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Volby se blíží

Je to tu zas, opět máme zvolit 
na několik let směr naší budouc-
nosti. Mnozí z Vás už možná pře-
mýšlí, zda k volbám vůbec půjdou. 
Právo volit je právo, kdy se můžeme 
rozhodnout podle své vůle a svého 
nejlepšího svědomí. Není to povin-
nost, jak to bylo lidem vštěpováno 
v dobách minulých. 

Dnes máme demokracii, může-
me říct svůj názor, můžeme něco 
– i když zdánlivě malého – udělat. 
V dnešním světě chaosu, kdy nee-
xistují jednoduchá řešení, slýcháme 
velké množství politických názorů, 
jak problémy řešit, a není snadné 
vybírat mezi politickými stranami, 
které se ucházejí o Vaši přízeň. Je 
dobré si uvědomit, že věci nejsou 
černobílé a  nikdo není schopen 
zajistit řešení všech problémů. 
Znovu se rozjíždí mediální bublina, 
která k politice neodmyslitelně pa-
tří a před volbami o to víc nabývá 
na své intenzitě a před nerozhodné 
či nerozhodnuté občany naší země 
denně servíruje články plné negati-
vismu a „špíny“ či naopak „geniál-
ních“ řešení.

Politika a demokracie, to vše je 
jen o hledání názoru. O hledání vět-
šinového názoru, o hledání řešení, 
které ale nenalezneme bez vzájem-
ných diskuzí, respektu a spoluprá-
ce. A to vše patří k politice. A patří 
k ní i politici – zástupci občanů, kteří 
se ucházejí o hlasy voličů, ale pře-
devším lidé jako Vy. Lidé věnující se 
politice nejsou horší ani lepší než 
celá naše společnost a  politická 
angažovanost jednotlivce vyžaduje 
i velkou dávku osobní statečnosti. 
Nebuďme jako národ tak pesimis-
tičtí a navzájem k sobě tolik kritičtí. 
V postkomunistickém světě jsme 
vybudovali fungující demokracii, 
která i přes některé dílčí nedostatky 
je vždy lepší než vláda jedné strany.

Vyjádřit názor, ztotožnit se s ně-
kterou politickou stranou má smysl, 
jakkoli se Vám může zdát, že ten 
Váš jeden hlas není rozhodující. 
S nadsázkou lze říci, že ne politi-
ci, ale my všichni, kteří můžeme jít 
ke svobodným volbám, jsme odpo-
vědni za osud naší země.

Vladislava Hujová 
starostka

Městský okruh veďte 
tunelem, žádá Praha 3
Praha 3 požaduje, aby Městský okruh vedl v úseku 
od Balabenky do Malešic tunelem pod Jarovem a nikoliv 
po povrchu.  

Z astupitelé vyzvali hlavní 
město, aby pokračovalo 
v přípravě dostavby okru-
hu podle původního pro-

jektu, který má odlehčit provozu 
na území městské části a je nejblíže 
realizaci. Výzvu zastupitelům hlav-
ního města schválili zastupitelé Pra-
hy 3 na zářijovém jednání. „Radnice 

dlouhodobě požaduje pokračování pří-

pravy Městského okruhu ve variantě ve-

dené v podzemí v souběhu se Spojovací 

od křižovatky s Českobrodskou ve směru 

k Balabence,“ uvedla starostka Vla-
dislava Hujová. „Tato výzva hájí zá-

jmy občanů Prahy 3. Město má na stole 

dlouho připravovanou a roky prověřo-

vanou variantu a já jí věřím,“ dodala 
s tím, že hledání dalších variant je 
jen plýtvání časem a veřejnými pro-
středky. Výzvu podpořila hlasová-
ním koalice TOP 09, ODS, ČSSD 
i opozice z řad zastupitelů strany 
Svobodných a KSČM.

Praha 3 se výzvou snaží zabránit 
možnosti, že by severovýchodní část 
městského okruhu mohla vést po po-
vrchu. Obavy pramení z faktu, že 
vedení Prahy na základě požadavku 
Trojkoalice, a především Strany zele-
ných, rozhodlo o přípravě studie, kte-
rá prověří alternativní možnosti ve-
dení okruhu částečně nad povrchem. 

Varianta, pro kterou se vyslovi-
la hlasováním většina zastupitelů, se 
připravuje od roku 2000. Má platné 
stanovisko týkající se posouzení vli-
vu stavby na životní prostředí (EIA) 
z roku 2012. V současné době se jed-
ná o prodloužení jeho platnosti. Va-
rianta počítá s dokončením okruhu 
díky realizaci tří souvisejících staveb 
o celkové délce přesahující 10 km, 
z čehož polovinu mají řidiči pro-
jet v tunelech. Nejdelší z tunelů by 
měl propojit Balabenku s Malešice-
mi, s povrchem by tunel propojoval 
výjezd na úrovni ulice Pod Šancemi 

a rovněž mimoúrovňová křižovatka 
nacházející se pod dnešním kříže-
ním ulic Českobrodská a Pod Tábo-
rem. „Realizace přinese snížení intenzity 

dopravy na dnes přetížených komunika-

cích jako je Koněvova či Jana Želivského, 

a to bez zvýšení celkového objemu dopra-

vy v celém hlavním městě,“ říká Irena 
Ropková, radní městské části i praž-
ského magistrátu. Cena tunelové 
varianty může překročit 40 miliard 
korun.

Druhá varianta vedení okruhu 
je aktuálně vypracovávána odbor-
níky poté, co si ji po nátlaku části 
magistrátní koalice objednalo hlav-
ní město. Ačkoliv se tvoří takzvaně 
„na zelené louce“, vycházet by moh-
la z koncepce Duál, kterou v minu-
losti prosazovala iniciativa Automat 
a za kterou dodnes řada politiků sto-
jí. Koncepce počítá pouze s vybu-
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str. 11

„V našem oboru jde 
spíš o to být svůj, na nic 

si nehrát 
a nepředstírat,“

říká Karel Šíp

Rekonstrukce 
panelových domů
Koncem září byla dokončena rekon-

strukce panelových domů v Sabinově 

a Rokycanově ulici, začátkem října pak 

v Českobratrské ulici. Kvůli částečné-

mu nepohodlí nájemníků po dobu revi-

talizace rozhodla městská část Praha 3 

o plošných slevách na nájemném.

Více na str. 5

Přijďte na křest knihy 
o kostelích Prahy 3 
Představení knihy a její požehnání se 

odehraje 10. 10. v  18 hod. v  kostele 

sv. Anny v Jeseniově ulici.

Více na str. 7

Seifertův Žižkov
Výsledky 1. ročníku literární soutě-

že Seifertův Žižkov. Vítězkou se sta-

la Tamara Čopová s povídkou Pohled 

z okna.

 Více na str. 8

Židovské pece
Pozvánka na veřejnou debatu 16. 10. 

od 17 hod. v Kulturním centru Vozov-

na. Debatovat se bude o dalších mož-

nostech rozvoje jednoho z nejoblíbe-

nějších parků.

 Více na str. 16

Den domácích 
mazlíčků 

7. 10.  Parukářka 
10.00-14.00

str. 24

Mimoúrovňová křižovatka Českobrodská v ražené variantě, tubusy tunelu jsou skryty pod povrchem. Vizualizace http://mestskyokruh.info

   Pokračování na str. 2 
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zpravodajství

Záštity nad akcemi
RMČ schválila svým usnesením 
záštitu radní Jaroslavy Sukové nad 
akcí „Uličníci“ – umění z ulice, která 
bude zahájena 28. 10. 2017 výsta-
vou děl v prostorách Přestupní sta-
nice. Projekt je zaměřený na lidi bez 
domova, kteří hledají pracovní příle-
žitosti. Dále byla schválena záštita 
radní Ireny Ropkové nad charitativ-
ním turnajem v  plážovém volejbale 
„Beach Help Cup“, který se usku-
tečnil v září.

Rekonstrukce hřiště pro MŠ 
 Sudoměřská
Radou MČ bylo přijato usnesení 
o provedení rekonstrukce dětského 
hřiště pro MŠ Sudoměřská a výstav-
bu oplocení tohoto hřiště. Hřiště je 
kapacitně určeno pro jedno odděle-
ní a bude osazeno převážně dřevě-
nými herními prvky.

Rada MČ Praha 3
11. 9. 2017

Výpůjčka vybavení pro HZS
RMČ byla schválena smlouva o  vý-
půjčce mezi MČ Praha 3 a  Hasič-
ským záchranným sborem hlavního 
města Prahy, na základě které bude 
příslušníkům Hasičské stanice 01, 
Sokolská 62, Praha 2 poskytnuto 
materiální vybavení za  účelem zvý-
šení efektivity práce při zajišťová-
ní zásahů ve  správním obvodu MČ 
Praha 3.

Záštity nad akcemi
Svým usnesením schválila Rada 
MČ záštitu zástupce starostky Da-
vida Gregora nad akcí „Vyšlápně-
te si pro zdraví s  mammahelpkami 
a růžovou stužkou“ konanou 7. října 
2017 v parku Parukářka, kterou po-
řádá sdružení pacientek s  nádoro-
vým onemocněním prsu.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
19. 9. 2017

Programy pro poskytnutí dotací
Na  jednání Zastupitelstva MČ bylo 
schváleno vyhlášení programů pro 
poskytnutí dotací z  Dotačního fon-
du městské části Praha 3, a to pro 
oblast životního prostředí, volnoča-
sových aktivit dětí a mládeže, tělo-
výchovy a  sportu, sociální oblast 
a zdravotnictví, oblast kultury a ob-
last památkové péče.

Odkup pozemku od Tulipa 
Třebešín
Na  jednání zastupitelstva byla 
schválena koupě pozemku parc. 
č.  1492/100 včetně zřízení věcné-
ho břemene spočívajícího v  právu 
cesty a  stezky, vše v  k. ú. Strašni-
ce, od společnosti Tulipa Třebešín, s. 
r. o., za cenu 50 000 Kč včetně DPH.

Urbanistická studie pro Parukářku
Zastupitelé městské části vza-
li na  vědomí urbanistickou studii 
„Vrch Křížek /Parukářka – Dost mís-
ta pro všechny“, která má stanovit 
koncepci a  možnosti rozvoje vrchu 
sv. Kříže do budoucna. Studii zpra-
coval tým architektů pod vedením 
Ing. arch. Josefa Pleskota.

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 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta
Základní školu a mateřskou školu nesoucí jméno nositele Nobelovy ceny 
za literaturu řídí od srpna 2016 ředitelka Mgr. Marie Suchá. Za rok pod 
jejím vedením škola prošla řadou vylepšení a zvedlo se i její renomé. 

Proč jste se rozhodla ucházet 
o funkci ředitelky školy? 
Do funkce jsem nastoupila z pozice 
zástupkyně ředitele poté, co bývalá 
paní ředitelka odešla do důchodu. 
Na této škole jsem učila již 15 let, 
takže znalost prostředí a kolegů byla 
pro mě výhodou. Musela jsem se blí-
že seznámit pouze s chodem školky, 
která je součástí školy. Během roku 
jsem pak ke svému vysokoškolské-
mu vzdělání v oboru biologie – che-
mie absolvovala studium Manage-
mentu pro ředitele škol a školských 
zařízení, abych si doplnila znalosti 
v oblasti legislativy. 

S  jakými plány jste do  vedení na-
stoupila? 
Naše škola nemá matematické nebo 
jazykové zaměření. Mým cílem bylo 
dát škole určitý směr a rozhodla 
jsem se pro rozšíření polytechnické 
výchovy, což je dnes poměrně vyhle-
dávaná a módní záležitost. Dalším 
mým cílem bylo zlepšení komuni-
kace a větší otevření školy rodičům 
i veřejnosti.

Podařilo se to? 
Snažíme se, ale každá změna vyža-
duje čas a pochopení okolí. Vybudo-
vali jsme polytechnickou pracovnu, 
která je velmi dobře vybavena a žáci 
zde mají možnost pracovat s růz-
nými materiály, využívají stavebni-
ce a v rámci vyučování také chodí 
na exkurze do technických provo-
zů. V letošním roce jsme díky pod-
poře Prahy 3 navázali spolupráci se 
SOŠ Jarov, kam budou žáci 7. roční-
ku pravidelně docházet v rámci pro-
jektu polytechnické výchovy a pro-
hloubí si svoje praktické dovednosti 
v oblasti polytechnického vzdělává-
ní. Za úspěch považuji, že polytech-

nická pracovna je využívána širokým 
spektrem žáků. Je určena nejen pro 
žáky 1. a 2. stupně, ale i pro před-
školní děti z MŠ, děti z přípravné tří-
dy a je k dispozici i dalším školám 
z okolí. Další novinkou je také speci-
alizovaná učebna výtvarné výchovy 
s malířskými stojany. 

V  oblasti otevřenosti došlo také 
ke zlepšení?
Škola žije nejen v době vyučování, 
ale i v odpoledních hodinách. Za-
znamenali jsme zvýšený zájem rodi-
čů, aby zde děti trávily i odpoledne, 
abychom se o ně starali a rozvíjeli 
je, proto jsme navýšili počet odděle-
ní školní družiny a rozšířili nabídku 
kroužků, tedy zájmového vzdělává-
ní v rámci školy. Zlepšila se komu-
nikace s rodiči, veřejností i městskou 
částí. Historický prostor školní auly 
dostal nový kabát, vylepšili jsme 
akustiku prostor a doplnili moder-
ní audiovizuální technikou, takže 
se dá využívat pro různé přednášky, 
školení, koncerty a projekty… Rodi-
če žáků z 2. stupně si chválí zavede-
ní elektronických žákovských kní-
žek, které fungují již druhým rokem, 
a díky tomu mají rodiče okamžitý 
přehled, jak se dětem ve škole daří. 
Vylepšili jsme také webové stránky 
školy, kam jsme nově zařadili rubri-
ku, která je určena pro dotazy i ná-
měty. O školu se začala zajímat i mé-
dia, například Česká televize točila 
reportáž na téma přípravných tříd 
nebo TV Praha natáčela o zdravém 
stravování ve školní jídelně.

Kapacita školy je plně využitá? 
Aktuálně máme 230 žáků základní 
školy a 100 v mateřské škole. Sna-
žíme se počty žáků stále navyšo-
vat. K zápisu přišlo kolem 50 dětí 

a máme i jednu přípravnou třídu, 
která je určena pro děti s odkladem 
povinné školní docházky. Loňská 
novinka, zřízení přípravné třídy, se 
osvědčila, máme výbornou paní uči-
telku, dětem se prostředí školy líbí. 
V letošním roce se také navýšil počet 
dětí ve třídách, takže v každé máme 
kolem 25 dětí. Mateřská škola je 
po celkové rekonstrukci, která pro-
běhla před dvěma lety.

Došlo po vašem nástupu k perso-
nálním změnám?
K nějakým ano, pedagogický sbor 
je nyní velmi kvalitní a kvalifi kova-
ný. V současné době jsme přijali dal-
ší asistenty pedagogů pro žáky, kteří 
mají poruchy učení a potřebují asis-
tenci. Z původních čtyř jich ve škole 
nyní pracuje deset. Jde o velký ná-
růst z důvodu inkluze. Kromě dětí, 
které potřebují pomoc asistentů, vy-
cházíme vstříc také žákům – cizin-
cům. Pro ně pořádáme v dopoled-
ních i odpoledních hodinách různé 
intenzivní kurzy češtiny s lektorem 
(formou doučování), aby se moh-
li lépe začlenit do společnosti. Toto 
doučování cizinců probíhá za fi -
nanční podpory MČ Prahy 3.

Snažíte se využívat i jiné granty? 
Hrneme se do všeho, co se dá, sahá-
me po různých projektech, od září 
vstupujeme do Šablon – projekt do-
tovaný z fondů EU určený pro ZŠ 
i MŠ. Jedná se o operační program 
určený pro výzkum, vývoj a vzdělá-
vání. Je koncipován na dobu dvou 
let a škola si sama stanovuje, do ja-
kých oblastí bude investovat. Na-
příklad díky Šablonám nově za-
městnáváme školního speciálního 
pedagoga jako personální podporu 
ZŠ, budeme nově otevírat klub zá-
bavné logiky a deskových her pro 
žáky ZŠ v rámci zájmového vzdělá-
vání a chystáme se Šablony využívat 
i pro další vzdělávání pedagogů. 

Škola nese jméno Jaroslava Seifer-
ta, jste na to pyšní? 
Seiferta si ve škole hýčkáme. V září, 
kdy má výročí narození, pravidelně 
pořádáme pro školy soutěž Po sto-
pách Jaroslava Seiferta – vědomostní 
i sportovní, aby všichni věděli, proč 
se škola takto jmenuje. V letošním 
roce se naši žáci zapojili i do první-
ho ročníku celostátní literární sou-
těže Seifertův Žižkov, kterou orga-
nizuje při příležitosti 115. narození 
J. Seiferta MČ Praha 3. 

Na  školní nástěnce jsou fotografi e 
bývalých žáků, dnes slavných osob-
ností. Prozradíte nám některé?  
Nejznámějšího žáka jsem již několi-
krát zmínila, nositel Nobelovy ceny 
za literaturu pan Jaroslav Seifert. 
Ale do naší školy chodila například 
i velmi známá herečka Jiřina Bohda-
lová nebo herec Ladislav Potměšil, 
textař Ondřej Soukup, zpěvák Vik-
tor Sodoma a další… 

Katka Maršálová

Základní škola a mateřská škola 
Jaroslava Seiferta
Vlkova 800/31 
130 00 Praha 3
Tel: 222 716 600, 222 721 542
www.skolaseiferta.cz

Rada MČ Praha 3
30. 8. 2017

dováním krátkého tunelu z Malešic 
do prostoru křižovatky Českobrod-
ské a Pod Táborem a dále s vedením 
okruhu přímo po Spojovací ulici, 
tedy na povrchu. Alternativou, tedy 
druhým pilířem této duální koncep-
ce, by byla po úpravách současná 
Průmyslová ulice. Myšlenku však 
odmítá náměstek primátorky pro 
dopravu Petr Dolínek, který se klo-
ní k první variantě a vítá stanovisko 
zastupitelů Prahy 3. „Nebudeme-li už 

nyní usilovat o důsledné odvedení do-

pravy pod povrch a skutečné dokončení 

okruhu bez neefektivních kompromisů, 

hrozí na Spojovací, a i v okolí doprav-

ní kolaps. Lpění na vysněných alterna-

tivních řešeních znamená prodražování 

záměru a především oddálení chvíle, 

kdy si řidiči v celém městě už konečně 

oddechnou,“ vysvětluje.
Zářijové zasedání zastupitelstva 

Prahy 3 přineslo místy bouřlivou 
diskuzi. „Způsob, jakým se hlavní měs-

to postaví k dokončení Městského okru-

hu, ovlivní životy obyvatel nejen na Ja-

rově, ale i ve zbytku městské části. Máme 

na výběr, zda zvítězí zdravý rozum, nebo 

pseudoekologické experimenty volající 

i po tom, aby okruh vůbec dokončován 

nebyl,“ vysvětluje starostka Vladisla-
va Hujová, proč na zářijovém zastu-
pitelstvu otevřela toto téma.

„Zvítězí-li varianta prosazovaná 

Zelenými, povede Městský okruh v bez-

prostřední blízkosti jarovského sídliště, 

a to přímo pod okny obyvatel. Tisíce 

automobilů proudících po povrchu by 

v tomto případě občany zatěžovaly jak 

z hlediska bezpečnosti, tak i hluku a ži-

votního prostředí. Tomuto zdánlivě lev-

nějšímu řešení, které ve skutečnosti za-

platí svým zdravím obyvatelé městské 

části, je zapotřebí zabránit,“ doplnila 
zastupitelka a pražská radní Irena 
Ropková, podle které je tunelová 
varianta jediná možná a rozumná. 
S tím souhlasí i zástupce starostky 
Alexandr Bellu, který také odmí-
tl rozpracování nadzemní varianty: 
„Praha 3 plní tranzitní funkci v době, 

kdy není dostavěn ani vnější ani vnitřní 

okruh Prahy. Chceme dostat auta z ulic 

pod zem, stejně jako tomu je v jiných ev-

ropských městech.“

Výzvu nepodpořili zastupitelé 
Ž(n)S. Předseda Strany zelených 
Matěj Stropnický ji označil za nad-

bytečnou, neboť příprava na do-
stavbu okruhu podle něj stále pro-
bíhá a na základě soutěže má pouze 
vzniknout levnější alternativní ře-
šení k tunelové variantě. Podle On-
dřeje Ruta by tunely mohly přivést 
další dopravu. Uvedl také, že al-
ternativní varianta by mohla vyře-
šit podmínku EIA, podle které ne-
smí být Městský okruh zprovozněn 
před dokončením okruhu kolem 
Prahy. 

Na dokončení takzvaného Měst-
ského okruhu, který bude po do-
končení společně s tzv. Pražským 
okruhem tvořit základní dopravní 
pilíř automobilové dopravy v hlav-
ním městě, čekají Pražané již něko-
lik desetiletí. Poprvé se po jeho čás-
ti mohli projet v 80. letech společně 
se zprovozněním Barrandovského 
mostu a Jižní spojky, v 90. letech 
přibyl Strahovský tunel a lanový 
most ve Štěrboholích, poté po roce 
2000 tunel Mrázovka a naposledy 
se na dnešních přibližně dvaadva-
cet kilometrů prodloužil společně 
s otevřením Blanky před dvěma lety. 
Po dokončení má Městský okruh 

měřit 32 kilometrů, z čehož je dnes 
v provozu tedy asi 70 %. 

Praha má mít podle aktuál-
ně platného územního plánu dva 
okruhy (Městský a Pražský – 
z něho je v provozu zhruba polovi-
na) a celkem sedm radiál. Význam 
okruhů spočívá v tom, že do ohra-
ničené oblasti nevpustí tranzitní 
dopravu a zároveň nasávají dopra-
vu z ohraničené oblasti, a tu ná-
sledně usměrňují tak, aby byl mini-
malizován počet jízd po chráněné 
oblasti. Toto pojetí odpovídá zku-
šenostem velkých měst po celém 
světě, kde nebyl doposud tento 
takzvaně okružně radiální systém 
překonán. Po zprovoznění zatím 
posledního úseku okruhu na sklon-
ku roku 2015 vyvstává otázka, ja-
kou formou a zda vůbec propojit 
rychlostní komunikací stávající 
konce, z nichž jeden se v podobě 
ústí tunelu Blanka nachází v Pelc-
-Tyrolce a druhý představuje napůl 
zprovozněná křižovatka za štěrbo-
holským lanovým mostem na Jižní 
spojce. 

Katka Maršálová

Městský okruh veďte tunelem, žádá po magistrátu Praha 3
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zpravodajství

Volby jsou za dveřmi
Pro informaci uvádíme přehled v Pra-
ze kandidujících stran a hnutí podle 
pořadového čísla, které jim bylo přidě-
leno losem: 1. ODS, 2. ŘN – VU (Řád 
národa – Vlastenecká unie), 3. CESTA 
(CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČ-
NOSTI), 4. ČSSD, 5. PB (Volte Pra-
vý Blok … WWW.CIBULKA.NET), 
6. RČ (Radostné Česko), 7. STAN, 
8. KSČM, 9. Zelení, 10. Rozumní 
(ROZUMNÍ – stop migraci a diktá-
tu EU…), 11. SPDV (Společnost proti 
developerské výstavbě v Prokopském 
údolí), 12. Svobodní, 13. BPI (Blok 
proti islamizaci – Obrana domova), 
14. ODA, 15. Piráti, 16. OBČANÉ 2011 
(OBČANÉ 2011-SPRAVEDLNOST 
PRO LIDI), 17. Unie H.A.V.E.L. (Unie 
Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empa-
tie a Lidskosti 2017), 19. Referendum 
o EU (Referendum o Evropské unii), 
20. TOP 09, 21. ANO, 22. DV 2016 
(Dobrá volba 2016), 23. SPRRSČ M. 
Sládka, 24. KDU-ČSL, 25. ČSNS (Čes-
ká strana národně sociální), 26. REAL 
(REALISTÉ), 27. SPORTOVCI, 28. 
DSSS (Dělnická strana sociální spra-
vedlnosti), 29. SPD (Svoboda a přímá 
demokracie – Tomio Okamura), 30. 
SPO (Strana Práv Občanů).

