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sloupek
Vážení spoluobčané,

nový rok nám již klepe na dveře a je 
třeba se tedy ohlédnout za tím starým, 
který nás opouští. Nám na Praze 3 le-
tošní rok přinesl opravdu řadu změn 
a zlepšení. Změnili jsme provozovatele 
trhů na Jiřáku a vdechli jim nový život. 
Je vidět, že nová koncepce trhů slaví 
úspěch a  jsem za  to velmi rád. Trhy 
na Jiřáku k Žižkovu prostě patří a jsou 
velmi oblíbené. Mohu vás všechny ujis-
tit, že stále přemýšlíme o tom, jak je na-
dále vylepšovat a rozšiřovat. V soutěži 
Chytrá města pro budoucnost, spolu-
pořádanou Ministerstvem pro místní 
rozvoj, jsme získali ocenění za  naši 
koncepci Smart City.  Odborná komise 
ocenila především vyváženost modelu 
rozvoje městské části, který nastavuje 
rámec skutečného naplňování principů 
chytrých měst. Svou komplexností je 
zárukou, že projekty budou tvořit sou-
držný smysluplný celek. Provázáním 
s ostatními strategickými dokumenty 
je důkazem, že nově nastolený stav 
reaguje na  kontext a  specifi ka naší 
městské části. Z toho mám velkou ra-
dost, protože je to další důkaz toho, 
že to, co děláme, děláme dobře a ku 
prospěchu Prahy 3.

Práce ovšem nikdy nekončí a ne-
smíme v  těchto pozitivních trendech 
polevit.

Jako každý rok jsme samozřejmě 
připravili mnoho vánočních akcí pro děti 
i dospělé. Namátkou jmenujme napří-
klad Českou mši vánoční od Jakuba 
Jana Ryby, v  podání těch nejlepších 
umělců, působících i v Národním diva-
dle. Tato mše zazní 23.12. na náměstí 
Jiřího z Poděbrad, a to konkrétně od 16 
hodin. Zapomenout nesmíme ovšem 
ani na  každoroční oblíbené Vánoční 
trhy. A zajímavý kulturní program chystá 
i naše žižkovské Atrium. Program Atria 
(Čajkovského 12/12a) nabídne barvitou 
programovou skladbu vánočních kon-
certů, plných koled i klasiky a ostatních 
vánočně laděných akcí pro všechny 
generace. O všech těchto připravova-
ných akcích se dozvíte na následujících 
stránkách Radničních novin, které máte 
právě v ruce. 

Závěrem mi dovolte krátké osobní 
přání. Vánoce jsou svátky klidu a míru, 
které bychom měli trávit se svými bližní-
mi. Chtěl bych vám všem popřát krás-
né a požehnané Vánoce a samozřejmě 
i šťastný nový rok 2018.

Alexander Bellu 
zástupce starostky

Ryba, betlém, andělé,  
prostě Vánoce přicházejí...
I letos pro vás radnice připravila tradiční pestrý 
adventní program zaměřený jak na dětské, tak i dospělé 
návštěvníky. Těšit se můžete na rozsvícený vánoční strom 
na náměstí Jiřího z Poděbrad, živý betlém nebo celou 
řadu koncertů a vystoupení.

Anedílnou součástí Vánoc 
je čas, který jim před-
chází, čas adventu, čas, 
kdy se všichni začíná-

me připravovat na vánoční svátky. 
I radnice připravila na vánoční ob-
dobí tradiční adventní akce na ná-
městí Jiřího z Poděbrad, v Betlém-
ské kapli nebo Kulturním centru 

Vozovna. „Adventní akce jsme zaháji-

li jak jinak než rozsvícením vánočního 

stromu 24. listopadu na náměstí Jiří-

ho z Poděbrad,“ komentuje zástupce 
starostky pro oblast kultury Alexan-
der Bellu. Rozsvícení stromu dopl-
nil komponovaný program Čekání 
na andělské světlo a slavnostní zahá-
jení adventních trhů.

Opustíte-li na chvíli předvánoční 
shon, navštivte některou z řady kul-
turních akcí spojených s adventem 
a vánočními svátky. Začít můžete 
v Atriu vánočním speciálem pořadu 
Křeslo pro hosta se Saskií Burešo-
vou a děti určitě pobaví Čertovsky 

str. 11

„V medicíně není 
některý obor královský 
a některý druhořadý,“

říká Jan Pirk

Vyklizeno 
a zabezpečeno
Obyvatelům domů, kteří žijí v soused-

ství problematického objektu v Jeseni-

ově ulici, se blýská na lepší časy.  

Více na str. 3

Strašidla Žižkovem 
povinná jsou ve 
výběru nejlepších knih 
pro děti a mládež
Pavel Vrána, spisovatel a duchovní otec 

ostrova čtení Tapatanu z. s. se považu-

je za Žižkováka každým coulem. Trojka 

Tapatan dlouhodobě podporuje, jelikož 

jejich programy vedou děti k  literatuře 

skvělou nenásilnou formou.

Více na str. 9

Cimrman dal Praze 
už moře, dá Žižkovu 
i metro?
Výstavba nových tras a  stanic metra 

je jedním z nejdiskutovanějších témat 

v rámci komunální politiky.

 Více na str. 12

Adventní koncert 
v kostele Nejsvětějšího 

Srdce Páně 

15. 12. od 20 hodin

str. 24
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ní 
vský 
dý,“

Tradiční Žižkovský betlém je znovu k vidění v Informačním centru na nám. Jiřího z Poděbrad od 4. prosince. Přijďte se podívat na nové fi gurky i kulisy. Více informací na straně 7. Foto Radko Šťastný

   Pokračování na str. 2 

ŽIŽKOVSKÝ 

BETLÉM 

MÁ SEDM 

NOVÝCH POSTAV

str. 7
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zpravodajství

Záštity nad akcemi
Radou MČ byla schválena zášti-
ta starostky Vladislavy Hujové nad 
Otevřenými turnaji – po  slepu 2017  
pro zrakově handicapované spor-
tovce, které proběhly 11. listopadu 
v ZŠ Chelčického. Dále byla schvále-
na záštita zástupce starostky Alexan-
dera Bellu nad akcí Pohádkový les – 
Po stopách Sněhové královny, která 
se bude konat 27. ledna 2018 na Pa-
rukářce.

Změna ve  vedení Ošetřovatel-
ského domova Praha 3
Z  důvodu, že stávající ředitelka se 
ke dni 31. 12. 2017 vzdala své funk-
ce v  Ošetřovatelském domově Pra-
ha 3, schválila Rada městské čás-
ti návrh na  jmenování nové ředitelky 
této příspěvkové organizace. Bude jí 
Mgr. Alena Siegelová. Do výběrové-
ho řízení se přihlásili čtyři uchazeči.

Juraj Herz do Knihy cti
Rada MČ schválila zápis režiséra, 
scénáristy, herce a držitele Českého 
lva z roku 2009 Juraje Herze do Kni-
hy cti Prahy 3, a  to za  celoživotní 
umělecký přínos české a světové ki-
nematografi i. Juraj Herz žil na Žižko-
vě mezi lety 1961–1987, a i po svém 
návratu se tu na  mnoho let znovu 
usadil. Dlouhodobě tak spojil svůj ži-
vot s Prahou 3, ke které ho poutá sil-
ný vztah.

Rada MČ Praha 3
15. 11. 2017

Přerušení provozu MŠ o  Váno-
cích
Radou MČ bylo schváleno přeruše-
ní provozu mateřských škol zřizova-
ných městskou části Praha 3 v obdo-
bí od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018, a to 
na základě několikaletých zkušeností, 
kdy byl zájem rodičů o docházku dětí 
do školky v době vánočních prázdnin 
minimální. Provoz v MŠ bude obno-
ven 3. 1. 2018.

Záštita nad akcí
Na  zasedání RMČ byla schválena 
záštita starostky Vladislavy Hujové 
nad XX. Zasedáním Národního parla-
mentu dětí a mládeže, které se kona-
lo 17.−20. listopadu v hotelu Olšanka.

Oprava palisád v Rajské zahradě
RMČ schválila výběr zhotovitele na 
opravy palisád v  parku Rajská za-
hrada. V parku dojde k výměně pa-
lisádových dřevěných kůlů, které pů-
sobením zemní vlhkosti vyhnily nebo 
zcela chybí. Hrozí tím uvolnění svahu 
a zavalení přilehlých cest. Po výmě-
ně palisád dojde následně i k  reno-
vaci mlatových cest.

Mikulášská besídka v Akropoli
Rada MČ schválila uzavření kopro-
dukční smlouvy s  Art Frame Palác 
Akropolis, s. r. o., na využití velkého 
sálu Divadla Palác Akropolis za sym-
bolický poplatek 1,21 Kč vč. DPH 
pro konání Mikulášské besídky pro 
děti ze sociálně vyloučených rodin, 
která se koná 2. prosince 2017.

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 Jeseniova
Žáci ze ZŠ Jeseniova se pravidelně umísťují na  předních místech 
v nejrůznějších sportovních soutěžích. Mimo jiné proto, že školní areál 
poskytuje pro sportování skvělé podmínky. Školu vede ředitel Jiří Lébr, 
který v ní před 40 lety začínal jako učitel a již 11 let je jejím ředitelem.

