

podpořit. Pro občany pak, jak je pozvat 

tam, kde se jim za dobré peníze dostane 

kvalitních služeb,“ řekla starostka Pra-
hy 3 Vladislava Hujová.

Odvětví, ve kterých se bude sou-
těžit, je tolik, kolik existuje řeme-

sel. Přes služby, obchod, restau-
ratérství, kavárenství až po sport 
a kulturu. Garantem kvality bude 
odborná porota. Ta na základě udě-
lených hlasů občanů v prvním kole 
vybere z těch s největším počtem 
hlasů tři nejlepší v dané kategorii. 
Vybírat se bude také absolutní ví-
těz za podnikatele a živnostníky 
nebo speciální cena poroty – pod-
nikatel s největším společenským 
přínosem a nejúspěšnější začínající 
podnikatel.

Nominovat můžete v prvním 
kole odevzdáním hlasovacího líst-
ku nebo na adrese www.podnikatel-
-roku-praha3.cz, kde je možné po-
sléze také udělovat hlasy, a to od 
1. října 2017. 

Vítězové se budou moci hono-
sit titulem „nejlepší“ ze svého obo-
ru, městská část je proto přesvědče-
na, že bude pro obyvatele Žižkova, 
Vinohrad i Jarova anketa přínosem 
a budou se chtít sami zapojit. Vy-
hodnocení proběhne v lednu 2018. 

-red-

Místo heren nové provozovny a obchody
Před sedmi lety bychom v Praze 3 
napočítali 120 heren. Někteří pro-
vozovatelé nechtěli opustit tento 
druh podnikání dobrovolně, proto 
následovala řada trestních ozná-
mení a  ilegální herní automaty 
zabavovala policie. Výsledky se 
postupně dostavily a  nelegální 
herny se mění na obchody a  re-
staurace. Příkladem je nedávná 
proměna prostoru v  Seifertově 
ulici 50 v těsném sousedství tram-
vajové zastávky Lipanská. Hernu 
vystřídala non-stop provozovna 
s  občerstvením nabízejícím me-
xickou kuchyni.

V současné době je na základě praž-
ské vyhlášky povolen provoz pěti 
kasin a mezi městskou částí a pro-
vozovateli sázkových her byla uza-
vřena přísnější pravidla stanovená 

kodexem provozovatelů sazkových 
her. Další dvě kasina v pražské vy-
hlášce, která stanoví místo a čas pro-
vozu, uvedena nejsou, přesto legálně 
fungují. „Rada městské části před dvěma 

lety požádala o vyjmutí dvou provozoven 

na adresách Seifertova 465/15 a Koně-

vova 2153/223 z vyhlášky, a to z důvodu 

bezpečnostní situace v okolí kasin. Ve vy-

hlášce již nejsou tyto provozovny uvedeny, 

přesto jsou v nich provozovány legálně 

výherní automaty na základě předchozí-

ho povolení ministerstva fi nancí. V těch-

to případech doposud není ukončeno 

správní řízení ve věci rušení povolení 

vydaných k provozování hazardních her 

ministerstvem fi nancí,“ vysvětluje sta-
rostka Vladislava Hujová.

Povolená kasina jsou na adresách 
náměstí Jiřího z Poděbrad 853/16, 
Husitská 109/66, Koněvova 1686/112, 
Koněvova 1956/214, Prokopova 
150/19. Praha 3 vyzývá své občany, 
kteří mají aktuální informace o vý-
skytu hracích automatů ke spoluprá-
ci při odhalování případných nele-
gálních heren. Pokud hrací automaty 
jsou na jiných adresách, pak se zce-
la jistě jedná o nelegální provozová-
ní. Informaci o černých hernách lze 
zaslat či oznámit na webových strán-
kách Celní správy nebo na email 
podatelna@cs.mfcr.cz. 

 Katka Maršálová

Bývalou hernu v Seifertově 50 nahradila provozovna s občerstvením. 

Herna skončila. Provoz automatů na této 

adrese nebyl podle pražské vyhlášky legální. 

V p ípad  závady kontaktujte dispe ink 
Pražských služeb, a.s. na telefonním ísle 284 091 686.

KOŠ JE UR EN POUZE NA SÁ KY S PSÍMI EXKREMENTY

samolepka na koše_vybrane_250x52.indd   1 18.8.2017   9:40:39

Praha 3 podpořila Lékaře bez hranic 
Peněžitý dar 50 tisíc korun putuje 
z Prahy 3 na činnost humanitární 
organizace Lékaři bez hranic v ČR.

„Jsem ráda, že tato v dnešní době tolik 

důležitá organizace sídlí u nás v Praze 3 

a vážím si toho, že rada můj návrh na 

přidělení daru podpořila, i když je ta-

ková kapka v moři toho, co by bylo po-

třeba,“ uvedla starostka Vladislava 
Hujová.  

Lékaři bez hranic jsou meziná-
rodní humanitní organizací po-
skytující odbornou zdravotnickou 
pomoc lidem v ohrožení – v ozbro-
jených konfl iktech, během epide-
mií, hladomorů či po přírodních 
katastrofách. Všechny tyto situace 
vyžadují rychlou reakci se speciali-
zovanou lékařskou a logistickou po-
mocí. Působí ve zhruba 70 zemích 
světa, kde poskytují zdravotnickou 

a humanitární pomoc ve více než 
400 projektech. Lékařské progra-
my sahají od základních očkovacích 
kampaní až po komplexní chirurgic-
ké zákroky. Kromě toho se zasazují 
za cenově dostupné a vysoce kvalitní 
léky pro ty nejchudší ve světě. 

Lékaři bez hranic v České repub-
lice byli založeni v roce 2006. Hu-
manitární a zdravotnické projekty 
v terénu podporují náborem nových 

dobrovolníků, získáváním fi nanč-
ních prostředků a zvyšováním po-
vědomí o humanitárních krizích 
prostřednictvím médií a veřejných 

aktivit. Více o projektech i o tom, jak 
se stát podporovatelem lze najít na 
www.lekari-bez-hranic.cz. 

-red-
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Praha 3 má novou chytrou lavičku
V rámci projektu Smart City získa-
la Praha 3 nový smart prvek. Jde 
o  „chytrou lavičku“ a  posedět si 
na ní můžete na nám. Jiřího z Po-
děbrad. Stejně jako zastávka Hu-
sinecká s  Wi-Fi připojením nebo 
interaktivní informační tabule 
na budovách úřadu cílí na usnadně-
ní a zjednodušení běžného života.

Prahy 3 v červnu uspěla v soutěži 
Chytrá města pro budoucnost a roz-
hodně se nechystá usnout na vavří-
nech, proto v létě přibyl na náměstí 
Jiřího z Poděbrad další smart ob-
jekt.  Krom toho, že na ní můžete 
jednoduše posedět nebo se uvelebit 
s knížkou, nabízí i celkem netradič-
ní možnosti. Mimo Wi-Fi připojení 
je její součástí i USB konektor, kte-
rý umožňuje přímo na místě nabíjet 
mobilní telefony. „S každým dalším 

objektem děláme krok vpřed. Snad kaž-

dému se stalo, že ve chvíli, kdy něco po-

třeboval zařídit, zavolat si, vybil se mu 

mobil. Jsem rád, že s pomocí projektu 

Smart City můžeme takto lidem usnad-

nit život,“ uvedl zástupce starostky 
Alexander Bellu, který má koncepci 
Smart City na starost.

Tím však nejsou vyčerpány všech-
ny benefi ty této na první pohled ne-
nápadné lavičky. Skrze senzory má 
městská část možnost získávat data 

o hluku, teplotě a vlhkosti v dané 
oblasti. Nad její celodřevěnou kon-
strukcí v odstínu dubového dřeva se 
nachází drobný přístřešek. Jedná se 
o solární panel, díky kterému je lavič-
ka schopná se sama nabíjet a neod-
čerpává žádnou energii ze sítě.

„V tuto chvíli se jedná o pilotní pro-

jekt. Během následujícího půl roku bu-

deme vyhodnocovat její využití, zda se 

jedná o objekt, který je žádaný,“ dodal 
Alexander Bellu. Náklady na poří-
zení lavičky byly ze strany městské 
části nulové – jedná se o součást pro-
jektu magistrátu a operátora ICT, 
po jehož ukončení bude mít městská 
část možnost lavičku odkoupit. 

-red-

Nová sezóna v Atriu láká na kvalitu
V  srdci Žižkova, v  ulici Čajkov-
ského, plné vysokých činžáků, 
se skrývá oáza klidu a  pohody. 
Příjemná zahrada s barokní kaplí 
nabízí mnohem více než odpoči-
nek v klidném prostředí. Do jedi-
nečných prostor Atria můžete zajít 
na kvalitní výstavu nebo unikátní 
koncert. 

Atrium na Žižkově je jedinečný 
prostor, který, ač funguje už delší 
dobu, byl v minulosti v kultuře tak 
trochu popelkou. Za poslední rok 
se ale ukázalo, že na pražské mapě 
umělecké kvality stoupá stále výše. 

Příspěvkové organizaci MČ Pra-
ha 3 Za Trojku se v letošním roce 
podařilo do prostoru výstavní síně 
Atria dostat mladé umělce, kteří 
svým talentem a potenciálem stojí 
poněkud mimo střední proud a do-
káží zaujmout neobvyklým nábo-
jem a představivostí, kterou oceňuje 
kromě návštěvníků z řad pražských 
i mimopražských občanů i odborná 
veřejnost. Zaujala i dramaturgie vý-
tvarných vernisáží, ve které se v rov-
nocenném partnerství propojuje 
výtvarné umění s hudbou. Prostor 
barokní kaple, který v minulos-
ti hostil většinou lokální hudeb-
ní uskupení, nyní ukazuje, že jsou 
i jiné možnosti. Vystupují zde hu-

dební špičky vážné hudby, ale také 
alternativní hudebníci okrajových 
žánrů, kteří mají co říci i ve světě.

„Bylo mým cílem, že jako radní pro 

kulturu přivedu mezi historické zdi 

Atria umění, které není prvopláno-

vě komerční a dokáže nabídnout pro-

gram, jaký nenajdete na každém rohu. 

Jsem nesmírně rád, že se to daří, i když 

např. vážná hudba v netradičním pro-

vedení či okrajové žánry nemusí být šál-

kem čaje pro každého. Z mého pohledu 

ale právě tato jedinečnost korespondu-

je s prostředím Atria, které rovněž není 

tuctovým kulturákem z totalitní doby,“ 
konstatuje Alexander Bellu, zástup-
ce starostky. 

Ředitel organizace Za Trojku Jiří 
Snítil, doplňuje: „Pro příští obdo-

bí se dramaturgie soustředí především 

na kvalitu. To znamená, že na sezonu 

do budoucna plánujeme přibližně osm 

hudebních akcí, které ale budou skuteč-

ně kvalitní a jedinečné, vysoce převy-

šující standard. V nastoupeném trendu 

výtvarného umění hodláme pokračo-

vat a představovat návštěvníkům jen to 

nejlepší.“ 

Sezonu zahájí hudba
Nová sezona zde odstartuje 5. 9. 
jedinečným koncertem Zvuková 
mapa Miroslava Srnky. Prague Mo-
dern, ansámbl soudobé hudby, zde 

představí živou zvukovou instala-
ci vytvořenou pro projekt Nahlížet 
nasloucháním I. / Listening Eyes I., 
ve kterém se setkávají čeští výtvar-
ní umělci a skladatelé, aby spolu 
hledali nové způsoby komunika-
ce. V rámci prvního setkání půjde 
o spolupráci výtvarnice Kateřiny 
Vincourové a skladatele Miroslava 
Srnky. Celý měsíc můžete zažít pro-
pojení hudby a výtvarného umění, 
které láká nejrůznější umělce i laiky. 

V říjnu se od pátku 6. 10. do ne-
děle 8. 10. stane Atrium hlavním 
prostorem pro pořádání II. ročníku 
mezinárodního festivalu Žižkovská 
loutka. Program zde bude součas-
ně probíhat na několika scénách. 
Na třicet představení bude k vidění 
na několika scénách právě v prosto-
ru Atria na Žižkově a také v KC Vo-
zovna. Více najdete na www.zizkov-
skaloutka.cz 

Klidná a příjemná zahrada Atria 
přímo vybízí k posezení. K doplně-
ní komfortu návštěvníků má orga-
nizace Za Trojku ambici v co nej-
kratším čase zpřístupnit v denním 
provozu i vnitřní kavárnu. Fungo-
vat by měla nejen uvnitř, ale při 
příznivém počasí ve vnitřním Atriu 
i na venkovní zahradě. 

-red-

Nezapomenutelná paní Olga
Že byla naše bývalá první dáma sku-
tečnou osobností potvrdili návštěv-
níci vernisáže výstavy Olga Havlová 
a Výbor dobré vůle v Atriu na Žižko-
vě, která trvala až do konce srpna.

Za účasti mnoha návštěvníků, České 
televize a dalších médií byla 3. srpna 
v Atriu na Žižkově zahájena výstava 

33 fotografi í, které Olgu Havlovou 
ukazují nejen se známými lidmi, ale 
především při setkávání s těmi, kteří 
potřebují naši pomoc. 

Vernisáže, kterou pořádala pří-
spěvková organizace Za Trojku, se 
účastnili i mnozí přátelé Olgy Havlo-
vé. Spolu s zástupkyní starostky Lucií 
Vítkovskou, která zastoupila zástup-

ce starostky Alexandra Bellu a přečet-
la v úvodu pár slov, zavzpomínali 
na paní Olgu i disidentka a lékařka 
Milena Černá, jeden z autorů fotogra-
fi í Přemysl Fialka a své zážitky přida-
la i přítelkyně paní Olgy, publicistka 
Petruška Šustrová a mnozí další. 

Na počest bývalé první dámě 
po vernisáži zahráli v Atriu Plastic 
People of the Universe. I členové le-
gendárních „PPU“, kapelník Pepa 

Janíček a proslulý saxofonista a zpě-
vák Vráťa Brabenec, přidali kromě 
famózního koncertu několik příhod, 
které osobně zažili s nezapomenu-
telnou paní Olgou.

Návštěvníci vernisáže se v zaplně-
ném Atriu skvěle bavili a odcházeli 
s pocitem, že Olga Havlová nebude 
nikdy zapomenuta a vždy bude pat-
řit na Žižkov. 

-red-

zpravodajství

Trhy na Jiřáku v průzkumu obstály 
na dvojku, radnice plánuje nová zlepšení
Oblíbené Trhy na Jiřáku potvrzují, že patří mezi 
nejnavštěvovanější pravidelné akce svého druhu v Praze. 
A to nejen díky pestré nabídce sortimentu, ale také díky své 
atmosféře. Návštěvníci po půl roce fungování Trhů na Jiřáku 
pod správou městské části Praha 3 hodnotí jejich úroveň 
průměrnou známkou dva. Vyplývá to z průzkumu, který si 
městská část nechala zpracovat mezi obyvateli Prahy.   

Jsem moc rád, že se nepotvrdily 

různé zaručené spekulace, že o 

trhy nebude mít nikdo zájem, 

když je bude pořádat naše měst-

ská část. Se službami jsou lidé spokoje-

ni.  Zjistili jsme ale, že musíme přidat, 

co se týče pořádku a nějakého toho místa 

k odpočinku. To jsou věci, které postup-

ně zavádíme, takže věřím, že příště bude 

hodnocení ještě lepší,“ říká zástupce 
starostky Prahy 3 Alexander Bellu, 
do jehož kompetence trhy spadají.

Oproti „černým scénářům“, které 
malovali odpůrci nového řešení trhů, 
se Trhy na Jiřáku podle 36 % respon-
dentů zlepšily. Podle 14 % dokonce 
výrazně. Ke zhoršení trhů došlo pou-
ze podle 17 % dotazovaných. Další 
31 % uvedlo, že Trhy jsou na stejné 
úrovni a zbývajících 16 % na danou 
otázku neumělo odpovědět nebo 
nevědělo. 

Městská část Praha 3 převzala pod 
svá křídla organizaci oblíbených trhů 

na náměstí Jiřího z Poděbrad začát-
kem letošního roku. O přípravu a or-
ganizaci trhů se tak od ledna stará ak-
ciová společnost Správa zbytkového 
majetku Prahy 3. 

Průzkum se uskutečnil na vzorku 
912 respondentů, kteří žijí na Praze 1, 
2, 3 a 10. Sběr dat probíhal od 6. do 
17. června 2017. 

-red-
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Slovinské dny na Praze 3
V září bude náměstí Jiřího z Poděbrad hostit akci 
Slovinské dny. Cílem je návštěvníkům představit perlu 
urbanismu a rodiště architekta Jože Plečnika, slovinskou 
Lublaň.  

Jiřák se v sobotu 23. 9. pro-
mění na slovinskou atmosfé-
rou nabité prostředí s pro-
gramem, který představí 

Lublaň jak po stránce kulturní, tak 
i gastronomické. Akci pořádá hlavní 
město Praha ve spolupráci se slovin-
skou Lublaní. V rámci Slovinských 
dnů se můžete těšit na několik zají-
mavých kapel, které celou akci do-
provodí, například slovinští Marko 
Hatlak Band. Poslechnout si bu-
dete moci i tradiční slovinské pís-
ně, pop funk nebo jazz. Dále bude-
te mít možnost navštívit například 
venkovní knihovnu, která nabídne 
čtení pro malé i velké návštěvníky. 
Milovníky mezinárodní gastrono-
mie jistě zaujme výběr tradičních 
slovinských specialit. A pořadatelé 
pamatují i na návštěvníky, kteří si 
rádi vychutnají kvalitní kávu v pří-
jemném prostředí. Na místě bude 
možné navštívit Plečnikovu kavár-
nu, která ponese jméno slavného ur-
banisty a bude vybavena i několika 
jeho uměleckými díly. „Se slovinskou 

stranou spolupracujeme dlouhodobě 

na zapsání Kostela Nejsvětějšího Srd-

ce Páně na seznam Unesco,“ říká ve-
doucí odboru kultury Eva Hájková 
a dodává: „Máme tedy velkou radost, 

že právě tato akce rozšiřuje povědomí 

o Lublani“.

Návštěvníci budou moci poznat 
Lublaň nejen jako rodiště a půso-
biště mimořádného architekta Jože 
Plečnika, autora kostela Nejsvětější-
ho Srdce Páně, ale i jako metropo-
li. Lublaň je město plné nádherné 
architektury, spojené s její bohatou 
historií a především právě s působe-
ním Jože Plečnika, jehož architektu-
ra dává Lublani nezaměnitelný ur-
banistický ráz. Na druhou stranu se 
jedná i o moderní a pulzující město 
plné zeleně, nabízející místa jak pro 
zábavu, tak i pro odpočinek. A prá-
vě v tomto světle chce slovinská stra-
na v rámci projektu Slovinské dny 
své hlavní město představit.  

Sobotní program na Jiřáku je ale 
jenom jednou z mnoha částí této kul-
turní události, akce se totiž odehra-
je v různých formách po celé Praze. 
Od 2. 9. do 28. 9. bude v Obecním 
domě ke zhlédnutí výstava fotografi í 
od Matevže Paternostera „Plečnikova 
Lublaň“. 22. 9. se bude v kině Evald 
promítat Rodinný fi lm slovinského re-
žiséra Olmo Omerzu. 