Změna trvalého pobytu po uzavření 
stálého seznamu voličů
Za upozornění stojí situace, kdy změ-
ní volič trvalý pobyt po uzavření stá-
lého seznamu voličů, tj. 2 dny přede 
dnem voleb (18. 10. 2017). Takový vo-
lič by měl hlasovat již v místě svého 
nového trvalého pobytu: i když tam 
nebude zapsán ve výpisu ze stálého 
seznamu voličů, může ho okrsková 
volební komise dodatečně dopsat 
a umožnit mu hlasování (po předlo-
žení občanského průkazu s odstřiže-
ným rohem a potvrzení o změně mís-
ta trvalého pobytu).

Volba v zahraničí
Ani v letošním roce nemohou občané 
v zahraničí volit snadno, korespon-
denčním způsobem. Pokud chtě-
jí volit, musejí se nejméně 40 dnů 
před volbami zaregistrovat a v den 
voleb cestovat do často velmi vzdá-
lené volební místnosti. Jsme jed-
nou z posledních čtyř zemí EU, kde 
není korespondenční volba možná. 
Uvědomíme-li si, že v zahraničí žije 
na 300 tisíc našich voličů, je to ško-
da. Politici nechuť ke změně zákona 
zdůvodňují většinou tím, že při ko-

respondenční volbě by voliči moh-
li podvádět. Zřejmě mají k voličům 
menší důvěru než ve 24 zemích EU.
Občané Prahy 3, kteří se nechali při 
některých z minulých voleb zapsat 
v zahraničí do zvláštního seznamu 
voličů zastupitelského úřadu ČR 
a nenechali se dosud z tohoto zvlášt-
ního seznamu vyškrtnout a chtějí 
se účastnit sněmovních voleb opět 
na území České republiky, musejí 
se nechat zapsat do stálého sezna-
mu voličů u úřadu příslušného dle 
místa svého trvalého pobytu – avšak 
musí k tomuto opětovnému zápisu 
předložit potvrzení zastupitelské-
ho úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu vedeného zastupitelským 
úřadem v cizině. Bez tohoto potvr-
zení nemůže úřad voliče zpět do stá-
lého seznamu zanést. V nejzazším 
případě může toto potvrzení předlo-
žit ve volební místnosti okrskové vo-
lební komisi v místě svého trvalého 
pobytu, která mu jej odebere a voli-
či umožní hlasování. Dosavadní po-
známka ve stálém seznamu voličů 
o vyškrtnutí voliče bude následně 
zrušena. 

Radko Šťastný

Problematický objekt přitahuje narkomany,
plánovanou výstavbu oddálil předepsaný 
posudek  
Čtyři roky se snaží majitel objektu bývalých studií Českého rozhlasu v Jeseniově 36 získat potřebná 
povolení, aby na místě zchátralých budov zahájil novou výstavbu. Nařízená velká EIA realizaci 
projektu odsouvá. Ze zdevastovaného areálu se mezitím stal rizikový objekt, který permanentně 
zaměstnává policii jednotlivé odbory městského úřadu, a stěžují si na něj lidé z okolí.  

V objektu se trvale zdržují oso-

by bez přístřeší narušující 

veřejný pořádek, mezi nimi 

též osoby zneužívající návy-

kové látky. Objekt považujeme z bezpeč-

nostního hlediska za rizikový, proto zde 

provádíme zvýšené každodenní kont-

roly,“ uvedl ředitel městské policie 
Dušan Machoň. To potvrdili i zá-
stupci sociálního odboru, kteří situ-
aci v objektu dlouhodobě monito-
rují společně s organizacemi Drop 
In a Naděje. V budově se aktuálně 
zdržuje kolem čtyřiceti sob, převáž-
ně uživatelů drog, ke kterým dochá-
zejí sociální kurátoři z úřadu Pra-
hy 3, a podle policejních záznamů 
se zde skrývaly i celostátně hledané 
osoby. Také se tu pohybuje několik 
desítek psů a dochází k přemnože-
ní krys a potkanů. Odbor životní-
ho prostředí proto vyzval vlastníka, 
aby zajistil deratizaci objektu. Vlast-
ník na základě opakovaných jednání 
provedl úklid i částečné zabezpeče-
ní. Podobně odbor výstavby vyzval 
majitele k zabezpečení objektu a ná-
sledně mu ve správním řízení uložil 
pokutu 25 tisíc korun. „Pokud ne-
dojde k nápravě situace, bude tento 
krok stavební úřad opakovat,“ uvedl 
Václav Tětek, vedoucí odboru.

„Stávající situaci řešíme do té míry, 

která je v našich silách. Na místo jezdí 

každý den patrola bezpečnostní agentu-

ry, provádíme opatření zamezující vnik-

nutí a pohybu uvnitř budov, provádí-

me úklid areálu, v brzké době proběhne 

v součinnosti s městskou částí deratiza-

ce,“ říká Jakub Špetlák, zástupce in-
vestora, kterým je společnost WH 
Estate. „Nejsme ale schopni zamezit ne-

legálnímu vnikání okny do objektu. Pro-

to podáváme trestní oznámení,“ dopl-
ňuje Špetlák s tím, že kroky bránící 
realizaci projektu způsobují investo-
rovi další náklady. 

Podle Ondřeje Ruta ze Ž(n)S měl 
investor předpokládat, že postup 
posuzování vlivů stavby na životní 
prostředí defi novaný zákonem bude 
muset podstoupit třeba i v plném 
rozsahu. „Zdůvodňovat odložení demo-

lice realizací procesu EIA je účelové a ne-

korektní. Řešení situace je pouze dvojí – 

objekt rekonstruovat a pronajmout nebo 

ho zdemolovat. K prvnímu se investor 

zřejmě nechystá, měl by proto bez odkla-

dů realizovat druhé,“ uvedl. Špetlák 
oponuje, že zaběhlou praxí u drtivé 
většiny developerských projektů je, 
že demolice objektů časově předchá-
zí nové výstavbě poté, co jsou zaji-
štěna veškerá povolení na projekt. 

„Rozdělovat realizaci na několik fází – 

demolice, čekání na povolení a násled-

ná výstavba – je neekonomické a neděje 

se tak u žádné nové výstavby,“ dodává 
s tím, že plán současného vlastníka 
byl od počátku pouze jeden, a to 
pozemky revitalizovat novou vý-
stavbou, nikoli rekonstrukcí objektu 
z padesátých let, který pro žádný ro-
zumný účel využít nelze. 

Na místě bývalých studií a zázemí 
Českého rozhlasu má vyrůst osmi-
podlažní budova se 178 byty a atelié-
ry a s 297 parkovacími místy, realiza-
ce se předpokládá v roce 2018–2019. 
Na podzim 2016 proběhlo zjišťovací 

řízení, podle jehož závěrů bude zá-
měr posuzován podle zákona o po-
suzování vlivu staveb na životní pro-
středí (EIA), ačkoliv u staveb tohoto 
rozsahu běžně tento proces přede-
pisován nebývá. Podle vyjádření de-
velopera bylo projednávání záměru 
od počátku provázeno nečestnými 
postupy ze strany jeho odpůrců včet-
ně klamné vizualizace prezentova-
né při projednávání na radnici před 
dvěma lety. Investor naopak tvrdí, 
že vyšel vstříc požadavkům veřej-
nosti i městské části a svažitou třeti-
nu stavebního pozemku podél hrani-
ce s parkem ponechá nezastavěnou, 

je připraven postoupit část pozem-
ků městské části v souladu s plány 
na úpravy Parukářky podle studie ar-
chitekta Pleskota nebo výšku budovy 
upravil tak, aby nepřevyšovala sou-
sední Rezidenci Jeseniova ani hřeben 
Parukářky. „Záměr získal souhlasná sta-

noviska veřejných orgánů z hledisek hygi-

enických limitů, ochrany přírody a kra-

jiny, památkové péče a dalších. Přesto 

námitky účastníků zjišťovacího řízení 

(tzv. malá EIA) vedly k rozhodnutí, které 

,posílá‘ projekt do řízení EIA, což projed-

nání záměru dále prodlouží,“ vysvětluje 
aktuální stav Špetlák.  

Katka Maršálová

Západní strana zdevastovaného objektu. Foto Radko Šťastný

Nové informační centrum 
na Žižkově

Žižkov byl v  minulosti neprávem 

opomíjený. Dodnes se vyrovnává-

me s následky rozhodnutí z počát-

ku 70. let, kdy měla být tato část 

zbourána a nahrazena panelovou 

výstavbou. Naštěstí se tyto plány 

úplně nezdařily, ale dlouhé roky zde 

nebylo investováno do veřejných 

prostor ani do veřejné vybavenosti. 

Čeká nás komplexní rekonstrukce 

Koněvovy ulice. Ještě letos začne 

rekonstrukce Komenského a Kost-

nického náměstí, ale i nám. Barikád. 

Máme v plánu zřízení informačního 

centra na adrese Koněvova 4, které 

bude navazovat na provoz infocen-

tra na Vinohradech. Jeho součástí 

bude i kavárna a klubový prostor 

pro spolkovou činnost a část bude 

vyhrazena pro stálou expozici mu-

zea Prahy 3.  Svůj názor či postřehy 

přijďte prosím vyjádřit na veřejnou 

prezentaci dvou návrhů Informační-

ho centra – Žižkov, které představí 

architekti dne 19. října od 18 hodin 

na radnici Prahy 3. Srdečně Vás zvu 

a těším se, že vybudujeme prostor, 

kde se budou rádi setkávat příznivci 

Žižkova.

Sloupek starostky
Vladislavy Hujové

Co dál 
s Parukářkou? 

Urbanistickou studii zpra-
covanou architekty v  čele 
s  Josefem Pleskotem, kterou 
v  srpnu schválila rada, vzali 
zastupitelé na vědomí. Shodli 
se na tom, že jde o výjimečně 
hodnotný analytický materiál. 

Studie „Vrch Křížek/Parukářka 

dost místa pro všechny“ se po-

kouší stanovit koncepci a mož-

nosti rozvoje lokality tak, aby její 

hodnoty byly zachovány pro dal-

ší generace a v budoucnu nedo-

cházelo k  nesystémovým úpra-

vám. Navržené úpravy shrnuje 

studie do deseti klíčových bodů. 

Zastupitelé budou v  této souvis-

losti žádat hlavní město, aby zajis-

tilo odkup nebo směnu pozemků 

soukromých vlastníků v  souladu 

se studií a následně je svěřilo Pra-

ze 3. 
-red-
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Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den seniorů si svět 
připomíná 1. října. Městská část 
Praha 3 jej pak oslavila čtyřdenním 
programem, v  rámci kterého se 
senioři mohli vzájemně setkávat, 
získat nové zážitky a zkušenosti. 
Akce byly zároveň plné tance, hud-
by, soutěží a přednášek. 

Oslavy začaly již v pondělí 25. září 
koncertem v Atriu na Žižkově, kde 
si senioři poslechli vystoupení zná-
mé muzikálové, jazzové a šansono-
vé zpěvačky Radky Fišarové v do-
provodu harmoniky a kytary. V kině 
Aero se pak promítal fi lm Masaryk. 
O den později oslavy pokračova-
ly promítáním fi lmu Teorie tygra 
a tanečním odpolednem v Kongre-
sovém sále Olšanka v doprovodu 
kapely Žižkovanka, kde si senioři 
zasoutěžili ve třech kategoriích – 
Cha-Cha, Rumba a Samba o hod-
notné ceny.

Na středu 27. září byl připraven 
na náměstí Jiřího z Poděbrad Spor-
tovní den, kde si návštěvníci mohli 
zahrát pétanque, šachy, kroket, se-
známit se s technikami sebeobra-
ny Krav Maga, poradit se s policií 
v otázkách bezpečí, nechat si změřit 
tlak a poradit se s lékařem o svém 
zdraví nebo si přijít poslechnout 
odpolední koncert nazvaný „Petr 
Sovič & Gramofon“, kdy Petr So-

vič zazpíval za doprovodu kapely 
největší hity hitparád 60. a 70. let 
minulého století. Oslavy skonči-
ly v pátek v kině Aero promítáním 
fi lmu Stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel. „Praha 3 se snaží dě-

lat co nejvíc pro seniory a zpříjemnit 

jim volný čas. Jsem rád, že se oslavy 

Mezinárodního dne seniorů na Praze 3 

stávají tradicí a akce má pevné místo 

v kalendáři,“ sdělil místostarosta Da-
vid Gregor, který má ve své gesci so-
ciální oblast. 

-red-

9. celostátní konference o integraci cizinců 
V Kongresovém sálu Hotelu Olšan-
ka proběhla 14. září 9. celostátní 
konference obcí o integraci cizin-
ců. Záštitu převzali ministr vnitra 
České republiky Milan Chovanec, 
ministr pro lidská práva, rovné pří-
ležitosti a legislativu České repub-
liky Jan Chvojka, náměstek pri-
mátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek 
a zástupce starostky MČ Praha 3 
David Gregor.

V úvodu pozdravili přítomné zá-
stupci jednotlivých garantů konfe-
rence. S obsáhlejším příspěvkem 
vystoupila Helena Dluhošová z od-
boru azylové a migrační politiky MV 

ČR. Informovala o dotačním pro-
gramu ministerstva a zdůraznila, že 
vyhodnocování předložených pro-
jektů je velmi rychlé a ministerstvo 
může přispět až 90% z rozpočtova-
né částky, zbytek hradí obecní roz-
počty. V současné době využívá do-
tace na projekty integrace cizinců 
11 pražských městských částí a 4 vel-
ká města.

V odpoledním programu se 
účastníci rozdělili do 4 skupin a zú-
častnili se workshopů na téma In-
formovanost cizinců a veřejnosti, 
Vzdělávání dětí cizinců ve školách, 
Vzdělávání dospělých cizinců a Spo-
lečné soužití.

Hlavním cílem konference bylo 
sdílení zkušeností a informací 
z projektů o integraci cizinců mezi 
zástupci jednotlivých obcí a ne-
ziskových organizací, kteří se akce 
účastnili v počtu 60 osob. Mezi 
účastníky nechyběli např. zástup-
ci města Plzeň, Tachov, Mladé Bo-
leslavi, Berouna, Boru, obce Zdiby 
nebo Velkých Přílep a také zástup-
ci městských částí hl. města Prahy. 
Konference byla pořádána v rámci 
projektu MČ Praha 3 „Praha 3 – In-
tegrace cizinců 2017“ na integraci 
cizinců spolufi nancovaného Minis-
terstvem vnitra ČR. 
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Aktivní a tvůrčí trávení volného času 
seniorů na dosah ruky. Akademie umění  
a kultury pro seniory se otevírá i v Praze 3
Ojedinělý a nesmírně úspěšný projekt Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města 
Prahy, který funguje již tři roky a zahrnuje od letoška již šestnáct základních uměleckých škol 
v metropoli, se od října otevírá i přímo v naší městské části. Základní umělecká škola ve Štítného 
ulici nabídne seniorům možnost bezplatných dramatických a výtvarných aktivit včetně slavnostní 
imatrikulace. Přihlášky je možné podávat do poloviny října. 

Projekt seniorské akademie 
umění a kultury, za nímž 
stojí radní hlavního města 
pro oblast školství a rovněž 

zastupitelka v Praze 3 Irena Ropko-
vá, se v rámci třetího ročníku oteví-
rá i seniorům žijícím v naší městské 
části. „Projekt je založen na využití záze-

mí základních uměleckých škol a intelek-

tuálního potenciálu učitelů ve prospěch 

našich starších spoluobčanů. Ti tak do-

stávají unikátní a zcela bezplatnou mož-

nost vyzkoušet si celou řadu uměleckých 

a kulturních aktivit a věnovat se napl-

no malování, divadlu, hudbě či tanci, 

a to podle nabídky dané umělecké školy,“ 
říká radní Ropková. „Mám velkou ra-

dost, že se akademie nově otevírá i přímo 

v naší městské části,“ dodává.
Nově otevíraná pobočka aka-

demie na Základní umělecké škole 
ve Štítného ulici je unikátní svým 
zaměřením výhradně na vizuální 
kulturu. Ve vybavených ateliérech 

a v divadelním prostředí naleznou 
osobní realizaci senioři, kteří celý 
život toužili po výtvarném či dra-
matickém vzdělávání, ale v životě 
nenalezli dostatek volného času či 

odhodlání učinit v tomto směru to-
lik potřebný první krok.

„Jsme připraveni našim studentům 

z řad seniorů, držitelů průkazů ZTP či 

důchodců nad 55 let poskytnout veškerou 

součinnost, aby se jejich celoživotní umě-

lecké sny mohly stát na půdě naší školy 

realitou,“ říká ředitel základní umě-
lecké školy a akademický malíř Vla-
dimír Vošahlík. 

Výuka na škole bude zabezpe-
čena kvalifi kovanými a plně apro-
bovanými pedagogy. Výuka bude 
probíhat dopoledne, případně od-
poledne formou didakticky přizpů-
sobených skupinových výuk, před-
nášek, cvičení, seminářů, návštěv 
výstav a představení, rozdělených 
do pololetních částí, tedy letních 
a zimních semestrů. Studenti nej-
sou v průběhu semestrů nikterak 
hodnoceni, není se tudíž třeba bát 
jakýchkoliv zkoušek.

Dosavadní zkušenosti z celé me-
tropole ukazují, že tento způsob za-
pojení seniorů do kulturního života 
přináší nejen potěšení z tvůrčí čin-
nosti, ale rovněž posiluje duševní 
i fyzickou kondici a celkově zkvalit-

ňuje seniorský život. „Projekt rovněž 

přispívá k posilování mezigenerační so-

lidarity a komunikace prostřednictvím 

pravidelného kontaktu mladších žáků 

školy se studenty z řad seniorů,“ vysvět-
luje radní Ropková.

Výuka na seniorské Akademii 
umění a kultury bude zahájena po 
slavnostní imatrikulaci na radni-
ci na Havlíčkově náměstí, která se 
koná 23. října od 18:30 hodin a kde 
se poprvé sejdou učitelé se svými no-
vými studenty. 

Takže, milí senioři, pokud rádi 
malujete, sochaříte, nebo milujete 
divadelní tvorbu, přihlásit se mů-
žete nejpozději do 20. října 2017 
na adrese Základní umělecká škola, 
Praha 3, Štítného 5, nebo na našem 
webu www.zus-stitneho.net, případ-
ně na telefonním čísle 607 913 039. 
O podrobnostech budete včas pí-
semně vyrozuměni. 

-red-

Sportovní den na náměstí Jiřího z Poděbrad

Foto Katka Maršálová

V čele sálu zasedli (zleva): Irena Baše, David Beňák, moderátorka, Helena Dluhošová, David Gregor a Jakub Štědroň. Foto Radko Šťastný 



	

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ŘÍJEN 2017

Rekonstrukce v ulicích Rokycanova-
-Sabinova-Českobratrská dokončeny
Koncem září byla dokončena rekonstrukce panelových domů v Sabinově a Rokycanově, začátkem 
října pak v Českobratrské ulici. Kvůli částečnému nepohodlí nájemníků po dobu revitalizace 
rozhodla městská část Praha 3 o plošných slevách na nájemném.

Stavební práce na domech 
v Sabinově a Rokycanově uli-
ci započaly začátkem dubna 
letošního roku. V průběhu 

šesti měsíců bylo provedeno zatep-
lení střech, fasád, opraveny střešní 
ateliéry, lodžie, částečně vyměněna 
okna ve společných prostorách, vy-
malovány a částečně zrekonstruová-
ny podzemní garáže. Závěrem do-
šlo k úpravě chodníků, komunikací 
a okolního terénu. „V rámci oprav se 

podařilo také vyřešit letité problémy s od-

padovým hospodářstvím. Využily se ne-

bytové prostory, kde po úpravě vznikla 

stání pro technický a komunální odpad,“ 
uvedl zástupce starostky pro investi-
ce Ivan Holeček. 

Požadavkem radnice bylo také 
zkvalitnění úrovně bydlení. Proto 
kompletní rekonstrukcí prošel i vni-
troblok tvořený třemi domy. Nově 
v něm budou umístěny herní prv-
ky jako například prolézačky pro 
děti a odpočinková zóna s lavička-
mi, nově přístupná široké veřejnosti. 
V Českobratrské ulici pak byly opra-

veny chodníky a část komunikace, 
aby plynně navazovaly na Komen-
ského náměstí, jehož revitalizace 
začne začátkem října. Celková re-
konstrukce domů v Sabinově 8 a 10, 
Rokycanově 18 a Českobratrské 7, 9 

a 11 vyšla na více než 85 milionů ko-
run bez DPH.

Po celou dobu stavebních úprav 
zástupci městské části průběžně ko-
munikovali s dotčenými nájemní-
ky a zajímali se o jejich připomínky 

a problémy. „Podněty občanů jsme prů-

běžně řešili a zapracovávali. Bohužel, ne 

všem šlo zcela vyhovět,“ sdělil Holeček. 
Městská část se mimo jiné i proto 
rozhodla nájemníkům kompenzovat 
újmy způsobené stavebním ruchem 

a prachem slevou na nájemném. Sle-
va bude uplatněna zpětně v ročním 
vyúčtování. Její výši ještě musí od-
souhlasit Rada městské části společ-
ně s Komisí pro bytovou politiku. 

-red-
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 Akce „Poznejme se, sousedé“ sbližuje kulturou  
Za velkého zájmu veřejnosti pro-
běhl 9. září v parku Parukářka už 
šestý ročník kulturně společen-
ské akce pro rodiny s dětmi pod 
názvem „Poznejme se, sousedé“. 
Na  akci se představily také ne-
ziskové organizace pracující s ci-
zinci. Kromě kulturního programu 
mohli návštěvníci ochutnat mezi-
národní kuchyni.  

Program zahájila kapela Gentlemen‘s 
Agreement, která zahrála hity z 90. 
let. Následně vystoupil taneční sou-
bor Džerelo v nádherných krojích 
s tradičními tanci z Ukrajiny. Ku-
chařskou show předvedla Wendy 
Morillo, která na místě připravila 
tradiční předkrm yuca z Dominikán-
ské republiky. Paní Sandra pak před-

vedla ukázku tradičního vietnamské-
ho zpěvu a tance. K vidění bylo také 
kouzelnické vystoupení, ukázka kro-
jů z Bali, Jávy a Sulawesi a také Ta-
nec démonů z Bali a tanec z Jávy. Své 
umění předvedla také taneční škola 

paní Hessové s indickým tancem Ka-
thak. Na závěr vystoupila ukrajinská 
kapela Ignis. „Mám velkou radost, že 

jsme se v hojném počtu sešli na Parukář-

ce už pošesté. Akce je zaměřena zejména 

na sbližování lidí a poznávání kultur, 

s nimiž žijeme v sousedství,“ uvedl zá-
stupce starostky pro sociální věci Da-
vid Gregor.

Na akci, kterou navštívilo odha-
dem sedm set návštěvníků, se také 
představily neziskové organizace 
pracující s cizinci. Na stánku Inte-
gračního centra Praha bylo možné 
si vyrobit vlajky různých států, spo-
lek InBáze zase nabízel tvorbu origi-

nálních placek. Dále bylo možné se 
seznámit s činností Centra pro inte-
graci cizinců, Sdružení pro integraci 
a migraci nebo organizace AFS Me-
zikulturní programy, o.p.s. Spolek 
INFO-DRÁČEK kromě prezentace 
své činnosti nabízel také indonéskou 
a vietnamskou kuchyni. 

Akce byla pořádána v rámci pro-
jektu MČ Praha 3 „Praha 3 – Integra-
ce cizinců 2017“ spolufi nancovaného 
Ministerstvem vnitra ČR a hlavním 
městem Praha z „Programů podpory 
aktivit integrace cizinců na území hl. 
m. Prahy pro rok 2017“. 

-red-

Foto Kristýna Dražanová

Foto Kristýna Dražanová

Pohled do vnitrobloku domů v ulicích Rokycanova-Sabinova-Českobratrcká v únoru při zahájení rekonstrukce a nyní, kdy probíhají závěrečné úpravy okolí. Foto Radko Šťastný
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zpravodajství

K realizaci konceptu Smart city je třeba silná politická vůle
Po  celém světě přichází politici 
i  fi rmy s  řešeními, jak usnadnit 
lidem každodenní život. Můžete 
tedy již pomocí chytré aplikace 
snadno zaparkovat, vidět kon-
tejnery na  odpad, které samy 
poznají, kdy jsou plné a zavolají 
popeláře, nebo lampy, které za-
znamenají pohyb a podle toho se 
rozsvítí.