Učíte ještě? 
Učím češtinu a musím říci, že to dě-
lám rád. Práce s dětmi mne pořád 
baví a inspiruje. Navíc ve školství 
neustále přibývá papírování a vypl-
ňování hlášení a dotazníků, a člověk 
si od této rutiny ve třídě příjemně 
odpočine. 

Vaše škola patří mezi ty, o které je 
velký zájem. Jak jste na tom aktu-
álně s kapacitami? 
Jsme škola většího typu s ofi ciál-
ní kapacitou 652 dětí. Ale je třeba 
si uvědomit, že ta se stanovila před 
lety, mezitím se z některých tříd 
staly odborné nebo multimediální 
učebny a počet kmenových tříd se 
tak mírně snížil. V současné době se 
k tomuto maximu blížíme, ve škole 
máme téměř 600 žáků ve 25 třídách, 
a ty jsou naplněné v průměru kolem 

23–24 dětí ve třídě, některé skoro 
30, což je už náročné na výuku. Dal-
ší rozšíření by bylo neúnosné. 

Jak dopadly zápisy pro aktuální 
školní rok? 
Zájem o první třídy byl takový, že 
jsme mohli uspokojit pouze děti ze 
spádové oblasti, ale naštěstí všechny. 
Trvalé bydliště ve spádové oblasti 
bylo rozhodujícím kritériem a v tom 
smyslu jsme rodičům podávali in-
formace. V posledních letech po-
čet žádostí narůstá. Pokud bychom 
měli vyhovět všem rodičům, kteří by 
k nám děti chtěli přihlásit, tak by-
chom naplnili čtyři první třídy. 

Specifi kem vaší školy jsou spor-
tovní třídy. Přibližte to prosím. 
Tradice sportovních tříd se zamě-
řením na atletiku se na naší škole 

datuje od roku 1972. Děti do nich 
přijímáme na základě talentových 
zkoušek a dobrého prospěchu od 
6. ročníku a vždy jde o jednu třídu 
v ročníku zaměřenou na atletiku. 
Do těchto tříd se hlásí žáci z celé 
Prahy, ale máme třeba i žáky z Klá-
novic, Zbraslavi, Úval…   

V čem se liší sportovní třída od běž-
né? 
Žák ve sportovní třídě má 4 hodiny 
TV týdně, z čehož jedna je sportovní 
trénink, který se nepočítá se do škol-
ního programu. Kromě toho mají 2x 
týdně odpolední tréninky, k tomu 
regeneraci – plavání a saunu. 

Mají žáci ve  sportovních třídách 
úlevy? 
Nemají individuální studijní plány. 
S rodiči i učiteli jejich prospěch sle-
dujeme, protože ne na každého čeká 
profesionální sportovní kariéra. Pro-
to nechceme, aby kvůli sportu zane-
dbávali školu. Při srovnání výsledků 
9. tříd z hlediska prospěchu je na-
konec ta sportovní o několik dese-
tin lepší, protože děti jsou zvyklé se 
snažit a sport jim dodává ctižádost. 

Školní areál nabízí pro sportování 
skvělé podmínky.  
Areál patří mezi nejlepší v Praze 3 
a mimo jiné splňuje všechny pod-
mínky pro pořádání atletických dis-
ciplín, včetně skoku o tyči, hodu 
diskem nebo kladivem…   Využívá 
se denně od rána do večera – pro 
tělocvik, zájmovou činnost, škol-
ní atletické kroužky, pronajímáme 
hřiště veřejnosti. Během let prošel 
areál řadou rekonstrukcí a je nároč-
ný na údržbu. Jsme vděční, že nám 
Praha 3 přispívá prostřednictvím 
grantů. Příští rok nás čeká retoping 

umělé plochy. Plánovali jsme i nafu-
kovací halu, ale je to složitá záleži-
tost, a není tu na ni místo.

Spolupracujete se sportovními klu-
by? 
Máme při škole vlastní klub SK Je-
seniova a jeho členy jsou jak trené-
ři, tak učitelé naší školy, čímž je za-
jištěna úzká spolupráce a přináší to 
všechny možné klady, protože si vy-
cházíme vstříc. Každoročně na re-
publikové úrovni získáváme několik 
medailí jako jednotlivci nebo druž-
stva. V rámci Prahy i celé republi-
ky patříme mezi školy s nejlepším 
hodnocením.  

Na co jste jako ředitel pyšný? 
Vytvořili jsme tradici celoročních 
školních projektů, které jsou zaměře-
ny na určitou oblast, ať je to ekologie, 
voda v různých podobách… Námě-
ty se střídají podle aktuálních témat, 
např. výročí 700 let od narození Kar-
la IV. nebo vloni 60 let výročí školy. 
Letos plánujeme téma k 100. výročí 
republiky. Vyvrcholením projektu je 
setkání na konci května v areálu ško-
ly, kam jsou zváni děti, rodiče i veřej-
nost. Odpoledne je částečně zábav-
né, soutěžní, prezentují se na něm 
výsledky nejlepších prací. Celá škola 
se účastní v roli organizátorů a má to 
velký úspěch mezi rodiči. Vloni jsme 
pozvali i bývalé žáky, kteří si prošli 
školu a zavzpomínali na svá školní 
léta.  

Katka Maršálová

ZŠ Jeseniova
Jeseniova 2400/96
130 00 Praha 3
Tel.: 222 103 411
e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
www.zsjeseniova.cz

Rada MČ Praha 3
1. 11. 2017

popletený Mikuláš na náměstí Jiřího 
z Poděbrad 5. 12.

Až do 22. prosince na vás čeká 
Advent v undergroundu U Vystře-
lenýho oka. V žádném případě si 
nenechte ujít tradiční Adventní 
koncert s protagonistou Václavem 
Hudečkem 15. prosince v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí 
Jiřího z Poděbrad.

Hned nazítří bude jedním z vrcho-
lů adventních setkávání podávání rybí 
polévky od 11 hodin na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad. Tradiční polévku, ne-
odmyslitelně patřící ke štědrovečerní 
tabuli, naservíruje starostka Prahy 3 
Vladislava Hujová s ostatními radní-
mi naší městské části, kteří zdarma na-
bídnou stovky porcí polévky.

Již tradičně se vrací do jedineč-
ného prostoru kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně Česká mše vánoční Jaku-
ba Jana Ryby. V kostele proběhnou 
dva koncerty této slavné mše a to 
22. prosince od 20 hodin a 25. prosin-
ce od 16 hodin za dobrovolné vstup-
né, pod vedením Václava Revendy. 

Pokud byste chtěli prožít atmo-
sféru Vánoc s touto krásnou sklad-
bou i v novém roce 2018, můžete 
si ji ve stejném podání vyslechnout 
i na Staroměstském náměstí 5. ledna 
od 15.30 na hlavním pódiu.

Mnoho toho letos nabízí i kultur-
ní program v KC Vozovna. Může-
te se ponořit do vánoční atmosféry 
prostřednictvím těch nejkrásnějších 
vánočních říkadel a koled. Setkat se 
například s Barborkami, Mikulášem 
a koledovat se Štěpánem, či se spo-
lečně zastavit u malého Ježíška.

Je toho zkrátka mnoho, co může-
te ve svátečním čase na Žižkově zažít, 
co navštívit. A určitě se vydejte s dět-
mi i do betléma, tedy toho Žižkov-

ského! Seznámíte se se sedmi nový-
mi postavami a bohatšími kulisami. 
„Věřím, že během adventních svátků obo-

hacený Žižkovský betlém pobaví a potěší 

oko každého, kdo zavítá od 4. prosince 

do informačního centra v blízkosti ná-

městí Jiřího z Poděbrad,“ zve starostka 
Vladislava Hujová.

Také redakce Radničních novin 

přeje všem občanům klidný advent-
ní čas a věříme, že tyto nejkrásnější 
dny v roce vám zpříjemní i někte-
rá z kulturních akcí, které letos pro 
vás radnice městské části Praha 3 
připravila.

Podrobný adventní program při-
nášíme na str. 8. 

Jan Dvořák

Ryba, betlém, andělé, prostě Vánoce přicházejí…  

Advent – původ a historie
Advent byl dobou očekávání přícho-

du Spasitele na  svět. Slovo Advent 

pochází z latinského „adventus“, což 

znamená „příchod“. Doba advent-

ní byla přípravnou dobou na vánoční 

svátky a už od 11. století se její délka 

trvání ustálila na  posledních čtyřech 

týdnech před Štědrým večerem. Byla 

časem půstu, při kterém se měli lidé 

namísto požívání nadměrného jídla 

a  pití věnovat zbožnému rozjímání. 

Zakázány byly veškeré zábavy, tanec 

a zpěv. I tak se o adventu konaly ně-

které lidové obřady, které tento zákaz 

více méně porušovaly.

První adventní nedělí navíc začínal 

(na  rozdíl od  kalendářního) liturgický 

rok. Křesťané totiž odvíjeli čas od na-

rození Krista, tj. že ke všem událos-

tem docházelo buď ante nebo post 

Christum natum (před nebo po naro-

zení Krista).