-red-
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Už pojedenácté rozezní Prahu cyklozvonění 
Ukažte všem, že jezdit po Praze 
na kole je nejen bezpečné, ale i 
příjemné. Přijďte si užít nedě-
li 17. září na rodinném festivalu 
Pražské cyklozvonění. Od 10 do 
17 hodin čeká v cíli na všechny 
účastníky tradiční zvonění a po-
řádná porce sportovních i odpo-
činkových aktivit. 

V Kaizlových sadech nedaleko praž-
ské Invalidovny v Praze 8 bude bo-
hatý program včetně soutěží pro 
děti, testování nových kol atd. Sku-
piny cyklistů ze všech zapojených 
městských částí se budou postupně 
spojovat a do cíle dorazí společně. 
Pojede se především po páteřních 
cyklotrasách.

Hlavním cílem tohoto festivalu 
pohybu je posílení komunity v měst-
ských částech a propagace páteř-
ních cyklotras Prahy. Rodinné od-
poledne potom dá zažít atmosféru 
babího léta a prodloužit si na chvíli 
prázdniny.

Na odpolední festival plný zába-
vy, exhibicí, hudby a soutěží bude 

možné dojet na kole společně s ně-
kterou z více než dvaceti skupin pod 
vedením zkušených cyklistů. Vytipo-
vané trasy povedou v naprosté větši-
ně po bezpečných cestách. Nejdelší 
z nich měří 30 km a vede z Průho-
nic, nejkratší tříkilometrovou cestu 
projedou cyklisté z pražských Vino-
hrad, včetně průjezdu Žižkovským 
tunelem. Cyklojízda má za cíl uká-
zat atraktivní místa, z nichž nejkrás-

nější jsou Prokopské údolí, Modřan-
ská rokle, Chuchelský háj nebo les 
v údolí Kunratického potoka.

Účastníci akce z Prahy 3 se sejdou 
17. 9. v 9.15 na náměstí Jiřího z Po-
děbrad, před Informačním centrem 
MČ P3, vstup je zdarma. O program 
festivalu se letos postará městská část 
Praha 8, podrobné informace nalez-
nete na www.cyklozvoneni.cz. 

 Jan Dvořák

Kostel sv. Michala v Lublani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čas a místo odjezdu cyklistů z Prahy 3
sraz: 9,15 – odjezd: 9,30

náměstí Jiřího z Poděbrad, před 
INFOCENTREM MČ P3

(Milešovská – nám. Jiřího z Poděbrad)
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společenská rubrika

Dům v Křišťanově ulici 18 v této době prochází rekonstrukcí. Foto Radko Šťastný

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 přihlá-
sit osobně od 6. 9. 2017 ve dnech 
určených pro veřejnost, tj. pondě-
lí a středa mezi 9. a 15. hodinou 

u Bc. Kateřiny Tůmové, v budově 
ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, míst-
nost č. 210 nebo od 7. 9. 2017 v pra-
covní dny mezi 9. a 14. hodinou na te-
lefonním 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,

v dubnovém čísle Radničních novin jsem si se zájmem přečetl mj. o problémech s fotbalovým stadio-

nem  pro FK Viktorii Žižkov. Dovolím si poněkud poopravit vyjádření pí. starostky Hujové, že „fotbalový 

stadion Viktoria Žižkov představuje sportovně-kulturní dědictví Prahy 3“. Podle mého názoru ne stadion, 

ale klub sám představuje toto dědictví. Klub se slavnou historií (vítěz ligy 1927/28, v sezóně 2001/2 přišel 

o titul 5 minut před koncem posledního zápasu), „hrdinu“ slavného románu Karla Poláčka „Muži v offsidu“ 

pociťuje každý pravověrný Žižkovák jako rodinné stříbro.

Byl bych vám vděčný, kdybyste mohli, je-li to možné, tlumočit radním a zastupitelům MČ Prahy 3 moje 

doporučení z výše uvedeného důvodu dotovat klub, jenž již dlouhou dobu bojuje s fi nančními problémy, 

nejen z prostředků na tělovýchovu a sport, ale i na kulturu. Připadá mi, že v dotačním plánu MČ Prahy 3 

na rok 2017 jsou až křiklavě a nepřiměřeně podporovány aktivity Paláce Akropolis s.r.o. (Pavel Hurda?) 

celkovou částkou 594 tis. Kč (!), která je naprosto nesrovnatelná s jakýmikoliv jinými položkami v dotač-

ním plánu 2017. Pamatuji, že již v minulosti nechyběla kritika nepřiměřeného zvýhodňování aktivit Paláce 

Akropolis, podporovaného navíc i z dotací Magistrátu (?) a je pro mne překvapující, že se v tomto směru 

zřejmě mnoho nezměnilo.

Zvýšenými dotacemi FK Viktorie Žižkov by MČ Praha 3 dala najevo svůj zájem na tomto „rodinném stříb-

ru“ a jsem přesvědčen, že by tím iniciovala i vyšší zájem a podporu soukromých sponzorů. Pomozme vy-

řešit problémy se stadionem způsobem, uspokojujícím všechny strany. Plně se ztotožňuji s vyjádřením p. 

Rývy, že pokud by Viktorka měla hrát jinde, nemá cenu, aby hrála vůbec. Nenechme ji padnout, je pro 

Žižkov cennější než Palác Akropolis.

S pozdravem.

Ing. Milan Svoboda, Praha 3

Jaroslava Foglara připomene pamětní deska
Odkaz spisovatele Jaroslava Foglara bude připomínat pamětní deska. Městská část ji umístí 
na dům č. 18 v Křišťanově ulici, kde autor Rychlých šípů bydlel. 6. července uplynulo 110 let 
od narození toho významného představitele českého skautského hnutí.

Jaroslav Foglar prožil na Žiž-
kově mnoho let a jeho at-
mosféru podprahově popsal 
i ve svém díle. Přestože au-

tor Rychlých šípů nikdy neprozra-
dil, kde se nachází kultovní čtvrť 
Stínadla, mnozí čtenáři mezi řád-
ky vyčetli, že dějiště knížky Záhada 
hlavolamu má svůj prapůvod právě 
ve strmých uličkách Žižkova. Pod 
svou skautskou přezdívkou Jestřáb 
vedl po značnou část svého života 
skautský oddíl a motivoval zde dal-
ší a další generace v jejich skautské 
činnosti.

Dědictví po spisovateli provázely 
vleklé spory, které se vyřešily v po-
sledních týdnech. Nadace Jaroslava 
Foglara měla podle spisovatelovy 
závěti převzít jeho pozůstalost, sta-
rat se o ni a zisky odvádět skautům. 
Změna zákonů ale přivedla nadaci 
do likvidace, která trvá již řadu let. 
Teprve nedávno převedl likvidátor 

Jan Ježek majetek zaniklé Nadace 
Jaroslava Foglara na skauty, respek-
tive na novou nadaci Skautskou na-
daci Rychlé šípy Jaroslava Foglara, 
kde je členkou správní rady i starost-
ka městské části Praha 3 Vladislava 
Hujová. Současně došlo likvidáto-
rem k předání zapečetěného bytu 
po Foglarovi. Podle předsedy správ-
ní rady Skautské nadace Jaroslava 
Foglara Tomáše Šídla bylo v bytě na-
lezeno 38 vkladních knížek. Nyní se 
čeká, až úřady připíší vkladní kníž-
ky k Foglarovu dědictví, aby pení-
ze mohly být převedeny do majetku 
skautské nadace. 

Spory se i nadále vedou o au-
torská práva k Foglarovým dílům, 
na něž si dělá nároky stát prostřed-
nictvím agentury DILIA, protože 
podle zákona jsou autorská práva 
nepřevoditelná. 

Katka Maršálová

Vyhlášení Dobrovolníka roku 2017
Již od roku 2011 žižkovská radnice oceňuje ty, kteří dobrovolně vykonávají 

dobrovolnickou činnost minimálně jeden rok. I v letošním roce proběhne oce-

nění vybraných kandidátů v rámci slavnostního večera dne 12. prosince 2017 

v koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově od 18.00 hodin. Večer se můžete 

těšit na doprovodný kulturní program a pohoštění.

Ve  svém dopise co nejlépe popište činnost dobrovolníka, můžete přidat 

i fotografi e. Dopis musí obsahovat i informace o navrhovateli. Uzávěrka přihlá-

šek je 31. října 2017.

Pravidla soutěže „Dobrovolník roku 2017“ jsou k dispozici na webu 
MČ Praha 3.

Návrhy nejlepších trojkových dobrovolníků posílejte od 2. října 2017 emai-

lem: katerinal@praha3, či dopisem na adresu: 

ÚMČ Praha 3, Odbor sociálních věcí, Oddělení prevence a metodické 

podpory, Bc. Kateřina Tůmová, Seifertova 51, 130 00 Praha 3 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A JUBILEJNÍ SVATBY
Přihlášky na podzim 2017 posílejte k rukám 

Petry Mrkvičkové, Lipanská 14, 130 00, Praha 3

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

Zemřel čestný občan Prahy 3 Josef Musil, 
československá volejbalová legenda
Dne 26. srpna odešel na věčnost ve svých 85 letech Josef Musil, nejlepší český volejba-
lista 20. století, který se dvakrát stal mistrem světa i Evropy a na olympijských hrách zís-
kal stříbrnou a bronzovou medaili.

Josef Musil, zapsaný též v Knize cti městské části Praha 3, po šest-
náct let reprezentoval Československo a stal se členem síně slávy 
Českého volejbalového svazu. 

Své první volejbalové krůčky udělal Josef Musil řečený Bulda 
v rodné obci na sokolském hřišti v Kostelní Lhotě v okrese Nymburk. 
Krátce po válce se rodina Musilových stěhuje do Prahy. Josef se 
vyučil tiskařem a  profesi zůstal věrný celý život. Začal hrát ligu, 
po vojně se dostává do ATK a pak hraje za Vysoké školy. V roce 
1949 se stává dorosteneckým mistrem republiky. Na své první mis-
trovství světa odlétá s týmem v roce 1952. Titul mistra Evropy získal 

v letech 1955 a 1958. Mistrem světa je z roku 1956 a 1966 a vicemistrem Evropy z roku 
1967. Mimoto se stal v dresu Slavie pětinásobným mistrem republiky a také mistrem Itá-
lie, kde zvítězil s klubem v Modeně. 

V  mužském volejbalovém týmu se letní olympiády zúčastnil v  roce 1964 i 1968. 
V roce 1964 na letních olympijských hrách v Tokiu získali muži 2. místo. V roce 1968 se 
letní olympijské hry konaly v hlavním městě Mexika. Tady český tým obsadil třetí místo. 

U příležitosti 27. mistrovství Evropy ve volejbale mužů, které se konalo  v České re-
publice a Rakousku, byla vydána poštovní známka a razítko s tváří Josefa Musila.

S manželkou Evou žil v Praze, má jednoho syna, dvě vnoučata a jedno pravnouče. 
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„Stovky skautů a skautek se postavily 
totalitním režimům,“ tvrdí Josef 
Výprachtický
Skauting byl vždycky úzce spjatý s Prahou 3. Nejen že zde byly založeny první organizace, ale 
území Žižkova se stalo inspirací pro dobrodružné romány Jaroslava Foglara, který je i čestným 
občanem městské části Praha 3. Žižkovská radnice aktivně podporuje skautské aktivity skrze svůj 
nadační fond Rychlé šípy Jaroslava Foglara. Nejen o nich se rozpovídal starosta Junáka 
Josef Výprachtický.

Dějiny československého skautingu 
se začaly psát na žižkovské reálce – 
dnes Gymnázium na Sladkovského 
náměstí – kde působil jeho zaklada-
tel Antonín Benjamin Svojsík. Byla 
to náhoda, že je Žižkov v podstatě 
kolébkou skautingu?
V kontextu úvodní věty to samozřej-
mě náhoda nebyla. Svojsík se jako 
středoškolský učitel logicky roz-
hodl, že skauting vyzkouší nejprve 
na zájemcích z řad svých studentů. 
V roce 1911, po své návštěvě Anglie, 
během níž se se skautingem sezná-
mil na vlastní oči, tak ze svých žáků 
sestavil první pokusnou skautskou 
družinu a v létě 1912 pak zorganizo-
val nedaleko Lipnice, v sousedství 
Orlovské myslivny, první skautský 
tábor. 

Svojsík se držel zásady, se kterou 
skauting bojoval jak během ně-
mecké okupace, tak v  období ko-
munismu: „Skauting vylučuje to-
talitu – totalita vylučuje skauting.“ 
Kdy bylo českému skautingu nej-
hůř?
Otázkou si zároveň tak trochu sám 
odpovídáte – každý totalitní režim, 
ať už nacistický nebo komunistický, 
přinesl zákaz skautingu. Větší dopad 
– vzhledem k délce přerušení činnos-
ti – měl samozřejmě zákaz skautin-
gu po únoru 1948. Junák měl po vál-
ce více než 250 tisíc členů, tisíce 
nadšených vedoucích, opět se aktiv-
ně začal účastnit práce mezinárod-
ních skautských organizací WOSM 
a WAGGGS, kterých byl členem. 
To vše pak na téměř 40 let (s krát-
kou přestávkou v letech 1968–1970) 
přerušil nástup komunistické totali-
ty. Po roce 1989 tak Junáku chyběly 
celé generace skautů a skautek, což 
se samozřejmě projevilo v mnoha 
oblastech činnosti.

Asi ne náhodou bylo mnoho skautů 
v protifašistickém odboji. Na které 
hrdiny by se nemělo zapomenout?
Zapomínat bychom neměli na ni-
koho, hrdinství, které nebylo vidět 
na první pohled, nebylo o nic men-
ší. Cena byla mnohdy stejná – ztrá-
ta svobody či dokonce života, čas-
to nejen vlastního, ale celých rodin. 
Skautem byl např. npor. Adolf Opál-
ka, velitel skupiny Out Distance, 
který se podílel na přípravě atentá-
tu na Heydricha a společně s dalšími 
šesti parašutisty zemřel na kúru pra-
voslavného kostela svatých Cyrila 

a Metoděje v Resslově ulici. Zná-
mý je také příběh pěti skautů z 30. 
oddílu z Moravské Ostravy, kteří se 
aktivně účastnili odboje, byli zatče-
ni a na samém konci války – 24. 4. 
1945 – popraveni gestapem na hřbi-
tově v polském Těšíně. Jejich hr-
dinství připomíná kamenná mohy-
la na Ivančeně (v sedle Lysé hory 
v Beskydech), kde se v den sv. Jiří 
každoročně scházejí stovky skautů 
a skautek. Rád bych připomněl, že 
podobně, jako skauti a skautky byli 
součástí odboje v období nacistické 
totality, se stovky skautů a skautek 
postavily také totalitnímu komunis-
tickému režimu.

Legendární se stala Svojsíkova 
cesta do Vorlovských lesů na Lip-
nici, kde postavil v  roce 1912 prv-
ní skautský tábor v  českém krá-
lovství. Jak vypadaly první začátky 
skautingu u nás?
Skauting přinášel něco zcela nového 
– táboření a pobyt v přírodě tehdy 
rozhodně nebyl běžný způsob tráve-
ní volného času a skauty tak občas 
vyháněli z lesů s podezřením, že se 
jedná o nekalé živly.  Rozvoj skau-
tingu výrazně zpomalila 1. světová 
válka – mnozí vedoucí byli povo-
láni do armády, nicméně skauti po-
máhali např. v rámci Červeného kří-
že a v roce 1918 se aktivně zapojili 
do dění v souvislosti s vyhlášením 
Československé republiky, známá 
je třeba tzv. skautská pošta, která se 
spolehlivě starala o doručování zási-
lek v tomto období.

Zmiňovaná cesta na Lipnici se sta-
la hlavním motivem Foglarova ro-
mánu Hoši od  Bobří řeky. Které 
další skautské aktivity se staly in-
spiracemi pro jeho další díla?

Jaroslav Foglar – Jestřáb vedl svůj 
oddíl více než 60 let a inspirací pro 
jeho knihy z oddílového prostře-
dí byly právě příhody, které prožil 
s chlapci svého oddílu pražská Dvoj-
ka. Inspirací pro příběhy Rychlých 
šípů a knižní série Záhada hlavola-
mu pak byly, kromě skutečných od-
dílových zážitků, také vzpomínky 
na vlastní klukovskou partu a dal-
ší jí podobné, atmosféra nejstarších 
pražských čtvrtí a třeba i drobné 
zprávy z novin. 

Jaroslav Foglar by letos v červenci 
oslavil 110. narozeniny. Čtou dneš-
ní skauti stále jeho knížky, nebo se 
jimi jinak inspirují?
Jestřábovy knihy jsou mezi dětmi 
stále populární, byť se oproti minu-
losti snižuje věk jejich čtenářů a na-
bídka dětské literatury je neporov-
natelně větší, nehledě na skutečnost, 
že děti obecně čtou méně. Myslím, 
že dnešní děti na knihách přitahuje 
stále totéž – uvěřitelnost popisova-
ných příběhů, dobrodružství, par-
ta kamarádů a lákavé tajemno cha-
rakteristické třeba pro stínadelskou 
trilogii.

Městská část Praha 3 zřídila Na-
dační fond Rychlé šípy Jarosla-
va Foglara za  účelem formová-
ní osobnosti dětí a  mladých lidí 
a péče o dílo a archiv Jaroslava Fo-
glara. Do jaké míry mají dotace vliv 
na  činnost skautských organizací 
v Praze 3?
Skautská střediska a oddíly samo-
zřejmě hledají a vítají další zdroje 
fi nanční podpory své práce a tedy 
i grantů vypisovaných zmiňovaným 
nadačním fondem. V případě vypsá-
ní grantů skauti tuto možnost rádi 
a zpravidla úspěšně využijí. Granty 
pak mohou  oddílům pomoci např. 
zajistit lepší materiální zabezpečení 
pro práci s dětmi – ať už v oddílech, 
nebo třeba při pořádání akcí pro šir-
ší veřejnost. 

Jaké jsou dnešní děti oproti před-
chozím generacím?
Společné mají určitě to, že je stále 
láká dobrodružství zažité s partou 
dobrých kamarádů. Oproti předcho-
zím generacím se jim nabízí spousta 
dalších možností jak trávit volný čas 
– ať už aktivně, nebo pasivně. Zdá 
se však, že se skautingu daří v této 
konkurenci zdárně obstát – v po-
sledních deseti letech počet členů 

Junáka – českého skauta kontinu-
álně roste a mnohé oddíly aktuál-
ně řeší problém, jak uspokojit velký 
zájem ze strany dětí a rodičů, který 
často převyšuje kapacitní možnosti 
oddílů. 

Když srovnáme skauting před 100 
lety se současností, proměnily se 
v čase nějaké jeho původní ideje?
Poslání skautingu, tedy podporo-
vat všestranný rozvoj osobnosti dětí 
a mladých lidí a vést je k zodpověd-
nosti za sebe a okolní svět, je platné 
dnes, stejně jako před více než stole-
tím, kdy skauting vznikl. 