V České republice jde v tomto smě-
ru pokrok pomaleji než v zahraničí, 
rozvoj brzdí zkostnatělá státní sprá-
va a mnohdy konzervativní politici. 
Shodli se na tom hosté Kulatého sto-
lu, který uspořádaly Hospodářské no-
viny v půlce září a jehož hostem byl 
i zástupce starostky Alexander Bellu. 

Všechna tato technologická řeše-
ní nejen usnadňují lidem život, ale 
v důsledku i šetří peníze. V Česku 
jsou průkopníky těchto technologií 
vedle Prahy 3 například Písek nebo 
Brno. 

„V Šanghaji mají opravdu vysoce vy-

vinutý systém řízení dopravy. Oni jsou 

schopni z centrály řídit každý jednotli-

vý semafor v celém městě, takže doká-

ží v případě, že se stane někde neho-

da nebo nastane nějaká krize a jedou 

hasiči, jim vytvořit průjezd z minuty 

na minutu,“ uvádí příklad Alexan-
der Bellu, který se zabývá digitální 
společností a e-governmentem.

Aplikace nových technologií 
v zahraničí je mnohem efektivněj-
ší. Příkladem je Barcelona, kde roz-
místili senzory hluku a znečištění 
ovzduší, jež posílají informace pří-
mo úředníkům, kteří mohou na zá-
kladě dat přijmout nezbytná opat-
ření. V Helsinkách zase funguje 
aplikace Whim, která obyvatelům 
usnadňuje cestování po městě a za-
hrnuje taxíky, auta na vypůjčení 
a městskou dopravu.

U nás je překážkou mnohdy ve-
dení měst, které nemá o moderní 
technologie zájem, nebo netuší je-
jich skutečný potenciál. Někdy je 
na vině také neochota spolupraco-
vat s jinými zeměmi a vzít si z nich 
příklad. „Častokrát si ty systémy chceme 

vytvořit v Česku sami, přestože napří-

klad Británie nabízela zdarma podpůr-

ný tým, který by v rámci e-governmentu 

podpořil státy, které by o to měly zájem. 

Zdarma by do těch měst dojeli a pomá-

hali jim. Stejně tak ostatní státy, které 

tyto technologie používají, jsou otevřeny 

ke spolupráci, ale v Česku existuje tvrdo-

šíjný přístup, že my si to vytvoříme sami 

a nikdo nám nebude říkat, jak to udě-

lat,“ říká Alexander Bellu.
V českých městech je značně ob-

tížné rozšiřovat silnice a doprava je 
proto jedním z největších problémů. 
Chytré zařízení, které ji dokáže efek-
tivně regulovat, by mohlo být částeč-
ným řešením a přispělo by ke zlepše-
ní života ve městech. Témat, na která 
je třeba se zaměřit je celá řada, na-
příklad znečištění ovzduší, snižová-
ní spotřeby energie apod.

Důležitý je dlouhodobý koncept. 
Smart city zahrnuje mnoho disciplín, 
a proto by každé město, tak jako má 
svého městského architekta či úřad 
památkové ochrany, mělo mít úřad, 
který se bude tímto konceptem zabý-
val a určoval budoucí trendy.

Jako u každé novinky, i zde musí 
mít lidé možnost sami posoudit, 

jaké výhody a nevýhody nové tech-
nologie přinesou (považují třeba 
instalaci chytrých laviček za dra-
hou a zbytečnou). „K tomu dochá-

zelo třeba i při zavádění chytrých te-

lefonů. Vzpomeňme si všichni, když 

jsme dostali do ruky poprvé chytrý te-

lefon. Jak velký pokrok udělal od té 

doby. Měli jsme problém s pohybem 

na displeji, s fotkami, nebylo možné 

psát zprávy. V tu chvíli se dělo něco, 

co se děje teď, takové ty předporodní 

bolesti,“ popisuje Bellu a vzpomíná 
na to, jak někteří lidé nevěřili, že 
by technologie mohla někdy spo-
lehlivě fungovat.

Dá se předpokládat, že se ještě 
v tomto století dočkáme skutečně 
chytrých měst. Kdy dojde ke sku-
tečné kvalitativní změně, se dá jen 
těžko odhadnout a záleží na tom, 
do jaké míry budou ochotni spo-
lupracovat fi rmy, občané a politici. 
Technologicky je česká společnost 
připravená. Je na lidech, aby se roz-
hodli, jak moc chtějí, aby jim do ži-
vota technologie zasahovaly, proto-
že smyslem Smart city je zachovat 
lidem jejich návyky a navíc jim dát 
podpůrnou vrstvu, aby byl život 
pohodlnější a bezpečnější. 
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Trhy na Jiřáku nabízí výrobky z paleo 
pekárny i podle tradiční receptury
Jak si mnozí z vás všimli, kromě tradičního pečiva všeho druhu se na Jiřáku objevil i stánek 
s výrobky z paleo pekárny. Na to, co přesně Paleo pekárna Zimovi nabízí, se podíváme 
v dnešním článku. Neopomeneme ovšem ani další výrobce jako je například Pekárna Dvorník 
a Coff epark.

Jedná se o malý rodinný pro-
jekt, který vznikl jako sou-
část nového životního stylu. 

„Před dvěma lety jsme s dce-

rou přestaly jíst lepek a po pár měsících 

i veškeré obilí, cukr, škrob a nakonec 

i veškeré mléčné výrobky,“ říká ma-
minka majitelky Vendula Šikolová. 
Inspirací jim byly získané informa-
ce o tom, jak tyto dnešní potraviny 
a výrobky z továren na jídlo půso-
bí na zdraví člověka a jak jen pou-
hým jejich vynecháním ze stravy je 
možné výrazně zlepšit náš zdravot-
ní stav. „Tehdy to pro nás byla pouhá 

teorie, ale v praxi se vše nakonec potvr-

dilo,“ doplňuje majitelka. Dcera tr-
pěla mnohými zdravotními obtíže-
mi, ale již po pár měsících na nové 
stravě bylo zřejmé, že se její zdra-
votní stav výrazně zlepšuje. Změna 
stravy nastartovala imunitu. A co 
bylo ještě viditelnější, změna stra-
vy měla vliv i na psychiku. Ono to-
tiž to, co jíme, v první řadě ovliv-
ňuje náš mozek, do kterého se díky 
špatně fungujícím střevům dostáva-
jí látky, které tam nepatří. A právě 
střeva tyto stravovací systémy jako 
jsou Paleo, SCD, Gaps a podobné, 
uzdraví. Proto se při takovém život-
ním stylu zlepší celkový zdravotní 
stav. Mizí alergie, zlepšuje se lu-
penka, diabetes a další autoimunit-
ní nemoci. Tuto pozitivní zpětnou 
vazbu získává majitelka i z kur-
zů zdravého vaření, které pořádá. 

Samozřejmě je nutné nejdříve na-
studovat informace a vybrat si sys-
tém, který vám nejen přinese zdra-
ví, ale zároveň se v něm budete cítit 
dobře. Pamatujte, že není univer-
zální návod pro všechny. Jednomu 
stačí tyto potraviny omezit a druhý 
je bude muset zcela vynechat, aby 
se uzdravil. Je to individuální. Kaž-
dý si musí najít svou optimální ces-
tu životního stylu. Jakmile někdo 
říká, že jeho alternativa je správná 
pro všechny, budí to nedůvěru.  Že 
si nedovedete představit život bez 
pečiva a bez knedlíků? Je třeba hle-
dat alternativní suroviny na peče-
ní i na vaření. A výsledek? „Na Ji-

řák chodím pravidelně a musím říct, že 

ti, kteří produkty pekárny Zimovi znají 

z trhů už vědí, že produkty jejich Paleo 

pekárny jsou nejen zdravé, ale také vel-

mi chutné,“ dodává Alexander Bellu. 
Nakupují zde nejen celiaci, ale také 

lidé s různými zdravotními problé-
my, alergiemi a podobně. Výjimkou 
nejsou ani maminky s malými dět-
mi, ale také diabetici. Nakonec kaž-
dý, kdo ochutnal a zjistil, že zdravé 
nemusí znamenat nedobré. „Pokud 

bych měla shrnout vše do jedné věty, 

řekla bych, že Paleo a podobné stravo-

vací směry jsou o tom, že jíte opravdové 

jídlo, bez cukru, obilí, mléka a chemie,“ 

shrnuje Vendula Šikolová.
Pokud ale preferujete tradiční 

pečivo dle klasické receptury, máte 
na Jiřáku také několik možností. 
Namátkou se jedná o Coff epark, 
kde si můžete koupit nepřeberné 
množství produktů, a to bez lep-
ku, laktózy a cukru. Nebo Pekárnu 
Dvorník, která sídlí přímo na Žiž-

kově. V roce 1995 otevřeli jednu 
z prvních prodejen se zdravou vý-
živou v Praze. Konkrétně na rohu 
Klimentské a Novomlýnské ulice 
v Praze 1. Na trhu chybělo čerstvé 
celozrnné pečivo, o které zákazníci 
projevovali velký zájem. Začali tedy 
péct celozrnné koláče a plnit celo-
zrnné obložené bagety nejprve pro 
své zákazníky, ale posléze, po zku-
šenostech s velkoobchodním pro-
dejem, začali výrobky zavážet také 
do ostatních prodejen zdravé výživy 
v Praze. Po zrušení prodejny pokra-
čovali v pečení a nakonec zakotvili 
v malé pekárně na Žižkově, kterou 
kompletně zrekonstruovali z dom-
ku na poklidném dvoře v Roháčově 
ulici. Dnes pro své zákazníky pečou 

chutné a zároveň zdravé koláče, kva-
sové chleby a pečivo, cukroví, dor-
ty a další výrobky z celozrnné mou-
ky v bio kvalitě, a dále také sladké 
i slané pečivo bez lepku. Sladí méně 
a bez bílého cukru, většina výrobků 
je vhodná i pro diabetiky.

Připravují vegetariánské a ve-
ganské plněné bagety, bulky a bur-
gery s domácí sojanézou, celozrn-
né pizzy, placky, quiche a plněné 
kapsy. To vše ručně, bez přidaných 
chemických látek. „Pokud tedy bude-

te shánět čerstvé kvalitní pečivo všeho 

druhu, Trhy na Jiřáku jsou jasná vol-

ba,“ uzavírá Alexander Bellu. 
-red-

Zleva: David Barva ze společnosti Siemens ČR, Alexander Bellu, zástupce starostky Prahy 3, 
Jan Edlman ze Škoda Auto DigiLab a moderátorka Jana Niedermeierová. Foto HN

Co se používá 
místo obilné 

mouky?
Namísto mouky se používají man-

dle, pekany a další ořechy, jed-

lé kaštany nebo „mouka“ z jablek, 

kokosu či zralých banánů. Peče se 

s domácím ghí (přepuštěné máslo) 

a kokosovým olejem. Sladíme ovo-

cem nebo medem. 

Co je to Paleo 
pekárna?

Peče se bez použití jakékoli obilné 

mouky (tedy bez lepku), ale také 

bez cukru, škrobu, laktózy a mléč-

né bílkoviny. 

Nepoužívají se  žádné bezlepkové 

obiloviny a škroboviny jako jsou tře-

ba pohanka, rýže, brambory, tapio-

ka, kukuřice apod.

Většina Paleo  produktů  je  vhod-

ných i pro diabetiky díky nízkému 

obsahu sacharidů a díky tomu, že 

nekombinují složité a jednoduché 

cukry dohromady.  
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Úspěšný mezinárodní festival Žižkovská 
loutka je opět tady, na Žižkově znovu 
ožije loutkový svět
V pátek 6. 10. v 17.45 zahájí zástupce starostky Prahy 3 Alexander Bellu v Atriu na Žižkově 
druhý ročník mezinárodního loutkového festivalu Žižkovská loutka, pořádaný příspěvkovou 
 organizací Za Trojku. Srdečně zveme všechny občany Prahy 3 a dalších městských částí; 
i návštěvníky našeho hlavního města. Přijďte se pobavit, zasmát, zavzpomínat na dětství, 
 přijďte objevit něco nového, něco neobvyklého, milého a zajímavého. Přiveďte děti, rodiče, 
 babičky a dědečky, tety a strýce i sousedy. Těšíme se na vás na Žižkovské loutce! 

Druhý ročník festivalu Žiž-
kovská loutka se koná 
od pátku 6. 10. do neděle 
8. 10. Na třicet předsta-

vení bude k vidění na několika scé-
nách v prostoru Atria (a jeho zahra-
dy) na Žižkově (Čajkovského 12) 
a v KC Vozovna (Za Žižkovskou 
vozovnou, 2687/18). Diváci uvidí 
nejen hry mnoha loutkářských sou-
borů ze všech koutů světa, ale opět 
i rozličné druhy loutek. Součástí 
festivalu bude i další doprovodný 
program, např. loutková střelnice 
i výtvarné dílny pro děti. 

Zástupce starostky Prahy 3 Ale-
xander Bellu vzkazuje: „Přijďte všich-

ni. I letos opět půjde o jedinečnou podíva-

nou, kterou si určitě nemůžete nechat ujít. 

Z bohatého výběru z našich i zahraničních 

špičkových souborů chci upozornit např. 

na Noisy Oyster z Velké Británie, kteří 

v Atriu představí divácky velmi úspěšnou 

hru DaSilva Circus. Jsem rád, že se světo-

vá moderní loutkářská scéna znovu před-

staví divákům právě u nás na Žižkově.“

U většiny produkcí se bude jed-
nat o tzv. rodinná představení, která 
jsou určena všem věkovým katego-
riím a přesto, že uvidíte i zahraniční 

loutkáře, jsou veškeré kusy konci-
povány tak, aby zde nebyla problé-
mem jazyková bariéra.  

Vstupenky všech kategorií jsou 
k dostání v předprodeji v pokladně 
Atria nebo v KC Vozovna nebo přes 
www.zizkovskaloutka.cz. Třeba jako 
cenově příznivá celodenní perma-
nentka nebo vstupenky na jednotli-
vé hry. Pro rodiny s dětmi je připra-
veno zvýhodněné rodinné vstupné. 

Kompletní program Žižkovské lout -
ky a veškeré další informace najdete 
na http://www.zizkovskaloutka.cz/.   
 -red-

zpravodajství

Přijďte na představení knihy o kostelích Prahy 3
Představení knihy a její požehná-
ní se odehraje 10. října v 18 hodin 
v kostele sv. Anny, Jeseniova uli-
ce. Součástí večera bude i  kon-
cert, kde bude účinkovat Alfred 
Strejček. Kniha o kostelích je dal-
ší z ediční řady knih o kulturních 
památkách, které vydává městská 
část Praha 3.

„Na území Prahy 3 se nachází bezpočet 

hodnotných kulturních památek. Pokud 

se zajímáte o historii našich sakrálních 

staveb, pak rozhodně nemůžete chybět 

na prezentaci prvního dílu knihy Cír-

kevní památky v Praze 3 o našich čtyřech 

významných kostelích a kaplích,“ zve 
zástupce starostky pro oblast kul-

tury Alexander Bellu. Představení 
knihy se odehraje v úterý 10. října 
od 18  hodin v kostele sv. Anny, kte-
rý spadá pod Římskokatolickou far-
nost u kostela sv. Prokopa. Městská 
část každoročně vydává publikace 
o architektonických památkách, loni 
například vyšla kniha Žižkovská rad-
nice, která mapovala historii budovy 
radnice na Havlíčkově náměstí.

Kostel sv. Anny je významnou 
církevní památkou Prahy 3 s dlou-
hou historií. Byl postavený roku 
1911 podle projektu arch. Eduarda 
Sochora a následně vysvěcen. Jeho 
stavbu inicioval a fi nancoval spo-
lek sv. Bonifáce a celkový náklad 
činil podle farních pamětí 200 000 

korun. V roce 1916 byl při kostele 
založen klášter karmelitánů. Vlast-
ní budova klášterního domu vznik-
la téhož roku podle plánů stavitele 
Antonína Procházky.  Po odchodu 
karmelitánů z Prahy zrušením je-
jich klášterů za Josefa II. tak zde 
vznikl opět jejich řádový dům jako 
nejmladší z klášterních založení 
v Praze vůbec. Kostel sv. Anny před-
stavuje svou architekturou i výzdo-
bou pozoruhodnou stavbu období 
pozdní secese s řadou již nových, 
geometrických rysů, z výzdobných 
architektonických prvků uplatňují-
cí spíše ornamentální členění ploch 
s ostře geometricky cítěnými rostlin-
nými motivy a střídáním hladkých 
a hrubých omítkových ploch. Vý-
razně se uplatňuje svým členěním 
se stanovou střechou a zvonicí při 
průčelí a tvoří zřetelnou pohledovou 
dominantu na nároží bloku. A právě 
pro tuto svou jedinečnost a dlouhou 
historii byl vybrán jako místo pro 
představení knihy o kostelích naší 
městské části. Pokud tedy v úterý 10. 
října dorazíte, můžete se těšit na pre-
zentaci knihy jejími autory a násled-
né požehnání duchovním správcem 
žižkovské farnosti Otcem Vítem Uhe-
rem. Slavnostní večer doplní koncert 
„Modlitby básníků a hudba“. Účin-
kovat budou herec, moderátor a re-
citátor Alfred Strejček, trumpetista 
Miroslav Laštovka, sopranistka Ště-
pánka Heřmánková a varhaník Vla-
dimír Roubal. Akce je završením 
IX. ročníku Dnů žižkovského kul-
turního dědictví se vstupem zdarma. 
Budeme se na vás těšit! 

 -red-

Co vás v říjnu čeká na trzích 
na Jiřáku?

Přijďte se pobavit, zasmát se u skleničky dobrého vína, pochutnat si na skvě-

lém občerstvení, poslechnout si skvělou kapelu, která je součástí trhů téměř 

každou sobotu anebo prostě jen přijďte načerpat pozitivní a skvělou atmo-

sféru, která panuje u nás na trhu! Můžete se těšit na bohatý program, čerstvé 

potraviny, včetně ovoce a zeleniny.

Vezměte své ratolesti na Jiřák, půjčte si od nás zdarma stolní hry a zahrajte si 

Člověče nezlob se, u kterého se na našem trhu určitě zlobit nebudete.

V nadcházejícím měsíci se můžete těšit na pravé zabijačkové hody, které se 

uskuteční 7. října, na kterých si pochutná nejeden gurmán, ale také na den 

dýní, který vyvrcholí lampionovým průvodem 27. října a spoustu dalšího!

Farmářské tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad můžete navštívit každou stře-

du až sobotu, a to ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu pak od 8 do 

14 hodin.

Aktuální informace sledujte na našem Facebooku Trhy na Jiřáku a na našich 

webových stránkách www.trhyjirak.cz nebo na stránkách www.szmpraha3.cz. 

Těšíme se na Vás. 



�
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Projekt Zdravé děti na Trojce se zaměřuje na výchovu, pohyb i péči o zdraví 
Praha 3 od letošního školního roku 
připravila nový projekt Zdravé děti 
na  Trojce. Na  děti a  žáky mateř-
ských a  základních škol tak če-
kají nejrůznější pohybové aktivity, 
vzdělávací i preventivní programy, 
soutěže a nově také třeba návštěva 
fi nské sauny nebo solné jeskyně. 

„Chránit a posilovat zdraví znamená 

pozitivně působit jak na fyzické, tak 

i psychické stránky dítěte. Proto je dů-

ležité, aby se návyky a postoje, které 

vedou ke zdravému životnímu stylu, 

vytvářely již v předškolním a školním 

věku. Projekt se proto skládá z několi-

ka částí, které zahrnují výchovně vzdě-

lávací programy, soutěže, monitoring 

prostředí a stravování,“ uvedla rad-
ní pro školství Jaroslava Suková. 
Jedním z cílů projektu je vést děti 
k pravidelnosti, posílit jejich vědo-
mí k povinnostem a naučit je před-
cházet problémům. 

Pro mateřské školy je i letos při-
pravena soutěž „Rodina a mateřská 
škola“, která se zaměří především 
na pohyb. Základní školy se mohou 
zapojit do soutěže „O pohár starosty 
Hartiga“, a to buď s projekty s tema-
tikou polytechnické, nebo sociální 
výchovy.

Novinkou v preventivní péči 
bude možnost návštěvy fi nské sau-
ny, kterou městská část vybudova-
la v Základní škole Jarov. „Do kon-

ce září je ve zkušebním provozu pro 

děti z naší mateřské školy a odpoledne 

pro děti ze školní družiny, na podzim 

pak bude k dispozici pro ostatní školy 

a školky,“ uvedl ředitel školy Stani-
slav Šebl. Od listopadu bude uve-
dena do provozu také nová solná 
jeskyně, kterou nechala městská 
část vybudovat v areálu Základní 
školy nám. J. z Poděbrad. Ředitel 
školy Miroslav Šoukal potvrdil, že 
i solná jeskyně s kapacitou 25 míst 

je vyhrazena pro děti ze školek 
a škol z Prahy 3. I letos pokraču-
je program pro školy zaměřený 
na prevenci zubního kazu, zdravou 
výživu a osvojení si správné techni-
ky čištění zubů, který probíhá v in-
formačním centru ve spolupráci 
s lékařskou fakultou UK. 

Mnoho sportovních aktivit na-
bídne sportovní areál Pražačka 
včetně zájmového plavání nebo do-
pravní výchovy na dopravním hřišti 
v parku Židovské pece. A opět bude 
možnost v zimním období bruslit 
pod Žižkovskou věží. Součástí pro-
gramu je také zdravé stravování. 
„Praha 3 se zapojila již v minulém škol-

ním roce do programu Zdravá školní jí-

delna. Školní jídelny by měly být místem, 

kam se děti těší na dobré a zdravé jídlo. 

Zdravé stravování má skoro ze 40 % vliv 

na náš životní styl,“ uvedla radní Jaro-
slava Suková. V zimním období Pra-
ha 3 připravuje další novinku, a tou 

je monitoring obsahu CO2 ve škol-
ních třídách. 

Projekt Zdravé děti na Trojce má 
otevřenou formu a jeho dílčí čás-

ti budou průběžně aktualizovány 
podle potřeb a možností a zájmu 
škol. 

-red-

Praha 3 prověřuje, jak urychlit privatizaci bytů

Privatizace bytů v  obecních do-
mech pokračuje. Rada městské 
části schválila záměr prodeje bytů 
v ulicích Jeseniova, Rokycanova, 
Sabinova a Českobratrská, kde se 
dokončují opravy domů. U domů, 
kde se rekonstrukce zpožďuje 
nebo ještě nebyla zahájena, prově-

řuje Praha 3 možnost zahájit priva-
tizaci paralelně s rekonstrukcí. 

Jak potvrdil zástupce starostky Jan 
Materna, pokud nedojde k neočeká-
vaným komplikacím, bude privati-
zace zahájena u všech bytů v opra-
vených domech plánovaných na 

tento rok. Praha 3 současně prově-
řuje možnost, jak proces privatiza-
ce urychlit i v domech, ve kterých 
se opravy teprve připravují. „Zaváza-

li jsme se, že domy, ve kterých jsou byty 

určené k privatizaci, jak zprivatizujeme, 

tak kompletně opravíme. Proces oprav je 

bohužel zdlouhavý, a to především kvůli 

složitosti výběrových řízení podle zákona 

o veřejných zakázkách. Proto nyní pro-

věřujeme, zda je možné v rámci současné 

legislativy zahájit privatizaci před tím, 

než budou opravy dokončeny, a opravy 

dokončit až po zahájení privatizace,“ 
vysvětlil zástupce starostky zodpo-
vědný za proces privatizace Jan Ma-
terna. Lhůty pro realizaci oprav se 
neúměrně prodlužují a radnice by 
ráda dostála svému slibu občanům, 

že byty určené k privatizaci nabídne 
občanům do konce volebního obdo-
bí. „Vzhledem k tomu, že ceny bytů urču-

je znalecký posudek a ceny nemovitostí 

obecně narůstají, nechceme proces pro-

dlužovat. Rádi bychom, aby oprávnění 

nájemci mohli privatizovat co nejdříve,“ 
dodal Materna. 