Až do  třetí adventní neděle byla 

charakteristickou postní barvou tem-

ně fi alová, po  třetí neděli ji nahradila 

barva symbolizující radost, barva rů-

žová. Každá z adventních nedělí měla 

své lidové označení (železná, bronzo-

vá, stříbrná a  zlatá). Advent, tak jak 

ho známe, začíná čtvrtou neděli před 

Štědrým večerem, trvá 22 až 28 dní 

a může připadnout na jakoukoliv neděli 

mezi 27. listopadem a 3. prosincem.

Letos budou adventní neděle v těch-

to datech:

železná neděle 3. 12. 

bronzová neděle 10. 12.

stříbrná neděle 17. 12.

zlatá neděle 24. 12. 
Zdroj: České tradice
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Vyklizeno a zabezpečeno. Sousedé 
z Jeseniovy už budou mít klid   
Obyvatelům domů, kteří žijí v sousedství problematického objektu v Jeseniově 
ulici, se blýská na lepší časy. Nebudou si už muset stěžovat na hluk a zápach, 
který je obtěžoval v důsledku toho, že nezabezpečený objekt obývali lidé 
bez domova.   

Majitel objektu, společ-
nost WH Estate, totiž 
zareagovala na výz-
vu Rady městské čás-

ti, kterou na mimořádném jednání 
iniciovala starostka Vladislava Hu-
jová. Objekt bývalých studií České-
ho rozhlasu nechal vyklidit a zabez-
pečit proti opětovnému vniknutí. 
A to v termínu určeném Radou MČ 
Praha 3, do 30. listopadu. „V říj-

nu 2017 jsme podali trestní oznámení 

a na jeho základě jsme počátkem listo-

padu požádali Policii ČR o asistenci 

při vystěhování osob neoprávněně obý-

vajících nemovitosti v našem vlastnic-

tví i následném zabezpečení budovy,“ 
uvedl zástupce společnosti Jakub 
Špetlák, který poděkoval Policii 
ČR za profesionální přístup. „Jsem 

ráda, že majitel výzvy uposlechl a jed-

ná,“ reagovala starostka Hujová, 

která má na starosti gesci bezpeč-
nost a krizové řízení. 

Budovu muselo opustit několik 
desítek osob. „Po této osobní zkušenosti 

s drogově závislými jsme se rozhodli vě-

novat 100 tisíc korun na pomoc organi-

zacím, které se v Praze 3 věnují mládeži 

a dětem ohroženým drogovou závislostí,“ 
oznámil Špetlák. Majitel ve dvou-
podlažním objektu následně zajis-
til veškeré vstupní otvory a zabednil 
okna v přízemí. „V opatřeních zamezu-

jících vnikání osob pokračujeme a bude 

pokračovat i každodenní dohled bezpeč-

nostní agentury,“ doplnil. Došlo také 
na úklid okolí objektů a dvora, od-
kud byl odvezen nejrůznější odpad.

Výzva majiteli k zabezpečení ob-
jektu byla další z řady postupných 
kroků, kterými Praha 3 situaci dlou-
hodobě řešila. V minulosti vlastník 
již zaplatil pokutu za to, že objekt 
nedokázal zabezpečit. „Nehodláme 

tolerovat, aby se do Jeseniovy ulice nebo 

obecně na Žižkov soustředila nelegální 

okupace cizího majetku. Žižkov je čtvr-

tí s velkým potenciálem a jeho budouc-

nost nepatří a nesmí patřit squatterům 

a bezdomovcům,“ řekl k tomu zástup-
ce starostky Alexander Bellu.

Budovu bývalých studií Českého 
rozhlasu čeká demolice a na jejím 
místě plánuje společnost WH Esta-
te novou výstavbu – osmipodlažní 
budovu se 178 byty a 297 parkovací-
mi místy. Projekt ale musí ještě projít 
posouzením EIA (Vyhodnocení vli-
vů na životní prostředí). 

Katka Maršálová

zpravodajství

Praha udělala další krok k dostavbě okruhu
Po dvou nevydařených pokusech 
pražští zastupitelé na začátku lis-
topadu konečně jednali o dostav-
bě Městského okruhu. Výsledkem 
je schválení zakázky na vyhotove-
ní projektu k dokončení zbývající 
části Městského okruhu od konce 
Blanky po Jižní spojku. 

Předmětem veřejné zakázky je vyho-
tovení dopravně územního rozhod-
nutí k realizaci celé zbývající části 
Městského okruhu v úseku Pelc-Ty-
rolka – Balabenka – Štěrboholská 
radiála, a to včetně realizace funkč-
ně neoddělitelné stavby Libeňské 

spojky. Úsek má navázat na v roce 
2015 zprovozněnou část okruhu 
s tunelovým komplexem Blanka. 
Nově by měl vzniknout soubor sta-
veb o délce 10,2 km, z toho přibližně 
5 km v ražených a hloubených tune-
lech. Plánované trasy severovýchod-
ní části Městského okruhu vznikají 
v souladu se Strategickým plánem 
hl. m. Prahy a v souladu s koncepcí 
stávajícího Územního plánu hl. m. 
Prahy. Sloužit mají k rozvedení pře-
devším vnitroměstských dopravních 
vztahů, a to mimo jádro města. Měs-
to za projekt zaplatí 344 milionů 
korun.

Na základě srpnového usnesení 
pražských radních ale byly současně 
zahájeny práce na posouzení vari-
antního řešení východní části okru-
hu (tzv. Duál), které by mohlo vyu-
žít stávající dopravní infrastrukturu 
v území, optimalizovat ji, upravit 
a dostavět. Pokud se tato varianta 
ukáže jako výhodnější, mohla by se 
zakázka ještě změnit. S povrchovou 
variantou Duál, který se dotýká úze-
mí Prahy 3, v září vyslovilo nesou-
hlas zastupitelstvo Prahy 3. Usneslo 
se na tom, že trvá na požadavku, aby 
Městský okruh vedl v úseku od Ba-
labenky po Malešice tunelem. Hle-

dání nových variant považuje vedení 
Prahy 3 za plýtvání časem i penězi. 
Tunelovou variantu považuje za je-
dinou možnou, která přinese sníže-
ní intenzity dopravy na přetížených 
komunikacích v Praze 3 a ochrání 
občany i životní prostředí.

Plánovaný soubor staveb 
severovýchodní části MO

•  Městský okruh v úseku Balabenka 
– Štěrboholská radiála 5,7 km

•  Městský okruh v úseku Pelc-Tyrol-
ka – Balabenka 3,2 km

•  Libeňská spojka v úseku U Kříže – 
Vychovatelna 1,4 km. 

Katka Maršálová

SŽDC trvá na vyklizení Kliniky
Aktivisté z Kliniky stále zůstávají 
v objektu v Jeseniově ulici, ačkoliv 
soudy počátkem září pravomocně 
rozhodly, že mají budovu vyklidit. 
SŽDC na jejich odchodu trvá.

Na konci října proběhla na gene-
rálním ředitelství Správy želez-
niční a dopravní cesty schůzka zá-
stupkyně Kliniky Terezy Virtové 
s náměstkem pro správu majetku 

SŽDC Tomášem Drmolou. „SŽDC 

vyhověla žádosti o schůzku a zároveň 

v odpovědi jasně deklarovala své ne-

měnné stanovisko, tedy aby paní Vir-

tová v souladu s pravomocným rozsud-

kem vyklidila předmětné nemovitosti,“ 
uvedla tisková mluvčí SŽDC Ka-
teřina Šubová. Zástupci Kliniky 
naopak nabízeli SŽDC, aby v bu-
dově mohli zůstat do začátku plá-
nované rekonstrukce. „S projektan-

ty ochotně spolupracujeme. Celkem 

v domě zatím byli jedenáctkrát, a to 

vždy v termínu, o který požádali,“ hájí 
se zástupci Kliniky. SŽDC ale opa-
kovaně vyzvala Terezu Virtovou, 
aby vyklidila předmětné nemovi-
tosti a předala je SŽDC. „Zároveň 

byla upozorněna, že pokud nesplní 

tuto zákonnou povinnost, plně ponese 

následky svého protiprávního jednání. 

SŽDC ctí zákony a řídí se jimi. Stejnou 

povinnost má každý občan této země, 

a to bez výjimky. Proto jednáme a či-

níme kroky, které povedou k naplnění 

pravomocného soudního rozhodnutí,“ 
doplnila Šubová. 

Mezitím došlo k dalšímu soud-
nímu rozhodnutí ve sporu mezi stá-
tem a Klinikou o 360 tisíc korun, 
které stát po Klinice vymáhal za ne-
oprávněné užívání nemovitosti. 
Soud žalobu úřadu nepravomocně 
zamítl. Podle soudu není pravda, že 
by se aktivisté na úkor státu bezdů-
vodně obohatili tím, že za užívání 
budovy a pozemku Klinika neplati-
la nájemné. 

-red-

Vážení občané,

blíží se konec roku a s ním i další bi-

lancování. Starostkou jsem již sed-

mým rokem a jsem ráda, že mám 

možnost připravovat a dokončovat 

projekty, které výrazně změní tvář 

Žižkova. Za  jedno funkční období 

je mnohdy nesnadné dotáhnout 

připravované projekty úspěšně 

do  konce. Žižkovu se tak začíná 

splácet dluh za špatné rozhodnutí 

z počátku 70. let, kdy měl být srov-

nán se zemí a mnoho dalších let se 

sem neinvestovalo. Do roku 2020 

zde budou realizovány veřejné in-

vestice za téměř 1 miliardu korun. 