Do  jaké míry navazuje skauting 
na  svůj původní armádní charak-
ter? Stále se dodržují pořadové ná-
stupy nebo pochodování, anebo 
se junáctví skauting aklimatizoval 
zcela do dnešní doby?
Pro český (československý) skauting 
bylo od začátku charakteristické 
to, že se neinspiroval pouze baden-
-powellovským skautingem. Další 
osobností, od které Svojsík čerpal 
inspiraci, byl E. T. Seton a jeho wo-
odcra� , tj. lesní moudrost americ-
kých Indiánů.  Dnešní oddíly často 
mají nějaké tradiční rituály např. za-
hájení či ukončení schůzek, táboro-
vých nástupů apod. – rozhodně to 
však nejsou pořadová cvičení, jaká 
byla běžná v počátcích skautingu 
nebo v období 1. republiky.

Používají dnešní skauti moderní 
technologie během svých aktivit? 
Nebo je buzola stále nepostrada-
telnou věcí během výprav?
Míra využívání moderních techno-
logií samozřejmě závisí na vedení 
toho kterého oddílu. Obecně mohu 
říci, že se jim dnešní skauti a skautky 
rozhodně nevyhýbají – běžnou sou-
částí výprav je třeba pátrání po „keš-
kách“, využívají mapové aplikace 
nebo pomocí telefonu hledají třeba 
dopravní spojení.  Desítky oddílů se 
zapojily do prázdninové hry  s ČT 
Chci probudit Déčko, na níž Junák 
– český skaut participuje, a v rám-
ci ní připravily a pečují o „kešky“, 
po kterých účastníci hry pátrají. Bu-
zola – a obecně další možnosti orien-
tace v terénu – přesto není „out“, je 
to prostě jedna z variant, dovednost, 
která se i dnes stále může hodit. 

Jakou cestou se snažíte přiblí-
žit mladším generacím, kterým 

historie skautingu již nemusí nic ří-
kat?
Myslím, že historii lze dětem a mla-
dým lidem nejlépe přiblížit prostřed-
nictvím osobních příběhů, příběhů 
jednotlivců, lidí, které znají nebo 
kteří žili u nich ve městě nebo na vsi. 
Nebo formou hry – detektivního pát-
rání, či návštěvou míst s minulostí 
skautingu přímo spojených. Dobře 
se to daří třeba v rámci projektů 
Skautského institutu Skautské století 
(pátrání a sběr vyprávění skautských 
pamětníků) nebo Hrdinové vál-
ky (pátrání po neznámých osudech 
skautů – hrdinů 2. sv. války).  

Co čeká skauting v nejbližší době?
Po prázdninách a táborech čeká 
oddíly zahájení dalšího skautské-
ho roku, spojené s nábory nováčků. 
V prosinci proběhne tradiční rozsví-
cení Betlémského světla, které pak 
skauti a skautky rozvážejí po repub-
lice a roznášejí na veřejná místa, ale 
i třeba starým či osamělým lidem. 
Rok 2018 bude rokem oslav 100. vý-
ročí vzniku ČSR, což se zcela jistě 
odrazí v různých aktivitách, které 
nabídneme oddílům všech věkových 
kategorií. Z opravdu velkých akcí 
bych rád zmínil 24. světové skaut-
ské jamboree, které sice proběhne 
v USA až v roce 2019, ale přípravy se 
rozjíždějí již nyní.  

Josef Výprachtický vystudoval 
Fakultu elektrotechnickou 
ČVUT. Práci v Junáku se 
profesionálně věnuje od roku 
1998, od roku 2007 jako 
starosta Junáka. Založil a vedl 
skautský oddíl a roverský kmen, 
které pracují dodnes. Jako 
dobrovolník se dlouhodobě 
podílí na přípravách a realizaci 
Mikulášského víkendu, 
kterého se každoročně účastní 
dospívající mladí lidé z celé 
republiky, a roverského lesního 
kurzu Svatoplukovy pruty. Ve 
volném čase se věnuje aktivně 
hudbě a sportu, zejména 
cyklistice a volejbalu. 

     Jestřábovy 
knihy jsou mezi 
dětmi stále 
populární 

”
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Podzemní kontejnery 

mi přijdou jako dobrá 

věc, protože umožňu-

jí oproti standardním 

plastovým kontej-

nerům shromáždě-

ní většího množství 

odpadu na jednom místě, jsou jistě 

pohledově přijatelnější a v neposlední 

řadě nejsou terčem vandalů, kteří by je 

podpalovali. Takže jsou i bezpečnější 

pro své okolí. Otázkou pro mne tedy 

zůstává pouze způsob fi nancování 

jejich vybudování a tady vidím příleži-

tost například v dotacích vypisovaných 

Státním fondem životního prostředí 

na budování podzemních kontejnerů.

Jan Materna (TOP 09),

zástupce starostky

Měli bychom vždy 

hledat takové řešení, 

které bude to nejlepší 

pro danou lokalitu. 

Podzemní kontejne-

ry jsou dnes moder-

ní, ale je potřeba si 

přiznat, že s sebou nesou i některé 

nevýhody. Na prvním místě to je vyšší 

pořizovací cena a horší využitelnost 

pro vyhazování objemných věcí. Pro 

místa s hustou zástavbou a bez dvo-

rů, ve kterých by mohly stát popelni-

ce, je to ale často to nejlepší a téměř 

jediné smysluplné řešení. Obecně by 

se mi líbilo, kdybychom se dokázali 

postupně posunout k tomu, aby lidé 

platili za svoz odpadu podle toho, ko-

lik ho vyprodukují.

Alexander Bellu (ODS), 

zástupce starostky

Kam s tím? Třiď-

te odpad! Obyva-

tel bude vstřícný 

ke správnému na-

kládání s odpady, 

s tříděním dle druhu 

do různých nádob, 

pokud vzdálenost od jeho bydliště 

k nádobám bude co nejmenší, ale 

chce též, aby jej umístění nádob ne-

odpuzovalo. Nejlépe, jsou-li nádoby 

v domě (na dvoře). To je pro některé 

domy problém. Kontejnery na povrchu 

ulic tvoří nevzhledná seskupení. Tak 

byly strčeny pod zem, kde ale konku-

rují rozvodům energií. Takže je třeba 

znova hledat v domech a na dvorech. 

Ale vždy je nejdůležitější včasné vy-

prázdnění nádob – odvoz odpadu.

Pavel Ambrož (KSČM),

opoziční zastupitel 

Podzemní kontejnery 

jsou příliš drahé a ne-

praktické řešení, aby 

se budovaly plošně. 

Podle smlouvy po-

depsané ještě v roce 

2010 starostkou 

Kozumplíkovou (ODS) se na Praze 3 

stavěl jeden skoro za 3 miliony. Malé 

vhazovací otvory způsobují hromadě-

ní nepořádku více než kolem klasic-

kých a je-li jejich vzhled přínosem, je 

také otázkou. Pokud tedy stavět další, 

tak výjimečně a promyšleně pouze 

na místech, kde klasické kontejnery 

narušují hodnotné veřejné prostran-

ství, tedy zejména v památkové zóně. 

Lukáš Haupt (Ž(n)S), 

opoziční zastupitel

Zkušenost ukázala, 

že podzemní kontej-

nery jsou nepraktic-

ké i neekonomické. 

Malé otvory pro vhoz 

se často ucpávají. 

U kontejnerů vzni-

kají černé skládky, což je samozřej-

mě i otázka přístupu lidí. V důsledku 

vzniku podzemních kontejnerů ubylo 

bohužel i parkovacích míst. Při pořizo-

vací ceně 3 miliony je další budování 

neobhajitelné.

Za lepší řešení považuji doplnění stan-

dardních kontejnerů na tříděný odpad. 

Podmínkou je, že za ušetřené peníze 

u nich musí být zajištěn častý, třeba 

i každodenní odvoz.

Mojmír Mikuláš (Svobodní), 

opoziční zastupitel

téma

Anketa Měla by Praha 3 investovat do dalšího budování podzemních kontejnerů nebo má hledat jiné řešení? 

Jak dál s tříděním odpadu v Praze 3?
Kdo třídí odpad, šetří nejen životní prostředí, ale i 
peněženku. Zatímco za směsný komunální odpad lidé zaplatí 
ze svého, provoz tříděného odpadu jde na účet hlavního 
města. Požadavky na rozšiřování stanovišť tříděného odpadu 
rostou. Problém je v tom, že málokomu udělají radost přímo 
před domem.  

Na území Prahy 3 je aktu-
álně rozmístěno 130 sta-
novišť tříděného odpa-
du. V součtu to znamená 

532 nádob pro sběr papíru, plastů, 
čirého a barevného skla, nápojových 
kartonů nebo kovů. Svoz papíru 
a plastů se provádí několikrát týdně, 
na exponovaných stanovištích kaž-
dý den. Nádoby na sklo, tetrapak 
a kovy se svážejí méně, většinou 1x 
měsíčně.

Z celkového počtu sběrných míst 
v Praze 3 jich je 36 umístěno pod 
zem. Obě varianty, jak nadzemní, 
tak podzemní, mají své plusy i mi-
nusy. Městská část stojí před rozhod-
nutím, jakou cestou pokračovat. 

Nespornou výhodou podzemních 
stanovišť je jejich estetický vzhled, 
a to zejména v památkově chráněné 
zóně Vinohrad a Žižkova. Kontejne-
ry pod zemí nezapáchají a nezabírají 
místo v ulicích. Jejich kapacita je troj-
násobná – jedna sběrná nádoba má 
objem 3 000 litrů oproti 1 100 litrům 
jedné plastové popelnice. Problém je, 
že prostor uvnitř často zůstává nevy-
užitý – a to kvůli malým vhazovacím 
otvorům, které lidem nedovolí vho-
dit objemnější odpad nebo by mu-
seli např. papírové kartony rozřezat 
a zmenšit. Malé otvory jsou nepoho-
dlné, ale nutné. Velikost vhazovacího 
otvoru na úrovni chodníku je uzpů-
sobena tak, aby splňovala hledisko 
bezpečnosti – nesmí do něj vlézt dítě 
ani domácí zvíře. Vhazovací klapka 
se zavírá pouhou gravitací, je lehká 
a nemá žádné tlačné pero, které by 
mohlo vést ke zranění. Otvory jsou 
umístěny právě tak, aby je mohli ob-
sluhovat i děti nebo hendikepovaní. 

„Pro nás jako svozovou fi rmu podzemní 

kontejnery znamenají složitější plánová-

ní svozových tras. Výrobci mají většinou 

jiné technologie výsypu, a proto musíme 

na našich svozových vozidlech měnit tech-

nologii úchopu pro vyzvednutí kontejnerů 

a jejich otevření při výsypu dle jednotli-

vých typů,“ sdělila tisková mluvčí spo-
lečnosti AVE Pavla Ivácková.

Nejdiskutovanějším aspektem 
podzemních kontejnerů je jejich po-
řizovací cena. Zřízení podzemních 
kontejnerů, jejich servis a údržbu 
hradí městská část. Běžná cena zří-
zení jednoho stanoviště se v Praze 
v současnosti pohybuje od 1 do 1,5 
milionu korun bez DPH v závislosti 
na složitosti umístění a na tom, zda 
se jedná o tří nebo čtyřkomorové sta-
noviště. Při stavbě se musí zohlednit 
jejich obsluha (překážky při vyzve-
dávání kontejneru na povrch, např. 
tramvajové vedení apod.) Větší ob-
jem sběrných nádob zase umožňuje 
nižší frekvenci svozu. Praha 3 má ak-
tuálně na svém území nejvíc podzem-
ních kontejnerů ze všech městských 
částí v Praze, poslední bylo vybudo-
váno před třemi lety. Většina z nich 
se nachází v památkově chráněných 
oblastech Prahy 3 a je otázkou, zda 
taková stanoviště rozšířit i do okrajo-
vých částí a na sídliště, kde jsou pře-
vážně nadzemní stanoviště. 

Výhody nadzemních kontejne-
rů spočívají v jejich ceně a obslu-
ze. „Hnízdo“ barevných kontej-
nerů není zrovna ozdobou ulice, 
ale je možné jej kdykoli a kamkoli 
přemístit, rozšířit o nové komodity 
sběru apod. Vhazovací otvor je ná-
sobně větší. Nákup kontejnerů za-
jišťuje svozová společnost AVE CZ 

odpadové hospodářství, s.r.o., kte-
rá v Praze 3 zajišťuje veškerý provoz 
spojený s tříděným odpadem. Ta 
také zajišťuje jejich výměnu v přípa-
dě, že dojde k poničení. „V minulém 

roce jsme na území MČ Prahy 3 nahra-

dili 21 shořelých a opravili 14 poškoze-

ných nádob na tříděný odpad,“ uvedla 
mluvčí AVE. Na nadzemní kontejne-
ry míří víc stížností občanů – na zá-
pach, špínu, na přítomnost bezdo-
movců, na jejich vzhled.

Co mají nadzemní i podzemní 
kontejnery společné, je nepořádek, 
který kolem nich opakovaně vzni-
ká. Nezřídka jen díky pohodlnosti 
těch, kteří je využívají. Svozová fi r-
ma AVE CZ provádí úklid sběrných 
míst 5–7 krát týdně a přibývá počet 
sběrných míst, která se uklízí 2 krát 
denně po 7 dnů v týdnu v rozmezí 
6–14 hod. V centrální části Prahy 3 
vyšla fi rma AVE CZ vstříc požadav-
ku městské části a zajišťuje úklid 
v ranních hodinách, aby byla stano-
viště uklizena nejpozději do 9 ho-
din. Úklid provádí posádky vozidel 
s valníky, které nakládají odpad od-
ložený mimo nádoby a stanoviště 
následně zametou. 

Kontejnery pro tříděný odpad 
jsou určené občanům, nikoliv pro 
podnikatele a místní živnostníky. Ti 
si to buď neuvědomují, nebo to nere-
spektují, přestože jim hrozí pokuta. 
Pokud by si tyto komerční subjekty 
zajistily svoz odpadu samostatně, 
nepochybně by to přispělo k vět-
ší čistotě na stanovištích, kde jsou 
nádoby často přeplňovány obaly ze 
zboží místních obchodníků.

Odkládat odpad mimo nádo-
by nedovoluje vyhláška o udržová-

ní čistoty v ulicích. Pro objemněj-
ší odpad je občanům k dispozici 
sběrný dvůr v areálu Vackov, v ulici 
Malešická 74, který provozuje spo-
lečnost AVE CZ. Zde se dají ode-
vzdat i odpady, které nepatří do ná-
dob na směsný ani tříděný odpad, 
jako je nábytek, koberce, stavební 
odpady, bioodpady, dřevo, textil, 
nebezpečné odpady nebo použitá 
elektrozařízení jako jsou lednice, 
pračky, PC, televize atd. Seznam 
všech sběrných dvorů po celé Praze 
lze najít na www.praha.eu. Pro ob-
čany Prahy 3 jsou v průběhu roku 
na různých místech přistavovány 
velkoobjemové kontejnery na ob-
jemné odpady a v jarní a podzim-
ní sezóně také na bioodpady. Har-
monogram svozu je vždy uveden 
na www.praha3.cz a v Radničních 
novinách. 

Veškerá sběrná místa na tříděný 
odpad je možné najít v mapovém 
portálu na http://www.praha3.cz/
samosprava/mapovy-portal, kde je 
možné přehledně nalézt místo ulo-
žení a foto daného sběrného mís-
ta. Kromě standardních kontejnerů 
na papír, plasty, sklo a tetrapakové 
obaly je možné v Praze 3 bezplatně 
odhazovat i textil, kov nebo drobný 
elektroodpad. Sběr kovových obalů 
zajišťuje na 11 stanovištích svozová 
fi rma AVE CZ – jedná se o sběr kon-
zerv, nápojových plechovek, tub, 
uzávěrů, víček a zvířecích konzerv. 
Speciální kontejner na hliník je na-
víc umístěný v budově radnice v Li-
panské 14.

26 kontejnerů na textil fi rem Po-
tex, Diakonie Broumov, Helptex 
a TextilEco stojí na sedmnácti sta-
novištích na chodnících hlavního 
města na základě smlouvy s TSK. 
Praha 3 občas řeší rozházené šatstvo 
okolo kontejnerů, při zjištění nedo-
statku kontaktuje fi rmu provozují-
cí daný kontejner, a ta zajistí úklid. 
Stává se i to, že kontejnery občas 
atakují lidé bez domova a dochází 
potom k situacím, při kterých jsou 
voláni hasiči a policie, kvůli vyproš-
tění zaklíněné osoby v kontejneru. 

Sběrných míst na sběr drobné-
ho elektroodpadu je na území Pra-
hy 3 celkem 8. Jejich provoz, svoz 
a úklid zajišťuje nezisková organiza-
ce Asekol, která se věnuje recyklaci 
vysloužilých elektrospotřebičů včet-
ně fi nancování celého systému. MČ 
Praha 3 má také tři sběrná místa pro 
odevzdávání použitých baterií, a to 
ve vestibulu hlavního vchodu radni-
ce z Havlíčkova náměstí 9, ve vesti-
bulu vchodu z Lipanské 11 a na vrát-
nici v Seifertově 51. Do sběrných 
válců nosí použité baterie jak úřed-
níci a zaměstnanci radnice, tak ob-
čané z blízkého okolí. Na adrese 
www.mapa.ecobat.cz připravila spo-
lečnost Ecobat interaktivní mapu 
sběrných míst použitých baterií. Ta 
umožňuje vyhledávat nejbližší sběr-
ný box či dvůr na běžné i speciální 
baterie. 

O správném třídění odpadu se 
více dozvíte na www.ekokom.cz 
nebo na www.jaktridit.cz. 
 Katka Maršálová

Podzemní kontejnery Fibichova ulice. Foto Katka Maršálová
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fórum

Svobodný pohyb lidí a stále ekonomicky silnější 

lidé z  jiných světadílů jsou trendy, které zvyšují 

turismus ve světě. Důsledkem toho se turisticky 

oblíbená města stávají přeplněná. Je  to trochu 

paradox, že se bráníme přílivu turistů, tedy příli-

vu peněz. Podle odhadů totiž každá desátá ko-

runa vytvořená v Praze pochází z turistiky, takže 

odhánění turistů by znamenalo značné ekono-

mické ztráty. Navrhovaným řešením je rovno-

měrnější rozmístění zajímavých turistických cílů 

Od jara letošního roku funguje v Praze velmi za-

jímavý projekt Zmente.to. Jde o jednotné místo, 

které vám nabízí možnost posílat návrhy a pod-

něty v oblasti dopravy pracovníkům magistrátu 

a  jeho podřízeným organizacím, jako jsou na-

příklad Technická správa komunikací, Dopravní 

podnik či Ropid. 

Podnět můžete prostřednictvím webové 

stránky nebo mobilní aplikace zmente.to loka-

lizovat přímo na  mapě, připojit fotku a  s  krát-

kým komentářem během chvíle odeslat. Hava-

rijní stav se řeší okamžitě, v ostatních případech 

obdržíte odpověď nejpozději do  třiceti dnů. 

Lidstvo je tvořivé, stále objevuje, vymýšlí a  vy-

víjí nové. Dlouhá staletí stačilo slůvko nové, až 

ve  dvacátém století, když mnoho kdysi nové-

ho zestárlo, začalo se používat pro nově vznik-

lé slovo moderní. Dnes nastupuje další označe-

ní smart, jež si někteří překládají na chytré. Ale 

ne vše nové musí být chytré. Bylo chytré zce-

la zrušit pražská nákladová nádraží při tak auty 

zahlcených silnicích. Stále jsou nedostavěné 

automobilové okruhy, dálniční a  městský, tak 

tranzitní doprava ničí vozovky pražských ulic. 