Katka Maršálová

zpravodajství

Vítězové soutěže Seifertův Žižkov 
slavnostně převzali ceny
Patnáctiletá Tamara Čopová, 
ještě vloni žákyně Základní školy 
J. Seiferta, se stala vítězkou celostátní 
literární soutěže Seifertův Žižkov, 
kterou městská část vyhlásila k výročí 
115. výročí narození nositele Nobelovy 
ceny za literaturu Jaroslava Seiferta. 
Její povídku Pohled z okna porota 
označila jako nejzdařilejší.   

Slavnostní vyhlášení výsled-
ků soutěže se konalo přímo 
v aule základní školy pojme-
nované po slavném žižkov-

ském rodákovi, který ji také navště-
voval. Praha 3 ocenila celkem deset 

nejlepších prací mladých autorů, kte-
ří si odnesli jako dárky čtečky, knižní 
poukazy a sborník sestavený z třiceti 
nejlepších soutěžních příspěvků, ilu-
strovaný Robertem Kessnerem a vy-
daný městskou částí. „Těší nás, že se 

soutěž už s prvním ročníkem setkala s ta-

kovým ohlasem. Sešlo se neuvěřitelných 72 

autorských prací a třetina byla z různých 

koutů republiky. Všem autorům přeji, aby 

v literární práci pokračovali a aby se jim 

dařilo,“ řekla při udílení cen radní pro 
školství Jaroslava Suková, která sou-
časně vyhlásila druhý ročník soutěže. 
Nejlepší práce vybírali porotci básník 

Jan Zbořil, básnířka Jitka Bonaventu-
rová a básník a písničkář Jiří Dědeček. 
Porota všechny došlé příspěvky ozna-
čila za plnohodnotná literární díla. 
Vítěznou povídku ohodnotil předse-
da poroty Jan Zbořil: „Povídka je při-

rozeným popisem událostí, ovšem s ob-

rovským přesahem do sociální oblasti – je 

autonomií duše člověka, který ač sám ve 

fatální situaci, za žádných okolností ne-

chce ublížit.“ Slavnostní vyhlášení do-
plnil malým hudebním vystoupením 
další z porotců, Jiří Dědeček. Všech-
ny soutěžní příspěvky si lze přečíst 
na www. seifertuvzizkov.cz, kde jsou 
současně zveřejněna pravidla soutěže 
pro zahájený 2. ročník soutěže. 

Katka Maršálová

Nová sauna v ZŠ Jarov. Foto Miroslav Fehér

Výsledky 1. ročníku soutěže Seifertův Žižkov
1.  Tamara Čopová z Prahy: 

Pohled z okna

2.  Klára Kovářová z Rokycan: 

Kytička fi alek

3.  Barbora Škampová z Domažlic: 

Poslání rukou Venušiných

3.  Vojtěch Černý z Prahy: 

Rozhovor s Jaroslavem Seifertem

4.–9. místo: Michał Wojnar z  Karvi-

né: Píseň o  dešti, Anna Koťátková 

z  Prahy: Podzim, Klára Dohányoso-

vá z  Kounic: Hřbitovní vzpomínky, 

Vojtěch Brodský z Prahy: Kouzlo uli-

ce, Klára Krautwurstová ze Škvorce: 

Spolu zvládneme cokoliv, Daniel Pe-

ter z Prahy: Dopis J. Seifertovi 

Radní pro školství J. Suková předala ceny nejlepším: zleva B. Škampová, K. Kovářová a vítězka T. Čopová. Foto Katka Maršálová
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Antigraffi  ti startuje naplno
Do čtyřletého Antigraffi  ti programu, ve kterém městská část na své náklady odstraňuje nelegální 
graffi  ti, se přihlásilo již 981 vlastníků nemovitostí na území Prahy 3. Program je stále otevřený 
a vlastníci nemovitostí mají možnost se dále hlásit.  

Vprvní polovině roku po-
žádala Praha 3 o závazné 
stanovisko odbor památ-
kové péče Magistrátu hl. 

m. Prahy, aby mohla nechat odstra-
nit graffi  ti z 525 objektů na území 
městské památkové zóny a 112 ob-
jektů v ochranném pásmu památ-
kové rezervace. Vydání stanoviska 
bylo zákonnou podmínkou pro za-
hájení programu. V červnu vyda-
li památkáři souhlasné stanovisko 
pro 112 domů v ochranném pásmu 
památkové rezervace, tj. převážně 
oblast Jarova. Díky tomu bylo graf-
fi ti odstraněno již na 74 domech, 
z toho u několika objektů opakova-
ně podruhé a u tří domů dokonce 
již potřetí.

Na začátku září se konečně po-
dařilo vyřešit právní problém týkají-
cí se domů v památkové zóně, kde 
památkáři původně požadovali pí-
semný souhlas od každého majitele 
bytu v SVJ. Odbor památkové péče 
MHMP nyní začíná postupně vydá-
vat svá závazná stanoviska k již po-
daným 525 žádostem. Ta jsou ihned 
poté, co dojdou městské části Pra-
ha 3, zasílána vlastníkům předmět-

ných domů, kteří kontaktují dispe-
čink telefonicky 777 553 574 nebo 
formou emailu: antigraffi  ti@cista-
trojka.cz a s pracovníky fi rmy, kte-
rá bude čistění provádět, se domluví 
na podrobnostech. Starostka Vladi-

slava Hujová děkuje všem majitelům 
nemovitostí za účast v programu 
a za trpělivost, kterou měli s nestan-
dardně dlouhým řízením při vydá-
ní závazného stanoviska. „Věřím, že 

spuštěním čtyřletého Antigraffi  ti progra-

mu se nám společně podaří mít Prahu 3 

hezčí,“ říká.
Mimo to probíhá též odstraňo-

vání graffi  ti ze stavebních prvků 
a mobiliáře ve veřejném prostoru. 
„Mnozí si jistě povšimli, že na Tachov-

ském náměstí zmizely rozsáhlé nástři-

ky na zdech a i v podchodu vedoucím 

do parku na vrchu Vítkově,“ doplnila 
starostka.  

-red-

zpravodajství

Kostnické náměstí bude mít pítko 
i kavárnu 
Přeložkami kabelů uložených 
v chodnících postupně začíná re-
vitalizace Kostnického náměstí. 
K samotnému zahájení stavby do-
jde bezprostředně po výběru zho-
tovitele. 

Na náměstí, které se nachází v sa-
motném jádru Žižkova, přibydou 
nové cesty, obvodové chodníky bu-
dou mít jednotný povrch z pražské 
mozaiky, opraví se stávající opěr-
ná zeď i schodiště. Stále funkční 
budova měnírny, která do parku 
byla nevhodně umístěna v polovi-

ně 20. století, je ve spolupráci s do-
pravním podnikem součástí úprav 
a dostane zelenou střechu. Na ná-
městí nově vznikne místo pro po-
sezení a drobnější kulturní a spole-
čenské akce. V sezonní kavárně se 
bude možné připojit na internet, 
náměstí bude mít i nové lavičky 
a pítko. „Dobrou zprávou je, že stáva-

jící vzrostlé stromy budou zachovány 

a podél hranice náměstí přibyde zeleň 

v podobě smíšených trvalkových zá-

honů,“ říká zástupce starostky Jan 
Materna. 

 -red-

Běchovice-Praha po stojednadvacáté 

V  cíli, který se tradičně nachází 
na  žižkovské křižovatce ulic Ko-
něvova a Za Žižkovskou vozovnou, 
vítěze závodu s  nejdelší tradicí 
v  Evropě běhaného nepřetržitě 
již od roku 1897, a který je určen 
pro běžce všech výkonnostních 
a věkových kategorií, dekorovala 
starostka MČ Praha 3 Vladislava 
Hujová. 

Podle očekávání vyhrála tradiční 
Běchovice Eva Vrabcová-Nývltová. 
Desetikilometrovou trať z Běcho-
vic do Prahy zvládla za 34 minut 

a pět sekund a po triumfech v letech 
2014 a 2015 získala potřetí domácí 
mistrovský titul. Čtrnáctá žena ma-
ratonu na mistrovství světa v Lon-
dýně Vrabcová-Nývltová za sebou 
o více než minutu nechala Moniku 
Hlouškovou (35:21), třetí doběhla 
Adéla Stránská (35:46). Čtvrtá ten-
tokrát skončila běchovická rekord-
manka Petra Kamínková (35:59).
„Trošku jsem si to protrpěla, protože úna-

va z předchozích závodů už byla znát. 

Už jsem si to neužila. Jak nemám teď to-

lik naběháno v tréninku, tak ty roviny 

byly smrtelný,“ řekla Eva Vrabcová.

V mužské kategorii se mistrem 
republiky na silniční desítce stal Ja-
kub Zemaník, který navázal na ti-
tul z roku 2015 a loňské druhé mís-
to. Zemaník krátce po startu nechal 
všechny soupeře za sebou a vyhrál 
v čase 30:46. „Držel jsem si své tempo, 

kluci to neakceptovali, tak jsem běžel. 

Bylo to těžké, protože jsem táhl od začát-

ku do konce, foukal protivítr, takže po-

slední dva kilometry to bylo tvrdé,“ po-
psal průběh závodu.

Stříbro ve fi niši čtyřčlenné sku-
piny získal Lukáš Olejníček (31:33) 
a bronzovou medaili vybojoval zku-
šený Jan Kreisinger (31:36). 

 Jan Dvořák

Parková plocha náměstí bude rozšířena až k budově měnírny o nyní neutěšené místo mezi 

rušeným předělem z popínavých rostlin a východní fasádou.  Vizualizace Hana Špalková

Vstup na cyklostezku na Vítkov před a po očištění. Foto Facebook Praha 3

Absolutní vítěz v mužské kategorii Jakub Zemaník. Foto Radko Šťastný

Starostka Vladislava Hujová dekoruje vítězku 

ženské kategorie Evu Vrabcovou-Nývltovou.

Foto Radko Šťastný

www.podnikatel-roku-praha3.cz

Nominujte oblíbené  
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společenská rubrika

Praha 3 vítala nové občánky

Nejmladší občánky Prahy 3 dne 21. 9. 2017 přivítala zástupkyně starostky Lucie Vítkovská.

Na vítání občánků dne 7. 9. 2017 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal zástupce starostky David Gregor.

Z redakční pošty
Jak vypadají opravdová chytrá města

Vážená redakce,

musím reagovat na úvodní sloupek v zářijových radničních novinách. Místostarosta 

Bellu se zde chlubí projektem „Smart City“. Zmiňuje lavičku s bezplatným wi-fi  připojením 

a možností dobít si telefon, kterou městská část nově instalovala na náměstí Jiřího z Po-

děbrad. Orientuji se ve světě informačních technologií a musím konstatovat, že na této 

lavičce není nic „Smart“.

Rád bych uvedl několik příkladů, aby si čtenáři představili, co se ve skutečnosti za po-

jmem  „Smart City“ skrývá. Mezi tzv. nejchytřejší města světa se řadí například Singapur 

nebo Barcelona. Tato a další chytrá města zavedla systémy, které měří kvalitu ovzduší, 

umožňují občanům elektronicky komunikovat s úřady nebo efektivněji řídí dopravu, napří-

klad pomocí semaforů s předností pro MHD. Barcelona řeší specifi cký problém, pomocí 

automatického měření srážek a predikce počasí plánuje nakládání s  vodou. Singapur 

krom jiného disponuje virtuálním modelem města, který umožňuje simulovat, co se stane 

v případě uzavírky nějaké ulice nebo stanice metra, co ve městě způsobí živelná katastro-

fa nebo jak ovlivní dopravu a dostupnost služeb nová zástavba. Taková řešení bychom 

jistě ocenili i na Praze 3.

V neposlední řadě ke znakům chytrých měst patří, že poskytují veškerá myslitelná data 

veřejně v lidsky i strojově čitelné podobě, aby umožnila občanům a fi rmám na těchto da-

tech postavit vlastní chytrá řešení a aplikace. Což se na Praze 3 neděje.

Pokud nemá vedení města nápady, jak chytře využít možnosti moderních technologií, 

ať raději do projektu „Smart City“ neinvestuje. Lavička s wi-fi  by byla terno před deseti 

lety, ale dnes, kdy má téměř každý internetové připojení v  mobilu, působí označení 

„Smart“ směšně.

Adam Šenk

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.

Zástupkyně starostky Lucie Vítkovská popřála k oslavě významného jubilea 
paní Růženě Křepelkové, která dne 9. září 2017 oslavila 102. narozeniny. 

Tosovsky retail design – Petr Tošovský

The Builders –  Ing. arch Lukáš Brom, In
g. a
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rozhovor

„V našem oboru jde spíš o to být svůj, 
na nic si nehrát a nepředstírat,“ říká 
Karel Šíp 
Moderátor, textař, scenárista Karel Šíp svým pořadem Všechnopárty baví diváky již pěknou řádku let. 
Dlouholetý rezident Prahy 3 se rozpovídal nejen o svém bydlišti, ale také o tom, jaký je dnes humor, 
jestli trpí trémou, anebo jak improvizuje ve své talk show. 

V Praze 3 žijete již od svých osm-
nácti let. Byla to náhoda, že jste 
se tu natrvalo zabydlel?
Po maturitě jsem nastoupil do tele-
vize jako asistent produkce. Rodi-
če žili v Ostravě a já musel v Pra-
ze někde bydlet. A tak si mě vzali 
do podnájmu manželé Vytlačilovi, 
byli bezdětní, on mě držel v náru-
čí při křtu, takže vztah takřka pří-
buzenský. Bydleli na Vinohradech 
a tím, že jsem k nim jezdil od dět-
ství, byly Vinohrady jedinou čtvrtí, 
kterou jsem znal zblízka a tím pá-
dem si je oblíbil. Takže jsem si tu 
čtvrť sice nevybíral z mnoha jiných, 
ale nakonec opravdu oblíbil.

Máte tu nějaká oblíbená mís-
ta, kam vyrážíte? Které z nich se 
za  ta léta podle vás nejvíce pro-
měnilo?
Znal jsem to hlavně tam, kde jsem 
s nimi bydlel, činžák na Vinohrad-
ské třídě proti dnešnímu paláci 
Flora, který tam tehdy nestál. Malé 
dětské hřiště s pískovištěm, nic víc 
tam nebylo. Ale natolik jsem si 
na ta místa zvykl, že jsem během 
dalších let, pokud jsem měnil byd-
liště podle životních situací (svat-
ba, rozvod atd.), nikde jinde žít 
nechtěl.  Vystřídal jsem asi pět růz-
ných obydlí, ale pokaždé to bylo 
v lokalitě Vinohrady – Žižkov. Dá 
se říct, že se dodnes pohybuju mezi 
náměstím Jiřího z Poděbrad a Ol-
šanskými hřbitovy.

Jste profesionální bavič. Co nao-
pak pobavilo vás v poslední době?
Pobaví mně mnoho věcí z běžného 
života, většinou jsou však tyhle věci 
nepřenosné zvlášť takto v písemné 
podobě a já vím, že nikoho dalšího 
nepobaví. Takže veselou historku 
vám zůstanu dlužen.

Kdo z vaší rodiny měl ještě takový 
smysl pro humor jako vy?
Určitě tatínek. Už z povahy své 
profese, byl hercem. Jeho žánr 
byla opereta, kde ztvárnil převáž-
ně mnoho komických postav. I v ci-
vilním životě byl velmi zábavný, 
společenský, dokázal bavit větší se-
šlost lidí, třeba i nejbližší sousedy 
v činžáku, kde s maminkou bydleli 
na Vinohradech ve Velehradské uli-
ci. Když se rozjel, byl k nezastave-
ní, to já jsem proti němu introvert.

S hosty, které si zvete do Všech-
nopárty, umíte navodit tu správ-
nou chemii, že vám prozra-
dí o  sobě úplně všechno. Našli 

bychom výjimky, kde jste narazil 
a dotyčný vás uměl rozhodit?
Nejde o to, aby mi něco prozrazo-
vali. Přicházejí dobrovolně a s dů-
věrou, že se nebudou cítit mými 
otázkami zaskočeni. Alespoň mi 
to většina z nich říká. A já se o to 
i snažím. Nejde o to uvádět hosta 
do rozpaků, jde o to navodit situ-
aci tak, aby bylo veselo. To se vět-
šinou zaplaťpánbůh daří. Občas se 
stane, že v rozhovoru tak trochu zá-
políme, někdy se úplně nedaří najít 
společnou řeč, ale pokud je i tenhle 
jev v intencích všeobecného veselí 
a nesklouzne to k nudě, je to dobře. 
A věřte, že po těch letech už mě jen 
tak něco nerozhodí.

Jak to máte s trémou? Měl jste ji 
vůbec někdy, nebo jste se jí musel 
obtížně zbavovat?

Zpočátku jsem trémou trpíval, 
zvlášť při přímých přenosech, čas-
to i při hraných scénkách, kde šlo 
o to nezapomenout text, nezkazit 
pointy atd. Nijak jsem na odstraně-
ní trémy nepracoval, prostě jedno-
ho dne odešla sama, ani nevím, kdy 
a kam. Pravidelná nervozita, která 
mě sužovala převážně těsně před 
začátkem natáčení, zkrátka zmize-
la. Dneska trémou netrpím, nejspíš 
proto, že jsem už dostatečně otrlý.

Jak se na  pořad připravujete? 
Máte předem připravený scénář, 
nebo improvizujete?
Veškeré dění v pořadu je čirá im-
provizace. Improvizaci si nelze při-
pravit. Nemám nikdy předem při-
pravené otázky, jednak bych si je 
nepamatoval a mít je napsané před 

sebou, tak bych je bez brýlí stejně 
nepřečet. U každého hosta mám 
předem v hlavě tak dvě až tři téma-
ta, která hodlám probrat, to ano. 
Ale průběh rozhovoru už je dílem 
momentálních nápadů, spontán-
ních reakcí, takže vlastně dílem ná-
hody. Sám jsem  vlastně pokaždé 
překvapen, že jsme u konce a bez 
pohromy. Takový malý zázrak, dalo 
by se říct.

Koho jako baviče nebo moderáto-
ra si nejvíce ceníte?
Je pár kolegů, kteří si drží lať-
ku vysoko, ale v našem oboru jde 
spíš o to být svůj, za sebe, na nic 
si nehrát, nic nepředstírat. Kdo to-
hle umí a drží si to dlouhodobě, je 
v mých očích machr. Jména si do-
saďte sami.

Je český humor stále stejný jako 
kdysi, anebo prošel nějakou pro-
měnou po dobu, co se jím živíte?
Humor jako takový je určitě stej-
ný, tedy smysl pro něj. Jiné je to, co 
se v oblasti zábavy divákům serví-
ruje. Tuzemský humor v minulosti 
zušlechťovali skuteční mistři obo-
ru, Voskovec s Werichem, Suchý se 
Šlitrem, dodnes Cimrmani. Dneska 
je tok zábavy takřka bezbřehý, kva-
litou se nikdo hlouběji nezabývá, 
a tak je na divákovi, aby si vybí-
ral dle svého gusta. Osobně jsem 
obdivovatelem souboru Dejvické-
ho divadla, ti mě pokaždé doslo-
va nadchnou. Mám rád dílka reži-
séra Prušinovského, zejména seriál 
Okresní přebor považuju v oblasti 
humoru za zcela jedinečný.

Často jste vystupoval v silvestrov-
ských pořadech. Jak ho sám doo-
pravdy slavíte?
Minimalisticky. Nejsem ten typ, 
co by o silvestrovské noci vyrazil 

do ulic. Někam za zábavou. Často 
trávíme poslední den v roce v nej-
užším kruhu rodiny. 

Kromě moderování jste také 
textař. Pro kterou píseň jste napo-
sledy napsal text?
Textování jsem měl vždycky spíš 
jako koníčka, nikdy jako hlav-
ní profesi. Dneska píšu texty jen 
v případech, když se s takovou žá-
dostí na mne někdo obrátí. V po-
slední době jsem napsal něko-
lik textů pro Petra Jandu a jeho 
Olympic. Za všechny bych jmeno-
val rockerskou modlitbu s názvem 
Pane můj.

Ještě někdy vytáhnete baskytaru 
a  vzpomenete si na  svoji kapelu 
Faraon, kde vaším zpěvákem byl 
dokonce Jirka Schelinger?
Nástroj mám, ale odolává vrstvám 
prachu. Jen výjimečně, jsem-li sám 
doma a dostaví se hnutí mysli, vy-
táhnu baskytaru z futrálu a zahra-
ju si. Ale jde to ztuha. Nedávno 
jsem byl hostem v jedné zábavné 
show slovenské televize. Tam si 
na mě připravili píseň Holubí dům, 
živá kapela a já si to s nimi zahrál 
na basu, jako tenkrát s kapelou 
a Jirkou Schelingerem. Prsty byly 
ztuhlé, můj výkon tristní, ale nikdo 
mi to nedal najevo, neboť byli to-
lerantní. A na tu naši kapelu občas 
zavzpomínáme, když se sejdeme 
třeba s Jardou Uhlířem a Honzou 
Johnem (zpíval v kapele před Sche-
lingerem) někde u piva. A to se ko-
likrát velmi nasmějeme. 

Martin Hošna

Karel Šíp (nar. 1945) vystudoval 
střední průmyslovou fi lmovou 
školu v Čimelicích. Je známý 
především jako moderátor 
své talk show Všechnopárty. 
Moderování se věnoval 
také v pořadech Hitšaráda, 
Možná přijde i kouzelník, 
Horoskopičiny, Skopičiny, 
Rozjezdy pro hvězdy, Paškál, 
Tyjátr. Kromě jiného se věnuje 
textařství. Na kontě má 
několik alb s Karlem Gottem 
nebo Leonou Machálkovou, 
jeho texty se objevily také 
v repertoáru skupiny Olympic. 
V roce 1971 založil s Jiřím 
Schelingerem skupinu Faraon.

     Dneska je tok 
zábavy takřka 
bezbřehý, kvalitou 
se nikdo hlouběji 
nezabývá, a tak je 
na divákovi, aby si 
vybíral dle svého 
gusta.

”
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téma

Nekonečný příběh nákladového nádraží
Městská část Praha 3 dlouhodobě usiluje, aby Institut plánování a rozvoje (IPR) zpracoval 
kompletní ucelené urbanistické řešení nejen areálu Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ), 
ale i přímo navazujících rozvojových území.  

O co jde
Jedná se o lokalitu, která má téměř 50 
hektarů, a Praha 3 a její obyvatelé mají 
právo vědět, kde budou v budoucnosti 
ulice, náměstí, parky, školy, tramvajová 
trať, i když reálná zástavba celého území 
bude možná až po vybudování městské-
ho dopravního okruhu. 

Vedení hl. m. Prahy nevyslyšelo po-
žadavky Prahy 3 na zpracování urba-
nistického řešení širší lokality NNŽ 
a v únoru 2017 uložila Rada hl. m. Pra-
hy IPR Praha zpracovat návrh zadání 
podkladové studie pro změnu platné-
ho územního plánu pouze NNŽ a čás-
ti pozemků při ulici Malešická. V červ-
nu 2017 schválilo Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy převzetí změny územního plánu 
č. 2600/00 a IPR Praha tak v současné 
době pracuje na podkladové studii pro 
návrh této změny.

Nekoncepční rozhodování 
Podle mínění Rady městské části Pra-
ha 3  hl. m. Praha nekoncepčně rozho-
duje o rozvoji Nákladového nádraží 
Žižkov. Rada městské části Praha 3 vza-
la 12. 6. 2017 na vědomí usnesení Rady 
hlavního města Prahy číslo 1194 ze dne 
30. 5. 2017 k pořízení nového návrhu ce-
loměstsky významné změny I ÚP SÚ hl. 
m. Prahy - Z 2600/00 (Praha 3, Praha 
10; lokalita „Nákladové nádraží Žižkov“ 
a areál Vackov a.s.   vymístění železnič-
ní dopravy a začlenění území do měst-
ské struktury). V usnesení č. 358 však 
RMČ P3 vyjádřila zásadní nesouhlas 
s usnesením Rady hlavního města Pra-
hy a doporučila Zastupitelstvu městské 
části Praha 3 potvrdit usnesení RMČ P3 
číslo 126 ze dne 13. 3. 2017 „Požadavky 
MČ P3 na urbanistické řešení širší loka-
lity Nákladového nádraží Žižkov a sou-
časně podání podnětu MČ P3 na poří-
zení změny ÚPn SÚ HMP pro hlavní 
budovu Nákladového nádraží Žižkov“. 