Rekonstrukce Husitské a Koněvo-

vy ulice, která dolní Žižkov napros-

to změní. Sestěhujeme všechny 

agendy úřadu do oblasti Havlíčko-

va náměstí a za tímto účelem zre-

konstruujeme bývalou školu vedle 

radnice. V Koněvově ulici chystáme 

otevření nového informačního cen-

tra s muzeem Prahy 3. Proměnou 

projde také Kostnické a  Komen-

ského náměstí, náměstí Barikád, 

dokončeny budou opravy panelo-

vých domů, které nám doteď při-

pomínaly neblahé architektonické 

dědictví minulosti. Omlouvám se 

za případné potíže spojené s těmi-

to investicemi, ale myslím, že Žižkov 

čekají hezké časy.

Vstupy byly zamřížovány

Snadno přístupná okna byla zabedněna

Vyklizení proběhlo za asistence policie

Sloupek starostky
Vladislavy Hujové



�
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Pilotní projekt Trojka pro seniory
Městská část Praha 3 spustila 
pilotní projekt určený pro občany 
v důchodovém věku pod názvem 
Trojka pro seniory. Projekt, který 
zahrnuje na  dvě desítky aktivit, 
začal fungovat od prosince a má 
za cíl aktivizaci a zapojení seniorů 
do společenského dění.

„Senioři zapojením do různých aktivit 

získají pocit potřebnosti a užitečnosti. 

Projekt je zároveň preventivním opat-

řením před jejich sociálním vyloučením 

a izolací,“ uvedl zástupce starostky 
pro sociální oblast David Gregor. 
Trojka pro seniory podle něho na-
bídne atraktivní formou aktivity za-
měřené na volný čas, zdravý životní 
styl a zdravé stárnutí, dále na bez-
pečnost seniorů a jejich začleňování 
do společnosti, mezigenerační vzta-
hy, vzdělávání (například používá-
ní PC a tabletů) a na rozvoj dobro-
volnictví. Jde o rozšíření stávajícího 
počtu služeb a nabídky volnoča-
sových akcí pro seniory třetí měst-
ské části. Všechny jsou samozřejmě 
bezplatné.

V rámci projektu Praha 3 spolupra-
cuje s různými subjekty působícími 
v oblasti práce se seniory, například 
se samosprávou, státní správou a ne-
ziskovým sektorem. Trojka pro senio-
ry zahrnuje jak aktivity, které již probí-
haly v průběhu roku, tak řadu dalších. 
Zmínit tak lze probíhající Křížovkář-
skou ligu, právní služby pro seniory, 
Taneční odpoledne pro seniory, oslavy 
Mezinárodního dne seniorů, počítačo-
vé kurzy, výlety a vycházky. Nově pak 
přibyde například Zpívání pod lipa-
mi, Křížem krážem Žižkovem, Sou-
těž o nejkrásnější kraslici Prahy 3, Po-
sezení na kanapi s hostem, Plaveme 
s Trojkou pro seniory a řada dalších. 

Podle Českého statistického úřa-
du je na Praze 3 evidováno 13 098 
osob ve věku 65 a více let. Aktivity 
projektu využívají potenciál starší 
populace a cíleně je zapojují do ak-
tuálního společenského dění. Do-
posud se akcí organizovaných třetí 
městskou částí pravidelně zúčastňo-
valy přibližně tři stovky seniorů. Pi-
lotní projekt Trojka pro seniory si 
klade za cíl zapojit několikanásobně 

větší počet občanů v důchodovém 
věku. „Chceme oslovit co nejširší skupi-

nu. Aby si tam prostě každý něco našel,“ 

dodal zástupce starostky Prahy 3 
Ivan Holeček. Senioři se novinky 
dozví na webu městské části, v Rad-

ničních novinách a prostřednictvím 
poštovních schránek. 

-red-

Investiční plány pro příští rok
Návrh rozpočtu na příští rok opět 
počítá s  výraznými investicemi 
do bytového sektoru. Ať již na 
úpravy bytů ve vlastnictví městské 
části Praha 3, tak na revitalizaci 
celých bytových domů. Další část 
projektů je zaměřena na opravy 
školních zařízení.

Rozpočet na rok 2018 pamatuje, 
stejně jako v letošním roce, na zatep-
lování panelových domů. „Budeme po-

kračovat v dlouhodobě největší investiční 

akci městské části, jejíž součástí jsou zejmé-

na celkové rekonstrukce obvodových plášťů 

panelových domů,“ uvedl zástupce sta-
rostky pro investice Ivan Holeček. 

Další fi nanční prostředky budou 
vynaloženy na opravy školních zaří-
zení. Převážně těch základních, kde 
se počítá například s výměnou oken. 
Městská část bude rovněž usilovat o 
zajištění dalších bezbariérových pří-
stupů do škol. Zkrátka nepřijdou ani 
školy mateřské. V září by měla být 

uvedena do provozu MŠ Na Třebe-
šíně, ve které se během jara dovyba-
ví interiér. Počítá se i se zahájením 
výstavby MŠ Buková.

Do fáze realizace by měl postou-
pit také projekt výměny bazénové 
vany ve Sportovním a rekreačním 
areálu Pražačka. „Nyní probíhá vý-

běrové řízení na dodavatele. Chtěli by-

chom, aby byl bazén občanům k dispo-

zici na letní sezonu,“ uvedl zástupce 
starostky Holeček. 

-red-

zpravodajství

Jsi středoškolák a zajímá tě veřejné dění? 
Zapoj se do Středoškolského sněmu 
hlavního města Prahy.
Hlavní město ve spolupráci s Českou středoškolskou unií založilo v předvečer listopadového 
studentského svátku pražský Středoškolský sněm. Projekt pod záštitou radní pro školství Ireny 
Ropkové nabízí studentům středních škol z celé metropole unikátní možnost promlouvat 
do veřejného dění a zlepšovat své argumentační a diskusní dovednosti. Akce se zúčastnili 
i zástupci škol působících na území Prahy 3.

Na Staroměstské radni-
ci bylo 16. listopadu 
opravdu živo. Za účasti 
více než sedmdesáti stu-

dentů zastupujících plnou třetinu 
všech středních škol a odborných 
učilišť v metropoli zde byl pod hla-
vičkou hlavního města a České 
středoškolské unie založen Středo-
školský sněm hlavního města Pra-
hy. „Cílem projektu, který vyvolal vel-

ký zájem studentské veřejnosti i médií, 

je především podpořit zapojení středo-

školáků na rozhodování o věcech, kte-

ré se jich v hlavním městě bezprostřed-

ně dotýkají,“ říká pražská radní pro 
školství Irena Ropková, která celý 
projekt ve spolupráci se studenty 
organizuje.

Na sněmu byli přítomní i zástup-
ci škol působících na území měst-
ské části Praha 3, konkrétně stu-
denti Vyšší odborné školy a Střední 
umělecké školy Václava Hollara 
a rovněž zástupci obchodní akade-
mie v Kubelíkově ulici. „Jsem ráda, 

že mají mladí lidé v Praze zájem o ve-

řejné dění a chtějí se mu aktivně vě-

novat. Vedle participace tento projekt 

ve studentech podpoří navíc i úctu 

k demokratickému způsobu rozhodová-

ní a umožní jim osvojit si některé klíčo-

vé dovednosti, jako je například respekt 

k odlišným názorům či snaha o hledání 

konsenzu a kompromisu,” uvedla rad-
ní Ropková.

Na svém ustavujícím zasedání si 
členové Středoškolského sněmu od-

hlasovali jednací řád a některé další 
organizační záležitosti. Věnovali se 
rovněž tématům, ke kterým se chtějí 
vyjadřovat na svém lednovém zase-
dání. Studenti se shodli, že je nej-
více trápí otázka stravování ve ško-
lách a rovněž doprava v hlavním 
městě, a to třeba v souvislosti se si-
tuací, kdy nelze prokázat zpoždění 
autobusů či tramvají při omlouvání 
absencí ve škole. Těmto a dalším té-
matům se i za účasti odborníků bu-
dou středoškoláci věnovat na svém 
prvním řádném zasedání v lednu 
příštího roku.

Více informací o celém projektu 
lze nalézt na webových stránkách 
snem.praha.eu. 

-red-Radní Irena Ropková (vpravo) s delegáty Středoškolského sněmu hlavního města Prahy.

Senioři při Křížovkářské lize Foto Radko Šťastný
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Druhá debata o projektu Domu 
sociálních služeb
Zástupci městské části Praha 3 již podruhé diskutovali s veřejností o architektonickém návrhu 
k výstavbě Domu sociálních služeb. Stát by měl na místě bývalých jeslí v ulici K Lučinám 
na sídlišti Chmelnice. 