Letos v listopadu to už budou neuvěřitelné tři roky, 

kdy jsme byli svědky nelegálního obývání budo-

vy bývalé kliniky v Jeseniově ulici. Jako místosta-

rosta naší městské části dlouhodobě tento proti-

právní stav kritizuji a snažím se hledat řešení, jak 

jej ukončit. Opakovaně se na mne obrací občané 

z blízkého okolí, kteří mají strach o zdraví svých dětí 

i o vlastní bezpečnost. Bohužel, žádný státní orgán 

není schopen s tímto stavem nic dělat, což pova-

žuji za skandální.  Posledním důkazem bezzubosti 

Radnice se po 8 měsících od vyhlášení v čer-

venci rozhodla zrušit výběrové řízení na zho-

tovitele rekonstrukce paneláků v  Roháčově 

34–44. Viníkem je podle všeho zpracovatel 

projektu (rozpory projektu a  výkazu výměr, 

odkazy na značky apod.). Rozhodnutí vedení 

radnice bylo správné, jinak by se věc zřejmě 

ještě víc protahovala sporem u ÚOHS. Radni-

ce možná vymůže odškodnění na  projektan-

tovi, privatizace bytů se tím však dále odsu-

nuje a zmarněná očekávání obyvatel domů už 

nenahradí nikdo.

Před 3 roky jsme jako Svobodní vstupovali 

do  zdejších komunálních voleb s  heslem „Svo-

bodná Praha 3 – čistá, bezpečná a bez dluhů“. 

V dnešním příspěvku chci napsat o oblasti čis-

toty a  bezpečnosti, konkrétně o  parčíku v  uli-

ci U Kněžské louky, který se nachází v blízkosti 

ZŠ Chmelnice.

Tento parčík je v případě hezkého počasí vy-

užíván našimi seniory jako místo oddechu a se-

tkávání, bohužel klidné a hezké podívané se zde 

v poslední době nedočkají. A obdobná situace 

po městě. V případě Prahy je to šance pro Vít-

kov a oživení dolního Žižkova.

I  v  tomto kontextu je třeba rozhodovat 

o  umístění budovy pro Slovanskou epopej. 

Tento cyklus velkorozměrných pláten daroval 

 Mucha Praze pod podmínkou, že pro ně město 

postaví vhodnou budovu, kde by je bylo možné 

vystavovat. Vedení Prahy nyní preferuje v centru 

položený Těšnov, což je však z hlediska budou-

cího růstu počtu turistů špatně. No, rozhodu-

je se už desítky let, snad ještě padne moudřej-

ší rozhodnutí. Praha 3 zřídila Nadační fond pro 

podporu stavby na Vítkově a je připravená. Dol-

ní Žižkov by si zasloužil lepší dopravní spojení, 

turisty utrácející v kavárnách a restauracích, pe-

níze na  opravu domů. Pro mne příjemná vize 

budoucnosti. Co pro Vás?. 

I  pro občany Prahy 3 jde o  skvělou možnost, 

jak velmi jednoduše upozornit třeba na  rozbi-

tou komunikaci, poničený mobiliář či neuklize-

né prostranství. Zaslaný podnět je neprodleně 

postoupen příslušnému odboru či organiza-

ci, která je kompetentní pro jeho vyřešení. Lidé 

tak nemusí složitě pátrat, kam se mají se svou 

připomínkou či podnětem obrátit. Na  webové 

stránce https://www.zmente.to/ máte rovněž 

možnost pravidelně diskutovat s  náměstkem 

primátorky a radním pro dopravu, sport a volný 

čas Petrem Dolínkem, který vznik tohoto pro-

jektu inicioval. Během prvních měsíců provozu 

přišlo od  občanů z  celé Prahy již několik tisíc 

podnětů, na  jejichž základě se povedla řada 

nedostatků odstranit, případně byly zařazeny 

do investičního plánu, aby je bylo možné napra-

vit v brzké době. Využijme této možnosti i v naší 

městské části. Aplikace pro mobilní telefony je 

ke stažení zdarma, funguje pro Android i ope-

rační systém iOS. 

Přejmenováním rozvíjejícího se ruzyňského letiš-

tě se určitě nezlepšila jeho dopravní obslužnost 

dosud jen auty a autobusy. Nejen metropole se 

předhánějí ve  výstavbě metra. Ale v  Praze se 

zatím nedokázalo využít možnosti rozvoje tří 

tras a čtvrtá trasa je stále jen na papíře a navíc 

magistrát dal stopku jejího původně plánované-

ho a potřebného vedení přes Žižkov. Město je 

plné aut, ale za čtvrtstoletí se nepostavila žádná 

nová tramvajová trať krom krátkých prodloužení 

v Radlicích a v Podbabě. Nahradí zóny placené-

ho parkování na komunikacích nepostavené ga-

ráže? Pražské radnice brzy vyprodají poslední 

obecní byty a ve zbytku bytů je již dlouho nasa-

zené vysoké nájemné. Kde budou přebývat pra-

cující s podprůměrnými příjmy? V devadesátých 

letech se mateřské školy rušily, aby se po dese-

ti letech stavěly nové. Někdo se dnes rozplývá 

nad „internetovou“ lavičkou nebo zastávkou, ale 

proč mu nevadí, že nějací chytráci před mnoha 

lety se postavili proti celopražské wi-fi ! 

a nezájmu státních institucí postarat se narovnání 

neutěšeného stavu okolo Kliniky je záporné vyříze-

ní žádosti ze strany majitele objektu (SŽDC) Hygi-

enickou stanicí hlavního města Prahy. Stížnost po-

ukazovala zejména na skutečnost, že v objektu je 

provozováno cosi jako školka a vývařovna. Pocho-

pitelně bez dodržování jakýchkoliv hygienických 

standardů. Již dlouho jsem neviděl tak výmluvný 

dokument. Odpovědnost za vyřešení zjevně proti-

právního stavu se tady přehazuje z úřadu na úřad 

doslova jako horký brambor. Když jsem nedávno 

ofi ciálně vyzval Policii ČR, aby zjednala nápravu, 

nestalo se zhola nic. Jsem přímo šokován, jakým 

způsobem může v  této zemi fungovat selektivní 

spravedlnost. Na jedné straně jsou zde řádní ob-

čané pokutovaní za kdejakou maličkost, ale téměř 

tři roky se tu toleruje nelegální obývání cizího majet-

ku. Případ Kliniky je skandálním příkladem porušo-

vání práva v této zemi. Nikdo se pak nemůže divit, 

že lidé nemají důvěru ve stát a státní instituce, když 

vidí, co se (ne)děje v Klinice. 

Přípravu privatizace komplikuje také oddalo-

vání rozhodnutí o tom, co bude s garážemi pod 

domy a  vnitroblokem. Na  rekonstrukci vnitrob-

loku má radnice studii nevalné kvality. Oslovila 

totiž fi rmu (D-plus), která s  architekturou parků 

a  veřejných prostor nemá předchozí zkušenos-

ti. Studie navíc neřeší, co bude s garážemi pod 

terénem. Ty jsou v  havarijním stavu a  jejich re-

konstrukce může přesáhnout řád stovek milio-

nů. Privatizovat garáže ale nepůjde a  jejich de-

molice není proveditelná. Nejlepším ze špatných 

řešení je garáže opravit a dále provozovat, s co 

nejmenšími ekonomickými ztrátami. Rozhodnutí 

mělo ale padnout už dávno tak, aby se vnitroblok 

a garáže rekonstruovaly spolu s domy ještě před 

privatizací. Řešení podle kuloárů blokuje TOP 09 

starostky Hujové, která do rekonstrukce nechce 

investovat.

V Jeseniově se už snad brzy dočkají, na  re-

konstrukci a privatizaci ale čekají také obyvatelé 

paneláků v Táboritské, Ondříčkově a nad Bezov-

kou. Proč se někde přehledně na internetu nedo-

zvíme, jak daleko práce jsou? 

je i v ostatních částech Jarova, Žižkova a Vino-

hrad.

Paní starostka Hujová se na  jaře letošního 

roku s velkou slávou vydala do boje proti pejska-

řům, kteří po  svých mazlíčcích neuklízejí exkre-

menty. „Vtipně“ nastříkané nápisy tak zdobí uli-

ce naší městské části. Ale že nám na veřejném 

prostranství s…u lidé, to je jaksi vedením radnice 

přehlíženo. Lidé bez domova si zvykli okupovat 

zdejší lavičky a  případnou „potřebu“ vykonávají 

u  křovin a  plotu sousedících se ZŠ Chmelnice. 

Vskutku „krásný obrázek a  příklad pro školáky 

a klidné prostředí pro seniory“.

Byl bych velice rád, kdyby se vedení radnice 

začalo těmito situacemi zabývat. Jistě je otázkou 

na zvážení, zda by pro skupinu lidí bez domova 

nemělo být zřízeno na území trojky několik mo-

bilních veřejných WC, která by omezila zmíněné 

situace. 

Samotnému parčíku v ulici U Kněžské louky 

by určitě prospěla kompletní revitalizace s  vy-

budováním funkčního hřišťátka pro děti. Lidé 

v  okolí by si tento nový hezký veřejný prostor 

zasloužili. 

I Praha 3 může být turisticky zajímavá

Zmente.to i v Praze 3

Nové, moderní, smart (chytré) …

Klinika na Žižkově je pro státní orgány jako 
horký brambor

Nepříjemné zprávy pro obyvatele 
paneláků v Roháčově

Čistota a bezpečnost

Martin Dlouhý / TOP 09

Zdeněk Zábojník / ČSSD

Pavel Ambrož / KSČM

Alexander Bellu / ODS

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) sobě

Tomáš Štampach / Svobodní
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pozvánky/inzerce

Lidové bytové družstvo Praha 3
Lucemburská 1570/49, Praha 3

www.lbd.cz
Tel.: +420 226 227 227

E-mail: lbd@lbd-praha3.cz

Lidové bytové družstvo Praha 3
- správa nemovitostí

Svěřte správu svých nemovitostí
profesionálům!

Se správou Vašich nemovitostí máme
 více jak 20 letou zkušenost.

Služby poskytujeme společenstvím
vlastníků jednotek, bytovým

družstvům i individuálním vlastníkům.
Máte-li zájem o naše služby,

neváhejte a kontaktujte nás.

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 

Tel.: 286 891 400.

 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a oprava 
rozvodů plynu, vody, kanalizace a  topení. 
Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz, 
tel.: 603 937 032.

 HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské, 

podlahářské a bourací práce. Odvoz suti za-

jištěn. Rekonstrukce bytu, domu, nebytových 

prostoru. Mobil: 777 670 326.

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

 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální po-
mocník pro opravy, montáže, údržbu a dal-
ší pomoc ve  vaší domácnosti, na  zahradě, 

chatě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

 !!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU – VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ 
POZŮSTALOSTÍ ATD. Naložíme, odveze-
me cokoliv. Stěhování všeho druhu. Tel.: 
773 484 056.

 Koupím loutkové divadlo, hračky do r. 1980, 

i poškozené. 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, shrno-

vací dveře, renovace oken, silikon. těsně-

ní – 30% úspora tepla, malování, Petříček. 

www.zaluzie-rolety-praha8.cz, tel.: 606 350 270, 

286 884 339.

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

 Dřevěná, plastová, hliníková okna a dve-
ře včetně zaměření, dopravy a  montáže. 
Umíme zajistit povolení památkářů pro vý-
měnu 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, Koněvova 
198, Praha 3, vchod z Jeseniovy ulice. 
Tel.: 775 080 267, 721 330 975 
www.dhjarov.cz 
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

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

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

 Prodám velké množství českých i zahra-
ničních LP a SP desek. Pro velké zájemce 
a sběratele. Fér jednání, levně – cena do-
hodou. Tel.: 603 715 813, 604 839 957.

 Prodám garážové stání Buková ul., Pra-
ha 3. Tel.: 602 204 542.

 Koupím byt, ne panel, RK nevolat, na Pra-

ze 3 v os. vl.. Tel.: 777 240 248.

 Ztratila jsem ve  Vlkově ulici velký černý 

fotoaparát NIKON Coolpix. Prosím volejte 

na tel.: 725 051 307, nálezci odměna.
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Nabídka volných pracovních míst
Městská část Praha 3 přijme referentku/referenta oddělení právního odboru 
výstavby
Doba určitá, po dobu výkonu veřejné funkce. Platová třída 10. Nástup dle dohody. 
Požadavky na vzdělání: minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, obor 
studia zaměřený na veřejnou správu vítán.
Další požadavky: práce na PC (Word, Excel, Internet), výborné komunikační schopnosti 
v písemném i mluveném projevu. Nabízíme: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění 
(doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů 
dovolené, 4 sick days, příjemné pracovní prostředí.
Přihlášky: včetně profesního životopisu zasílejte na emailovou adresu lenkaj@praha3.cz

Městská část Praha 3 přijme referenta/referentku odboru výstavby, oddělení 
stavebního s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 10, doba určitá – zástup 
za rodičovskou dovolenou.
Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  
a o změně některých zákonů: fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku, občan 
ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk), 
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.
Požadované vzdělání: 1. vysokoškolské v magisterském nebo bakalářském studijním 
programu stavebního nebo architektonického zaměření, 2. vyšší odborné vzdělání 
v oboru stavebnictví, 3. středoškolské s maturitou v oboru stavebnictví.
Požadované znalosti: velmi dobrá znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek
Požadovaná praxe: 1. v případě vysokoškolského vzdělání není praxe podmínkou, 
2. v případě vyššího odborného vzdělání 2 roky v oboru stavebnictví, 3. v případě 
středoškolského vzdělání 3 roky v oboru stavebnictví.
Další dovednosti, schopnosti dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném 
projevu, schopnost komunikace s občany, znalost práce na PC.
Přihlášky: včetně profesního životopisu zasílejte na e-mailovou adresu: petran@praha3.cz

SPORTOVNÍ a  REKREAČNÍ AREÁL PRAŽAČKA přijme do  plavecké školy 
cvičitele plavání.
Název organizace: Sportovní a  Rekreační areál se školní jídelnou, Za  Žižkovskou 
vozovnou 19/2716, Praha 3, 130 00
Volné pozice: cvičitel plavání na plný úvazek
Termín nástupu: září 2017
Kontaktní osoba: Marcela Brožová, vedoucí PŠ SaRA Pražačka tel.: 222 59 20 15, 
email: plaveckaskola@prazacka.cz 
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důležité informace

Cyklická deratizace II. etapa
Pravidelná cyklická deratizace 
zaměřená proti výskytu potkanů 
ve  městě na  podzim pokračuje. 
První fáze proběhla již na  jaře. 
Hlavní město Praha, které 
deratizaci provádí, postupuje podle 
harmonogramu, který na základě 
vytipovaných lokalit připravila 
Hygienická stanice hlavního města 
Prahy ve spolupráci s Prahou 3 a to 
na  plochách, které vlastní nebo 
spravuje hlavní město.

Drobní hlodavci se často usazují 
v prolukách po zbouraných domech 
nebo ve starých a opuštěných stav-
bách, problematickými místy jsou 

například okolí sídlištních kontejne-
rů. Deratizace se provádí chemicky 
nebo mechanicky. Nejčastěji se po-
kládají nástrahy s jedy do uzamyka-
telných boxů, aby se k nim omylem 
nedostaly děti nebo domácí zvířata. 

Harmonogram deratizace v Praze 3
21. 8.–4. 9. Spojovací – sídliště 
Chmelnice, sídliště Jarov, Koněvova 
a na ní přilehající ulice po Ohradu, 
parky-Pražačka, Ohrada, Krejcárek, 
Jana Želivského, Basilejský, Malešic-
ká, Olšanská, Olšanské náměstí, Pa-
rukářka, náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Jeseniova – Ostroměřská, Hollarovo 
náměstí 

5. 9. – 30. 9. Vinohradská, nám. 
J. z Lobkovic, Flora, Žižkovo ná-
městí, Kubelíkova, Mahlerovy sa-
dy, Fibichova, Ondříčkova, Barano-
va, Radhošťská, Korunní, Slezská, 
Soběslavská, Kouřimská, okolí zdí 
Olšanských hřbitovů, nám. J. z Po-
děbrad, Slavíkova, Lucemburská, 
Škroupovo náměstí
3. 10. – 31. 10. V tomto období dojde 
k ošetření problémových míst, kde 
musí být deratizační zásah několi-
krát opakován. Opakovaná ošetření 
problematických lokalit s přetrváva-
jícím výskytem dle pokynů příslušné 
hygienické stanice a odboru ŽP. 

-red-

Sběr listí 
napadeného 

klíněnkou
Městská část Praha 3 také v  letoš-

ním roce zajistí distribuci a svoz pytlů 

s  listím jírovce maďalu. Pytle na  listí 

napadené klíněnkou budou k dispo-

zici na  vrátnicích MČ a  v  informač-

ním centru. Pytle naplněné listím z jí-

rovce mohou občané odkládat max. 

v  množství 5 ks ke  sběrným nádo-

bám na směsný odpad.

Akce probíhá od 4. 9. do 30. 11.

Kontakt:

Městská část Praha 3

Havlíčkovo nám. 9, Seifertova 51

a Lipanská 9 a Milešovská 1

Po – Pá: 9:00–15:00

Tel.: 222 116 300

Dopravní omezení
Ulice Lipanská (v úseku Seiferto-

va – Bořivojova) je z důvodu sta-

vebních prací – rekonstrukce ka-

nalizace a  opravy vodovodních 

řadů – uzavřena do 30. 9. 2017.  

Objízdné trasy: ve  směru Sei-

fertova – Bořivojova: Seifertova 

– Sladkovského nám. – Čajkov-

ského – Bořivojova. Zhotovitel 

stavby: Prakan a.  s., odpověd-

ný pracovník: Ing.  M. Karol, tel. 

602 123 332

Termíny školních prázdnin 
ve školním roce 2017–2018 

Školní rok 2017–2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017. 

1. pololetí:  4. 9. 2017 – 31. 1. 2018

2. pololetí:  1. 2. 2018 – 29. 6. 2018

Prázdniny Termín
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018

 Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny pro Prahu 3: pondělí 5. 2. 2018 – neděle 11. 2. 2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek *30. března 2018

Hlavní prázdniny: pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018

Školní rok 2018–2019 začne v pondělí 3. září 2018

*Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., 

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního kli-

du, ve znění pozdějších předpisů. 

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. 

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 644

k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

Vážení uchazeči,

Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými prostory, které nejsou určeny k bydlení.

Jedná se o následující prostory:

Pořado-

vé č.
Adresa Účel užívání plocha

Minimální 

nájemné za 

m2/rok

Termín prohlídky Termín nabídky

1.

Přemyslovská 

29/1657, Praha 3

1. podlaží

obchodní 63,00 m2 1 600 Kč
19. 9. 2017

9–10 hod.

25. září 2017 

do 18:00 hod.

2.

Vinohradská 

114/1756V, Praha 3

1. podlaží

prodejna 57,61 m2 1 200 Kč
21. 9. 2017

9–10 hod.

25. září 2017 

do 18:00 hod.

3.

Vinohradská 116/1755, 

Praha 3

1. podlaží

prodejna 46,62 m2 2 500 Kč
21. 9. 2017

9–10 hod.