IPR je městskou odbornou institu-
cí a z hlediska urbanismu a architektu-
ry by měl garantovat odborný systémo-
vý přístup k řešení takto velkých území 
v centru města. Namísto toho snad po-
prvé v historii magistrát ignoruje zájmy 
a stanoviska vydaná městskou částí.

Jak je to s vlastníky
Když přestalo nádraží sloužit svému pů-
vodnímu účelu, České dráhy postupně 
rozprodaly některé pozemky několika 
fi rmám.

Severní část 
Severní část území o rozloze cca 13 hek-
tarů nejprve koupily společnosti CCZ, 
CCY a Pražský projekt a.s. (Discove-
ry Group), které jej ovšem s platným 
územním rozhodnutím na výstavbu 
velkého obchodního centra, kancelá-
ří, hotelu a bytových domů v létě 2016 
prodaly společnosti Central Group. Ta 
projekt zásadně přepracovala a má ak-
tuálně připraven projekt Parkové čtvr-
ti na severní části NNŽ, kde by mohlo 
vzniknout 2100 až 2600 bytů, 3000 m2 
komerčních ploch pro obchody a služ-
by v přízemí bytových domů, mateřská 
škola se zahradou a velký veřejný park. 
Autorem urbanistické koncepce je ar-
chitekt Jakub Cigler, vnější podobu by-
tovým domům připravuje celá řada re-
nomovaných českých architektonických 
ateliérů – to je výsledek architektonické-
ho workshopu, který Central Group pro 
nalezení atraktivní podoby nové měst-
ské čtvrti pořádal. Investice by měla 
dosáhnout devíti miliard korun, stavba 
by mohla začít v ideálním případě již 
v roce 2019.

Severovýchodní část území o 6 hek-
tarech vlastní fi rma RailReal, společný 
podnik SUDOP GROUP a Českých 
drah. Celá severní část nákladového 
nádraží Žižkov o výměře 19 ha nevyža-

duje změnu územního plánu a je zde 
možno stavět smíšenou zástavbu měst-
ského typu dle platného územního plá-
nu z roku 1999. Zástavba této severní 
části nádraží však vyčerpá ze dvou třetin 
stávající dopravní kapacitu této lokality.

Jižní část
Jižní část území spolu s památkově 
chráněnou budovou, dohromady o plo-
še 16 hektarů, vlastní stále společnost 
České dráhy, která se společností Seky-
ra Group založila Žižkov Station De-
velopment a. s. Území je vedeno stále 
jako drážní pozemky a vyžaduje změnu 
územního plánu, ale také zrušení uzá-
věry. Přeměna samotné budovy Nákla-
dového nádraží na kulturně společen-
ské centrum má proběhnout na základě 
mezinárodní architektonické soutěže. 
Městská část Praha 3, pokud o to vlast-
ník požádá, je připravena poskytnout 
maximální součinnost při změně územ-
ního plánu na třech hektarech pozem-

ků, na kterých stojí budova nákladové-
ho nádraží, aby zde mohlo vzniknout 
kulturně vzdělávací centrum nezávisle 
na změně okolních pozemků.

Co zbývá
Stavební uzávěra na celé území NNŽ 
byla uvalena v minulosti na popud 
městské části Praha 3 proto, aby se cen-
ná lokalita nezastavěla nahodile či bez 
celkové koncepce a respektu k okolí. 
Stavební uzávěru chce vedení hl. měs-
ta Prahy stáhnout, i když kapacita do-
pravy nedovolí zástavbu celého území 
NNŽ. Urbanistickou studii právě do-
pracovává Institut plánování a rozvoje. 
To je pro město záruka uměřené výstav-
by připomínající město s dostatkem ze-
leně, prostupnosti území, existence živé-
ho mixu funkcí a dopravní dostupnosti.

Záměry do budoucna
V červenci 2017 souhlasila Rada 
hl. m. Prahy se záměrem odkoupit pa-

mátkově chráněnou budovu Nákla-
dového nádraží Žižkov. IPR zároveň 
s podkladovou studií připravuje zá-
kladní parametry pro architektonic-
kou soutěž na změnu hlavní budovy, 
která by po dohodě s vlastníky moh-
la být vypsána v příštím roce. Hlavní 
město má ze zákona možnost požádat 
o nákup budovy od státu bez výbě-
rového řízení za předpokladu, že bu-
doucí využití bude obecně prospěšné. 
Podle plánu, který si před dvěma lety 
nechala zpracovat radnice Prahy 3, 
by nákup a přeměna na společenské 
a kulturní centrum vyšla minimálně 
na dvě miliardy korun. 

Se svou rozlohou 35 hektarů ský-
tá celý areál NNŽ velký potenciál pro 
vytvoření nové městské čtvrti, která by 
scelila dnes oddělené části města a na-
bídla prostory pro bydlení i pracovní 
příležitosti. 

K přeměně bývalých nádraží 
na nové čtvrti dochází v posledním de-
setiletí i v jiných evropských městech. 
Zmínit lze třeba londýnské nádraží 
King‘s Cross, Europaallee v Curychu či 
Wiener Hauptbahnhof. V Praze se pak 
proměna nákladového nádraží v no-
vou městskou čtvrť chystá v území Smí-
chovského nádraží.

Nové využití hledá i funkcionalis-
tická budova žižkovského nádraží, 
v roce 2013 vyhlášená za kulturní pa-
mátku. Uvažuje se o možnosti vybudo-
vat v areálu nádraží společné expozice 
kamenosochařství Národního muzea 
a hlavního města Prahy.

Závěrem je dlužno dodat, že plno-
hodnotný rozvoj tohoto území je ne-
představitelný bez dobudování měst-
ského dopravního okruhu a zavedení 
metra D, které Praha 3 dlouhodobě po-
žaduje. 
 Jan Dvořák

Byl bych rád, 

kdyby v rámci 

areálu vznikly 

nové byty. 

Dnes totiž 

ceny bydlení 

v Praze mezi-

ročně rostou přibližně o čtvr-

tinu. To je neúnosná situace, 

zejména pro mladé lidi. Řeše-

ním je umožnit, aby se v Pra-

ze konečně začaly stavět byty, 

což bohužel už tři roky blokuje 

Strana zelených na magistrátu 

hlavního města. Stejně bych byl 

ale rád, kdyby si nákladové ná-

draží zachovalo svůj genius loci 

a nabídlo krom vlastního bydle-

ní i další, třeba kulturní funkce, 

a tím celkově přispělo k rozvoji 

naší městské části. 

Alexander Bellu (ODS), 

zástupce starostky

Za ideální 

bych v již-

ní části NNŽ, 

kde ještě není 

změněný 

územní plán, 

považoval 

vznik zcela nového celoměst-

sky významného parku. Takový 

park by sloužil jako odlehčení 

území a místo odpočinku pro 

velké množství nových obyva-

tel z okolní zástavby i z dosud 

nepostavených projektů schvá-

lených v minulosti. Park by též 

nezatěžoval Prahu 3 z doprav-

ního hlediska.

 

Zdeněk Zábojník (ČSSD), 

koaliční zastupitel

Jsem zastán-

ce myšlenky 

multifunkčního 

využití budovy 

NNŽ, včetně 

administra-

tivní části pro 

pražský magistrát a přivedení 

metra D. Na pozemcích bych 

rád viděl dostatek školských 

a zdravotnických zařízení, spor-

toviště a samozřejmě velké 

parky, na které jsme v Praze 3 

zvyklí. Tato veřejná vybavenost 

musí být vybudována přede-

vším pro cca 15 tisíc nových 

obyvatel, o které naroste počet 

obyvatel Žižkova v souvislos-

ti s novou bytovou výstavbou 

v celé lokalitě NNŽ.

Martin Dlouhý (TOP 09)

koaliční zastupitel

V křídlech bu-

dovy, i koleje 

mezi, muze-

um o železni-

ci v dobách 

Českosloven-

ska a Česka. 

V přední části budovy v přízemí 

obchod a v patrech dílny – vše 

pro pražské modeláře. V sever-

ní části bloková bytová zástav-

ba, v přízemí obchody a služby. 

V jižní části střední technická 

škola s vybavením učeben, 

 laboratoří a dílen na úrovni 

4. průmyslové revoluce. Na vý-

chodě pás zeleně, v níž by byla 

základní škola a sportoviště. 

Tramvaj by z Olšanské přejela 

Želivského (zde přestup na me-

tro) a pokračovala podél sever-

ní strany budovy.

Pavel Ambrož (KSČM),

opoziční zastupitel 

Ideálním využi-

tím je kon-

verze budovy 

nádraží na kul-

turní centrum 

a proměna 

většiny okol-

ního území ve volný park. Ne 

drahý na zřízení i údržbu se 

sypanými cestičkami a fontá-

nami, ale park v postindustri-

ální krajině, tzv. krajině z druhé 

ruky. Nákladové nádraží má být 

územím ve veřejném vlastnic-

tví – jako celek. Umím si ale 

představit i to, že v okolí takto 

nově využitého nádraží vznikne 

bytová zástavba.

 

Matěj Stropnický (Ž(n)S), 

opoziční zastupitel

Vyjma moderní 

bytové zástav-

by v zeleni, 

kterou si jistě 

představuje 

investor, vní-

mám pláno-

vanou výstavbu na pozemcích 

NNŽ jako ideální příležitost MČ 

Praha 3 aktivně komunikovat 

a spolupracovat právě s in-

vestorem ohledně vybudování 

potřebných objektů občanské 

vybavenosti. Budu prosazo-

vat, aby v tomto prostoru vznikl 

Dům sociálních služeb, který 

je v současnosti projektován 

na nevhodném místě uprostřed 

sídliště Chmelnice.

Tomáš Štampach (Svobodní), 

opoziční zastupitel

Anketa Jak byste si představovali ideální využití pozemků NNŽ? 

vizualizace ČTK

Investoři:  A  Žižkov Station Development  B  Central Group  C  RailReal
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fórum

Dotace jsou fi nanční pobídky určené jednotlivým 

neziskovým subjektům působícím v Praze  3. 

Pro rok 2018 je plánováno rozdělit 16,5 milio-

nů korun z  radniční pokladny. Každoročně se 

vede vzrušená diskuze, zda vyhodnocování 

dotačních žádostí je objektivní a transparentní 

proces. V současnosti jsou hlavním arbitrem při 

výběru podporovaných projektů komise a výbo-

ry, kde jejich složení koresponduje s rozložením 

politických sil na radnici. Subjektivní názor jed-

Rada hlavního města Prahy schválila návrh ná-

městka primátorky pro dopravu, sport a vol-

ný čas Petra Dolínka (ČSSD), díky němuž do-

stanou městské části dotaci v celkové výši 33 

milionů korun na spolufi nancování projektů na 

vybudování fi tparků. Unikátní sportoviště, kte-

ré bude sloužit veřejnosti i projektům Českého 

olympijského výboru (ČOV) vznikne i na Praze 3. 

Magistrát nám na jeho vybudování poskytne 

600 tisíc korun, další peníze přidá i ČOV.

Jde o skvělý projekt, protože veřejných spor-

tovišť rozhodně není v Praze nadbytek. A nyní 

jich přibude hned 55 nových. Na každém z nich 

Franta Sauer a další Žižkováci po  vyhlášení re-

publiky v listopadu 1918 na Staroměstském ná-

městí strhli „mariánský“ sloup – symbol vítězství 

spojenců, katolické církve a  císařského rodu 

Habsburků, jejich netolerance a útisku českých 

poddaných. Pomníkem se stal čin, na  který se 

nezapomnělo. Pražské zastupitelstvo v září svým 

rozhodnutím se přihlásilo k české státnosti a jeho 

republikovému zřízení a k názorové toleranci.

V Praze 3 máme pomníky a pamětní desky, 

o  které bychom se měli zajímat. Škoda těch, 

Pražští zastupitelé schválili na svém posledním za-

sedání „Koncepci Smart Prague pro hlavní měs-

to Prahu prostřednictvím OICT“. V obecné rovině 

k této strategii nemohu mít výhrady, protože je na-

tolik obecná, že k ní výhrady ani mít nelze. Mys-

lím, že všichni se v principu shodneme na tom, že 

chceme zapojovat chytrá a moderní řešení do ži-

vota našeho hlavního města.  

Pokud ale vedení města čekalo na  schválení 

takového dokumentu o dvaceti stránkách tři roky, 

Praha 3 každoročně vyhlašuje dotační progra-

my. Projekty v oblasti životního prostředí, zdra-

votnictví či kultury podporu jistě zasluhují. Do-

tační řízení však musí být transparentní.

Dnes žadatelé o dotaci nevědí, proč v řízení 

neuspěli. Místo jasného odůvodnění se dočítá-

me fráze jako že projekt „nesplnil bodové hod-

nocení“ či „nesplňuje kritéria v požadované kva-

litě“. Jde i o konečné rozdělení fi nancí, pro které 

nemá Výbor pro dotační politiku předem zná-

má pravidla. Příkladem je Palác Akropolis. Le-

tos obdržel 594 tis. Kč, s akcemi jiných subjek-

Každý z  dvanácti měsíců můžete na  tomto 

místě číst názory Svobodných na dění v Praze, 

tentokrát se vracím k modelu odpovědi na do-

tazy občanů.

Pan Jan se ptal na  názor na  aktualizaci zá-

sad poskytování dotací. Já osobně nesouhla-

sím s  navýšením objemu dotačních prostředků 

na 3,5% z běžných výdajů schváleného rozpočtu 

v  minulém roce. Letos by se na  základě toho-

to navýšení mělo rozdělovat 16,5 milionů. A příš-

tí rok na  jaře nás zase budou čekat nekonečné 

notlivých členů, který vyjadřují v anonymním hla-

sování, určuje, komu bude dotace přidělena či 

nepřidělena. Zastupitelé jsou pak často vysta-

veni osobním útokům neúspěšných žadatelů. 

Dle mého názoru by měla být změněna cel-

ková koncepce tohoto procesu a především 

občané Prahy 3 by měli být zásadním hodno-

titelem a vybírat projekty, které považují za zají-

mavé a potřebné pro život v naší městské části. 

Zapojení občanů, kteří svou iniciativou přispějí 

k novému pojetí dotačního řízení, zajistí transpa-

rentnost tohoto procesu a předejde se tím kon-

fl iktnímu prostředí při každoročním vyhodnoco-

vání dotací na radnici. 

Potřebné projekty zajišťované neziskovým 

sektorem primárně nemají zajišťovat činnosti, 

které má dělat radnice v rámci své působnosti, 

ale mají vykonávat činnosti, které není schopen 

zajistit stát ani radnice. 

budou 4 fi tness stanice a běžecká dráha. Při 

cvičení se využívá vlastní váhy těla, bez užití 

mechanických součástí na stanicích. Soubory 

cviků jsou popsány na tabulích umístěných na 

jednotlivých stanicích. Cvičení jsou určena uži-

vatelům od 8 let. Na každé stanici může sou-

časně cvičit více uživatelů současně.

Takže se můžeme těšit. Jsem moc rád, že 

Petr Dolínek plní slib, který dal Pražanů v loň-

ském roce, kdy byla Praha Evropským hlavním 

městem sportu. Při té příležitosti slíbil, že bude 

magistrát sport podporovat i nadále. Je to dů-

ležité minimálně ze dvou důvodů. V minulosti se 

na sport v Praze tak trochu kašlalo, což se teď 

musí dohánět. Obecně se potom podle mého 

názoru přínos sportu podceňuje, což je velká 

chyba, která se odráží v zhoršujícím se zdravot-

ním stavu společnosti a nárůstu obezity zejmé-

na u dětí. Je na nás všech, abychom to změnili 

k  lepšímu. Nejtěžší je vždycky začít. A takový 

fi tpark může být skvělá motivace. Určitě ho vy-

zkoušejte. 

které zmizely při opravách fasád, a  také že 

za  poslední čtvrtstoletí nových přibylo jen ně-

kolik, ač mnoho významných osobností v naší 

městské části žilo a pracovalo. A prospělo by 

v  ulicích a  na  náměstích mít informační tabu-

le o  životě osobnosti nebo o  bývalé usedlos-

ti, po níž má místo jméno. Ale jsou i  zajímavé 

stavby, kde by bylo dobré sdělit návštěvníkům, 

kdo je postavil a pro jaký účel je postavil. Pří-

znivce fotbalové Viktorky by mohla zajímat in-

formace o její historii před vstupem na stadion. 

V září po sto dvacáté první doběhli běžci z Bě-

chovic na Žižkov. Stálo by to za trvalou připo-

mínku běžeckého závodu, nejstaršího v  Evro-

pě, v cíli u Pražačky. Naše největší náměstí je 

pojmenováno po významném českém králi. Ale 

na náměstí v parku, který chceme obnovit, něk-

do chybí. Podobně nedaleko na dalším náměstí 

chybí připomínka na  skladatele české hymny. 

Proto navrhuji vypsat soutěže na  sochy Jiřího 

z Poděbrad, Františka Jana Škroupa a běcho-

vického běhu. 

hrozím se, jak dlouho se povleče realizace této 

koncepce. Avizovaný rok 2030 je ve spojení s tím-

to hlemýždím tempem spíše z říše snů. 

Jako místostarosta Prahy 3 odpovědný prá-

vě za  rozvoj koncepce chytrého města postrádám 

 ovšem jednu zcela konkrétní záležitost. Tou je provaz-

ba celoměstské strategie s činností jednotlivých měst-

ských částí. Například právě my na Praze 3 jsme 

před magistrátem – troufnu si říci – o parník napřed. 

Máme konkrétní strategický dokument vy-

pracovaný ve  spolupráci s  ČVUT. A  především, 

do  praxe již uvádíme zcela konkrétní řešení. 

Městské části znají své potřeby a  nemusejí če-

kat na ospalý magistrát. Rád bych předešel tomu, 

aby se na centrální úrovni utrácely peníze za něco, 

co ve skutečnosti už funguje. 

Budu proto i nadále na úrovni magistrátu tuto 

problematiku sledovat a prosazovat, aby zavádění 

koncepce chytrého města probíhalo ve spolupráci 

s městskými částmi. Ostatně, magistrát se od nás 

má co učit. 

tů, které se tam konají, je to téměř 1,5 mil. Kč. 

Tedy skoro polovina rozpočtu na kulturu. Proč? 

Nevíme.

Nejvyšší správní soud loni rozhodl, že i když 

není na dotaci právní nárok, je třeba zajistit 

transparentní proces a jasná a předvídatelná 

pravidla. Každý také může požádat o soudní 

přezkum rozhodnutí o dotaci. Neprůhledné do-

tační postupy vedení radnice je ale těžké pře-

zkoumávat.

Chceme proto slovního hodnocení, z které-

ho musí být pro žadatele jasné a jednoznačné 

proč dotaci dostali či nikoliv. Musejí se specifi -

kovat přesná pravidla pro přidělování fi nančních 

částek. Rozhodnutí o jejich výši musí být zpětně 

dohledatelné. Tyto požadavky podpořil i Kont-

rolní výbora zastupitelstva, který vedu.

Zářijové zastupitelstvo projedná změny do-

tačních pravidel. V době uzávěrky Radničních 

novin není jasné, nakolik se k větší transpa-

rentnosti posuneme. Koalice zatím navrhuje jen 

kosmetické úpravy. 

politické hádky o tom, proč ten dostal a jiný ne. 

A já opakuji, že ideálním řešením je daňové pení-

ze nechat či vrátit občanům, ať se sami rozhod-

nou co a koho chtějí či nechtějí podpořit. 

Pan Jakub se ptal na můj postoj k cykloobou-

směrkám. Naše Praha 3 myslím není vhodnou 

lokalitou pro obousměrný provoz cyklistů. Kop-

covitý terén, úzké ulice, málo míst na parková-

ní, špatný povrch silnic, to jsou vše faktory, kte-

ré ohrožují bezpečí a zdraví samotných cyklistů. 

Navíc nepovažuji za vhodné lokální výjimky z do-

pravních předpisů. Ty mají být jednoduché a jed-

noznačné. Radnice by nápady na zavedení cyk-

loobousměrek nebo návrhy na zavedení zóny 30 

měla odmítnout a v oblasti dopravy se soustředit 

na podporu projektů se zásadním dopadem pro 

Prahu 3, tedy podporu příprav městského okru-

hu či snahu o zavedení trasy metra na Žižkov.

Snad zde mohu závěrem veřejně reagovat 

i na osobní dotaz pisatelky Dany. „Co máte rád 

k jídlu a pití?“ Milá Dano, mám rád českou kuchy-

ni a na dobré zapití volím dvanáctku. 

O dotacích by měli rozhodovat občané 
a ne politické zájmy

Už brzy si zasportujeme ve fi tparku

Pomníky

Koncepce Smart Prague postrádá detaily 
a přichází pozdě

Transparentní dotace? 
Pro vedení radnice nedostižný cíl!

Odpovědi na podněty občanů

Jaroslava Suková / TOP 09

Radek Hlaváček / ČSSD

Pavel Ambrož / KSČM

Alexander Bellu / ODS

Lucia Zachariášová / Žižkov (nejen) sobě

Mojmír Mikuláš / Svobodní
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pozvánky/inzerce

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 

Tel.: 286 891 400.

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

 HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské, 

podlahářské a bourací práce. Odvoz suti za-

jištěn. Rekonstrukce bytu, domu, nebytových 

prostoru. Mobil: 777 670 326.

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

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

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

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

 Koupím lustr, lampičku bakelitovou, 

chrom, plech aj. Tel.: 603 410 736.

 Koupím vánoční stromek péřový, světle ze-

lený, vyráběl se do r. 1960 v Jablonci, osvětle-

ní, lucerničky, hvězdičky… Tel.: 603 410 736.

 Přímý zájemce koupí 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.

 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.

 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.

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

ze 3 v os. vl.. Tel.: 777 240 248.

 Medicinální suchá pedikúra – Žižkov, 
Jeseniova 153. Tel.: 603 588 092.

 Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele. 

Tel.: 604 617 788.

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 646

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:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání plocha

Minimální 

nájemné za 

m2/rok

Termín 

prohlídky
Termín nabídky

1.
Baranova 28/1517, 

Praha 3, 0. podlaží
kancelář 45,67 m2 2 000 Kč

10. 10. 2017

9–10 hod.
19. října 2017 

do 16:00 hod.
2.

Vinohradská 114/1756V, 

Praha 3

1. podlaží

prodejna 125,97 m2 2 000 Kč
12. 10. 2017

9–10 hod.

VÝZVA č. 647

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání plocha

Minimální 

nájemné za 

m2/rok

Termín 

prohlídky
Termín nabídky

1.
Hollarovo nám.1/2258, 

Praha 3, 0. podlaží

prodejna 

– sklad
50,70 m2 2 000 Kč

16. 10. 2017

9–10 hod.
23. října 2017 

do 18:00 hod.

2.

Hollarovo nám. 5/2260, 

Praha 3

0. podlaží

sklad 111,03 m2 1 200 Kč
16. 10. 2017

9–10 hod.

VSTUP ZDARMA  

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

Esmedicum_RN_Prahy_3_138x88_v2.indd   1 16.8.2017   15:48:36

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

SIGNAL festival
Říjnovou Prahu opět ovládne světlo 

SIGNAL festivalu. Přijďte objevit zá-

koutí Prahy 3 v novém světle.

Během čtyř večerů konání SIG-

NAL festivalu, tedy od 12. do 15. říj-

na vždy od 19.00 do půlnoci, bude 

v městských částech Praha 1, Pra-

ha  2 a  Praha 3 omezena rychlost 

na 30 kilometrů v hodině. Pořadate-

lé prosí řidiče, aby dbali pokynů poli-

cie a rovněž byli připraveni na zvýše-

nou koncentraci chodců ve  městě. 

Aktuální situaci bude možné sledo-

vat pomocí navigační aplikace Wa-

ze. K  dispozici bude ve  festivalo-

vých časech i bezplatná informační 

linka 800  100  991, která poskytne 

veškeré informace o  stavu provozu 

a dopravy v rámci festivalu. Informa-

ce o  festivalu dále dostanete i v  in-

fo stáncích na  Jungmannově ná-

městí a na náměstí Republiky nebo 

na webu www.signalfestival.com.