V sálu Střední odborné 
školy stavební a zahrad-
nické se s necelými čtyř-
mi desítkami lidí žijících 

převážně v sousedství plánované 
stavby setkali mimo jiné zástupci 
starostky Ivan Holeček, zodpověd-
ný za oblast investic, David Gregor, 
který má na starosti sociální oblast, 
či autoři samotného návrhu, archi-
tekti Jan Fousek a Daniel Pexa z ate-
liéru FADW. „Obyvatelům okolních 

domů jsme předložili navržené úpravy. 

Kapacita lůžek byla snížena na 118 pro 

trvale ubytované klienty a 9 pro klien-

ty denního stacionáře. Nižší počet by byl 

z hlediska samotného provozu neefek-

tivní,“ uvedl Holeček. Vypracována 
byla také dopravní studie, která oba-

vy místních obyvatel z nárůstu do-
pravní zátěže v dané lokalitě nepo-
tvrdila. V diskusi došlo i na dotazy 
týkající se okolních zelených ploch. 

„Prostředí se vizuálně zlepší a otevře ve-

řejnosti. V rámci dodatečných úprav se 

namísto části nebytových prostor zvětšil 

rozsah zeleně. Zachovali jsme parkovou 

část pro veřejnost, část zahrady pak bude 

přiléhat k objektu a sloužit jako zahrada 

pro klienty,“ vysvětlil přítomným ob-
čanům architekt Fousek.

Debaty se zúčastnilo několik 
desítek občanů. Část z nich, žijí-
cí zejména v nejbližším okolí plá-
nované výstavby, vyjádřila s pro-
jektem nesouhlas pro jeho údajnou 
předimenzovanost.

Zástupce starostky Ivan Holeček 
zopakoval, že jde o strategické roz-
hodnutí městské části, jehož cílem je 

umožnit občanům Prahy 3 důstojně 
dožít v lokalitě, na kterou jsou celý 
život zvyklí. Na otázky, proč dům ne-
lze postavit jinde, uvedl, že Praha 3 
nevlastní jiný pozemek, na kterém by 
dům mohla realizovat a že projekt spl-
ňuje všechny normy. „Stavba je ve všech 

aspektech v souladu s územním plánem, 

s velkou rezervou splňuje požadavky no-

vých Pražských stavebních předpisů i doba 

oslunění okolních domů je nad předepsa-

nými limity,“ doplnil architekt Pexa. 
Zástupce starostky Gregor připo-
mněl také sociální rozměr plánované 
stavby. „Zařízení je potřeba. Městská část 

provozuje dva obdobné domy o kapacitě 

89 lůžek. V tuto chvíli evidujeme dalších 

80 žádostí o umístění. Proto jsme vyhod-

notili toto území, které bylo vždy určeno 

k občanské vybavenosti, jako vhodné k re-

alizaci takovéhoto zařízení.“

Výstavba Domu sociálních slu-
žeb, který městská část plánuje již 
dlouhodobě, by neměla překročit 
200 milionů korun. Projekt nyní po-
soudí na svém dalším jednání Výbor 
pro územní rozvoj, který rozhodne, 
zda jej doporučí ke schválení Radě 
městské části Praha 3. Nad rámec 
povinností by jej poté mělo schvalo-
vat taktéž zastupitelstvo. 

-red-

Poznejte svého okrskáře
Okrskář je kontaktní osoba měst-
ské policie v určené části města, 
která má přehled o dané lokalitě. 
Protože se okrskář v lokalitě pohy-
buje častěji, zná přibližné složení 
obyvatel, aktivní fi rmy a proble-
matická místa, na které je nutné 
častěji dohlížet. 

Okrskář během své služby zaměřu-
je pozornost zejména na to, nedo-
chází-li v lokalitě k trestné činnos-
ti, např. nejsou-li ve zvýšené míře 
vykrádány automobily nebo není-
-li jiným způsobem porušován ve-
řejný klid a pořádek. Strážník řeší 
tyto případy na místě ihned nebo 
předává informace příslušným or-
gánům jako je Policie ČR nebo pří-
slušné odbory Úřadu MČ Praha 3 
apod. Během své služby dále věnuje 
pozornost tomu, zda nedochází ke 
znečišťování veřejného prostranství 
nebo zda se v ulicích neobjevily na-
černo umístěné stojany.

Občané mohou kontaktovat své-
ho okrskáře buď osobně na služeb-
nách Řipská 26 a na Olšanských 
hřbitovech nebo prostřednictvím 
pevné linky 222 025 128. Svého 
okrskáře je možné vyhledat si na 
ofi ciálních webových stránkách 
Městské policie hlavního města 
Prahy v sekci Vyhledání Vašeho 
strážníka.

Představení okrsků
Okrsek č. 1
Hranice okrsku

ul. Seifertova, Husitská, Prokopova, 
Lipanská, Seifertova
Okrskáři: Kamil Málek, Radovan 
Bechný

Okrsek č. 2
Hranice okrsku

Olšanské náměstí, Kubelíkova, Sla-
víkova, Vozová, Italská, Seiferto-
va, Lipanská, Prokopova, Olšanské 
náměstí.
Okrskáři: Milan Blažek, Miroslav 
Bendík, Jaromír Keller

Okrsek č. 3
Hranice okrsku

ul. Vinohradská, nám. Jiřího z Po-
děbrad, Slavíkova, Kubelíkova, Ol-
šanské nám., Jičínská, Vinohradská.
Okrskáři: Jan Živný, Jaroslav Zavřel, 
Jan Habada

Okrsek č. 4
Hranice okrsku

ul. Šrobárova, Korunní, U Vodár-
ny, Vinohradská, U Vinohradského 
hřbitova, Šrobárova
Okrskáři: Václav Rohlena, Jiří Stek-
lý, Augustin Tarabáš

Okrsek č. 5
Hranice okrsku

ul. Vinohradská, Jičínská, Olšanská, 
Jana Želivského, Basilejské náměs-
tí, Malešická, hranice MČ, K Čer-
venému dvoru, Na Třebešíně, hra-
nice MČ, Izraelská, Pod židovskými 
hřbitovy, Vinohradská.
Okrskáři: Jaroslav Šmíd, Miroslav 
Klíma, Pavel Šišpera, Miroslav Jaroš

Okrsek č. 6
Hranice okrsku

ul. Olšanská, Prokopova, Husitská, 
Trocnovská, hranice MČ (park Vít-
kov), Pod Krejcárkem, Jana Želiv-
ského, Olšanská.
Okrskáři: Václav Valenta, Sandra 
Pavlovská, David Smrek

Okrsek č. 7
Hranice okrsku

ul. Malešická, Basilejské nám., Jana 
Želivského, Pod Krejcárkem, hrani-
ce MČ, Na Krejcárku, Hraniční, Je-
seniova, Na Vackově, Malešická.
Okrskáři: Zdeněk Talach, Petr 
Chlopek

Okrsek č. 8
Hranice okrsku

ul. Malešická, Na Vackově, Jeseni-
ova, Hraniční, zahrádkářská osada 
Na Balkáně, hranice MČ, Spojovací, 
hranice MČ, Malešická.
Okrskáři: Josef Herčík, Václav Malý 

-red-

zpravodajství

Taneční odpoledne se Žižkovankou

Na svá mladá léta zavzpomínali senioři v rámci Tanečního odpoledne se Žiž-

kovankou pod taktovkou Petra Soviče.  Tančilo se v  rytmu polky, valčíku či 

mazurky a zazněly písně lidové, moravské či slezské. Další Taneční odpoledne 

proběhne 5. prosince od 14 do 17 hodin. Vstup je zdarma. 

O své zkušenosti se z přítomnými podělila ředitelka Daniela Lusková z Domova U Biřičky 

v Hradci Králové 2x foto Radko Šťastný

Diskutovat přišlo několik desítek občanůVizualizace ateliér FADW

Foto Martin Hošna



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | PROSINEC 2017

zpravodajství

Praha 3 sází a opravuje
Zimní období využívá Praha 3 
k úpravám parků a veřejných pro-
stranství. 

V přes zimu uzavřeném parku Raj-
ská zahrada se aktuálně chystá oprava 
palisádových stěn. Kůly působením 
zemní vlhkosti vyhnily, proto je nutná 
jejich výměna, aby nedošlo k sesouvá-
ní svahů. „Součástí opravy bude i reno-

vace mlatových cest v některých úsecích,“ 
uvedl zástupce starostky pro oblast ži-
votního prostředí Jan Materna. 

Další úpravy se chystají v oblasti síd-
liště Jarov mezi ulicemi Pod Lipa-
mi a Osiková. Odpočinková plocha 
s vyvýšenými betonovými záhony, 
které pocházejí z doby vzniku síd-
liště, již nemá v dnešní době smy-
sl. Dojde proto k jejich odstranění, 
na upraveném terénu bude založen 
trávník a v něm vysazeno celkem 
pět stromů, z toho čtyři v řadě po-
dél chodníku v Osikové ulici. „Nová 

úprava povede k větší přehlednosti 

a ke zvýšení estetické i funkční hodno-

ty prostoru v návaznosti na okolní ve-

řejnou zeleň,“ vysvětlil Jan Materna. 
K zahájení prací dojde na přelomu 
listopadu a prosince.