25. září 2017 

do 18:00 hod.

místo datum a čas
Sudoměřská x Křišťanova  2. 9. 2017  09:00–13:00

Křivá 15  2. 9. 2017  10:00–14:00

Přemyslovská x Sudoměřská  5. 9. 2017  13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova  5. 9. 2017  14:00–18:00

V Zahrádkách x Květinková  6. 9. 2017  13:00–17:00

Ambrožova x Malešická  6. 9. 2017  15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách  7. 9. 2017  15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí  9. 9. 2017  09:00–13:00

Tachovské náměstí  9. 9. 2017  10:00–14:00

Na Vrcholu x V Domově 12. 9. 2017  13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 12. 9. 2017  14:00–18:00

nám. Barikád 13. 9. 2017  13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 13. 9. 2017  15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 14. 9. 2017  15:00–19:00

Jeseniova 143 16. 9. 2017  09:00–13:00

Přemyslovská x Orlická 16. 9. 2017  10:00–14:00

Sudoměřská x Křišťanova 19. 9. 2017  13:00–17:00

Křivá 15 19. 9. 2017  14:00–18:00

Přemyslovská x Sudoměřská 20. 9. 2017  13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova 20. 9. 2017  15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 21. 9. 2017  15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 23. 9. 2017  09:00–13:00

Koněvova x V Jezerách 23. 9. 2017  10:00–14:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 26. 9. 2017  13:00–17:00

Tachovské náměstí 26. 9. 2017  14:00–18:00

Na Vrcholu x V Domově 27. 9. 2017  13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 27. 9. 2017  15:00–19:00

nám. Barikád 28. 9. 2017  15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 30. 9. 2017  09:00–13:00

Buková x Pod Lipami 30. 9. 2017  10:00–14:00

7.9.  16.9.2017  VRCH VÍTKOV PRAHA
Akce se koná pod záštitou náměstka primátorky hl. m. Prahy,  
pana Petra Dolínka a starostky MČ Praha 3, paní Ing. Vladislavy Hujové.

Literáti z naší čtvrti
Čt 14. 9. 2017 od 17 hod.
Daniel Razím
Jaroslav Seifert a všecky krásy 
Žižkova
(sraz na Olšanském náměstí u kaple sv. 

Rocha před vchodem na Olšanské hřbi-

tovy) – vstup volný

Literárně-dokumentární výprava 
po slavné pražské čtvrti, kde první 
český nositel Nobelovy ceny za li-
teraturu prožil dětství a mládí. Ze 
svých vzpomínek a osobité atmosfé-
ry prostředí starého Žižkova po celý 
život čerpal inspiraci, například pro 
své rané sbírky Město v slzách a Samá 

láska či vzpomínkové knihy Hvězdy 

nad Rajskou zahradou a Všecky krásy 

světa. Zatímco jeho otec byl „uvě-
domělým socialistou“, matka byla 
zbožná katolička. „Tyto protiklady 
mi také trochu zůstaly – v životě 
i v poezii,“ poznamenal v rozhovo-
ru pro Večerní Prahu v roce 1968. 
Procházka bude prokládána básnic-
kými i prozaickými texty Jaroslava 
Seiferta i jeho přátel a literárních 
kritiků.

Čt 21. 9. 2017 od 17 hod.
Pavla Plachá, Věra Zemanová
Žižkov – první a poslední adresa 
Mileny Jesenské
(sraz na Prokopově náměstí u jezdecké 

sochy Jaroslava Haška) – vstup volný

Ačkoliv odvážná česká novinářka 
a překladatelka Milena Jesenská pro-
žila větší část života ve Vídni a v ob-
lasti Prahy 1, na Žižkově se narodi-
la a ze Žižkova byla také v listopadu 
1939 deportována do koncentrační-
ho tábora Ravensbrück, odkud se už 
nevrátila. O tom, jaké prostředí Mi-
lenu Jesenskou formovalo, čím byla 
naprosto ojedinělá a jaký odkaz za-
nechala české i světové publicistice, 
literatuře, feminismu, politice a hu-
manismu v rámci literárně-historické 
procházky promluví historičky Pavla 
Plachá a Věra Zemanová, editorky čes-
ko-německého sborníku Biografi e, his-

torie, vzpomínky/Biografi e, Zeitgeschichte, 

Erinnerung (Aula, 2016), který předsta-
vuje Milenu Jesenskou očima českých 
i německy mluvících publicistů, histo-
riků, literárních vědců a politologů.
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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

Herny v Nové Trojce jsou otevřené od pon-

dělí 4. 9. 2017.

Pravidelné programy v Nové Trojce začínají v 

pondělí 11. 9. 2017.

Ve čtvrtek  28. 9. 2017 je Nová Trojka zavře-

ná z důvodu státního svátku.

St 6. 9. 15.00–19.00 Volný čas na Trojce

Čt 7. 9. 16.00–18.00 První pomoc a preven-

ce úrazů dětí

Pá 8. 9. 18.00 – So 9. 9. 9.30 Pyžámkový 

večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti se 

postaráme my

So 16. 9. 12.00–20.00 Zažít město jinak

Ne 17. 9. 20.00 Čtyřicátá šestá Procházka 

fi lmem – Zahradnictví: Rodinný přítel

Čt 21. 9. 9.00–12.00 a 15.00–18.00 Den 

otevřených dveří

Čt   21. 9. 18.00–19.30 Nebezpečné látky 

kolem nás a jak se jim vyhnout

Pá 22. 9. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek 

pro pěstounské rodiny

Pá 22. 9. 15.30–17.00 Když dítě ztratí důvě-

ru aneb Jak z toho ven

Pá 22. 9. 16.00 Podzimní slavnost aneb bar-

vy přírody

So 23. 9. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne 

pro ženy – běžecká skupina

So 23. 9. 9.00–11.15 Sportovní dopoledne 

pro ženy – NEběžecká skupina

Individuální poradenství a mediace, 
podpůrné skupiny
Čt 7. 9. 15.00–16.00 Nemocné dítě v rodině

Út 12. 9. 16.00–17.00 Dvojčata v rodině

Pá 15 . 9.  9.30–11.30 Laktační poradna s 

Marikou Pithartovou, DiS.

Út 19. 9. 19.00–20.00 Rodina v krizi

Pá 22. 9. 18.00–19.00 Dobrý táta

So 23. 9. 11.00–11.40 Výživová poradna pro 

děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou

Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena a Leona tel.: 222 589 404

Čt 7. 9. 16.00  Školení BOZP a První pomoci 

pro lektory a dobrovolníky

Pá 29. 9. 16.00  Setkání s dobrovolníky, po-

vídání a tvoření

 Rodinný klub Ulitka
 My.Aktivity, o.p.s.

 Na Balkáně 2866/17a

 info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz

 tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

Otevřený klub pro rodiče s  malými dětmi 

a těhotné ženy.

Více informací a program na měsíc březen 

naleznete na www.rkulitka.cz.

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 

2017/2018

Přihlásit se můžete telefonicky, mailem nebo 

osobně v recepci DDM Ulita 9.00–18.00.

Možnost 1 ukázkové hodiny zdarma. Ak-

tuální informace a seznam kroužků včetně 

termínů a cen naleznete na www.rkulitka.cz.

6. st 17.30 Bylinková zahrádka – Jaké by-

linky můžete najít na zahrádce, jaké je jejich 

využití v kuchyni i domácí lékárně? Společ-

ně upečeme chleba a také budeme grilovat.

17. čt 16.00–18.00 Narozeniny RK Ulitka! 

Již 12 let jsme tu s vámi – přijďte to s námi 

oslavit, ochutnat narozeninový dort, připít si 

s malými i velkými návštěvníky a užít si spo-

lečné odpoledne. 

24. ne 14.00–16.00 Uličníci v  pražských 

uličkách – Cyklus procházek Prahou pro 

děti – Pojďte se s námi toulat po Vyšehradě 

a objevit jeho nejskrytější tajemství.

7. 10. so 9.00–17.00 Bazar oblečení v RK 

Ulitka.  

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

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 

2017/2018

Přihlásit se můžete telefonicky, mailem  

nebo osobně v  recepci Ulity 9.00–18.00 

hod.

Široká nabídka kroužků a kurzů pro děti, 

mládež i dospělé od všeobecně zaměře-

ných, sportovních, tanečních, výtvarných, 

... atd. Možnost 1 ukázkové hodiny zdar-

ma. Aktuální informace a seznam kroužků 

a kurzů včetně termínů a cen naleznete na 

www.ulita.cz a www.mojeulita.cz.

4. po 14.00–18.00 Hurá do školy! – Odpo-

ledne plné her, soutěží a výtvarných dílen. 

Prezentace činnosti Domu dětí a mládeže 

Praha 3-Ulita v  Campu Žižkov Praha na 

Pražačce. Cena:  zdarma

26. út 17.00–20.00 Drátované kamínky –

Drátenická dílna pro mládež a dospělé od 

12–99 let. Posbírané kamínky z vašich let-

ních cest odrátujeme různými technikami. 

Ukážeme si, jak vyrobit přívěšky, rybu nebo 

si odrátujeme kamínek jen tak pro radost. 

Nutné přihlášení předem. Cena: 160,- 

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma září – Back to School 

5. 9. Jak se naladit zpátky na školní režim? 

12. 9. Zábavné kvízy aneb nastartuj si mozek 

19. 9. Zábavné kvízy aneb nastartuj si mozek 

vol. 2

26. 9. tematický fi lm na začátek školního roku 

– Fakjů pane učiteli

Každé pondělí cvičení „Srovnej si páteř“ na 

posílení svalů kolem páteře než zapadneš 

zase do lavice. Každý čtvrtek rappový work-

shop.

 

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 Montessori 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)

Téma měsíce září:  „Na tohle mám přece 

právo!“

4.–10. 9. Mám právo na svoje soukromí – 

co sdílet s ostatními a co si radši nechat pro 

sebe? FB session 

11.–17. 9. Na co mám v tomhle světě vů-

bec právo? 

20. 9. Den otevřených dveří v rámci týdne 

NZDM

25. 9.–1.10. Vítej u nás – jaká práva máme 

na klubu?

27.–29. 9. Víkendovka

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

V září probíhají zápisy do podzimních pohybo-

vých, jazykových a počítačových kurzů a tré-

nování paměti. Od října otevíráme nové kurzy:

WINDOWS 10 

Obsluha chytrých telefonů 

Nakupování a seznamování na internetu 

Latina

Angličtina pro začátečníky

Trénování paměti

Bližší info v Klubu a na webu www.vstupuj-

te.cz.

21. září zveme seniory od  10.00 do  16.30 

hod na Den otevřených dveří v Klubu. Přícho-

zí seznámíme s  nabídkou kurzů, programů 

a aktivit Klubu, zodpovíme dotazy. 

Podzimní výlety se uskuteční v  termínech 

19. 9. a 5. 10. 2017.

Divadelní spolek Proměna zahraje představe-

ní „…pozvi mne dál“ 25. 9. od 19.00 v divadle 

Kampa. 

Skupina KONTAKT, příležitost k  popovídání 

a seznámení bude 31. 8. a 14. 9. od 10.30 

hod., účast ZDARMA.

Klub nabízí osamělým seniorům program 

podle jejich zájmu, v nepříznivé životní situaci 

vám věnují sociální pracovnice čas v individu-

álních konzultacích. Zavolejte, přijďte, v  září 

otevřeno út–čt 9.00–18.00.

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3,   272 743 666 

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

 

Občanská poradna REMEDIUM poskytuje 

pravidelně sociální poradenství - bezplatné, ne-

závislé, důvěrné a nestranné - v následujících 

časech:

pondělí,  úterý a čtvrtek od 8.30–11.30 hod. 

pro osobní konzultace (bez objednání),  pon-

dělí, úterý a čtvrtek od 12.30–15.30 hod. pro 

telefonické dotazy.

Od 1. 7. do 31. 8. platí upravená provozní 

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 začátkem 

konzultací.

Na našich stránkách www.dluhovylabyrint.

cz můžete zjišťovat informace z oblasti dluhové 

problematiky.

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

Od  září rozšíří svoji nabídku vzdělávacích 

a volnočasových aktivit komunitní centrum 

Alfa v městské části Praha 3–Jarov.

Kroužky pro děti:

– Poznej svou sílu

– Arteterapie aneb Tvoření hrou

Cestou necestou po  těle aneb Tancování 

s poznáním svého těla

Pro rodiče:

Poradenské a  terapeutické konzultace 

a poradenství

Pro seniory:

– Trénink paměti

Cvičení, které zahrnuje kombinaci různých 

metod na posílení psychické a fyzické kon-

dice

Začíná se v polovině září, všechny aktuální 

informace zájemci naleznou na  webových 

stránkách: www.alfahs.cz 
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Vánoce na Jiřáku
Adventní trhy na nám. Jiřího z Poděbrad se blíží, a tak hledáme umělce i uměl-

kyně, kteří by svým vystoupením chtěli přispět k vytvoření sváteční atmosféry. 

Návštěvníkům můžete zahrát divadlo, zazpívat, ukázat řemeslnou výrobu. Po-

kud máte chuť předvést své umění a stát se tak součástí našich trhů, ozvěte 

se prosím na e-mail vanoce@trhynajiraku.cz. Pódium s ozvučením a osvětle-

ním pro vás bude připravené. Těšíme se! 
-red-



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ZÁŘÍ 2017

inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA 
pond lí 9.00 –19.00
úterý 9.00 –16.00
st eda 9.00 –19.00
tvrtek 9.00 –16.00

pátek 9.00 –16.00

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464
e-mail: infocentrum@praha3.cz 
www.praha3.cz
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Na programy ozna ené hv zdi kou * je t eba si vyzvednout volné vstupenky z d vodu omezené kapacity, jedná se o  lmové projekce a vlastiv dné vycházky a vybrané 
p ednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informa ního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném m síci, od devíti hodin. D kujeme za pochopení.

plakat_IC_09_2017_A1.indd   1 14.8.2017   11:18:09

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

VYSTOUPÍ: 
DALIBOR GONDÍK  MICHAELA NOSKOVÁ  

IVANA KOROLOVÁ  JAN BENDIG  BEATLES REVIVAL 

MICHAL DAVID A DALŠÍ
PÍSKOMIL SE VRACÍ  DIVADLO V PYTLI  SOUTĚŽE PRO DĚTI 
DOPROVODNÝ PROGRAM  PREZENTACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

VSTUP ZDARMA

be happy 
s epi,

aneb Koncert ke dni epilepsie

26. září 2017 od 14 hodin
na náměstí Jiřího z Poděbrad 

w
w

w
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partneři:

Starostka m stské ásti Praha 3 Vladislava Hujová 
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Jan Tichý
Architektury

Výstava potrvá od 6. do 27. zá í 2017

Informa ní centrum Praha 3 – Galerie Toyen, Milešovská 1, Praha 3, 130 00
Otev eno: Po, St 9 –19 hodin; Út, t, Pá 9 –16 hodin

VSTUP ZDARMA

www.praha3.cz    /praha3.cz

GT_tichý_A1_vybraný.indd   1 14.8.2017   11:16:53

mazlicci 2017 A1 k1.indd   1 19.07.17   16:59
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Program informačního centra na 

září 2017 viz inzerát na straně 17

  

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

www.kcvozovna.cz

 5. út 16:00 Dny žižkovského kultur-

ního dědictví - Divadelní spolek Fei-

gele: O Královně Ester z Persie

 6. st 17:00 Křeslo pro hosta: Bára 

Štěpánová

 7. čt 10:00–11:00 Kočárem do Vo-

zovny

 7. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her, skupina 1: Děti s doprovodem

11. po 16:00 Fresh Senior: Jen vzhůru 

vína číš

12. út 15:00–16:30 a 16:30–18:00 Díl-

na se Sofi í: Papírové sochy, vol. I.

13. st 15:00–16:30 a 16:30–18:00 Díl-

na se Sofi í: Papírové sochy, vol. II.

14. čt 10:00–11:00 Kočárem do Vo-

zovny

14. čt 17:00–22:00 Klub deskových 

her, skupina 2: Moderní deskové hry

14. čt 17:00 Literáti z naší čtvrti: Ja-

roslav Seifert a všecky krásy Žižkova

18. po 16:00 Fresh Senior: Akademie 

Fresh Senior

19. út 17:00 Dřevěné divadlo: Prin-

cezna na hrášku

21. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her, skupina 3: Tradiční deskové a ka-

retní hry

21. čt 17:00 Literáti z naší čtvrti: První 

a poslední adresa Mileny Jesenské

25. po 16:00 Tvůrčí dílna s ak. mal. 

Miladou Gabrielovou

25. po 18:00 Příroda ve městě: kra-

jinářské intervence studia Steiner a 

Malíková na Žižkově

26. út 17:00 Cirkus Žebřík: Legenda o 

sv. Václavovi

27. st 17:00 Středeční hudební recitá-

ly - Jiří Šlupka Svěrák

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

 9. so 18:00 Upír ve sklepě | Merto-

pol Art Production a Divadlo 

BLAMA

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

Rezervace vstupenek na 

www.kinoaero.cz každý všední den 

Po - Pá | 10 - 17 na čísle 608 33 00 

88. Možnost zakoupení lístků do kina 

Aero i v pokladně kina Světozor, Vo-

dičkova 41, Praha 1, tel. 224 947 566 

a v  Bio Oko, F. Křížka 15, Praha 7, 

tel. 233 382 606 a online na www.ki-

noaero.cz. Pro uživatele chytrých te-

lefonů je zdarma ke stažení aplikace 

s aktuálním programem KINOKLUB. 

13. 9. od 20.30

David Gilmour v Pompejích
19. 9. od 20.30

Diáky: Na hranici vesmíru | Galileo
20. 9. od 20.00

Cyklo Kino
21. 9. od 20.30

NT Live | Yerma
26. 9. od 20.30

Aero Naslepo
27. 9. od 19.20

PechaKucha Night Prague Vol. 55
28. 9. od 20.30

Black Sabbath: The End of The End

Projekce pro seniory – každé 
úterý od 10.00 a čtvrtek od 13.30 
 5. 9. – Pěkně blbě

 7. 9. – Dunkerk

12. 9. – Červená

14. 9. – Neruda

19. 9. – Po strništi bos

21. 9. – Víno nás spojuje

26. 9. – Tulipánová horečka

28. 9. – Červená

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 

středu od 10.00.

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti i 

dospělé.

PRAGUE CENTRAL CAMP
NAD OHRADOU 17, PRAHA 3

 1. 9. 19:30 CHILL OUT – INSIDE 

KRU   

 2. 9. 19:30 RESERVE BAND – world 

music

 4. 9. 15:00–18:00 HURÁ DO ŠKO-

LY. Výtvarné a sportovní dílny. 

 7. 9. 19:30 WILD MUSIC WALKERS 

– blues & rock

 8. 9. 17:00 FOTRSS - folk and blues

BASET A JEHO NÁJEMNÍ VRAZI – 

folk rock

STRYCHNINE DJS /  rock ’n roll 

15. 9. 19:30 THE KINGSIZE BOOGI-

EMEN - blues rock drzý až vyzý-

vavý  

16. 9. 11:00–18:00 ŽIŽKOVSKÝ 

SOUSEDSKÝ BLEŠÁK.