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. 

místo datum a čas
Jeseniova 143   3. 10. 2017 13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická   3. 10. 2017 14:00–18:00

Sudoměřská x Křišťanova   4. 10. 2017 13:00–17:00

Křivá 15   4. 10. 2017 15:00–19:00

Kunešova x Za Žižkovskou vozovnou   5. 10. 2017 15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova   7. 10. 2017 09:00–13:00

V Zahrádkách x Květinková   7. 10. 2017 10:00–14:00

Ambrožova x Malešická 10. 10. 2017 13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 10. 10. 2017 14:00–18:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 11. 10. 2017 13:00–17:00

Tachovské náměstí 11. 10. 2017 15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 12. 10. 2017 15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 14. 10. 2017 09:00–13:00

nám. Barikád 14. 10. 2017 10:00–14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 17. 10. 2017 13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 17. 10. 2017 14:00–18:00

Jeseniova 143 18. 10. 2017 13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 18. 10. 2017 15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova 19. 10. 2017 15:00–19:00

Křivá 15 21. 10. 2017 09:00–13:00

Přemyslovská x Sudoměřská 21. 10. 2017 10:00–14:00

U Rajské zahrady x Vlkova 24. 10. 2017 13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 24. 10. 2017 14:00–18:00

Ambrožova x Malešická 25. 10. 2017 13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 25. 10. 2017 15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 26. 10. 2017 15:00–19:00

Tachovské náměstí 28. 10. 2017 09:00–13:00

Na Vrcholu x V Domově 28. 10. 2017 10:00–14:00

nám. Jiřího z Lobkovic 31. 10. 2017 13:00–17:00

nám. Barikád 31. 10. 2017 14:00–18:00

Placené parkování čekají změny 
Systém zón placeného stání v Pra-
ze 3 projde připravovanou trans-
formací.  

Od února roku 2018 se celý systém 
bude měnit tak, aby byl v souladu 
s koncepcí stanovenou magistrá-
tem hlavního města. Platnost ak-
tuálních parkovacích oprávnění se 
nezmění. Pro uživatele to znamená 
zejména zrušení papírových parko-
vacích karet, systém bude navázán 
na registrační značku vozidla a bude 
elektronický.

Rada i dopravní komise měst-
ské části v této souvislosti projedna-
ly návrh společnosti M. O. Z. Con-

sult, která pro TSK zóny zpracovává, 
na rozmístění jednotlivých typů zón. 
Doporučila některé změny, například 
v ulici Koněvova, kde místo čistě ná-
vštěvnických zón preferuje smíše-
né, určené jak pro rezidenty, tak pro 
návštěvníky.

O víkendu zdarma
Novinkou budou od února také 

časy, kdy budou zóny platit. Modré 
i fi alové zóny budou aktivní od pon-
dělí do čtvrtka po celý den s výjim-
kou dvou ranních hodin od 6 do 8 
hod. V pátek budou zóny aktivní 
pouze do 18 hod. a o víkendu v nich 
mohou parkovat všichni návštěvníci 

až do nedělní půlnoci zdarma. Toto 
časové nastavení bude Praha 3 moni-
torovat a na základě prvních zkuše-
ností může dojít k dalším úpravám. 
Zóna placeného stání bude sloučena 
se systémem v oblasti Jarova.

Ne zónám 30
Rada městské části v rámci navr-

žených úprav odmítla plošné zřízení 
zóny 30 na svém území, která spo-
čívá ve snížení rychlosti a zavedení 
přednosti zprava. „Zavádění zklidně-

ní dopravy zřizováním zón 30 bude ře-

šeno individuálně pro jednotlivé lokality 

s ohledem na dopravně bezpečnostní rizi-

ka a to v okolí školských a zdravotnických 

zařízení,“ uvedla radní pro dopravu 
Lucie Vítkovská. 

-red-

Městská část Praha 3 kompostuje 
Městská část Praha 3 získala v rám-
ci 40. výzvy Ministerstva životního 
prostředí ČR – Operační program 
Životní prostředí 2014–2020, pro-
střednictvím Státního fondu životní-
ho prostředí ČR podporu na projekt 
„Městská část Praha 3 kompostuje“.

V měsíci srpnu 2017 proběhlo vý-
běrové řízení na dodavatele 400 ku-
sů kompostérů, kterým se stala fi rma 
JRK Bio Waste Management s.r.o.

Kompostéry budou přiděleny ob-
čanům na základě podané přihlášky 
k účasti na uvedeném projektu. Vý-
dejní místo je v budově bývalé ško-
ly – Havlíčkovo náměstí 10, Praha 3 
(sousedí s budovou radnice MČ Pra-
ha 3) v těchto termínech:

18. 10. 2017 – od 9 do 17 hod.
pro přihlášky k datu 16. 1. 2017
23. 10. 2017 – od 9 do 17 hod.

pro přihlášky k datu 17. 2. 2017
25. 10. 2017 – od 9 do 17 hod.
pro přihlášky k datu 30. 4. 2017
30. 10. 2017 – od 9 do 17 hod.
pro přihlášky k datu 25. 9. 2017

Bližší informace o předávání kom-
postérů jednotlivým účastníkům po-
skytne Správa zbytkového majetku 
MČ Praha 3, a.s. – Ing. Luboš Kubi-
na – telefon 777 357 492.  -red-

Cyklisté v protisměru legálně 
jezdit nebudou, zavedení 
„cykloobousměrek“ 
Praha 3 rázně odmítá  

Rada městské části odmítla zave-
dení protisměrného provozu cyk-
listů v jednosměrných komunika-
cích. Návrh na úpravu celkem 34 
úseků, kde se cyklisté nejčastěji 
pohybují v  protisměru, obdržela 
městská část z  Odboru rozvoje 
a fi nancování dopravy Magistrátu 
hlavního města Prahy.   

„Při zavádění takových úprav je po-

třeba přihlížet k členitosti území, hus-

totě provozu a je nutné zohlednit bez-

pečnost ostatních účastníků provozu. 

Kopcovitý charakter městské části, 

úzké ulice nebo nedostatek parkova-

cích míst a s tím související způsoby 

parkování zavedení bezpečného pro-

tisměrného provozu v Praze 3 neumož-

ňuje,“ uvedla zástupkyně starostky 
pro oblast dopravy Lucie Vítkov-
ská. Úseky, které pro zobousměr-
nění navrhl magistrát, jsou podle 
Vítkovské pouze seznamem bez 
jakékoliv koncepce a návaznosti 
na místní cyklotrasy. 

Magistrát návrhy ke zobou-
směrnění připravil na základě vy-
hodnocení dat o trasách cyklistů, 
kteří v roce 2017 využili navigační 
aplikace pro cyklisty. Z nich vyčetl 
úseky, ve kterých se cyklisté na úze-
mí MČ Praha 3 nejčastěji pohybu-
jí v jednosměrných komunikacích 
proti stanovenému směru jízdy. 
„V případě navržených zobousměrnění 

se jedná pouze o legalizaci dlouhodobé-

ho stavu, která není provázena rizikem 

zvýšené nehodovosti v dané lokalitě.  

Řádné vyznačení cykloobousměrných 

úseků pouze přispěje k informování 

řidičů o častém výskytu jízdy cyklis-

tů v protisměru,“ uvádí Tomáš Ka-
as, ředitel odboru. Podle statistiky 
magistrátu cyklisté nejvíce poru-
šují předpisy v ulicích Křišťanova, 
Na Ohradě, Sudoměřská, Chlumo-
va nebo V Zahrádkách. 

S rozhodnutím rady nesou-
hlasí předseda klubu zastupitelů 
Ž (n) s Ondřej Rut: „Po nedávném 

odmítnutí zón 30 v rezidenčních ob-

lastech na Žižkově jde o další zpáteč-

nické rozhodnutí. Odmítnout navrho-

vaná opatření šmahem je jednoduše 

hloupé.“ Jiného názoru je zastupitel 
Mojmír Mikuláš (Svobodní): „Do-

pravní předpisy by měly být jednodu-

ché, jednoznačné a všeobecně platné. 

Lokální a individuální výjimky jsou 

nebezpečné.“

K nesouhlasnému stanovisku 
Prahy 3 se připojila policie. „Z na-

šeho pohledu je jízda cyklistů v pro-

tisměru nebezpečná a v uvedených 

lokalitách nepřijatelná. V současné 

době je cyklistický provoz na území 

Prahy 3 možný a není důvod upravo-

vat dopravní režim proti zájmům bez-

pečnosti a plynulosti silničního provo-

zu a bez logické návaznosti na legální 

cyklotrasy případně cyklostezky,“ uve-
dl Zbyněk Řezáč, zástupce Poli-
cie ČR. Policie současně provedla 
analýzu porušení pravidel provozu 
přímo v ulicích. Z prvních výsled-
ků vyplynulo, že počty uváděné 
magistrátem jsou nadnesené. Cyk-
loobousměrky v minulosti zavedla 
Praha 8 v Karlíně, ale před dvěma 
lety je zrušila na doporučení poli-
cie v souvislosti se zavedením zón 
placeného stání.  

Katka Maršálová

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
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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-

 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. v Nové 

Trojce probíhá Příměstský tábor, dopolední 

kurzy běží.

Pá 6. 10. 18.00 – So 7. 10. 9.30 Pyžámkový 

večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti se 

postaráme my

So 7. 10. 13.00 Vyšlápněte si pro zdraví 

s Mammahelpkami a růžovou stužkou

Čt 12. 10. –  So 14. 10. Podzimní dobročin-

ná burza oblečení a potřeb pro děti a luxus-

ního dámského oblečení

Ne 15. 10. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne 

pro ženy - běžecká skupina

Ne 15. 10. 9.00–11.15 Sportovní dopoledne 

pro ženy - NEběžecká skupina

Ne 15. 10. 20.00 Čtyřicátá sedmá Procház-

ka fi lmem - Epidemie svobody

Pá 20. 10. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek 

pro pěstounské rodiny

Pá 20. 10. 16.00–18.00 Jaké problémy 

mohou nastat ve škole aneb učení, chování 

a jak si s nimi poradit

Ne 22. 10. 15.00 Cesta spadaným listím 

aneb Podzimní dobrodružství

Čt 26. 10. – Pá 27. 10. 7.30–17.00 Podzimní 

příměstský tábor aneb V Nové Trojce v po-

hybu

31.10. 10.00–12.00 Domácí spotřebiče 

a energie aneb Jak opravdu ušetřit

Individuální poradenství a  mediace, 
podpůrné skupiny
Pá 6. 10. 9.30–11.30 Psychomotorický vývoj

Ne 15. 10. 11.00–11.40 Výživová poradna 

pro děti i rodiče

Čt 19. 10. 16.30–17.00 Jak na poruchy uče-

ní a chování

Pá 20. 10.  9.30–11.30 Laktační poradna

Út 24. 10. 16.00–17.00 Dvojčata v rodině

Po  30. 10. 9.00–10.30 Poradna v  oblasti 

osobnostního rozvoje

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

Pá 13. 10. 20.00 Poburzovní setkání ve Ven-

da baru

St 25. 10. 19.00  Večerní setkání dobrovol-

níků

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

 Na Balkáně 2866/17a

 info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz

 tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

Otevřený klub pro rodiče s  malými dětmi 

a těhotné ženy.

Více informací a program na měsíc říjen na-

leznete na www.rkulitka.cz.

7. so  9.00–17.00 Bazar oblečení v RK Ulit-

ka

14. so 10.00–14.00 Rodinná sportovní so-

bota

17. út 9.00–12.30 Zdravě v Ulitce!

24. út 16.00–18.00 Žižkovské strašidelno 

v Zeleném městě – historie žižkovských po-

staviček ožívá

29. ne 14.00–17.00 Uličníci v  pražských 

uličkách – Petřín, Strahov 

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

7. so 14.30–18.00 Rodinný běh Krejcárkem  

– přijďte si zaběhat s celou rodinou!

8. a  15. ne 14.00–17.00 Keramická dílna 

podivný ryboptáci

10. út 17.00–19.30 Podzimní drátované 

dekorace – ptáčci, listy, šípkové větvičky aj.

13. pá 14.30–18.30 Toulky Prahou s ang-

ličtinou

31. út 17.00–20.00 Horor v Ulitě aneb Kost-

livění

Podzimní prázdniny:

26.–27. čt–pá  9.00–17.00 Za sportem i vý-

letem – příměstský tábor

26.–27. st–čt  9.00–17.00 Výtvarný a  ta-

neční podzim – příměstský tábor

25.–29. st–ne Podzimní tábor ve Žloukovi-

cích u Berouna 

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

5. 10. Fotbal v zorbingových koulích od 15:00

9. 10. Hejbni kostrou – cvičení s trenérem

12. 10. Hejbni kostrou – cvičení s trenérem

19. 10. Beztíže zatápí v  Kasárna Karlín 

od 15:00 

24. 10. Malování nití

30. 10. Přípravy na  Halloween – vyřezávání 

dýní

 

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 ŘÍJ-

NU?

4. 10. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13:00–15:00

4. 10. Chytře na reality, 18:30–21:30

5. 10. Prevence šikany v MŠ a dětském ko-

lektivu, 17:00–18:30

7. 10. Příměstská sobota pro děti v  péči 

OSPOD

8. 10. Tvoření s Martinou – dílna pro děti, 

10:00–15:00

11. 10. Podpůrná skupina pro ženy s bato-

laty, 10:00–12:00 

11. 10. Podpůrná skupina Porod jinak, 

13:00–15:00

18. 10. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13:15–15:15

Paleček dále zdarma nebo za  dotovanou 

cenu nabízí:

•  Psychoterapeutickou poradnu pro do-

spělé

• Psychoterapeutickou poradnu pro děti

• Sociálně právní poradnu

• Logopedickou poradnu

• Poradnu empatického rodičovství

•  Svépomocné podpůrné skupiny: Porod 

jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batola-

ty; 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)

2.–6. 10. Co tě baví?

9.–13. 10. Ukaž, co umíš!

12. 10. Fotbalový turnaj Žižkap

16.–20. 10. Co můžu a chci dělat na klubu?

23.–27. 10. Udělej si svůj klub! - workshopy 

pro zvelebování prostor

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

Zveme seniory na volná místa v podzimních 

pohybových, jazykových a počítačových kur-

zech a  trénování paměti. V  říjnu otevíráme 

nové kurzy:

WINDOWS 10 

Obsluha chytrých telefonů 

Nakupování a seznamování na internetu 

Latina

Italština

Angličtina pro začátečníky

Trénování paměti

Bližší info v Klubu a na webu www.vstupujte.

cz.

Skupina KONTAKT, příležitost k  popovídání 

a seznámení bude 12. 10. a 2. 11. od 10.30 

hod., účast ZDARMA. Pánský Klub, prostor 

pro muže a  jejich zájmy, bude 11. 10. 

od 14.00 hod.

Klub nabízí osamělým seniorům program 

podle jejich zájmu, v nepříznivé životní situaci 

vám věnují sociální pracovnice čas v  indivi-

duálních konzultacích. Zavolejte, přijďte, v říj-

nu otevřeno po–čt 9.00–18.00, pá do 16.00 

(2. a 6. 10. zavřeno).

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.

HUSŮV INSTITUT TEOLOGICKÝCH 
STUDIÍ
 

Zveme opět všechny příznivce klasické hudby 

na hudební večer v Husově institutu teologic-

kých studií, Roháčova 66, Praha 3. Obsahem 

bude vzpomínkový večer k 10. výročí úmrtí 

excelentního italského tenoristy (1935 – 6. 9. 

2007) Luciana Pavarottiho. Jeho umění si při-

pomeneme koncertem árií z proslulých světo-

vých oper.

Sejdeme se v pondělí 16. října v 18hod.

Těší se na vás realizační tým pod vedením Mgr. 

Karla Bicana

Klub přátel Žižkova
 

10.10. Zahrádkaření na Praze 3, přednáší 

RNDr. Stanislav Peleška

24.10. Žižkovák ve světě – Jih Indie – II. díl, vy-

právění a fotografi e J. Hlavničkové z cesty po 

Indii

Farní Charita Žižkov 
a Diakonie Broumov
 

pořádají sbírku oblečení a jiných domácích po-

třeb, která se koná v pátek 10. 11. 2017 od 

13 do 18 hodin, v sobotu 11. 11. 2017 od 10 

do 16 hodin, sklad ve dvoře Prokopova ulice 

216/4, Praha Žižkov.

Zemřela první dáma cemballa 
a čestná občanka Prahy 3 
Zuzana Růžičková
V devadesáti letech 27. září skonala cem-

ballistka Zuzana Růžičková, kterou hudební 

svět označuje jako „první dámu cembala“. 

Slavná virtuoska přežila hrůzy koncentrač-

ních táborů a proslula jako interpretka Ba-

chova díla.
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Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Program informačního centra na pří-

slušný měsíc viz inzerát na straně 17

  

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

www.kcvozovna.cz

2. po 16:00 Fresh Senior

3. út 17:00 Anička a letadýlko

4. st 17:00 Křeslo pro hosta: Aleš 

Háma

5. čt 10:00–11:00 Kočárem do Vo-

zovny

5. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her

5. čt 18:30–20:00 Literáti z naší čtvrti

9. po 16:00 Fresh Senior

11. st 17:00 Okénko do historie

12. čt 17:00–22:00 Klub deskových 

her

12. čt 18:30–20:00 Literáti z naší 

čtvrti

14. so 15:00–16:30 a 16:30–18:00 

Dílna se Sofi í

17. út 17:00 Loutky bez hranic

18. st 18:00 Literární večer: Pletky 

paní operetky

19. čt 10:00–11:00 Kočárem do Vo-

zovny

19. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her

19. čt 18:30–20:00 Literáti z naší 

čtvrti

21. so 16:00 Divadlo Kaká: Ezopovy 

bajky

23. po 16:00 Fresh senior

24. út 15:00–16:30 a 16:30–18:00 

Dílna se Sofi í

25. st 17:00 a 19:00 Nekonvenční 

Žižkovský podzim

30. po 16:00 Fresh senior

31. út 17:00 Anička a letadýlko

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

2. po 19:00 Válka s mloky | Divadlo 

AQUALUNG

 4. st 19:00 Smích zakázán | 3D com-

pany

5. čt 19:00 Upír ve sklepě | Mertopol 

Art Production a Divadlo BLAMA

6. pá 19:00 Figaro, lazebník sevillský 

| Divadlo AQUALUNG

8. ne 19:00 Blaník | Divadlo Járy Ci-

mrmana

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

2. 10. 20.30 Diáky | Gaučový povaleč 

mezi chřestýši

4. 10. 18.00 Po strništi bos – 

benefi ční projekce

10. 10. 20.30 David Gilmour v 

Pompejích

14. 10. 18.45 MET: Live in HD | 

Kouzelná fl étna

17. 10. 20. 30 Diáky | Škodou 100 

v Asii

18. 10. Cyklo Kino

20. 10. 20.00 Fotojatka

26. 10. Snow Film Fest

28. 10. Podzimní Festival otrlého 

diváka

 Projekce pro seniory – každé úterý 

od 10.00, každý čtvrtek od 13.30

  3. 10.  Sama

  5. 10.  Po strništi bos

10. 10.  Svatba

12. 10.  Nerodič

17. 10.  Hora mezi námi

19. 10.  Chlapi nepláčou

24. 10.  Zahradnictví: Dezertér

26. 10.  Wind River

31. 10.  S láskou Vincent

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 

středu od 10.00.

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti 

i dospělé.

ŽIŽKOVSKÁ LOUTKA
Mezinárodní loutkový festival, 

6.–8. 10. 2017

KC Vozovna 

6. pá 10:00–10:40 a 11:00–11:40 

Divadlo Krasohled: O Malence

6. pá 15:00–15:40 Dřevěné divadlo: 

Aladinova lampa

7. so 10:00–10:45 Divadlo Krab: Jak 

medvědi vařili

7. so 11:00–13:00 Dílna M. Trejtnara: 

Výroba marionet

7. so 14:00–14:45 TEArTR Rajdo: 

Perníková chaloupka

7. so 17:00–17:45 Divadlo na cestě: 

O Smolíčkovi

8. ne 10:00–10:40 LouDkové divadlo: 

Šípková Růženka

8. ne 11:00–13:30 Dílna D. Klimešové: 

Tvrďák nebo Mazel

8. ne 14:00–14:40 Téměř divadelní 

společnost

Atrium

6. pá 10:00–10:40 Jiří Polehňa: 

Neposlušná kůzlátka

6. pá 11:00–11:40 Jiří Polehňa: 

O Palečkovi

6. pá 18:00–18:50 Noisy Oyster: 

DaSilva Circus (GB)

6. pá 20:30–21:30 Divadlo 100 opic: 

Sedmého dne

6. pá 11:00–14:00 Výtvarná dílna 

D. Klimešové

7. so 10:00–10:45 Divadlo na cestě: 

Jak šel Honza do světa

7. so 11:00–11:45 Toy Machine: 

O čaroději Tamanovi

7. so 11:00–14:00 Výtvarná dílna 

D. Klimešové

7. so 11:00–15:00 Hana Voříšková: 

Grónská písnička

7. so 11:00–15:00 Loutková DADA 

střelnice

7. so 13:00–13:30 a 16:00–16:30 

Divadlo Lokvar: Ubohý Kašpárek

7. so 15:00–15:40 Ruda Hancvencl: 

V jednom lese v jednom domku

7. so 17:00–18:00 Zuzana Smolová 

& Peter Gaffney

28. so 20:00 FEKETE SERETLEK 

A STUDIO DAMÚZA � KAR

28. so 21:00 KONCERT ETNO 

HISTRIO A HOSTÉ

29. ne 13:00 ÚSTAV ÚŽASU Z.S. � 

USNULA JSEM, ALE NESPÍM

30. po 20:00 TANTEHORSE - 

CREEP / DENÍK RADIKÁLNÍHO 

INTROVERTA

DIVADLO PRO TANEC

  2. po 20:00 Flow

  3. út 20:00 Švihla

  8. ne 20:00 Pražský improvizační 

orchestr

10. út 20:00 Personal Symphonic 

Moment

13. pá 20:00 Longing Lasts Longer

14. so 20:00 Longing Lasts Longer

15. ne 16:00 Karneval zvířat

17. út 20:00 YOU ARE HERE

19. čt 20:00 Constellations I. Before 

I Say Yes

23. po 20:00 Dokud neumřeli

24. út 20:00 Dokud neumřeli

30. po 20:00 Pojďme na tanec!

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

  5. 10. čt. Jé Jé Neduha & The rock 

& Jokes Extempore band, rocko-

vá alternativa

13. 10. Shambolic Shrinks, rock Swiss

19. 10. Traffi c jam, rock

26. 10. STP House Dynasty, disco 

future

7. so 19:00–21:00 Loutkový kabaret

8. ne 10:00–10:40 Téměř divadelní 

společnost

8. ne 13:00–15:00 Workshop Idy 

Tjalve (DK)

8. ne 11:00–14:00 Výtvarná dílna 

Z. Velkové

8. ne 16:00–16:45 Divadlo b: Malý 

pán

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

2. po 19:30 GOGO PENGUIN /UK

3. út 19:30 PORTLESS FEAT. 