Praha 3 také na podzim obnovi-
la své květinové záhony. Jako každo-
ročně proběhla podzimní výsadba 
dvouletek a cibulovin. Ty vystřída-
ly již dožívající letničky. V současné 
době se můžeme na záhonech potě-
šit pohledem na violky „macešky“. 
Ty mají květy již nyní, přes zimní ob-
dobí na záhonech přežijí a s přícho-
dem jara rozkvetou naplno. Spolu 
s nimi byly vysazeny cibule tulipánů 
a narcisů, které se objeví na jaře, kdy 
záhony dosáhnou největšího efektu. 

Narcisy rozkvétají zpravidla dříve, 
v příštím roce to bude na Hollarově 
a Basilejském náměstí. Na ostatních 
záhonech pokvetou v rozmanitých 
barvách tulipány. 

Kromě aktuální obnovy lipové 
aleje v Radhošťské ulici se během 
zimního období, v závislosti na po-
větrnostních podmínkách, počítá 
s výsadbou deseti stromů na plo-
chách veřejné zeleně, z toho nej-
větší počet v parku Židovské pece. 
Na Škroupově náměstí přibyde osm 
javorů, z toho čtyři nahradí kusy 
uhynulé v důsledku extrémního su-
cha předchozích let. 

 Katka Maršálová

Děti na Jarově se saunují ve škole
Saunování detoxikuje organis-
mus a  zároveň posiluje imunitu 
a  příznivě působí na  respiračně 
oslabené a astmatiky. Na vlastní 
kůži to od října mohou vyzkoušet 
děti ze školy a školky Jarov, které 
mají možnost navštěvovat novou 
saunu přímo v areálu školy.  

„Sauna funguje od října pro děti z ma-

teřské školy a od listopadu se připojila 

i školní družina,“ říká ředitel ško-
ly Stanislav Šebl. Děti přihlášené 
k saunování se podle nastaveného 
systému do sauny dostanou jednou 
za 14 dní. Všemu předchází písem-
ný souhlas rodičů a musejí mít také 
potvrzení od svého pediatra. „Zá-

jem je velký a naší snahou je, aby se 

vysaunovalo co nejvíce dětí. Hledáme 

režim, jak to co nejlépe skloubit s ostat-

ními odpoledními aktivitami a krouž-

ky. Jediným omezením je zdravotní 

stav dítěte,“ vysvětluje ředitel školy. 
Děti chodí do sauny v dívčích nebo 
chlapeckých skupinách ve stře-
du a ve čtvrtek, uvažuje se i o pá-
tečních termínech. V sauně na ně 
dohlíží proškolený personál ze za-
městnanců školy, kteří absolvovali 
saunařský kurz.   

Umístění sauny do školy a škol-
ky na Jarově koresponduje s jejím 

zaměřením na zdravý životní styl. 
„Sledujeme pobyt dětí venku při kaž-

dém počasí a jeho intenzitu, pitný re-

žim, zaměřujeme se na zdravý jídelní-

ček. Ve školní kuchyni se snažíme vařit 

zásadně z čerstvých surovin a používat 

polotovary jen minimálně. Jezdíme 

s dětmi na ozdravné pobyty,“ vyjme-
novává aktivity ředitel Šebl. Sauno-
vání podle něj bude probíhat celý 
rok, nejen v zimních měsících. „Pro 

děti se slabým dýcháním nebo sennou 

rýmou je to vhodné i v květnu.“ Sau-
nování je součástí projektu Zdravé 
děti na Trojce, který zaštiťuje Pra-

ha 3 a hradí také náklady spojené 
s provozem. 

Školní saunu nechala vybudo-
vat městská část v rámci komplex-
ní rekonstrukce přízemního traktu 
školy, během kterého došlo k re-
konstrukci školní kuchyně a jídel-
ny, která byla vybavena moderními 
technologiemi a vzduchotechni-
kou. V přízemí byly vybudovány 
čtyři specializované školní učebny. 
Sauna ve sklepních prostorách má 
také vlastní relaxační zázemí, šatny, 
sprchy a sociální zařízení. 

  Katka Maršálová

Nová solná jeskyně je pro děti z Prahy 3
Děti ze škol a školek z Prahy 3 budou mít možnost zdarma navštěvovat solnou jeskyni. Nápad 
umožnit dětem pobyt v prostředí, které simuluje přímořské klima, je součástí projektu Zdravé děti 
na Trojce, který připravila Praha 3. 

Solnou jeskyni Praha 3 vy-
budovala ve sklepních pro-
storách na strategicky vý-
hodném, dostupném místě 

na základní škole nám. J. z Podě-
brad. Ve zkušebním provozu ji 
od konce listopadu navštěvují děti 
z mateřských a základních škol. 
„O návštěvu projevilo zájem devět 

školek a školní družiny z pěti škol,“ 

upřesňuje ředitel školy Miroslav 
Šoukal, který umístění solné jes-
kyně ve škole uvítal, přestože to 
přináší řadu organizačních staros-
tí. Dopoledne je určeno školko-
vým dětem, odpoledne družinám. 
Děti jeskyni navštěvují se souhla-
sem rodičů a stráví v ní 45 minut. 
„Jde o prostředí plné světýlek a pří-

jemné hudby, které má pozitivní vliv 

na zdraví i na psychiku dětí. A prá-

vě o to nám v projektu Zdravé děti 

na Trojce jde především,“ říká radní 
pro školství Jaroslava Suková.

 Je obecně známo, že sůl ob-
sažená ve vzduchu solné jeskyně 
uvolňuje dýchací cesty, pomáhá 
také na ekzémy a astma.

Budování solné jeskyně včetně 
zázemí probíhalo během loňské-
ho školního roku. „Iniciativa vzešla 

od MČ Praha 3, vytipovali naši ško-

lu a já jsem vytipoval vhodné prostory, 

nevyužívanou dílnu a sklad,“ vysvět-
luje ředitel Šoukal. Děti mají v jes-
kyni k dispozici 25 lehátek. „Solná 

jeskyně má relaxační charakter, děti by 

tu měly odpočívat a poslouchat hud-

bu nebo pohádky, ale pro ty menší je 

v ní hrací koutek a je vybavena hrač-

kami,“ říká ředitel. Teplota v jesky-
ni je nastavena na příjemných 22 
stupňů. O provoz jeskyně se stará 
vyškolený personál. Veškeré nákla-
dy spojené s vybudováním jeskyně 
i s jejím provozem hradí městská 
část.  

red

Saunu budou moci od nového roku využívat i děti z ostatních MŠ a ZŠ z Prahy 3

 Foto Miroslav Fehér

Foto Katka Maršálová

Děti mají v jeskyni k dispozici 25 lehátek Foto Katka Maršálová

Projekt Zdravé děti na Trojce zahájen
V září 2017 schválila Rada MČ Pra-

ha 3 záměr projektu Zdravé děti 

na  Trojce s  cílem pomoci při pre-

venci a výchově dětí a žáků našich 

škol v různých oblastech jejich živo-

ta. Otevřená forma dává možnost 

zahrnout do projektu dílčí programy 

stávající i  nové, zaměřené na  pre-

venci a  prolínání fyzické a  psy-

chické odolnosti. Protože se jedná 

o narůstající počet aktivit, bylo zpra-

cováno logo, díky kterému bude 

snadné všechny činnosti zahrnuté 

do  projektu, identifi kovat. Postava 

s  ptáčkem vyjadřuje symbol klidu 

a harmonie s přírodou.  -red-
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Do Žižkovského betléma spěje sedm 
nových postav
„Myšlenka, aby městská část Praha 3 měla svůj betlém, vznikla již před lety. Proto jsem oslovila 
Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově náměstí, kde se za pomoci pedagogů a studentů 
a podle výtvarné koncepce Richarda Peška nakonec zrodil netradiční betlém, jímž se může 
pochlubit jen naše městská část. A těší mě, že Žižkovský betlém je už vlastně zavedený pojem,“ 
říká starostka Vladislava Hujová úvodem knihy Postavy Žižkovského betléma. 

Každým rokem přibýva-
jí nové postavičky, které 
jsou typické pro svérázný 
Žižkov i Vinohrady. Po-

stupně vzniká pozoruhodné dílo. Je 
tu model schodů, jež jsou v Rokyca-
nově ulici vstupní branou na dolní 
Žižkov, nechybí typické pavlače, si-
lueta Vítkova a památníku.

Betlém vzdává hold „zaklada-
telům“ Žižkova, kteří se podíleli 
na tom, že roku 1881 byla naše čtvrť 
povýšena na město, dále význam-
ným výtvarníkům a literátům, kteří 
zde prožili část svého života nebo 
na Prahu 3 zavzpomínali ve svém 
díle. Jsou tu i postavy jako Jára Ci-

mrman, podle něhož je pojmenova-
né divadlo ve Štítného ulici, svatá 
rodinka, kterou tvoří Marie a Josef 
s Ježíškem v moderním kočárku 
a mnohé další.