    19:30 LA DESCARGA SALSA OR-

CHESTRA 

17. 9. 14:30 LITERATURA A DÁM-

SKÁ JÍZDA V KEMPU.

    19:00 koncert JAMES HARRIES 

22. 9. 19:30 2x A DOST

23. 9. 19:30 JUSTIN LAVASH

30. 9. 11:00 – 18:00 ŽIŽKOV-

SKÝ SOUSEDSKÝ BLEŠÁK.

   19:00 LOST BUCANĚROS VEČÍR-

KOS. PCC – ROZLUČKA S  LÉ-

TEM

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN od 11:00 

do 22:00 hodin 

www.praguecentralcamp.com

19. út 20:00 KOREKCE

20. st 20:00 PULSAR

21. čt 20:00 GUIDE

25. po 20:00 Proces

26. út 20:00 REPLAY

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

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

 4. 9. Po 17 hod. Běh do nového 
školního roku, koncert sku-
piny Sto zvířat – pro děti, 
Václav Strasser a obří bubliny, 
výtvarná soutěž, běh cyklos-
tezkou do nového školního 
roku

 7. 9. Čt 19 hod. Mezi proudy – 
od muziky k tyjátru, Alo trio, 
Tramptárium, Totem’s

12. 9. Út 20 hod. Činna
14. 9. Čt Sochooko, 11. so-

chařské sympozium, koncert: 
Michal Ambrož a Hudba 
Praha, sochání od 10 hod. na 
cyklostezce, koncert od 19.30 
hod.

19. 9. Út 19.30 hod. Phil Shöen-
felt & Southern Cross

22. 9. Pá 19 hod. Banát U 
vystřelenýho oka – benefi ce, 
koncert: Prouza, Legendary 
Buccaneers a další, promítání, 
debata

28. 9. Čt 19 hod. Po stopách 
Jaroslava Haška – čtení, 
projekce, povídání, koncert: 
„Hudební výlety Jirky Miloty“ 
– hudba bez hranic

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

 4. po 20:00 STRING NOISE & 

MICHAL RATAJ – PRAGUE-

NEW YORK EFFECTS VI  

 5. út 20:00 MICHAL RATAJ & 

POINTS-RATAJ QUINTET – 

EFFECTS+ 

12. út 19:30 PIERRE BASTIEN /FR

14. čt 19:30 “MONIKA 

WERKSTATT” 20 LET KULTOV-

NÍHO BERLÍNSKÉHO LABELU 

MONIKA ENTERPRISE

17. ne 20:00 VERTEDANCE 

& HALKA TŘEŠNÁKOVÁ – 

HEROIN WEST

20. st 18:00 LIVEUROPE 

FESTIVAL – WARHAUS /

BE+MIREL WAGNER /FI+BAD 

KARMA BOY /SK A DALŠÍ

21. čt 19:30 MR ŽARKO

22. pá 19:30 ATOMNATION 

SHOWCASE � DELTAWERK /

NL+GIDGE LIVE /SE

24. ne 20:00 RIDINA AHMEDOVÁ, 

MILLI JANATKOVÁ, ANTONIA 

NYASS – ŘEKNI MI

26. út 20:00 HALKA 

TŘEŠŇÁKOVÁ – WHITE 

RABBIT RED RABBIT

27. st 19:00 LUBOŠ POSPÍŠIL & 

5P+HOSTÉ

DIVADLO PRO TANEC

17. ne 20:00 Black&White

18. po 20:00 YOU ARE HERE

10. ne 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrma-

na

11. po 19:00 Čechov vs. Tolstoj aneb 

Manželská zkouška | 3D 

company

12. út 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

13. st 19:00 Blaník | Divadlo Járy Ci-

mrmana

14. čt 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimr-

mana

15. pá 19:00 The Conquest of the 

North Pole  | Cimrman Eng-

lish Theatre

16. so 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

17. ne 19:00 Dlouhý, Široký a Krát-

kozraký | Divadlo Járy Cimr-

mana

18. po 19:00 Muži ve zbrani aneb 

Celá Zeměplocha jest jeviš-

těm! | Divadlo AQUALUNG

19. út 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

20. st 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 

Járy Cimrmana

21. čt 19:00 Afrika | Divadlo Járy Ci-

mrmana

22. pá 19:00 Figaro, lazebník sevillský 

| Divadlo AQUALUNG

23. so 19:00 Frida K. | 3D company

24. ne 16:00 a 19:00 Vražda v salón-

ním coupé | Divadlo Járy Ci-

mrmana

25. po 19:00 Smích zakázán | 3D 

company

26. út 19:00 Hospoda Na mýtince | 

Divadlo Járy Cimrmana

27. st 19:00 Záskok | Divadlo Járy Ci-

mrmana

28. čt 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

 5. út 19.30 Nahlížet nasloucháním 

I./Listening Eyes I. – koncert 

u příležitosti otevření sezony 

2017/2018

 7. čt 19.00 PLASTIFIKÁTOR - ver-

nisáž k výstavě

 9. so 15.00 Martin Fila - Klavírní 

recitál

14. čt 19.30 Dvořákovo klavírní 

kvarteto

21. čt 19.00 Komentovaná prohlídka 

k výstavě „Plastifi kátor“

23. so 14.00–18.00 Nahlížet naslou-

cháním I./Listening Eyes 

I. - hudební a výtvarná dílna 

pro děti

26. út 19.30 Nahlížet nasloucháním 

I./Listening Eyes I. - zvuko-

vá mapa Miroslava Srnky

29. pá 19.30 „Podzimní koncert“ pro 

violoncello a klavír

25. 9. Oslava Mezinárodního dne 

seniorů

VÝSTAVY

5. 9.–30. 9. Kateřina Vincourová: 

Nahlížet nasloucháním I./

Listening Eyes I.

8. 9.–8. 10. Dávid Demjanovič, Ró-

bert Palúch, Viliam Slamin-

ka: PLASTIFIKÁTOR

Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3,  si vás dovoluje pozvat na výstavu

Výstava děl vytvořených na 19. mezinárodním výtvarném sympoziu, které uspořádal SUKUS Praha 

ve spolupráci s LAHNARTISTS Limburg

Projekt podporují: Česko-německý fond budoucnosti, Státní fond kultury, Městská část Praha 3, Obecní úřad Zubrnice, Soubor lidové architektury v Zubrnicích, Hostinec U Pernekrů, Tiskárna Chrt

Výstava v Galerii pod radnicí, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, potrvá od 7. 9. do 26. 9. 2017.

Návštěvní doba: po a st 8.00 – 18.00, út a čt 8.00 – 16.00, pá 8.00 – 15.00 hodin.

Vystavující autoři:

Anja Callam – München 

Kalle Lind – Regensburg

Vladimír Murtin – Braunfels

Alžběta Müller – München 

Eva Osecky – Bad Driburg

Martina Osecky – Hemau

Herbert Ristl – Fachingen

Pavel Rydl – Praha

Vlasta Rydlová – Praha

Norbert Sötz – Laaber

Alena Zíková – Braunfels
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ze života Prahy �

Czech Bowl na Žižkově: Panthers versus 
Steelers 28:0 
Letos po čtyřiadvacáté, přímo s korespondujícím datem 24. 7., nabídl Czech Bowl souboj dvou 
nejlepších českých týmů elitní Bitters ligy. Velkolepé utkání o titul Mistra České republiky 
v americkém fotbale bylo také zahrnuto v programu ČT Sport.  

Na žižkovském stadionu 
Viktorie proti sobě sta-
nuly týmy Prague Black 
Panthers a Ostrava Ste-

elers. Starostka Prahy 3 Vladislava 
Hujová, se ujala slavnostního úvod-
ního hodu mincí a následně obě 
mužstva nastoupila do hry s velkým 
profesionálním nasazením. Z hrá-
čů sálal zápal a představili skvělý 
a uchvacující zážitek divákům. Po-
dívaná plná akce a vzrušení z vý-
konů nalákala davy lidí. Zaplněný 
a rozfanděný stadion podporoval 
velkou měrou nejen samotné hráče, 
ale vytvářel i bouřlivou, emocemi 
nabitou atmosféru, jež je s podob-
nými sporty neodmyslitelně spjata. 

Nechyběly ani cheerleaders, které 
ozdobily svými výstupy velké fi nále. 
Prague Black Panthers vybojovali 
popáté za sebou titul českého mis-
tra. Ve 24. Czech Bowlu porazili Os-
travu Steelers 28:0. Ostravě tak ne-
vyšel návrat do fi nále po dlouhých 
dvaceti letech a na druhý titul ve své 
historii si musí počkat. Déšť na žiž-
kovském stadionu přinesl štěstí Čer-
ným panterům, kteří hned od začát-
ku potvrzovali roli jasného favorita, 
protože hráči tohoto týmu tvoří zá-
klad české reprezentace. Jejich roze-
hrávač Jan Dundáček ukázal, proč 
patří k nejlepším českým hráčům 
a rozdával přihrávky, kterými na-
cházel ponejvíce spoluhráče Jana 

Tesaře. Mistry dekorovala zlatými 
medailemi i starostka Vladislava Hu-
jová a potom už mohli panteři zved-
nout nad hlavy vítězný pohár.

I přes nepřízeň počasí se letoš-
ní Czech Bowl opravdu povedl 
a návštěvníci si mohli i před sa-
motným soubojem hlavních aktérů 
užít atmosféru amerického fotbalu 
již od odpoledne, kdy pro ně byla 
připravená zábavná fanzóna, pro 
děti i dospělé. Zde si zájemci mohli 
zkusit házení i chytání. Pro ty kdo 
se v této oblasti fotbalu příliš ne-
orientují, byla k dispozici i nápadi-
tá infografi ka představující principy 
amerického fotbalu. 

 Kristýna Dražanová

Vnímáte inkluzi cizinců do české společ-

nosti jako potřebnou a smysluplnou? Na-

pište nám: info@myaktivity.cz

Ruka ozvláštnila náměstí 
Obrovská barevná dlaň, která 
svým tvarem zve k posezení a ne-
jednomu dítěti vykouzlí úsměv na 
tváři, se přes léto objevila na ná-
městí Jiřího z Poděbrad.

Je jedním z exponátů třetího roční-
ku sochařského festivalu Sculpture 
Line. „Ruka“ od výtvarnice Alexan-
dry Koláčkové, absolventky výtvar-
ného oboru Pedagogické fakulty 
v Olomouci, patří mezi její charak-
teristická díla. Specifi kem její tvor-
by jsou barevné velkoformátové 
plastiky z keramiky a betonu, urče-
né pro veřejný prostor. Ruka je vy-
tvořena z vypálené šamotové hlíny 

stejně tak jako druhé dílo „Sofa“, 
které je v rámci festivalu vystaveno 
v Libni na Praze 8. Sculpture Line 
umisťuje současná sochařská díla 
tuzemských i zahraničních umělců 
do veřejného prostoru s úmyslem 
jej obohatit o nové emoce, dát mu 
novou tvář a naznačit nové příběhy. 
Každá z 21 zastávek této „sochařské 
linky“ je unikátní autorskou poctou 
Praze jako magickému městu, neu-
stále inspirujícímu k novým kreativ-
ním příběhům. Festival pod širým 
nebem v ulicích Prahy potrvá až 
do konce září. Více na www.sculptu-
reline.cz. 

Katka Maršálová

Rodina pro rodiny – nový projekt na Praze 3 
Podle statistik byl už před dvěma 
lety každý sedmý obyvatel Prahy 
cizinec. Přicházejí studovat nebo 
za prací, někteří s sebou přivádějí 
i své rodiny, případně je tady zaklá-
dají. Praha je bezpečné místo plné 
zeleně, kde se dobře žije. Stát se ale 
součástí komunity a zapojit se mezi 
místní ale může být někdy složité.

„Všimli jsme si, že 

na Praze 3 přibývá ro-

din s malými dětmi, 

které pocházejí ze zemí 

bývalého socialistického bloku – z Ruska, 

Ukrajiny, Rumunska, Bulharska. Nejsou 

s nimi žádné potíže, ale často žijí jen sami 

pro sebe, případně si hledají přátele ve své 

komunitě. Tuto situaci bychom chtěli změ-

nit a umožnit těmto rodinám, aby si našly 

své místo v české společnosti,“ říká Zuza-
na Kortusová, koordinátorka projek-
tu Rodina pro rodiny. 

Rodina pro rodiny
Rodina pro rodiny je projekt, kte-
rý v Praze 3 na jaře odstartovala 
 neziskovka My.Aktivity o. p. s. Jeho 

cílem je, aby se rodiny cizinců zorien-
tovaly v novém bydlišti, našly si přá-
tele mezi místními a dokázaly zapojit 
do běžného života v Praze. 

„Dost často se ve spojitosti s cizinci mlu-

ví o integraci, tedy o jejich zařazení do spo-

lečnosti. My ale chceme cizincům, zejména 

rodinám s dětmi nabízet něco víc: inkluzi, 

kdy se ke každému jedinci přistupuje indi-

viduálně, okolí přijímá jeho potřeby a jeho 

odlišnost je vnímaná jako normalita,“ vy-
světluje Zuzana Kortusová.

Projekt, který podpořila Evropská 
unie, nabízí služby zaměřené na tuto 
cílovou skupinu. Jde o mentoring, 
poradnu, dobrovolnictví, volnočaso-
vé a vzdělávací aktivity.

Pomoc v běžných situacích
„Rodiny cizinců řeší běžné problémy, kte-

ré zná každá rodina. Kde koupit dítěti 

botičky, když má širokou nohu? Jak na-

jít pediatra, zubaře? Jakou vybrat mateř-

skou nebo základní školu a jak se do ní za-

psat? Kromě těchto běžných starostí si ale 

navíc musejí poradit i s úředními záleži-

tostmi, jako je získání rodného čísla nebo 

vyřizování rodičovské, a to vše v jazyce, 

který zvládají jen s těžkostmi nebo vůbec,“ 
přibližuje situaci rodin cizinců Zuza-
na Světlíková. 

Projekt nabízí například mož-
nost mentoringu, kdy si česká rodina 
s dětmi vezme na starost rodinu cizin-
ců a pomáhá jí s těmito praktickými 
záležitostmi. Smyslem aktivity není 
jen to, aby se případné potíže vyře-
šily, ale také aby ideálně mezi rodi-
nami vzniklo přátelské pouto a bližší 
vztah. Mentorky jsou v mnoha přípa-
dech bývalé dobrovolnice RK, noví 
zájemci o placenou práci mentora 
jsou však nadále vítání.

„Pokud se na to klienti cítí, mohou 

se stát našimi dobrovolníky. Velká část 

činnosti rodinného klubu je založena 

na práci dobrovolnic. Pomáhají nám 

na různých akcích, které RK Ulitka nebo 

My.Aktivity pořádají, můžou třeba něco 

upéct, můžou fotit, zajistit nějakou akti-

vitu. Hledáme proto nové dobrovolníky 

pro rodinný klub. Nemůžeme jim za to 

nabídnout peníze, ale dobrý pocit určitě 

ano. A navíc, jak líp najdete přátele, než 

při nějaké společné činnosti?. “ vysvětlu-
je mentorka Zuzana Světlíková. 

Učit se, hrát si, poznávat
Velkou kapitolou projektu jsou také 
aktivity určené dětem, a to jak aktivi-
ty volnočasové, tak vzdělávací.

„Už teď během léta jsme pro děti z ci-

zojazyčných rodin pořádali sportovní pří-

městský tábor s výukou češtiny. Dopoledne 

se děti zdokonalovaly v našem krásném, 

ale složitém jazyce, a odpoledne trávily 

pohybem a hrami s českými dětmi,“ říká 
Mirka Černá, jedna z proškolených 
lektorek českého jazyka pro cizince.

To je ale teprve začátek. Od září 
se na několika mateřských a základ-
ních školách v Praze 3 a 4 rozjela 
výuka češtiny pro děti cizinců. Me-
todiku kurzu vytvořila uznávaná 
bohemistka Linda Doleží z Asocia-
ce učitelů češtiny jako cizího jazyka 
a Centra jazykového vzdělávání Ma-
sarykovy univerzity v Brně, která se 
dlouhodobě výuce češtiny jako dru-
hého/cizího jazyka věnuje. „Bylo do-

kázáno, že jazyková podpora dětí-cizin-

ců je v předškolním věku klíčová, neboť 

se jedná o jedinečné období, během ně-

hož může jazyk pod správným vedením 

krásně růst,“ vysvětluje Linda Doleží, 

proč je u malých potřeba s výukou 
neotálet. 

V nouzi poznáš přítele
Někdy se ovšem stane, že je potře-

ba víc než „jen“ přátelství a příjemně 
strávený čas. I rodiny cizinců se ob-
čas ocitnou ve svízelné situaci. Mů-
žou ztratit zaměstnání nebo bydlení, 
mohou onemocnět, stát se obětí šika-
ny nebo trestného činu. 

Projekt Rodina pro rodiny mys-
lí i na tyto situace. Připravena je po-
radna v krizových situacích, ve které 
jsou kvalifi kovaní odborníci připra-
veni pomoci či poskytnout odbornou 
radu novým sousedům třeba v oblas-
ti dluhového či právního poraden-
ství. Nabízí se i služby dětského psy-
chologa, pracovní diagnostiku nebo 
krizovou intervenci. 

Roman Rozbroj 

Rodina pro rodiny, realizátor projektu 

My.Aktivity o.p.s. | www.rodinaprorodiny.cz

Vítěznému týmu Black Panthers gratulovala i starostka Vladislava Hujová.

V pondělí 7. srpna za soumraku bylo možné na obloze pozorovat výrazné částečné zatmění 

měsíce. Na fotografi i tento unikátní jev spolu s žižkovskou věží zachytil Martin Pokorný.

Ruka od výtvarnice Alexandry Koláčkové.

Foto Katka Maršálová
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Slavnosti „Zažít město jinak“ budou 
vyprávět i příběhy žižkovských čtvrtí
Kolik znáte svých sousedů? A znáte třeba i jejich koníčky? Nebo víte, kdo vede podniky ve vašem 
okolí? Ideální příležitost máte v sobotu 16. září, kdy se ulice změní v místa poznávání, kultury, 
soutěží, her nebo domácího jídla. Už po dvanácté budete moci „zažít město jinak“ – tentokrát 
s podtitulem „Příběhy z naší čtvrti“.  

Na Žižkově letos vznik-
ne šest sousedských oáz 
s originálním programem 
– v ulicích Bořivojova, 

Biskupcova, Víta Nejedlého, Spojo-
vací – Balkán, na Kostnickém náměs-
tí a Náměstí Barikád. Celkově místní 
organizátoři připravili 70 míst v Pra-
ze a 20 ve městech po celé republice.

Spojujícím tématem pro letošní 
ročník budou Příběhy z naší ulice 
– uvidíme, jak se s ním organizátoři 
poperou. Program ve všech zónách 
se teprve dává dohromady, postup-
ně ho najdete na novém webu www.
zazitmestojinak.cz.

Letošní novinkou je i paralel-
ní projekt Městomil, který chce dát 
sousedským aktivitám trvalejší hod-
notu. Hlavní koordinátor slavnos-
tí, spolek Auto*Mat, propojil sou-
sedské komunity z tří různých míst 

v Praze s architekty. Ti společně 
přemění některá zanedbaná zákoutí 
na radostnější prostranství.