HENRY D - KŘEST CD

4. st 19:30 MAHALA RAI BANDA /RO

5. čt 19:30 THOM ARTWAY

7. so 20:00 CLARINET FACTORY

9. po  19:30 NADACE VIA UVÁDÍ 

� PRIESSNITZ PRO TANČÍRNU

10. út 19:30 PORTICO QUARTET 

/UK

11. st 19:30 HODINY - KŘEST EP

12. čt 19:00 SATYRICON /NOR 

+ SUICIDAL ANGELS /GR, 

FIGHT THE FIGHT /NOR

14. so 19:30 VETERÁNI STUDENÉ 

VÁLKY

15. ne 19:30 ELECTRO DELUXE /

FR, USA

18. st 20:00 DIVADLO NA CUCKY 

- MATE

19. čt 19:00 FONÓ /HU + 

MAĎARSKÁ TANČÍRNA

20. pá 19:00 THE SWITCH + THE  

TRUTH IS OUT THERE + SUPPORT 

- LET’S BE FRIENDS TOUR

22. ne 19:30 LOLA MARSH /IL

24. út 20:00 TROS SKETOS

25. st 20:00 VERTEDANCE 

& HALKA TŘEŠNÁKOVÁ - 

HEROIN WEST

26. čt 19:30 THE VEGETABLE 

ORCHESTRA /AT

27. pá 19:30 HENTAI 

CORPORATION 

INTRACELLULAR PETS (NÁM 

SPADLA) TOUR 2017

9. po 19:00 Muži ve zbrani aneb Celá 

Zeměplocha jest jevištěm! | Diva-

dlo AQUALUNG

10. út 19:00 Afrika | Divadlo Járy Ci-

mrmana

11. st 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrmana

12. čt 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

13. pá 19:00 Čechov vs. Tolstoj aneb 

Manželská zkouška | 3D company

14. so 19:00 Dobrý proti severáku | 3D 

company

15. 19:00 Dlouhý, Široký a Krátkozraký 

| Divadlo Járy Cimrmana

16. po 19:00 Čtyři vraždy stačí, dra-

houšku! | Divadlo AQUALUNG

17. út 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 

Járy Cimrmana

18. st 19:00 Vražda v salónním coupé 

| Divadlo Járy Cimrmana

19. čt 19:00 Vražda v salónním coupé 

| Divadlo Járy Cimrmana

20. pá 19:00 Dracula reloaded | Diva-

dlo AQUALUNG

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

22. ne 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

23. po 19:00 Válka Roseových | Diva-

dlo A. Dvořáka Příbram

24. út 19:00 Lijavec | Divadlo Járy Ci-

mrmana

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

mrmana

26. čt 19:00 České nebe | Divadlo Járy 

Cimrmana

27. pá 19:00 The Pub in the Glade | 

Cimrman English Theatre

29. ne 19:00 Mort | D.S. při T.J. Sokol 

Lázně Toušeň

30. po 19:00 Kurz osudové přitažlivos-

ti | TEĎ! Divadlo

31. út 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimr-

mana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

2. po 19.30 Brixiho akademický sou-

bor a Arion Singers

3. út 19.30 Nekonvenční žižkovský 

podzim

4. st 19.30 Pěvecký večer

5. čt 19.30 Stamicovo kvarteto

9. po 19.30 Rejchovo kvarteto

10. út 19.30 Slávka Vernerová-Pěcho-

čová

12. čt 19.00 Vernisáž výstavy Osobní 

krajina

15. ne 19.30 Festival Kytara napříč 

žánry

18. st 19.30 Fidelio

19. čt 19.00 Komentovaná prohlídka 

k výstavě Osobní krajina

20. pá 19.00 Vzrušení (H*ART ON)

21. so 15.00 Daniel Havel - fl étna, 

Halka Klánská - klavír

24. út 19.30 Cluster Ensemble - Philip 

Glass, Music with Changing Parts

25. st 17.00 YELLOW SISTERS

31. út 19.30 Ensemble Solaris3

VÝSTAVY

12. 10.–9. 11. Alžběta Kočvarová, 

Markéta Souhradová, Adéla Wald-

hauserová – Osobní krajina

 

 

Městská část Praha 3 

si Vás dovoluje pozvat na výstavu v Galerii pod radnicí 

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3 

PARALELNÍ CESTOU 
MILAN   K Ř E N E K    

 

Výstavu zahájí zástupce starostky Alexander Bellu 

Výstava potrvá od 5.10. do 26.10. 2017 
 

Otevřeno Po a St 8 – 18 hod.; Út a Čt 8 – 16 hod.; Pá 8 – 14 hod. 
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Zemřel český herec 
a žižkovský rodák 
Vladimír Brabec 
1. září 2017 večer ukončil svou životní pouť Vladimír 
Brabec. „Vzpomeňte si na společně prožité chvíle. Popřejte 
svobodu a mír jeho duši. Děkujeme všem, kteří v posledních 
letech pomohli svou přítomností nebo myšlenkou. Rodina 
Brabcova,“ stojí ve stručném oznámení na Facebooku 
a Instagramu Lény Brauner, které doprovází archivní 
fotografi e Brabce z jeviště. Vladimír Brabec zemřel 
v sanatoriu Na Pleši. „Zemřel stářím v rodinném kruhu,“ 
uvedla dále vnučka.  

Vladimír Brabec se naro-
dil 15. května 1934 v Pra-
ze a už od dětství, které 
strávil na Žižkově v Bla-

hoslavově ulici, tíhl k divadlu. Zpí-
val v Kühnově dětském sboru a v le-
tech 1946–1948 působil v Pražském 
divadle pro mládež Míly Mellano-
vé – dnešní Akropolis; v roce 1953 
pak absolvoval DAMU u profeso-
rů Miloše Nedbala, Otomara Krejči 
a Radovana Lukavského, v ročníku 
studoval například s Petrem Hani-
čincem, Vlastimilem Haškem, Jose-
fem Zímou a Janou Štěpánkovou.

Narodil se do rodiny Gustava 
Brabce (1899–1986), vyučeného ma-
líře pokojů z vesnice Šanov u Ra-
kovníka a jeho manželky Anny, ro-
zené Štysové (1899–1985). Gustav 
Brabec pocházel z dvanácti dětí, bě-
hem 1. světové války pět jeho sou-
rozenců padlo, sám Gustav bojoval 
na italské frontě. Kromě Vladimí-
ra měli dvě starší děti, syna Jiřího 
(1924–1980) a dceru Vlastu (* 1927).

Brabec za svůj život ztvárnil de-
sítky fi lmových, televizních i di-
vadelních rolí a kromě toho patřil 
také k nejlepším českým dabérům. 

Svůj hlas Brabec propůjčil takovým 
hercům jako například Jacku Lem-
monovi v komedii Někdo to rád 
horké, Harrymu Morganovi v se-
riálu M*A*S*H, Seanu Connery-
mu, Maxi von Sydowovi, Lesliemu 
Nielsenovi, Ianu Holmovi a mnoha 
dalším.

Vladimír Brabec hrál v celé řadě 
fi lmů, televizních fi lmů a televiz-
ních seriálů. Nejvíce ho samozřejmě 
proslavila role majora Jana Zemana 
v dnes už kultovním a kontroverz-
ním normalizačním seriálu Třicet 
případů majora Zemana, který pro 

československou televizi točil Jiří 
Sequens. Brabec hrál také v seriá-
lech Sňatky z rozumu, Návštěvní-
ci nebo My všichni školou povinní. 
Z fi lmových rolí jmenujme napří-
klad snímky Touha, Probuzení, Po-
slední růže od Casanovy, Svatby 
pana Voka, Osvobození Prahy, Náš 
dědek Josef, Rukojmí v Bella Vista, 
Člověk proti zkáze, Stůj, nebo se 
netrefím a dvojice pohádek Z pekla 
štěstí a Z pekla štěstí 2. 

 Jan Dvořák

Josip Plečnik – Architektura v Lublani 
Výstava fotografi í staveb svě-
toznámého architekta Josipa 
Plečnika k příležitosti jeho 60. vý-
ročí úmrtí a 145. výročí narození se 
otevřela vernisáží ve středu 13. září 
v Plečnikově salonku informační-
ho centra. Městská část Praha 3 
ve spolupráci se Slovinským Spol-
kem Josipa Plečnika zde předsta-
vují práce členů Fotoklubu Antona 
Ažbe ze Škofja Loky, Petera Po-
korna, Izidora Jasenka a Sreča 
Rovšeka.

Výstavu za přítomnosti představite-
lů velvyslanectví Slovinské republi-
ky v Praze zahájil Iztok Toplak ze 
Spolku Josipa Plečnika. Zasvěcený 
komentář k vystaveným fotografi ím 
a Plečnikově významu pro metro-
poli Lublaň poté přednesl historik 
architektury prof. Vladimír Šlape-
ta. Slavnostní atmosféru vernisáže 
umocnil přípitek vybranými slovin-
skými víny.

Cílem výstavy je návštěvníkům 
představit perlu urbanismu a rodiš-
tě architekta Jože Plečnika, slovin-
skou Lublaň. Návštěvníci zde uvidí 
Lublaň nejen jako rodiště a půso-
biště mimořádného architekta Jože 
Plečnika, autora kostela Nejsvětější-
ho Srdce Páně, ale i jako podmani-
vou metropoli. Lublaň je město plné 
nádherné architektury, spojené s její 
bohatou historií, ale především prá-

vě s působením Jože Plečnika, jehož 
architektura dává Lublani nezamě-
nitelný urbanistický ráz.

Nevelká velikostí, ovšem nikoliv 
významem, tak probíhající výstava 
vhodně doplní akci Slovinské dny, 
která na náměstí Jiřího z Poděbrad 
proběhla 23. září. Jak řekla vedoucí 

odboru kultury Eva Hájková: „Se slo-

vinskou stranou spolupracujeme dlou-

hodobě na zapsání kostela Nejsvětějšího 

Srdce Páně na seznam světového kul-

turního dědictví UNESCO a máme tedy 

velkou radost, že právě tato akce rozšiřu-

je povědomí o Lublani.“ 
Jan Dvořák

Koncert ke dni 
epilepsie
„Be happy s  epi, aneb Koncert 
ke  dni epilepsie“ se uskutečnil 
26.  září na  náměstí Jiřího z  Po-
děbrad. Akce se konala pod zášti-
tou zástupce starostky Ivana Ho-
lečka.

Cílem koncertu bylo v prvé řadě 
nejen pobavit, ale také ukázat, že 
tuto nemoc lze překonat a žít plno-
hodnotným životem. Návštěvníci 
mohli využít odborných rad, které 
na místě poskytovali lékaři s přísluš-
nou specializací. Celou akci mode-
roval, stejně jako v loňském roce, Li-
bor Bouček. Na koncertním pódiu 
postupně vystoupili známí umělci 
jako Dalibor Gondík, Michaela Nos-
ková, Ivana Korolová či Jan Bendig. 
V samotném závěru pak návštěvní-
ci zhlédli vystoupení Michala Davi-
da a � e Beatles revival. V pauzách 
mezi jednotlivými hudebními pro-
dukcemi probíhaly prezentace ne-
ziskových organizací. Představily 
se tak mimo jiné Centrum moderní 
neurorehabilitace pro osoby se zís-
kaným poškozením mozku Ergo 
Aktiv, spolek EpiStop, který se snaží 
lidem s epilepsií zlepšit jejich posta-
vení ve společnosti,  či portál Práce-
OZP, který nabízí kompletní servis 
pro osoby se zdravotním postižením 
hledajícím práci.

„Děkuji všem, kteří svou účastí po-

mohli podpořit odstranění stigmat, kte-

rá, bohužel, epilepsii stále doprovází. 

Stejně tak děkuji všem, kteří svým neho-

norovaným vystoupením podpořili tuto 

dobrou akci. V neposlední řadě také lé-

kařům a zástupcům neziskových organi-

zací. Jsem hrdý, že se Praha 3 připojila 

k Národnímu dni Epilepsie a pomohla 

tak dobré věci,“ uvedl zástupce sta-
rostky městské části Ivan Holeček.

Epilepsie je jedním z nejčastěj-
ších onemocnění mozku, nikoli však 
onemocněním psychickým. Pod hla-
vičkou epilepsie se skrývají desítky 
různých chorob, které mají společ-
nou jednu věc: vznik spontánních 
epileptických záchvatů. Příčin epi-
lepsie je celá řada a u každého pa-
cienta může mít nemoc jiný průběh. 
Avšak při správné diagnostice a do-
držování určitých pravidel, jako je 
předepsaná léčba, kontroly u lékaře, 
pravidelné braní léků, správná živo-
tospráva apod., dokáže většina po-
stižených epilepsií žít běžným způ-
sobem života. 

-red-

Komentář k vystaveným fotografi ím a Plečnikově významu pro metropoli Lublaň přednesl 

historik architektury Prof. Vladimír Šlapeta. Foto Radko Šťastný

V  roce 1973 obdržel ocenění „Za-

sloužilý člen ND“, v  roce 1980 ti-

tul zasloužilý umělec a v roce 1998 

v  Přelouči převzal Cenu Františka 

Filipovského za celoživotní mistrov-

ství v oblasti dabingu. Díky jeho roli 

majora Zemana (televizní seriál 30 

případů majora Zemana) si řada 

lidí myslí, že byl aktivním komunis-

tou. O  jeho politickém přesvědče-

ní za totality se dnes dá pouze dis-

kutovat, faktem však zůstává, že 

do KSČ nikdy nevstoupil. 
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Vítejte na Jarově, zaznělo první školní den
Čtvrtého září se opět po prázdninách otevřely brány našich škol, aby přivítaly žáky i nové 
zaměstnance ve školním roce 2017/2018.  

Súsměvem na tváři i s po-
smutnělou náladou usedaly 
děti po dvouměsíčním volnu 
do školních lavic i v Praze 3. 

ZŠ a MŠ Jarov se zaměřila hlavně 
na prvňáčky, které rodiče dopro-
vodili poprvé do školy a ti zvědavě 
okukovali nové prostředí i spolužá-

ky. Slavnostně je v atriu školy přiví-
talo nejen vedení školy a třídní uči-
telky, ale také zástupci Prahy 3 v čele 
se starostkou Vladislavou Hujovou 
a radní pro školství Jaroslavou Su-
kovou. „Vítejte na Jarově, všem školá-

kům přejeme krásný den i úspěšný začá-

tek školního roku. Prvňáčkům přejeme, 

aby se jim ve škole líbilo, rodičům a pra-

rodičům pak pevné nervy, aby vše dobře 

zvládli,“ zaznělo během slavnostního 
proslovu starostky Hujové. Od 1. tří-
dy je výuka zaměřena především 
na individuální přístup, kdy peda-
gogové zohledňují pracovní tempo 
žáků nebo poskytují bezprostřední 
pomoc dětem při řešení problémů.

ZŠ a MŠ Jarov vstupuje do no-
vého školního roku s několika no-
vinkami. Otevřely se nově zrekon-
struované prostory v přízemí, kde se 
nachází nová moderní kuchyň s jí-
delnou, počítačová a jazyková pra-
covna, třída školní družiny, žákov-
ská knihovna i zázemí programu 
EATS. V suterénu byla vybudována 
sauna, kterou budou moci využívat 
i žáci ostatních škol z Prahy 3.

Netradičně zahájili nový školní 
rok v ZŠ Pražačka. Na dvoře školy, 
kde se sešli učitelé, žáci i rodiče si 
spolu s nimi poslechla písničky sku-
piny Maxim Turbulenc i starostka 
Vladislava Hujová. Zde během své 

návštěvy představila nového ředite-
le Mgr. Pavla Dobeše, přivítala žá-
ky, zvláště pak prvňáčky, všem po-
přála hodně úspěchů a upozornila 
na nový projekt Zdravé děti na Troj-
ce. Projekt se skládá z několika čás-
tí, které zahrnují výchovně vzdělá-

vací programy, soutěže, monitoring 
prostředí a stravování. Chránit a po-
silovat zdraví znamená pozitivně 
působit jak na fyzické, tak i psychic-
ké stránky dítěte již v předškolním 
a školním věku. 

Jan Dvořák

Investiční akce ve školách nesmí narušovat výuku
V  první polovině září navštívila 
radní pro školství Jaroslava Su-
ková vybrané školy, v  nichž pro-
bíhá nebo se připravuje konkrétní 
investiční akce. „Návštěvou škol 
jsem chtěla zjistit, zda investiční 
akce neomezují provoz školy a zda 

je zajištěna bezpečnost našich 
žáků,“ vysvětlila Jaroslava Suková. 

Na střeše budovy Základní školy 
J. Seiferta ve Vlkově ulici, která je 
památkově chráněnou budovou, se 
opravuje balustráda. Zábradlí, kte-

ré zdobí okraj střechy sto let, muse-
li dělníci rozebrat a všech 92 sloupků 
převést do dílny k opravě. Pracovní 
prostor na střeše je zajištěn ochran-
nými sítěmi tak, aby úlomky zvětralé-
ho zdiva a kousky sloupků nepadaly 
na chodník na procházející žáky. 

V budově ZŠ na nám. Jiřího z Lob-
kovic bylo v době prázdnin komplet-
ně zrekonstruováno sociální zařízení 
ve všech poschodích. Všechna opra-
vená WC slouží žákům od prvního 
dne letošního školního roku.

Jako první škola v Praze 3, kte-
rá bude zajišťovat bezbariérový pří-
stup, je budova ZŠ Chelčického. 

„Na obvodové zadní zdi se buduje vý-

tah. Nyní se čeká na dodání kabiny, aby 

se práce mohly dokončit. Předpokládá-

me, že výtah bude do provozu uveden 

do konce letošního kalendářního roku. 

Z prohlídky na místě je zřejmé, že provoz 

školy není narušen a bezpečnost žáků je 

zajištěna“ sdělila Jaroslava Suková. 
 -red-

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 3 
se realizuje již rok
Před závěrem prvního roku reali-
zace Místního akčního plánu roz-
voje vzdělávání v Praze 3 (MAP) se 
na začátku září uskutečnilo jedná-
ní řídícího výboru, nejdůležitějšího 
orgánu této aktivity. 

Řídící výbor je složen z expertů a ma-
nažerů projektu, zástupců škol, škol-
ských zařízení a neziskových organi-
zací s působností na území Prahy 3. 
Radní pro školství v Praze 3 Jarosla-
va Suková přítomné přivítala: „Chtěla 

bych poděkovat vám, zástupcům organi-

zací a vaším prostřednictvím i pracovní-

kům škol a organizací za práci, kterou 

odvádíte v souvislosti s místním akčním 

plánem rozvoje vzdělávání, a do nového 

školního roku všem popřát hodně pracov-

ních i osobních úspěchů.“ Konstatovala, 
že akce, které se nejen v rámci MAP 
realizují, pomohou ředitelům, učite-
lům i žákům ve vzdělávacím procesu.

Členové řídícího výboru byli in-
formováni o připravovaných nových 
výzvách pro evropské dotace. Pro-

jednali a schválili tzv. memorandum, 
tedy text prohlášení, který formulu-
je zásady spolupráce všech zúčastně-
ných stran. K důležitým dokumen-
tům patří i roční akční plán, který 
za konkrétních podmínek otevírá 
cestu k čerpání evropských dotací.  

Práce v MAP v Praze 3 budou za-
hájeny v listopadu 2017 a jsou při-
praveny do podzimu 2018. Městská 
část na tuto aktivitu získala téměř 
čtyři miliony korun. 

 -red-

Ohlédnutí za letními příměstskými tábory, 
které probíhaly za podpory  městské části
O prázdninách se v krásném prostředí parku pražského Vítkova konal první 

ročník beachvolejbalového příměstského tábora za podpory Městské části 

Praha 3. Děti vzorně makaly na trénincích, podpořit je přišly i naše beachové 

jedničky Maki s Bárou. Zahráli jsme si spoustu společenských her, stříleli z lu-

ku, koupali se v bazénu, který máme v areálu k dispozici, a nevynechali výlet 

na památník Vítkov, který máme opravdu za rohem. Na památku si účastníci 

odnesli krásná klubová trička. Na děti se budeme těšit dále v pokračujících 

pravidelných kroužcích, které se budou od října na Vítkově konat. 

Ondřej Michálek, Club Sport Vítkov

trenér beachvolejbalu a organizátor sportovních akcí

+420 605 218 056, www.michalek-beach.cz, www.sportvitkov.cz. 

Témata běžeckých 
seminářů

Úterý 10. 10. 
Proč běhat a jak na to?

Čtvrtek 24. 10. 
Trénink a příprava na závod

Úterý 7. 11.  
Kompenzační cvičení, regenerace, 

výživa

Semináře se konají v ZŠ Lupáčova 

vždy od 19 hod.

Běžecká škola zve na tréninky i semináře  
Baví vás běhání a máte spoustu 
otázek, na které neznáte odpově-
di? Nebo chcete již konečně začít, 
ale nevíte jak na to?  

Zúčastněte se seminářů Běžecké 
školy Prahy 3, vedené zkušenými 
běžci a trenéry s licencí Českého 
atletického svazu. Seznámíte se 
zde s důležitými aspekty běžecké 
přípravy. Společně probereme bě-
žecký trénink, přípravu na závody, 
kompenzační cvičení, regeneraci 
a výživu. Těšit se můžete na hosty 
z řad elitních českých běžců. Se-
mináře proběhnou v ZŠ Lupáčova 
vždy od 19.00. Vzhledem k omeze-

né kapacitě učeben se na semináře 
registrujte předem na webu www.
smartrunning.cz. Místo na seminá-
ři Vám bude e-mailem potvrzeno. 
Vstupné 50 Kč bude vybíráno na 
místě.

Nadále pokračují společné tré-
ninky Běžecké školy Prahy 3. Vy-
bíhá se každou středu v 18.30 ze 
sportovního areálu na Pražačce. 
Tréninky včetně poskytovaného 
zázemí (šatny a sprchy) jsou pro 
každého zájemce zcela zdarma. 
Aktuální informace najdete na face-
booku Běžecká škola Prahy 3 nebo 
na webu. 

-red-

Malé beachvolejbalisty přišly podpořit i Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová.

Radní pro školství Jaroslava Suková, starostka Vladislava Hujová a ředitel školy Jarov 

Stanislav Šebl.  Foto Miroslav Fehér

Poprvé ve škole. Foto Miroslav Fehér
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Charitativní akce Teribear rozhýbala Vítkov
Deset dní ve dne i v noci trval charitativní happening Teribear hýbe Prahou, během něhož měli 
lidé možnost rozhýbat své tělo na 1,2 km dlouhém okruhu na vítkovském vrchu, ale především 
podpořit charitativní projekty Nadace Terezy Maxové.  

Díky téměř deseti tisí-
cům účastníků se vybra-
lo 7 967 438 Kč na kon-
krétní projekty, které 

pomohou znevýhodněným dětem. 
Účastníci naběhali nebo nacho-
dili 159 348 km. Za každý kilo-
metr připsali partneři akce 50 Kč 
na konkrétní příběh pomoci, který 
si účastníci happeningu dopředu 
zvolili. 

„Jsem ráda, že si organizátoři vy-

brali Vítkov, který je pro běhání a pro-

cházky pro nás z Prahy 3 naprosto 

přirozeným místem a díky této cha-

ritativní akci si sem našli cestu noví 

návštěvníci, což potvrzuje i rekord-

ní účast,“ uvedla starostka Vladi-
slava Hujová. Sama byla jedním 
z prvních účastníků akce, kterou 
podpořili známí herci, zpěváci 
a sportovci. 

Rekordmanem charitativního 
běhu se stal Jiří Juřica, který ubě-
hl 704 km. Akce se kromě jednotliv-

ců zúčastnily i týmy, například atleti 
z SK Jeseniova za týden na Vítko-
vě naběhali 14 452 km a pro nadaci 

Terezy Maxové získali 722 640 Kč. 
„V klubu se strhlo úplné šílenství. Jeden 

člen klubu naběhal 400 km, 6 dalších 

přes 200 km, 27 dalších přes 100 km, 81 

dalších členů uběhlo trať delší než ma-

raton,“ popsal zájem o charitu mís-
topředseda klubu Milan Gála. 

Text a foto Katka Maršálová

ze života Prahy �

Slovo z církví
Pecca fortiter!
Před 500 lety, v sobotu 31. října 1517 
přibil Dr. Martin Luther na dveře 
chrámu ve Wittenbergu svých 95 te-
zí. Byla to výzva k veřejné disputaci – 
o smyslu a účinnosti odpustků. Dob-
rá, ale co my s tím dnes?  

Den reformace. 
Po celém světě je dnes asi 60 mi-

lionů luteránů, kteří mají tento den 
za svůj veliký svátek a jistě valná větši-
na z více než 2 miliard křesťanů aspoň 
slyšela nebo tuší, kdo to byl, co dě-
lal a co způsobil ten synek horníka 
z Eislebenu. Narozený 10. 11. 1483 žil, 
studoval, učil, zápasil a jinak půso-
bil především v 1. polovině 16. století. 
Jeho trojí SOLA – GRATIA/FIDE/
SCRIPTURA je vpravdě světoznámé 
po celá ta staletí.