A letos betlém doplní sedm no-
vých! Objeví se Velký Vont, tajemná 
postava Foglarova románu ze Stína-

del s ježkem v kleci, který je sym-
bolem velkého vontství, je to Ši-
roko. Voňavá jelítka, tučný bůček, 
křehká svíčková, kdo by si nedo-
přál takový nedělní oběd, který na-
bízí Žižkovský řezník. Toyen, pod 
tímto záhadným pseudonymem se 
skrývala avantgardní malířka Marie 
Čermínová, která bydlela na Žižko-
vě v Krásově ulici. Za otce českého 
skautingu je považován profesor tě-
locviku Antonín Benjamin Svojsík, 
který založil první oddíl na Žižko-
vě už v roce 1911. Kamelot, poulič-
ní prodavač novin, který nabízel 
tiskoviny na veřejném prostranství 

od poloviny 19. století. Žižkovská 
drbna je ta, která všechno všem řek-
ne a je ráda, že to tomu dotyčnému 
ublíží. A nemůže chybět autor svě-
toznámého románu Osudy dobrého 
vojáka Švejka Jaroslav Hašek, který 
začal psát své stěžejní dílo na Žiž-
kově, kde bydlel u přítele Fran-
ty Sauera v Husově ulici v domě 
U Zlatého anděla.

Žižkovský betlém tím dospěl 
takřka do fi nální podoby, protože 
kromě nových postav se rozrůstají 
i kulisy Žižkova. „Asociuje dobu po-

čátku 20. století. Postavy betléma jsou 

průřezem společnosti té doby, některé 

smyšlené, jiné konkrétní, všechny však 

mají nějakou vazbu k Žižkovu. Celkově 

má betlém působit jako stará zarámo-

vaná, ručně kolorovaná fotografi e. Fi-

gury jsou nejprve modelované a posléze 

odlité z kompozitní akrylátové pryskyři-

ce. Výška jednotlivých postav je asi 30 

centimetrů,“ říká Richard Pešek, au-
tor fi gur a výtvarné koncepce, peda-
gog ze Střední uměleckoprůmyslo-
vé školy.

 A k návštěvě vás srdečně zve 
i starostka Vladislava Hujová: „Vě-

řím, že během adventních svátků pobaví 

a potěší každého, kdo zavítá od 4. pro-

since do informačního centra v blízkosti 

náměstí Jiřího z Poděbrad.“ 
 Foto Radko Šťastný, text Jan Dvořák

zpravodajství

Kamelot

Žižkovská drbna 

Toyen Jaroslav Hašek Žižkovský řezník

ŠirokoA. B. Svojsík

Radnice vydává kalendář 2018

Stalo se již tradicí, že radnice vydává buď stolní nebo nástěnný kalendář. Ten-

tokrát připravila autorský nástěnný kalendář Martina Velíška. V mnoha nápa-

ditých kresbách naleznete řadu výjevů a událostí z Prahy 3. 

Čtrnáctilistý kalendář ležatého formátu 35x30cm bude slavnostně pokřtěn 

na  vernisáži výstavy Martina Velíška v  Galerii Toyen v  informačním centru 

na  nám. Jiřího z  Poděbrad. Od  5. prosince si ho zde můžete za 200 Kč 

 zakoupit. 

-red-

Postavy 
Žižkovského 

betléma
Barevná publikace, napsal 

Martin Hošna a Richard Pešek, 

fotografi e Richard Pešek, obál-

ka a typografi cká úprava Diana 

Delevová, vydala městská část 

Praha 3, 2017, 60 stran.

Publikaci si můžete zakoupit 

v informačním centru.
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Pietní akt ke dni válečných veteránů 
na Olšanských hřbitovech
Den válečných veteránů u nás vstupuje stále více do povědomí. Největší tradici má ale stále 
ve Velké Británii. V České republice je tento významný svátek připomínán od roku 2001. 11. listopad 
byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport 
u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly 
na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel 
spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger.   

Symbolem tohoto výročí se 
stal květ vlčího máku. Vlčí 
máky v klopě mají v listo-
padu politici, novináři, do-

konce i sportovci. Odmítají je nosit 
jen přesvědčení pacifi sté nebo lidé, 
kterým se nelíbí angažmá Británie 
v moderních konfl iktech, protože se 
vzpomíná i na veterány třeba irácké 
nebo afghánské kampaně. Tato tra-
dice se odvozuje od básně kanad-
ského lékaře Johna McCraeho, který 
ji napsal v roce 1915 poté, co v bit-
vě u Ypres přišel o svého nejlepšího 
přítele. Báseň se jmenuje In Flan-
ders Fields (Na fl anderských polích) 
a popisuje, jak idylicky všude ko-
lem kvetou vlčí máky, zatímco vojáci 
umírají. 

Letos jsme si tento významný svá-
tek připomněli i u nás na Praze 3. 

Správa pražských hřbitovů ve 
spolupráci s městskou části Pra-
ha 3 uspořádala Pietní akt k uctě-
ní památky obětí 1. světové války, 
který se uskutečnil v sobotu 11. 
listopadu ve 14.00 na Olšanských 
hřbitovech.

Pietní akt proběhl u nově zre-
novovaného ossaria. Ossarium se 
vstupním objektem s nápisem Obě-
tem světové války tvoří dominan-
tu Čestného vojenského pohřebiště 
obětí 1. světové války na Olšanských 
hřbitovech. 

Jeho stavba podle projektu arch. 
Břetislava Svobody byla dokonče-
na roku 1930. V tomto roce zde byly 
pod žulovou dlažbu uloženy ostat-
ky více jak 3 000 vojáků, zemřelých 
v Praze v letech 1914–1918, většinou 
na následky válečných útrap a zra-

nění. Jejich hroby se do té doby na-
cházely roztroušené po hřbitovech 
v celé Praze. V ossariu a jeho okolí 
jsou pohřbeni vojáci mnoha národ-
ností: Bosňáci, Češi, Černohorci, 
Chorvati, Italové, Maďaři, Němci, 
Poláci, Rakušané, Rumuni, Slovin-
ci, Slováci, Srbové či Ukrajinci.

V roce 2015 byla Správou praž-
ských hřbitovů ve spolupráci s Mi-
nisterstvem obrany zahájena nároč-
ná revitalizace ossaria, která byla 
v letošním roce završena zpětným 
uložením ostatků všech vojáků 
do jeho podzemních prostor, které 
se tak opět stalo důstojným místem 
jejich spočinutí. 

-red-

Nově zrenovované ossarium Foto Radko Šťastný

Trhy na Jiřáku prodělaly rok plný změn 
Organizace trhů na  Jiřáku sklí-
zí ze strany návštěvníků pozitivní 
ohlasy. Kromě kvalitních produk-
tů se trhy staly i součástí kulturní-
ho života a místem setkávání lidí 
na Trojce. Nově nabízí řadu tema-
tických doprovodných akcí, jak se 
mohou přesvědčit návštěvníci i bě-
hem adventních dnů. 

Trhy na Jiřáku uzavřou letošní se-
zonu až 23. 12. Do té doby mají ná-
vštěvníci možnost nákupu každý 
den od středy do pátku od 8 do 18 
hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin 
a kromě stabilní nabídky nebu-
de chybět mikulášský a adventní 
program.  

Pokud jste trhy na Jiřáku letos 
navštívili, určitě jste si všimli, že pro-
dělaly řadu pozitivních změn. „Udě-

lali jsme hodně změn k lepšímu a jsem 

rád, že si občané všimli práce, kterou 

jsme na trzích odvedli,“ hodnotí rok 
zástupce starostky Alexander Bellu 
a dodává „Dostávám ohromnou pozi-

tivní zpětnou vazbu, která mě motivuje 

trhy dále vylepšovat.“ Od letošní sezo-
ny totiž organizuje trhy přímo sama 
městská část a nová koncepce trhy 
obohatila.

I pokud nepatříte mezi pravidel-
né návštěvníky, určitě jste si všimli 
malého dřevěného domku. V něm 
se skrývá nové infocentrum farmář-
ských trhů. Právě tady mají návštěv-
níci možnost zanechat organizáto-
rům svoje připomínky, dotazy či 
komentáře. „Veškerou zpětnou vazbu 

pečlivě procházíme a vyhodnocujeme. 

A pokud jste již dotazník s připomínka-

mi odevzdali, můžete si zde během léta 

zdarma zapůjčit různé společenské hry, 

karty, kostky a jiné. Trhy v nové koncep-

ci totiž nejsou pouze o nákupu kvalitních 

lokálních potravin, ale také o setkávání 

lidí,“ říká zástupce starostky Alexan-
der Bellu. Na trzích si lze koupit 
výbornou kávu nebo jídlo, posedět 
s přáteli a strávit tak na Jiřáku celé 
odpoledne.  

Nový rozměr pomoci vnesla 
na trhy i spolupráce s nadací Asan-
te Kenya, která pomáhá vzdělávání 
dětem v odlehlých oblastech Keni. 
Trhy navíc vytrvale propagují čes-
ké výrobky, a to nejen prostřednic-
tvím našich farmářů, ale i zapojením 
do celostátních projektů, jako je tře-
ba Ryba na talíři (cílem projektu je 
podpořit české producenty a pro-
dejce ryb). V modrém food karava-

nu zájemci kromě skvělé kávy a jídla 
dostali informace o Česko-němec-
kém kulturním jaru. 