Spolek Auto*Mat jednotlivým or-
ganizátorům pomáhá se složitou ad-
ministrativou záborů ulic, radami či 

propagací. Zažít město jinak, Město-
mila i další aktivity Auto*Matu můžete 
podpořit na www.nakrmteautomat.cz.

Akce se koná pod záštitou sta-
rostky Prahy 3 Vladislavy Hujové. 

Jakub Holzer

Loňské slavnosti Zažít město jinak se setkaly s velkým zájmem obyvatel.  Foto Pavel Horák

Náměstí Jiřího z Poděbrad přivítá festival 
pro seniory – Fresh senior fest 2017

Ve středu 20. září se na náměstí Jiřího z Poděbrad uskuteční Fresh 
senior fest. První ročník tohoto festivalu na Praze 3 začne ve 13 hodin 
a potrvá do 18 hodin. Jeho hlavním cílem je nabídnout kvalitní pro-
gram nejen seniorům, ale všem návštěvníkům, kteří se chtějí pobavit, 
a také získat nejrůznější informace o pozitivním stárnutí. Pomocí ná-
padité a rozmanité nabídky upozorňuje na fakt, že pozitivní přístup 
k životu není limitován věkem. Program přinese koncert Ivana Mládka 
a jeho Banjo bandu, staropražské písně i vystoupení samotných seniorů. 

„Programy pro seniory v rámci projektu Fresh senior běží na Praze 3 již 3. ro-

kem. Letos poprvé jsme se rozhodli oslovit i ty, kteří tyto naše aktivity ještě nezna-

jí, a uspořádat Fresh senior fest na náměstí Jiřího z Poděbrad.” říká Alexander 
Bellu, zástupce starostky MČ Praha 3.

Vstup na celý program je ZDARMA. Více informací na
www.freshsenior.cz. 
Fresh senior festival pořádá spolek Porte ve spolupráci s MČ Praha 6 

a příspěvkovou organizací Za Trojku pod patronací zástupce starostky  
MČ Praha 3 Alexandra Bellu. 

V některých školách došlo ke změnám
Téměř v  každé škole v  Praze 3 
došlo na  konci školního roku, 
nebo v  průběhu letních měsíců 
k větším či menším změnám. K těm 
největším patří výměna ve funkci 
ředitele základní školy Pražačka, 
kde po Bohumilu Samkovi od 1. 8. 
2017 nastoupil Mgr. Pavel Dobeš. 
„Dlouholetý ředitel Bohumil Samek 
odešel do důchodu a nový ředitel 
byl jmenován na základě výsledku 
konkurzního řízení,“ říká radní pro 
školství Jaroslava Suková. 

Základní škola Chmelnice má ze své-
ho názvu vypuštěnu mateřskou ško-
lu, protože od 1. 7. 2017 se v této ško-
le již nebude poskytovat předškolní 
vzdělávání. Většina dětí z jednotříd-
ní mateřské školy odešla do 1. třídy 

a několik dětí přestoupilo do jiné 
mateřské školy. 

ZŠ a MŠ Chelčického se rozrost-
la o další budovu v Roháčově ulici, 
jedná se o prostory bývalých jeslí. 
„Vychovatelky z jeslí si díky podpoře MČ 

Praha 3 zvýšily kvalifi kaci v oboru uči-

telka mateřské školy a ředitel Mgr. Pavel 

Ostap počítá s tím, že do této budovy bu-

dou umisťovány převáženě dvouleté dě-

ti.“ dodává Jaroslava Suková.
Téměř ve všech školách se v době 

letních prázdnin rekonstruovalo ne-
bo opravovalo. I díky těmto inves-
tičním akcím mohou děti a žáci ma-
teřských a základních škol v Praze 3 
v září nastoupit do upravených, čis-
tých a připravených učeben. 

 -red-

Literatura 
a dámská jízda 
v kempu
Mezinárodní literární open-air 
festival Literatura v  parku se le-
tos koná již po sedmé, tentokrát 
v nové lokalitě. Zatímco uplynulých 
šest ročníků proběhlo u Šlechto-
vy restaurace ve  Stromovce, le-
tošní poprázdninové odpoledne 
s  literaturou a  hudbou proběhne 
ve Sportovním a rekreačním areá-
lu Pražačka, konkrétně v jeho části 
Prague Central Camp. 

Festival, který neformálně přibližu-
je současnou českou, německou a ra-
kouskou prózu i poezii, bude letos 
dámskou jízdou. Pestrý program od-
startuje s básnířkami Jitkou Srbovou 
a Katharinou Schultens. Následovat 
budou Bianca Bellová, letošní nositel-
ka ceny Magnesia litera za knihu roku, 
spolu s rakouskou autorkou Gudrun 
Büchler. Literární program uzavřou 
Inge Buck z Brém a Ivana Myšková 
se svou novou knihou povídek Bílá 
zvířata jsou velmi často hluchá.

Literárním odpolednem budou 
tradičně provázet básník Petr Bor-
kovec společně s překladatelkou 
Jitkou Nešporovou. Festival, který 
organizuje Pražský literární dům 
autorů německého jazyka, vyvrcho-
lí v 19 hodin koncertem Jamese Har-
riese, hudebníka původem z Man-
chesteru, žijícího již více než čtvrt 
století v Praze. Vice na www.literar-
nidum.cz

Neděle, 17. září 2017 od 14.30 
hod. vstup zdarma. 

 -red-
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Výsledky hlasování druhého ročníku 
Participativního rozpočtu Prahy 3
Posledním červnovým dnem skončilo hlasování druhého ročníku Participativního rozpočtu, 
kterého se zúčastnilo 1 182 hlasujících. Z devíti návrhů, které postoupily do hlasování, bude 
realizováno celkem sedm. 

Hlasování probíhalo od 
1. 6. do 30. 6. a zapoji-
la se do něj především 
střední generace mezi 

25–44 lety žijící na Žižkově. Městská 
část Praha 3 podpoří vybudování 
skateparku na Pražačce, dovybave-
ní dětského hřiště pítkem a mobilní 
toaletou na jižním svahu parku Pa-
rukářka. Bude se rekonstruovat toa-
leta a umývárna chráněné keramické 
dílny nebo se upraví zeleň před ZŠ 
Jeseniova nebo i prostor u dětského 
hřiště Horní Stromka. V základní 
škole na nám. Jiřího z Lobkovic bu-
de vytvořena multimediální učebna 
anglického jazyka.

„I druhý ročník Participativního 

rozpočtu se setkal s velkou odezvou oby-

vatel Prahy 3. Těší mě, že místo, kde 

žijí, jim není lhostejné a zajímají se 

o to, jak ještě víc zvelebit naši městkou 

část,“ uvedl zástupce starostky Jan 
Materna.

Participativní rozpočet umož-
ňuje, aby se občané zapojili do roz-

hodování o rozvoji své obce. Rad-
nice vymezí část peněz z ročního 
rozpočtu, obyvatelé pak podávají 
návrhy, co by se za tyto peníze mě-
lo ve městě v následujícím roce vy-
lepšit. Při tvorbě těchto návrhů se 
obyvatelé za asistence města setká-
vají na lokálních, či tematických 
veřejných diskusích a sousedských 
setkáních. Na nich diskutují o tom, 
co chtějí ve své obci změnit a jak. 
Společné návrhy pak předkládají 
radnici k posouzení z hlediska re-
alizovatelnosti. Vyvrcholením je 
všelidové hlasování o tom, které 
návrhy obyvatel má obec realizo-
vat. 

-red-
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Slovo z církví
Já jsem (ta) pravda (Jan 14,6)

Bývaly doby, kdy každý kout svě-
ta měl své převládající světonázoro-
vé zaměření. Dnes díky technickým 
vymoženostem se svět stal malým. 
Dříve nás ani příliš nezajímalo, co 
považují za smysl svého života oby-
vatelé vzdálených krajin. Říkali jsme 
si, že mají zřejmě svůj pohled na zá-
kladní životní otázky podle recep-
tu, který jim navrhl jejich ctihodný 
duchovní vůdce Buddha, Zarathušt-
ra, Konfucius, Mohammed a dal-
ší. Nechť si tedy mají své, jako my 
křesťané máme svého Ježíše Kris-
ta. Tento postoj však již dnes není 
možný. Prolínáme se navzájem ně-
kdy i fyzicky, ale zcela jistě názoro-
vě. A přitom tyto názory jsou často 
navzájem protikladné. Ani my křes-
ťané nejsme zajedno vtom, co Ježíš 
Nazaretský pro nás znamená, co pro 
nás učinil a které společenství je jeho 
dílem. Dostali jsme se tím do situa-
ce, kdy si musíme ve vlastním zájmu 
položit otázku: KDO MÁ PRAV-
DU? Všichni většinou nám odpově-
dí: SAMOZŘEJMĚ MY. Není di-
vu! Pravda na rozdíl od lásky není 
totiž tolerantní. A přiznat si, že nej-
sem držitelem pravdy, znamená, že 
žiji v omylu, mnohdy doživotním 
a tedy v omylu s věčnými důsledky. 
Postmoderní doba ze strachu před 
pravdou proto upřednostňuje jiné 
odpovědi: „Pravdu mají všichni.“, 
„Pravdu nemá nikdo.“, „Pravda je 
jen bezobsažné slovo“. Podle logi-
ky však slovo ‚pravda‘ svůj obsah 
má. Obsahem pravdy je shoda mezi 

tím, čím má věc být, a tím, čím jest, 
shoda mezi poznáním a skutečnos-
tí, mezi myšlenkou a mluvou, me-
zi mluvou a jednáním. Takže před 
pravdou nikdo neuteče, i ten, kdo 
popírá jakoukoliv pravdu, musí vě-
dět, co popírá, a své popírání pova-
žovat za pravdivé. Nevyhne se otáz-
ce po objektivní pravdě ani ten, kdo 
žije podle svého přesvědčení a za to-
to své přesvědčení je ochoten polo-
žit i život. Přesvědčení může totiž 
být i mylné. Kolik lidí již v dějinách 
obětovalo svůj život za ideový omyl! 
Žil však na této planetě před dvěma 
tisíci lety člověk, který se nespoko-
jil s pouhým tvrzením, že má prav-
du. Ten člověk, který měl odvahu ří-
ci o sobě, že jest sám kritériem vší 
pravdivosti. Tak ovšem může mluvit 
jen Pravda absolutní, sám Bůh. 

Václav Wolf

 Římskokatolický farní úřad Praha 3-Žižkov

Vzdělávání pěstounů 
V  termínu od  23. 6.–25. 6. 2017 
se již po páté konal pod záštitou 
Městské části Praha 3 – oddělení 
sociálně právní ochrany dětí 
(OSPOD) víkendový výjezd pro 
pěstounské rodiny. Cílem výjezdu 
bylo vzdělávání pěstounů, kteří se 
těchto pravidelných školení rádi 
zúčastňují i  s  dětmi, které mají 
svěřené do pěstounské péče.

Pěstouni si při výjezdové akci pro-
hlubují své znalosti týkající se pé-
če o děti, což jim mimo jiné  ukládá 
zákon. V letošním roce byla školení 
zaměřena na tematické okruhy vývo-
jové psychologie, fi nanční a právní 
gramotnost a v neposlední řadě pro-
běhl zdravotní kurz první pomoci, 
kterého se tentokrát měly možnost 

zúčastnit i starší děti. Tento blok se 
setkal již opakovaně s velkým ohla-
sem. Po celou dobu vzdělávacího 
víkendu doprovázely pěstouny so-
ciální pracovnice OSPOD, které 
pěstounům poskytovaly poraden-
ství, zabezpečovaly průběh celé ak-
ce a rovněž uskutečnily vlastní před-
nášku na téma „prevence rizikového 
chování u dospívajících“.

Pro dětské účastníky byl za spo-
lupráce Rodinného a kulturního 
centra Nová trojka připraven boha-
tý program včetně putování za po-
kladem, kterého se děti nakonec do-
čkaly v podobě sladkých odměn. 
Cesta za pokladem byla plná dobro-
družství a zážitků včetně noční hry, 
které se odvážně zúčastnily i mladší 
děti.

Pobyt se jako obvykle konal 
na zámku v Prčicích s rozlehlou zá-
meckou zahradou a příjemnou at-
mosférou. Počasí přálo, bylo tep-
lo a slunečno, a tak měli všichni 
možnost strávit víkend na čerstvém 
vzduchu. Pěstouni si pobyt na zám-
ku pěkně užili a odjížděli s úsměvem 
na rtech plni nových vědomostí a zá-
žitků. 
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Běžecká škola Prahy 3 pokračuje tréninky i závodem 
Všem sportovcům, aktivním běž-
cům, ale i běžeckým začátečníkům 
patří pozvánka na běžecké trénin-
ky, které se konají každou středu 
v  18.30 výběhem ze sportovního 
a rekreačního areálu Pražačka.

Tréninky včetně poskytovaného zá-
zemí jsou pro každého zájemce zcela 
zdarma a poběží až do konce října. 
Ve sportovním areálu jsou zajištěny 
šatny, sprchy a uzamčení věcí během 
tréninku. Vítáni jsou začínající i po-
kročilí běžci všech úrovní. Tréninky 
lze každému přizpůsobit dle jeho 
kondice.

Ve čtvrtek 28. 9. dopoledne se 
koná druhý ročník Žižkovského 
orienťáku. Přijďte si vyzkoušet ori-
entační běh v okolí parků vrch Vít-

kov a Na Krejcárku. Zázemí a start 
závodu bude ve Sportovním areálu 
Pražačka. Závod je přizpůsoben ta-
ké začátečníkům, takže není potřeba 
mít předchozí zkušenosti s orientač-
ním během. V říjnu se pak můžete 
těšit na cyklus tří seminářů o běhá-
ní, regeneraci a výživě. Podrobnější 
informace k seminářům přineseme 
v dalším vydání Radničních novin. 
Aktuální informace najdete na našem 
facebooku Běžecká škola Prahy 3 ne-
bo na webu www.smartrunning.cz/
bezecka-skola. Projekt je realizován 
za podpory MČ Praha 3. 

-red-

Výsledný 
počet 
hlasů

Pozitivní 
hlasy

Negativní 
hlasy

částka součet

P
o

d
p

o
ře

n
é

p
ro

je
k
ty

Skatepark na Pražačce 429 461 32 300 000 Kč 300 000 Kč

Dovybavení dětského hřiště na 
jižním svahu parku Parukářka

363 377 14 300 000 Kč 600 000 Kč

Pouliční záhonky 264 317 53 150 000 Kč 750 000 Kč

Rekonstrukce toalet a umývárny 
chráněné keramické dílny

235 250 15 300 000 Kč 1 050 000 Kč

Úpravy veřejně přístupného pro-
storu před ZŠ Jeseniova a parku 
Jeseniova – Želivského

331 352 21 300 000 Kč 1 350 000 Kč

Úprava prostoru u dětského hřiště 
Horní stromka

174 193 19 300 000 Kč 1 650 000 Kč

Multimediální učebna pro výuku Aj 125 193 68 300 000 Kč 1 950 000 Kč

N
e
p

o
d

p
o

-
ře

n
é
 

p
ro

je
k
ty

Sousedské posezení s pingpongo-
vým stolem

100 146 46 300 000 Kč 2 250 000 Kč

Box4bike 12 131 119 300 000 Kč 2 550 000 Kč

CELKOVÉ VÝSLEDKY
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informace

blok 1 termín: 5. 10. 2017

komunikace úsek

Hollarovo náměstí

Květná

Soběslavská Votická - Hollarovo náměstí

Šrobárova Soběslavská - U Vinohradského hřbitova

U Vinohradské nemocnice

U Vinohradského hřbitova

Votická Šrobárova - Květná

blok 2 termín: 6. 10. 2017

komunikace úsek

Horní Stromky

Hradecká

Chrudimská

Kouřimská

Náměstí Jiřího z Lobkovic

NN 335 Kouřimská - Kouřimská

Písecká

Slezská Jičínská - nám. Jiřího z Lobkovic

Šrobárova Jičínská - Soběslavská

V Horní Stromce

blok 3 termín: 9. 10. 2017

komunikace úsek

Čáslavská

Kolínská

Libická

Nitranská Vinohradská - Korunní

Perunova

Řipská Vinohradská - Korunní

Slezská U Vodárny - Jičínská

U Vodárny Vinohradská - Korunní

blok 4 termín: 10. 10. 2017

komunikace úsek

Baranova

Křišťanova

Lucemburská Radhošťská - Jičínská

NN 4749 spojka Baranova - Suměřská

Olšanské náměstí parkoviště

Přemyslovská Radhošťská - Jičínská

Radhošťská

Sudoměřská

Žižkovo náměstí

blok 5 termín: 16. 10. 2017

komunikace úsek

Bořivojova Ondříčkova - Orlická

Jagellonská

Laubova

Lucemburská Milešovská - Radhošťská

Milešovská

Nám. Jiřího z Poděbrad

Orlická

Přemyslovská nám. Jiřího z Poděbrad - Radhošťská

Slavíkova Ondříčkova - nám. Jiřího z Poděbrad

Velehradská

blok 6 termín: 11. 10. 2017

komunikace úsek

Bořivojova U Rajské zahrady - Kubelíkova

Čajkovského Sladkovského náměstí - Kubelíkova

Chvalova

Ježkova

Krásova Kubelíkova - Seifertova

Kubelíkova

Lipanská Táboritská - Bořivojova

Přibyslavská

Siwiecova

Sladkovského náměstí

U Rajské zahrady Vozová - Havelkova

Víta Nejedlého

Vlkova

blok 7 termín: 12. 10. 2017

komunikace úsek

Blahníkova

Cimburkova

Dalimilova

Husinecká

Jeronýmova

Kostnické náměstí

Krásova Seifertova - Husinecká

Orebitská

Pod Vítkovem

Komplexní úklid komunikací – podzim 2017
blok 7 termín: 12. 10. 2017

komunikace úsek

Příběnická

Řehořova

Štítného Blahníkova - Cimburkova

U Božích bojovníků

blok 8 termín: 13. 10. 2017

komunikace úsek

Havlíčkovo náměstí

Chelčického Prokopova - Lipanská

Chlumova Seifertova - Prokopova

Lipanská Chelčického - Havlíčkovo náměstí

Lupáčova

Milíčova

Rokycanova Prokopova - Chelčického

Štítného Cimburkova - Havlíčkovo náměstí

blok 9 termín: 17. 10. 2017

komunikace úsek

Blahoslavova

Černínova

Českobratrská

Chlumova Koněvova - Roháčova

Jeseniova spojky Žerotínova - Jeseniova a Žerotínova - NN 
1782

Komenského náměstí Roháčova - Sabinova

Lukášova

Náměstí Barikád

Ostromečská

Prokopovo náměstí

Roháčova Prokopova - Koldínova

Rokycanova Prokopova - Koněvova

Sabinova

Tachovské náměstí

Tovačevského

Žerotínova Blahoslavova - Koldínova

blok 10 termín: 18. 10. 2017

komunikace úsek

Basilejské náměstí část

Biskupcova Zelenky-Hajského - Jana Želivského

Domažlická

Hájkova

Kališnická

Ke Kapslovně vč. zálivu

Koldínova

Malešická Basilejské náměstí - Na Parukářce vč. zálivu

Na Parukářce

Pražačka

Roháčova Koldínova - Zelenky-Hajského

U Zásobní zahrady

Zelenky-Hajského

Žerotínova Koldínova - Zelenky-Hajského

blok 11 termín: 19. 10. 2017

komunikace úsek

Hraniční Na Balkáně - Koněvova

Kunešova

Na Balkáně Za Žižkovskou vozovnou - Na Vlastním

Na Hlídce Na Balkáně - Koněvova

Na Ohradě

Na Vlastním

Nad Ohradou

Strážní Na Balkáně - Koněvova

Šikmá

V Bezpečí

V Domově Za Žižkovskou vozovnou - Pod Vrcholem

Za Žižkovskou vozovnou Koněvova - Kunešova

blok 12 termín: 20. 10. 2017

komunikace úsek

Ambrožova

Basilejské náměstí část (východní strana)