Již jako mladý student zápasil o jis-
totu odpuštění, o pokojnou mysl a čis-
té svědomí, o ničím nezkalenou radost 
ze života a jeho krás. Jako dospělý – 
již profesor morální teologie a fi lozo-
fi e začal zápas o podstatu odpuštění. 
Hned první z jeho 95 tezí se stala slav-
nou. Říká: „Když náš Pán a mistr Je-
žíš Kristus řekl: ,Čiňte pokání.‘, chtěl, 
aby celý život věřícího byl pokáním. 
Vnější znamení pokání sama o sobě 
nestačí. Jde hlavně o nitro, o upřím-
nou lítost. A pak: Odpuštění se nedá 
koupit. Nedá se k němu ani přinutit. 
Je nijak nezaslouženým, nevynutitel-
ným darem toho druhého. Tak lidé 
odpustí někdy i tomu, kdo pro to nic 
nedělá, ba ani o to nestojí a naopak, 
jiný se může rozkrájet a stejně se mu 
odpuštění nedostane.

„Pecca fortiter“ – „Hřeš směle“ – 
to není rezignace, je to jedno, klidně 
hřeš dál. Naopak, je to výzva: Neboj 
se!! Stojí to za to se vzepřít tomu, co tě 

drtí, pronásleduje, korumpuje („My 
na tebe něco víme…  “), protože ten, 
který je silnější než to všechno, tě mi-
luje a chce ti odpustit, chce, abys za-
čal znovu a své chyby již neopakoval 
a svůj pád ještě nezhoršoval. – Znáte 
nějakou lepší zprávu? 

Mgr. Jaromír Strádal

farář Druhého sboru Českobratrské církve 

evangelické (ČCE) v Praze 3 – Žižkově

Na Žižkově proběhlo cvičení 
simulovaného teroristického útoku 
Obvykle tam lidé chodí za zábavou, 
ale ve čtvrtek 7. září v dopoledních 
hodinách sloužil Palác Akropolis 
zcela jiným účelům.

Útvar rychlého nasazení (URNA) 
ve spolupráci se zahraničními kolegy 
totiž v budově nacvičoval speciální zá-
sah. Šlo o nácvik zásahu proti teroris-
tům, kteří vpadli do klubu a na místě 
drželi několik set rukojmích.

Uvnitř budovy se mezi lidmi po-
hybovalo asi 20 teroristů, kteří dr-
želi jako rukojmí téměř 500 kom-
parzistů, kteří se přišli do klubu 
bavit. Po vpádu atentátníků si muse-
li všichni sednout na zem, mít hlavu 
dole a ruce za hlavou. Jakmile někdo 
udělal pohyb nebo se snažil podívat 
se do obličeje zakuklených teroris-
tů, byl okamžitě potrestán nebo vy-
veden do vedlejší místnosti, kde se 

o něj teroristi „postarali“. Akci do-
provázela střelba i výbuchy. Nutno 
dodat, že atmosféra byla skutečně 
realistická a psychicky náročná, a to 
dokonce natolik, že někteří kom-
parzisté museli předčasně opustit 
prostor. Do doby, než na místo do-
jela specializovaná jednotka, která 
teroristy zpacifi kovala, uběhlo více 
než půl hodiny, po kterou museli ru-
kojmí nehnutě čekat, co se bude dít. 
Po vpádu osvobozujícího koman-
da a zneškodnění atentátníků by-
li všichni rukojmí jeden po druhém 
vyvedeni ven na ulici.

„Cvičení proběhlo za podpory měst-

ské části a ukázalo to nejhorší, co by se 

mohlo stát. Nikdo z nás si samozřejmě 

nepřeje, abychom něco podobného sku-

tečně zažili, ale jen důkladným nacvi-

čováním se lze vypořádat s takovouto 

potencionální hrozbou, jakou je teroris-

tický útok,“ uvedla starostka Vladisla-
va Hujová, která cvičení sledovala.

Akce se zúčastnila Policie ČR 
ve spolupráci s dalšími evropskými 
policejními jednotkami, Zdravotnic-
ká záchranná služba hl. m. Prahy 
a Městská policie hl. m. Prahy. Jed-
nalo se o jedno z největších cvičení 
tohoto typu v Praze. 

-red-

Volný čas na Trojce potřetí 
Ve středu 6. září uspořádala radni-
ce Prahy 3 velmi zajímavou a uži-
tečnou akci zaměřenou na  pre-
zentaci aktivit organizací volného 
času na Praze 3.

Třetí ročník tohoto veletrhu vol-
nočasových aktivit pro děti a mlá-
dež se uskutečnil na náměstí Jiřího 
z Poděbrad za účasti starostky Vla-
dislavy Hujové a radní pro školství 
MČ Praha 3 Jaroslavy Sukové, které 
pozdravily stovky dětí, které s rodi-
či zaplnily Jiřák. „Přeji vám, abyste si 

z bohaté nabídky, kterou pro vás organi-

zace připravily, vybrali tu správnou čin-

nost, které se budete po celý rok věnovat 

a bude vás bavit,“ zněl vzkaz starostky 
Vladislavy Hujové přítomným dív-
kám a klukům. 

Cílem prezentace volnočasových 
aktivit v MČ Praha 3 na jednom 
místě je usnadnit rozhodování, jaký 
kroužek pro dítě vybrat. Letošního 
ročníku využilo ke své prezentaci 
29 organizací, které jsou svojí čin-
ností zaměřeny na práci s mladými 
lidmi, jako jsou např. sportovní klu-
by, zájmové kroužky, dětská centra, 
skautské oddíly atd. Velkému zá-
jmu všech přítomných se těšily pře-
devším praktické ukázky bojových 

umění, bike show, taneční předsta-
vení a mnohé další. Odpoledne pl-
né her, soutěží, výtvarných dílen 
a mnoha jiných zájmových kroužků 
využili mnozí zájemci přímo k vy-
zkoušení konkrétních aktivit. Tu nej-
vhodnější si mohli nejen vybrat, ale 
rovnou na místě se do kroužku i při-
hlásit. Mnohé organizace si připravi-
ly pro návštěvníky různé workshopy, 
v nichž atraktivní formou představi-
ly svoji činnost.

Vydařenému odpoledni přálo 
i počasí a bylo vidět, že si tento typ 
prezentace možností trávení volné-
ho času dětí a mládeže našel mezi 
obyvateli naší městské části značnou 
oblibu. 

Jan Dvořák

Akci na Vítkově spolu s dětmi zahájila Tereza Maxová.

Na podporu projektů nadace lidé uběhli skoro 160 tisíc km.

Foto URNA Policie ČR
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informace

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2018
Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání dne 19. 9. 2017 vyhlásilo programy pro poskytnutí dotací z Do-
tačního fondu městské části Praha 3 na rok 2018 v celkovém objemu fi nančních prostředků 16 500 000 Kč.

Více informací o jednotlivých dotačních titulech a o problematice, jak správně vyplnit žádost, získáte na www.pra-
ha3.cz a také na semináři, který se týká vyhlášených programů v rámci Dotačního fondu. Seminář se uskuteční 
v úterý 17. 10. 2017 a ve středu 18. 10. 2017 vždy od 17.00 hod. v sále zastupitelstva MČ Praha 3, Havlíčkovo 
nám. 9, Praha 3. 
Na seminář je nutné se zaregistrovat na stránkách MČ Praha 3 a vybrat jeden z termínů; počet míst omezen. 

Termín podání žádostí: 1. 11.–30. 11. 2017

Dotační programy byly vyhlášeny pro tyto oblasti:

Památková péče 
Příslušný výbor: Výbor pro územní rozvoj
Kontaktní osoba: Ak. arch. Tomáš Slepička, tel. č. 222 116 149, e-mail: tomassl@praha3.cz

Účel: 
1) Památková péče 
Vymezení účelu použití dotace: 
–  oprava, údržba cenných prvků prohlášených kulturních památek a objektů významných pro městskou památko-

vou zónu
–  opravy původních prvků, např. okna, vstupní dveře, zábradlí, štuky, povrchy veřejně přístupných interiérů budov 

(rozumí se podlahy, obklady, malby až po dveře bytů) apod.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanovené-
ho účelu je 900.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 300.000 Kč; omezení se netýká nemovitostí za-
psaných v seznamu nemovitých kulturních památek.

Životní prostředí
Příslušná komise: Komise pro životní prostředí
Kontaktní osoba: Ing. Roman Březina, tel. 222 116 479, e-mail: brezina.roman@praha3.cz

Účely:
1) Kultivace území na Praze 3
Vymezení účelu použití dotace – např. obnova a  rekonstrukce předzahrádek; zlepšení vzhledu obytných budov 
a  jiných objektů formou výsadby popínavých dřevin nebo osazením truhlíků; studie, projekty a realizace obnovy 
vnitro areálové zeleně včetně vnitrobloků; založení a podpora komunitních zahrad, umístění městských včelích úlů.
2) Zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství
Vymezení účelu použití dotace – např. podpora dobrovolnických akcí zaměřených na čistotu veřejných prostranství; 
likvidace spadaného listí v rámci opatření proti šíření klíněnky, využití biologického odpadu z domácností instalací 
mobilních kompostérů.
3) Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání
Vymezení účelu použití dotace – např. vytváření ekologického povědomí v předškolním věku dítěte; jednorázové nebo 
pilotní vzdělávací nebo zážitkové projekty pro žáky ZŠ a SŠ; vzdělávání dospělých; komplexní vzdělávací projekty 
zaměřené na prioritní témata - odpady, energie, ovzduší; obnova a rozšíření stávajících naučných stezek, zejména 
v parcích a příměstských lesích; zajištění vhodných přírodních míst pro aktivity v rámci ekologické výchovy.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanovené-
ho účelu je 800.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250.000 Kč. U projektů, jejichž celkové náklady 
nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž 
celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 70 % celkových ná-
kladů.

Kultura
Příslušná komise: Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy
Kontaktní osoba: Bc. Petra Mrkvičková, tel. č. 222 116 325, e-mail: petram@praha3.cz 

Účely:
1) Profesionální umění
Podpora umělecké činnosti a jednotlivých projektů divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných subjektů trvale 
působících na území Prahy 3 nebo realizujících své projekty na území MČ Prahy 3; jednotlivé tematické projekty, 
kontinuální projekty, festivaly.
Vymezení účelu použití dotace – fi nancování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, propa-
gace.
2) Originální kulturní projekty
Projekty oživující a rozšiřující kulturní činnost na území MČ Prahy 3, projekty, které se váží k významným výročím, 
k významným osobnostem a k významným místům MČ Prahy 3.
Vymezení účelu použití dotace – fi nancování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, propa-
gace.
3) Spolková činnost
Projekty, činnosti a jednotlivé akce organizací či spolků, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kulti-
vované zájmové činnosti občanů na území MČ Prahy 3.
Vymezení účelu použití dotace – fi nancování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, propa-
gace.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanovené-
ho účelu je 3.500.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Na  jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250.000 Kč (účel č. 1), a maximálně do výše 
100.000 Kč (účel č. 2, 3). U projektů, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta 
až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být 
poskytnuta dotace maximálně do výše 50 % celkových nákladů dotačního programu.

Tělovýchova a sport 
Příslušná komise: Komise pro tělovýchovu a sport
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Gotmanovová, tel. č. 222 116 335, e-mail: alenag@praha3.cz

Účely:
1) Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení
– příspěvek na krytí provozních nákladů tělovýchovných organizací – úhrada energií, údržba a drobné opravy
–  příspěvek sloužící k úhradě pronájmu sportovišť na území MČ Prahy 3 u tělovýchovných jednot, které buď nedis-

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

riích v souvislosti s časovou náročností tréninkového procesu mládežnických družstev 
– příspěvky na výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže) dětí a mládeže konané mimo území Prahy 3
–  podpora akcí školních sportovních klubů a lokálních akcí NNO v daném regionu - sportovní turnaje, závody atd. 

především pro děti a mládež
–  podpora cílené a systémové práce trenérů v tělovýchovných jednotách
Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.
3) Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)
–  sportovní aktivity pro různé cílové skupiny a to jak formou jednorázových tak i dlouhodobých programů – např. 

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

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

pořadatelství či partnerství
Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanovené-
ho účelu je 3.600.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 350.000 Kč. U projektů, jejichž celkové náklady 
nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž 
celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 80 % celkových ná-
kladů.

Sociální oblast a zdravotnictví
Příslušná komise: Komise pro sociální politiku a zdravotnictví
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Tůmová, tel. č. 222 116 481, e-mail: katerinal@praha3.cz

Účely:
1) Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Dotace je poskytována na fi nancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem so-
ciálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3 v rozsahu stanoveném základními 
činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Vymezení účelu použití dotace – náklady spojené s realizací registrovaných sociálních služeb.
2) Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo obča-
nům městské části Praha 3
Návaznými službami se rozumí služby sociálního charakteru, které nejsou sociální službou podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se především o: 
– klubovou činnost pro rodiny s dětmi (mateřská centra, rodinná centra),
– klubová činnost seniorů a osob se zdravotním postižením,
–  podpůrné skupiny a poradenství pro pečující osoby mimo služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-

bách,
–  podpora jednotlivců a rodin v krizi mimo služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (vč. např. psy-

choterapie),
– podpora dobrovolnictví.
Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.
3) Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů v oblastech integrace cizinců, prevence krimi-
nality, primární prevence, protidrogové prevence, bydlení a zaměstnanosti realizovaných na území MČ Pra-
ha 3 nebo pro občany MČ Praha 3.
Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.
4) Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče realizovaných na území MČ Praha 3 nebo pro 
občany MČ Praha 3.
Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanovené-
ho účelu je 4.200.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Pro účel 1 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 20 % z rozpočtu projektu, u lokálních ambulantních služeb 
může dotace činit maximálně 50 % z rozpočtu projektu, u lokálních terénních služeb může dotace činit až 100 % 
z rozpočtu projektu.
Pro účel 2 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 65 % z rozpočtu projektu.
Pro účel 3 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 100.000 Kč na jeden projekt.
Pro účel 4 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 100.000 Kč na jeden projekt.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže
Příslušný výbor: Výbor pro výchovu a vzdělávání
Kontaktní osoba: Ing. Milan Hausner, tel. č. 222 116 509, e-mail: hausner.milan@praha3.cz

Účely:
Činnost žadatele, která naplňuje zejména priority Strategického rámce Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro Prahu 3, jak je defi nován v části III. tohoto dokumentu (dále
jen SR MAP), a to ve formě:
1) Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy 3.
2) Prázdninová činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží formou příměstských či pobytových táborů 
mimo hlavní město, setkávání, pobytů, workshopů apod.
3) Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi.
Vymezení účelu dotace: Dotaci lze využít výhradně na běžné provozní výdaje jednoznačně související s účelem 
přiznané dotace. Takovými náklady se rozumí: pronájmy, náklady na energie, vstupy, ostatní osobní náklady, ces-
tovní náklady, propagace, spotřební materiál neinvestičního charakteru.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu výše stanovené-
ho účelu je 3.500.000 Kč z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250.000 Kč. U projektů, jejichž celkové náklady 
nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž 
celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 70 % celkových ná-
kladů.

Fond obnovy a rozvoje
Lhůta pro podání žádosti: 1. 11. 2017 – 31. 1. 2018

Program pro čerpání z Fondu obnovy a rozvoje
Příslušný výbor: Výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva Prahy 3
Kontaktní osoba: Akad. arch. Tomáš Slepička, Odbor územního rozvoje, tel.: 222 116 149, mail: tomassl@praha3.cz

Účely:
a)  opravy a údržbu střešních konstrukcí, střešní krytiny a komínových těles,
b)  opravy a údržbu zateplení plášťů budov,
c)  výměnu a opravy výplní otvorů budov (okna, dveře, vrata),
d)  * opravy základů budov (např. odvlhčení zdiva, izolace, omítky apod.),
e)  * opravy společných prostor domu (sklepních prostor),
f)  opravy společných prostor domu (chodeb, schodišť),
g)  * rekonstrukce a výměny stoupaček vody, kanalizace, plynu a elektro, včetně budování nových přípojek do ob-
jektů,
h)    * plynofi kaci objektů a na zřízení topného systému na plynná paliva, el. energii nebo jiná ekologická topná média, 

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

udržovací práce (např. sekání trávy, výsadba rostlin) ani o nákup „přemístitelných“ kompostérů pro použití kde-
koliv

m) opravy a rekonstrukce uměleckých děl instalovaných na domě a v domě,
n) podporu originálních kulturních a architektonických záměrů,
o)  zhotovení projektové dokumentace pro účely zvlášť cenných kulturněhistorických památek.
* není potřeba vyjádření Odboru památkové péče MHMP

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v  rozpočtu běžného roku pro tento program se předpokládá 
maximálně ve výši 2 % z běžných výdajů schváleného rozpočtu roku předchozího.
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Martin Severa.

Valter Faver.

Italský klavírista 
v Atrium na Žižkově 
Už šestnáctým rokem se mezi očekávaná podzimní 
hudební klání přiřazuje přehlídka Tóny nad městy, jejíž 
zvláštností je, že program dělí mezi metropoli a menší 
města republiky. Jedná se o sérii jak orchestrálních,
tak i komorních koncertů. 

Mezinárodní hudební 
festival Tóny nad měs-
ty každoročně přitahu-
je objevnou dramatur-

gií, která dokáže do koncertních síní 
přitáhnout široké spektrum publi-
ka a také právě probíhající šestnác-
tý ročník má atraktivní dramaturgii 
i sestavu účinkujících. 

Mimořádný zážitek slibuje i kon-
cert, který se bude konat 4. listopa-
du od 15:00 hod v Atriu na Žižkově, 
kde se setkáme s italským klavíris-
tou Valtrem Faverem. A posluchači 
si přijdou na své. Program je věno-
ván skladbám Mozarta, Beethovena, 
Debussyho, Albénize a Fally. V úvo-
du zazní Fantazie pro klavír c moll 
Wolf ganga Amadea Mozarta, výsost-
ně nadaného skladatele a zároveň 
člověka s velice drsným i dětinským 
smyslem pro humor. Zemřel ve věku 
35 let a byl pohřben mezi chudáky 
v hromadném hrobě. Poté budeme 
moci vyslechnout Beethovenovu so-
nátu c moll. Jedním z rysů, který je 
společný pro většinu Beethoveno-
vých prací, je optimismus, který je 
až zarážející, když vezmeme v úvahu 
fakt, že když si Beethoven začal uvě-
domovat, že ztrácí sluch, jeho zou-
falství dosáhlo takové míry, že měl 
blízko k sebevraždě.

V druhé části sobotního odpo-
ledne zazní L’isle joyeuse francouz-
ského skladatele Clauda Debussyho, 
jehož umělecký odkaz je výjimečný 
především tím, že vytvořil naprosto 
osobitý, jen s obtížemi napodobitel-
ný a nesmírně emocionálně i barev-
ně působivý kompoziční sloh. Špa-

nělská část programu zahajuje dílem 
Isaaka Albénize, inspirovaným špa-
nělskými městy, jež navštívil v mládí 
na koncertních turné po Španělsku. 
Jak známo, jeho inspiraci ke ztvár-
nění španělské povahy se nic nevy-
rovná. Albenizův tvůrčí odkaz je 
značně rozsáhlý, ale jeho těžiště leží 
v hudbě klavírní. Nejuznávanějším 

klasikem španělské hudby je však 
Manuel de Falla. Balet Čarodějná 
láska zavádí poprvé do umělecké 
hudby prvky cikánské a andaluské 
hudební tvořivosti a zejména Oh-
ňový tanec získal právem světovou 
proslulost.

Více na www.tonynadmesty.com 
-red-

Žižkovské rozhovory s Martinem Severou  
Informační centrum Praha 3 při-
pravuje cyklus komponovaných 
večerů, které bude uvádět Mar-
tin Severa. Známý moderátor vy-
zpovídá osobnosti, jež mají úzký 
vztah s  Prahou 3, přiblíží jejich 
osudy, tvorbu, zkrátka celý jejich 
život, který byl formován a ovliv-
něn pobýváním na Žižkově. Hosté 
zavzpomínají na své dětství, první 
lásky, ale i na zkušenosti, jež for-
movaly jejich profesní zrání. 

V pořadu se poprvé představí 16. 10. 
od 17.00 hodin Eduard  MAREK, 
který se narodil na Žižkově v Chel-
čického ulici, patří k zakladatelům 
a hybatelům skautingu na Praze 3 
a je držitelem mnoha skautských vy-
znamenání a medailí za svoji činnost 
v druhém a třetím odboji.

Martin Severa (nar. 1956) je mo-
derátor a publicista, který působí 

již 25 let v médiích. Vystudoval češ-
tinu a tělesnou výchovu na Fakultě 
tělesné výchovy a sportu Univerzi-
ty Karlovy. V letech 1988–89 učil 

na klasickém lyceu v jihofrancouz-
ském Nimes. Od roku 1992 začal 
pracovat v Československé a České 
televizi. Jako moderátor poté půso-
bil v TV Nova, uváděl pořady v TV 
Pětka a TV Metropol, kde natočil 
dvě série rozhovorů s významnými 
českými osobnostmi: Rozhovory 
na konci světa a Rozhovory po kon-
ci světa. Každá série byla vydána 
knižně se stejnojmennými názvy. 
V současné době působí v TV Pra-
ha, kde vede rozhovory s pražský-
mi a středočeskými veřejnými čini-
teli pod názvem Host dne. Přispívá 
také do časopisů Cykloturistika, 
Prestige, Wine and life, Víno a styl, 
SuisseMag. Jako absolvent FTVS 
UK v Praze se věnuje cykloturisti-
ce (aktivně se účastní závodů hor-
ských kol), je také vášnivým propa-
gátorem kultury vína. 

-red-
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XXI. Vinohradské vinobraní – ojedinělá 
degustační příležitost i dobrá zábava
Tradiční oslavy vína na náměstí Jiřího z Poděbrad čekaly 
v pátek a v sobotu 16. a 17. září na milovníky dobrého vína 
a burčáku. Na již 21. ročníku Vinohradského vinobraní 
jste mohli ochutnat především vína z menších vinařství 
z Moravy a Čech a různé druhy oblíbeného burčáku.

Tisíce návštěvníků degus-
tovaly víno jak z osvěd-
čených vinařství, tak i ro-
dinných malých podniků, 

kde se výrobci zaměřují na specifi c-
kou chuť.

Ačkoliv už na Vinohradech žád  -
né vinice nenajdete, vinařská tra-
dice se tu stále udržuje. „Vinohrad-

ské vinobraní patří k nejstarším akcím 

svého druhu v Praze. Přes 30 ma-

lých vinařství, jež patří k těm nejlep-

ším z Čech a Moravy, letos připravi-

lo na degustaci sortiment, ve kterém 

nechyběla vína bílá, růžová, červená, 

fajnšmekři si přišli na své i v katalogu 

exkluzivních vín,“ uvedla starostka 
Vladislava Hujová, která sluncem 

zalitý a zaplněný Jiřák pozdravila 
v pátek odpoledne.

Suchá, polosuchá, polosladká, 
šumivá, aromatizovaná vína, cuvée, 
košer vína, likérová vína a mnoho 
dalších druhů bylo k dostání a po-
chopitelně také tradiční burčák 
obou barev a k tomu všemu pestrá 
nabídka vynikajících jídel.

K dobrému vínu odjakživa patří 
i dobrá zábava. A tu připravily pro 
milovníky vína kapely jako cimbá-
lovka Jožky Šmukaře se spoustou 
evergreenů od lidovek, popu, swin-
gu až po dechovku, hudba Simple 
Muffi  n nadchla zaručeně každého, 
kdo má zalíbení v tanečních rytmech 
funku, popu nebo šansonech.

Své příznivce si nalezli i Port-
less, cimbálovka Petra Bendeho, 

pořádný crossover nabídla kape-
la Gingerhead, poskládaná z muzi-
kantů z Tata Bojs, Walk Chock Ice 
nebo Ivan Král band a Tonya Gra-
ves svým zvučným hlasem vinobraní 
ukončila.

Doprovodný program byl připra-
ven i pro děti, na které čekaly po-
hádky, workshopy a další aktivity.

Nejmenší děti si mohly zatanco-
vat a zazpívat společně s Culinkou, 
nechyběly oblíbené malůvky na ob-
ličej, skákací hrad, pískoviště, ku-
chyňka nebo houpačky. Nespornou 
zajímavostí by také lis na mošt, kde 
si děti mohly samy připravit svůj ná-
poj a vyzkoušet si tak práci vinařů 
v praxi. 

Jan Dvořák

Jožka Šmukař a jeho cimbálová muzika. Foto Radko Šťastný
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