Biskupcova Jana Želivského - Jeseniova

Buchovcova

Jilmová parkoviště proti č. 9-11 se nečistí

Loudova

Malešická Basilejské náměstí - Ambrožova

Na Hlídce Koněvova - Jeseniova

Na Vápence

Na Viktorce

Rečkova

Strážní Koněvova - Jeseniova

U Staré cihelny

Viklefova

Za Žižkovskou vozovnou Koněvova - Jilmová

blok 13 termín: 24. 10. 2017

komunikace úsek

K Chmelnici

K Lučinám

K Vrcholu

Křivá I spojka Luční - Luční

Křivá II

Luční

Na Balkáně Na Vlastním - Spojovací

Na Lučinách

Na Vrcholu

Nad Lukami

Pod Vrcholem

U Kněžské louky

V Domově Pod Vrcholem - K Lučinám

V Okruží

blok 14 termín: 25. 10. 2017

komunikace úsek

Květinková V Zahrádkách - Na Jarově

Mezi domky Za Vackovem - Na Vackově

Na Chmelnici

Na Mokřině

Na Rovnosti

Na Vackově Pod Jarovem - Malešická

Pod Jarovem

Pod Lipami Na Jarově - Plavínová vč. slepého úseku

Schöffl erova

V Zahrádkách

V Zeleni V Zahrádkách - Na Mokřině

Za Vackovem

blok 15 termín: 8. 10. 2017

komunikace úsek

Husitská Koněvova - Trocnovská; pravá strana ve směru 
do centra

Jičínská Olšanské náměstí - Vinohradská

Koněvova Jana Želivského - Husitská; pravá strana ve směru 
do centra

Koněvova parkoviště u ul. Pražačka

Prokopova Husitská - Rokycanova

Seifertova Italská - Táboritská

blok 16 termín: 15. 10. 2017

komunikace úsek

Husitská Koněvova - Trocnovská; pravá strana ve směru 
z centra

Jičínská Vinohradská - Korunní

Koněvova Jana Želivského - Husitská; pravá strana ve směru 
z centra

Korunní U Vodárny - Šrobárova; část kom. příslušná MČ 
Praha 3

Vinohradská Jičínská - Jana Želivského; pravá strana ve směru 
z centra

blok 17 termín: 23. 10. 2017

komunikace úsek

Blodkova

Bořivojova Ondříčkova - Kubelíkova

Čajkovského Ondříčkova - Kubelíkova

Fibichova

Křížkovského

Ondříčkova Slavíkova - Žižkovo náměstí

Pospíšilova

Slavíkova Ježkova - Ondříčkova

Ševčíkova

Škroupovo náměstí

Zvonařova

blok 18 termín: 26. 10. 2017

komunikace úsek

Jeseniova

NN 1782

Pod Parukářkou

V Kapslovně

blok 19 termín: 27. 10. 2017

komunikace úsek

Buková

Habrová

Květinková Na Jarově - Pod Lipami

Na Jarově

Osiková Pod Lipami - Habrová

Pod Lipami Na Jarově - Koněvova

V Jezerách
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z historie Prahy �

Hollar, pečeť kvality
Sir F. S. Haden, jedna z  největších 

osobností anglické grafi ky 19. stole-

tí, vyslovil na Hollarovu adresu tento 

kompliment: „Kdo si přeješ prostou 

pravdu, jdi k Hollarovi. Kdo si přeješ 

výmluvnou dokonalost, jdi rovněž 

k  Hollarovi.“ Angličané Hollara při-

jali takřka za svého, ale je i bytost-

ně spjat s rodnou zemí. Vedle busty 

v Soukenické ulici 13 je na Praze 3 

Hollarovo náměstí, kde se nachá-

zí prestižní uměleckoprůmyslová 

škola, takzvaná Hollarka. Na  Sme-

tanově nábřeží stojí budova Hollar, 

kde sídlí Sdružení umělců a grafi ků 

Hollar. Jako pocta V. Hollarovi bylo 

založeno už v roce 1917 umělci, ja-

kými byli V. Preissig, F. Kupka nebo 

M. Švabinský a  letos slaví 100 let. 

Být členem Hollaru je dodnes pocta 

a uznání kvalit.

Václav Hollar, Čech v cizině 
Václav Hollar je jedním z největších evropských kreslířů a grafi ků. Od jeho narození letos 
uplynulo 410 a od úmrtí 340 let. S oblibou si ke jménu připojoval Bohemus, tedy Čech. 
Hollar byl sice Čech, ale současným pohledem byl především Evropanem. 

Tento barokní rytec a kres-
líř tvořil v Praze, působil 
v dílnách ve Frankfurtu, 
ve Štrasburku, v Kolíně 

nad Rýnem či Antverpách. Od roku 
1636 působil ve službách hraběte 
T. Howarda z Arundelu, v Anglii. 
U nás na Trojce nese jeho jméno ná-
městí i umělecká škola v jeho středu.

Mládí v Praze
Pocházel z významné pražské rodi-
ny, narodil se 13. 7. 1607 v Soukenické 
ulici. Otec Jan Hollar byl depozito-
rem českých zemských desek a člen 
nižší šlechty. Od roku 1600 mohl 
z rozhodnutí Rudolfa II. používat 
erb a přídomek z Práchně. Matka 
Markéta Löw byla rodem z němec-
ké rytířské rodiny z Löwengrünu 
a Bareytu z Horní Falce. Otec měl 
respektované postavení. Úřad desek 
zemských Království českého sídlil 
na Pražském hradě, a tak je mož-
né, že mladý Václav mohl na vlastní 
oči vidět proslulé rudolfínské sbírky 
s obrazy Dürera, Brueghela, Arcim-
bolda a dalších. 

S prvními uměleckými pokusy 
začínal Hollar již dříve, ale rytí za-
čal praktikovat až ve svých osmnácti 
pod vedením A. Sadelera, bruselské-
ho grafi ka, který se do Prahy dostal 
za dob rozkvětu Rudolfova dvora. 
Z této doby pocházejí jeho kopie 
podle Dürera. Hollarův otec jeho 
umělecké snažení nepodporoval 
a chtěl, aby se syn stal právníkem.

Dobrovolně do ciziny
Vzhledem k postavení museli být 
Hollarovi katolíci, jinak by otec ne-
mohl působit až do své smrti v roce 
1630 postupně ve službách tří císařů, 
Rudolfa II., Matyáše a Ferdinanda 
II. Represe po bitvě na Bílé hoře ro-
dinu nijak nepostihly. Nicméně Vác-
lav Hollar právě v roce 1627 odchází 
do Německa, což později zakláda-
lo na přesvědčení, že šlo o exulanta 
opouštějícího vlast kvůli nábožen-
ské perzekuci. Hollar ale šel do cizi-
ny proto, že cítil, že v ekonomicky 
i morálně zdecimovaných pobělo-
horských Čechách nemá jako umě-
lec šanci se prosadit. Nebyl nábo-
ženským uprchlíkem.

Školení a učednická léta 
Hollarovi bylo dvacet, když zamířil 
na západ, do Frankfurtu nad Moha-
nem, kde vstoupil do učení u M. Me-
riana, malíře, mědirytce, nakladatele 
a obchodníka s uměleckými předmě-
ty. Během dvou let si u něj dokona-
le osvojil techniku mědirytiny a lep-
tu, naučil se kartografi cké metody; 
byl u toho, když Merian vydával ná-
kladné obrazové publikace, přináše-
jící věhlas i zisk. Obchodního ducha 
však Hollar od Meriana nepochytil. 
Ale v řemeslném mistrovství svých 
grafi k se dostal na nejvyšší úroveň.

Hollar dál cestoval po Evropě 
a pracoval. V roce 1635 vydal v Ko-
líně nad Rýnem u nakladatele Ho-

genberga album čtyřiadvaceti leptů 
„Několik půvabných obrazů míst 
ležících v různých provinciích, kres-
lených Václavem Hollarem z Pra-
hy a vyrytých do mědi v Kolíně nad 
Rýnem“, kostrbatý, ale vyčerpávají-
cí popis díla. Titul ozdobil obrazy 
z Prahy (Vyšehrad, Petřín a Hrad-
čany), následovala různá města jako 
Norimberk, Koblenz, Bonn, atd. 

Osudové setkání s hrabětem 
z Arundelu
Hollarovy schopnosti zaujaly anglic-
kého diplomata T. Howarda, hrabě-
te z Arundelu, který při návštěvě Ko-
lína hledal někoho, kdo by obrazem 
zaznamenával navštívené lokality. 
Vybral si Hollara, jenž díky tomu 
od roku 1636 zažije zhruba šest nej-
lepších let svého života. Cestovali 
po Evropě, byli i na Moravě, navští-
vili Prahu, kde nakreslil slavné pa-
noráma, pak se vrátili do Londýna. 

Arundelova galerie v Londýně 
byla oslňující. Kromě starořeckých 
plastik obsahovala kresby, grafi ky 
a malby od Leonarda, Raff aela, Cor-
regia, Parmegianina, Dürera, Hol-
beina, Brueghela a mnoha jiných 
mistrů. Hollar měl obrazy kopírovat 
a přenášet na desku, aby bylo možné 
z nich pořídit grafi ky a rozšiřovat je. 

Vyučoval anglického krále
Hollarovi bylo třicet, zůstal v Lon-
dýně, osvojil si řeč a navázal užiteč-
né kontakty. U Arundela měl zajiště-
no živobytí a našel si zde roku 1641 
i manželku, Margaret Tracy, s níž měl 
dvě děti – staršího Jamese a mlad-
ší dceru. Ještě předtím, v roce 1639, 
se mu dostalo obrovské pocty, když 
se stal na přímluvu hraběte učitelem 
kresby prince Waleského, pozdější-
ho anglického krále Karla II. Princi 
bylo devatenáct, ale to, jak Hollarovy 
lekce vypadaly, nevíme. Pouze v Brit-
ském muzeu existuje deník s korunou 
a třemi pery na deskách – princovým 
znakem, v němž jsou jeho kresby 
a předlohy. Tyto předlohy jsou podle 
všeho díly Hollara. Jenže Václav 
z toho nic nevytěžil, ke královskému 
dvoru se nedostal a ani u Arundela 
zdaleka nebyl prvním umělcem, toto 
privilegium patřilo holandskému 
malíři van Dyckovi. Ale tehdy obec-
ně rytce pokládali spíš za řemeslníky 
a Hollar měl dělat z malířových ob-
razů grafi cké listy. Hollar však nepře-
pisoval obrazy mechanicky, přiléha-
vě jeho přístup popisuje J. Urzidil: 
„Jeho oko hledalo v obrazech kreslířské 

základy, prvotní principy výtvarně umě-

lecké. Transkripce malby v grafi ku nebyla 

mu pouhým přeložením do jiného tónu. 

Bylo to, jako by se měl smyčcový koncert 

přednésti na cembalu. Jinak uzpůsobený 

nástroj vyžadoval pro přechody tónů zce-

la jiného timbru.“ 

Zbraň místo pera?
Nejlepší londýnská léta Hollarova 
života končí vypuknutím občanské 
války v roce 1642, kterou parlament 

v čele s O. Cromwellem vedl proti 
králi. G. Vertue tvrdí, že se odporu 
proti parlamentním sborům Hollar 
aktivně účastnil, když vstoupil dob-
rovolně do královských šiků a se 
zbraní v ruce hájil pevnost Basing 
House. Jenže je to podle všeho fi k-
ce. Bitva o pevnost proběhla v říj-
nu 1645, kdežto Hollar už musel žít 
tou dobou v Antverpách, protože 
některé z jeho antverpských grafi k 
nesou vročení 1644. Když se vrátil 
v roce 1652 do Londýna, byl oka-
mžitě zatčen, protože republikáni 
jej vedli na černé listině králových 
sympatizantů. Z vězení jej dostal 
až nakladatel Sir W. Dugdal, který 
oceňoval jeho tvorbu a chtěl s ním 
spolupracovat. Hollar měl štěstí. 
Král Karel I. skončil na šibenici 
v roce 1649. 

Ztráta syna
Jedním z největších životních dra-
mat se stal požár Londýna v roce 
1666. Hollar v tomto tragickém roce 
získal čestný titul „královského scé-
nografa“, kreslíře pohledů. Rok 
předtím na Londýn dopadla moro-
vá rána, jíž podlehlo sto třicet tisíc 
lidí, také jeho syn James, který prý 
znamenitě kreslil a měl pokračovat 
v otcově díle. 

Když se v roce 1668 Hollar vy-
pravil do marockého Tangeru, kde 
měl pořídit dokumentární kresby 
pro krále Karla II., jehož kdysi učil, 

těžko mohl tušit, v jakém ohrožení 
se ocitne. V Tangeru pracoval v po-
klidu celý rok a zachovalo se napří-
klad patnáct pohledů na tamní pev-
nost. Události se zdramatizovaly až 
na zpáteční cestě v prosinci roku 
1669. Loď Mary Rose s Hollarem 
na palubě napadli piráti a ve španěl-
ských vodách byla vystavena těžké 
palbě. Avšak díky obratnosti kapitá-
na Kempthorna se povedlo nejenom 
útok odrazit, ale doplout do Cádi-
zu. Umělec pak námořní bitvu za-
chytil v jedné ze svých kreseb.

Svědek doby
Václav Hollar měl vzácný dar uka-
zovat svět „nezkresleně“, což v době 
jeho působení nebylo zrovna obvyk-
lé. Během padesáti let po sobě za-
nechal více než čtyři stovky kreseb 
a dva tisíce osm set grafi k a leptů. 
Objevovali se na nich lidé, obleče-
ní, prostředí, v němž žili, interiéry 
obydlí, ale také krajiny, města, domy, 
přístavy, katedrály, předměty každo-
denní potřeby, lodě, mapy i domácí 
zvířata. Díky Hollarovi si dnes mů-
žeme detailně představit, jak vypa-
dalo 17. století, jaký byl Londýn před 
zničujícím požárem či během něho 
nebo jaké bylo pražské panoráma 
roku 1636. 

Famózně zachytil korunovaci 
Karla I. na anglického krále nebo 
soud a popravu hraběte ze Straf-
fordu. Z nadhledu ztvárnil i bitvu 

na Bílé hoře. Při pobytu v Antver-
pách přichází s listem zobrazujícím 
vyhlášení münsterské dohody, kte-
rá byla jedním z aktů ukončení tři-
cetileté války (1648). Jeho obrazy se 
staly svědectvím neklidné doby, kdy 
byla Evropa nepřetržitě zmítána vá-
lečnými konfl ikty.

Neúnavný a vždy při chuti
Václav Hollar neměl žádného učed-
níka, jenž by pokračoval v jeho 
tvorbě nebo který by mohl sdělit 
podrobnosti z jeho života. Existuje 
jedna výjimka. Popis podaný mědi-
rytcem F. Placem, který měl Hollara 
znát za jeho pobytu v Anglii. Place 
v dopisu G. Vertuovi podává zají-
mavou charakteristiku: „Jak dosvědčí 

jeho dílo, byl nejneúnavnějším člověkem 

mé doby, měl vadu na levém oku a tak 

když psal, vždy si před ním držel ruku. 

Brýlí nikdy nepoužíval …   Pan Hollar 

byl člověk velmi vášnivý, snadno podlé-

hal dojetí. Často mi říkal, že je nesvůj, 

když nepracuje. Byl velmi střídmý, do-

mnívám se, že ho nikdo v životě neviděl, 

že by pil, ale jedl s velkou chutí.“

Nesmrtelné dílo
Náhrobek na hřbitově sv. Mar-

kéty ve Westminsteru, kde byl Hol-
lar po smrti 25. 3. 1677 uložen, nese 
nápis: „Dílo, které příroda a lidé vy-
tvořili, nově ožilo v tvém umění. Tvá 
Praha, vyšlá z tvé ruky, záříc vzdo-
ruje zničení. Tento mramorový ká-
men chce z vděčnosti hlásati tvoji 
slávu po celá staletí. Leč žel! Kámen 
se rozpadne a tvoje dílo bude dále 
trvati.“ Na hrobě se objevil na pře-
lomu 20. a 30. let osmnáctého sto-
letí, snad u příležitosti padesátého 
výročí umělcova skonu. Iniciátorem 
byl G. Vertue (1684 až 1756), grafi k, 
vydavatel a sběratel, autor nejenom 
prvního soustavnějšího Hollarova 
životopisu, ale i soupisu jeho grafi c-
kého a kresebného díla (1745). 

Jan Dvořák
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Křižáci útočí na husitskou obranu.
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Husité v bitvě udatně ubránili Vítkov
Již popáté nachystala Trojka středověkou podívanou 
Hrrr na ně! Vítkov se vrátil do 15. století a nabídnul 
návštěvníkům velkolepou podívanou. Akce se opět setkala 
s úspěchem a vysokou návštěvností.

Od sobotního dopoled-
ne se Vítkov zaplňoval 
fanoušky středověkých 
klání. Na vrchu Vítkov 

proběhla bitva, která odstartovala 
husitské války. Před bitvou se mohli 
diváci zaposlouchat do hudby mine-
sengrů, zhlédnout šermířská a kej-
klířská vystoupení. 

To hlavní ale přišlo úderem tři-
nácté hodiny, rozezněly se polni-
ce, a znepřátelená vojska nastoupi-
la proti sobě. Jan Žižka z Trocnova, 
společně se starostkou Vladislavou 
Hujovou, z palisády pozdravili pří-
tomné a bitva mohla začít.

První zaútočila rytířská jízda, 
vzápětí proti sobě nastoupily pěší 
oddíly za výbuchu houfnic a třas-
kání zbraní. Výsledek dopadl podle 

očekávání – husité vrch Vítkov před 
křižáky statečně uhájili.

Celý den probíhaly další dopro-
vodné programy, jako ukázky stře-
dověkých tanců, módní přehlídka, 
ukázky katovského a kovářského ře-
mesla, byla k dispozici dobová krč-
ma s kuchyní dobových jídel dle re-
ceptů 15. století. Diváci mohli vylézt 

na palisády, nebo si vyzkoušet stře-
dověkou lazebnu. Na místě byla zoo 
nebo fotokoutek.

Děti soutěžily v hodu na cíl, v lu-
kostřelbě, nebo se bavily během ko-
mediálních vystoupení, mohly se za-
pojit i do kreativní dílny. 

-red-

Slavnost zahájila starostka Vladislava Hujová. Foto: Bohuslav David

Středověká bitva přilákala již tradičně tisíce Pražanů. Foto: Bohuslav David
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Ukázky jídel z kuchyně 15. století.
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