Zásadní novinkou je důraz 
na pravidelné pořádání tematických 
akcí. Je to sice organizačně náročné, 
nicméně trhy to posouvá do zcela 
nové roviny. Na Jiřáku si letos ná-
vštěvníci mohli užít dýňové slav-
nosti spojené s vyřezáváním dýní 
a lampionovým průvodem, nebo Ve-
likonoční trhy s malováním vajíček, 
divadlem a širokým programem pro 
děti. Dospělé na druhé straně zau-
jaly říjnové zabijačkové hody, které 
se uskutečnily ve spolupráci s jatka-
mi Volduchy, nebo degustaci růžo-
vých vín v květnu. Maminky si o Dni 
matek odnesly desítky nádherných 
rozkvetlých tulipánů. Během roku 
se na trzích na Jiřáku vystřídala 
řada kapel, například Lovesong or-
chestra, Johny blues nebo Circus 
Brothers. 

Nedílnou součástí trhů, na kte-
ré neúnavně pracujeme, je pohodlí, 
servis a informovanost pro nakupu-
jící. „Spustili jsme nové webové stránky, 

rozjeli pravidelnou komunikaci přes so-

ciální sítě, vyrobili desítky ekologických 

tašek pro vaše nákupy a natočili desít-

ky informačních medailonků, kde vám 

představujeme naše prodejce,“ popisu-
je úspěšný rok trhů pod taktovkou 
radnice Alexander Bellu. 

O tom, co nového přinesou trhy 
v příštím roce, budou návštěvníci 
pravidelně informováni i prostřed-
nictvím Radničních novin. 

-red-
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„Strašidla Žižkovem 
povinná“ jsou ve výběru 
nejlepších knih 
pro děti a mládež 
Pavel Vrána spisovatel a duchovní otec ostrova 
čtení Tapatanu z. s. se považuje za Žižkováka každým 
coulem. Společně s básníkem a spisovatelem 
Jiřím Žáčkem vedou děti k literatuře a nenásilnou 
formou vzbuzují jejich zájem o čtení.

Dvojjediný soubor příbě-
hů strašidel z pražského 
Žižkova vrhá své čtená-
ře do míst s velice silnou 

koncentrací většinou obyčejných li-
diček, kterým se nějak nepodařilo 
zůstat milými a laskavými Žižková-
ky a tak třeba i někoho zamordovali. 
Než však stačila přijít spravedlnost 
světská, ti nahoře si to s nimi vyřídili 
po svém. Někdy i dost zajímavě.

Ne každé strašidlo je strašlivé, 
jsou i strašidla dobromyslná a někte-

rá dokonce i legrační. Učí nás smát 
se, a to je ještě lepší než se bát. Spřá-
telme se s nimi, nebo se alespoň na-
učme žít s nimi v míru.

Dvojkniha Strašidla Žižkovem 
povinná a Žižkovské strašidel-
no byla zařazena do výběru Svazu 
knihkupců a nakladatelů, kteří kaž-
doročně sestavují seznam nejlepších 
knih pro děti. Projekt se nazývá Nej-
lepší knihy dětem. „Činnost Tapatanu 

dlouhodobě podporujeme, jelikož jejich 

programy vedou děti k literatuře skvělou 

nenásilnou formou,“ komentuje Ale-
xander Bellu.

Jak je to možné, že spisovatel Pa-
vel Vrána zná tolik strašidel? Kdo 
chce znát odpověď na tuto otáz-
ku, sežene si třetí díl Strašidelna 
vycházejícího začátkem prosince, 
kde hned v prvním příběhu prozra-
dí vše o něm básník a spisovatel Jiří 
Žáček.  

 -red-

zpravodajství

Pestré Vánoce v Atriu na Žižkově 
Prosincový program Atria na Žiž-
kově (Čajkovského 12/12a) nabízí 
barvitou programovou skladbu 
vánočních koncertů, plných koled 
i klasiky a ostatních vánočně la-
děných programů pro dospělé i ty 
malé. S dětmi přijďte např. na vý-
tvarně hudební dílnu či Mikuláš-
skou besídku, kde nebude chybět 
zábava, vánoční atmosféra, ale 
hlavně ani nadílka pro děti.  

Mikulášská nadílka v Atriu od-
startuje prosincový program hned 
v sobotu 2. 12. Přímo ve foyeru ná-
vštěvníky uvítá klaun, který jim až 
do příchodu Mikuláše s andělem 
a čertem bude dělat společnost. 
Legrácky a různé triky doplní ve-
selé a známé melodie z fi lmů v po-
dání skvělého klavíristy, varhaníka 
a skladatele Michala Šupáka. Na-
konec se děti po příchodu známé 
trojice – Mikuláše, čerta a anděla, 
dočkají něčeho dobrého v balíčku 
od samotného Mikuláše. 

Benewitzovo kvarteto, které je 
v mezinárodním měřítku špičko-
vým komorním souborem, vystoupí 
7. 12. s poctivou komorní klasickou 
hudbou. Pro letošní sezonu bylo 
vyhlášeno residenčním souborem 
Českého spolku pro komorní hud-
bu a v Atriu představí skladby M. 
Weinberga – Klavírní kvintet op. 18 
a D. Šostakoviče – Klavírní kvintet 
g moll, op. 57. 

Hned následující sobotu je při-
pravena další akce pro děti. Perlová 
řeka, to je název výtvarně hudební 
kreativní dílny, kterou povedou re-
nomovaní výtvarníci a hudebníci. 

Dílnu provází napínavý detektiv-
ní příběh, kde bude výsledkem do-
padení pachatele trestného činu. 
V průběhu workshopu děti také na-
vštíví současnou výstavu dvou vy-
nikajících výtvarnic Stanislavy Kar-
bušické a Anny Ročňové s názvem 
Olej ve zdejší galerii. 

Už 13. 12. si diváci užijí Vánoce, 
koledy, sólovou a čtyřruční klavírní 
hru, podmanivou hudbu plnou hu-
debních hádanek. Na pódiu v kapli 
to vše představí výjimečná pianist-
ka, skladatelka, aranžérka a pro-
ducentka Beata Hlavenková. Beata 
patří v současné době k nejvyhle-
dávanějším žánrově svobodným 
muzikantům, spolupracuje s mno-
ha dalšími hudebníky, jako např. 
s Lenkou Dusilovou a je držitelkou 

prestižního ocenění Anděl v katego-
rii jazz a blues. Součástí tohoto kon-
certu v Atriu bude křest jejího nové-
ho alba Bethlehem, které brzy vyjde 
na labelu AnimalMusic. A aby toho 
nebylo málo, výtvarník Milan Starý, 
který je spojen s bookletem alba, vy-
staví v kavárně Atria několik svých 
prací.  

V Atriu je Ivan Ženatý již tra-
dičním hostem. Odborná kritika, 
posluchači i hudební kolegové jej 
označují za nejvýznamnějšího čes-
kého houslistu současnosti. Opako-
vaně hostuje se slavnými mezinárod-
ními tělesy jako je BBC Symphony 
Orchestra London, Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks, 
Berliner Symphoniker, Orchesta 
Nacional de Madrid, ale i přední-
mi českými orchestry jako je Česká 
fi lharmonie, FOK či Symfonický or-
chestr Českého rozhlasu. Houslo-
vý recitál za doprovodu klavíristy 
Martina Kasíka v sobotu 16. 12. má 
na programu L. van Beethovena 
a C. Francka. 

Pestrý program v Atriu se líbí 
i zástupci starostky, Alexanderovi 
Bellu: „Jako většina lidí samozřejmě 

miluji vánoční atmosféru. Má v sobě 

klid, sváteční pohodu a tajemnou krásu 

a stojí za to si ji každoročně užívat napl-

no. Vánoce, se kterými se setkáte v Atriu 

na Žižkově, jsou zároveň tradiční, ale 

také tvůrčí a soudobé,“ a doplňuje: 
„Kromě houslového virtuosa Ivana Že-

natého si určitě nenechám ujít vánoční 

koncert skvělé Beaty Hlavenkové. Její 

hudbu vnímám jako výjimečný zážitek, 

který určitě doporučuji i ostatním.“ 
 -red-

Přijďte se zasnít do galerie 
V  Galerii pod radnicí připravila 
Praha 3 výstavu Martina Michaela 
Stiltenna. Zájemci ji mohou zhléd-
nout zdarma až do 27. prosince.   

Nepřehlédnutelnou a důležitou roli 
v autorově tvorbě zastává svět snů 
a snění. „Je to pramen a občas valící 

se hluboký proud kdesi v krajině za zr-

cadlem, z kterého autor čerpá, který 

protkává a vzájemně propojuje tvorbu 

a divák je často tímto proudem syrové-

ho záznamu vnitřních dějů, prožitků 

a následných emocionálních struktur 

zasažen. Z těch rozlehlých niterných 

krajů si tvůrce také přináší onu nede-

fi novatelnou esenci imaginace. Díky ní 

pak z díla vyvstává ,cosi dávného‘, cosi, 

co jakoby na tomto světě čekalo na své 

probuzení a snad ani není z tohoto svě-

ta,“ charakterizuje Stiltennovo dílo 
prof. Prokop. Martin Michael Stil-
tenn (nar. 1974) se vyučil jako je-
den z posledních v dnes již zanik-
lém řemesle knofl íkář – perleťář.  
Nikdy nestudoval uměleckou ško-
lu a svá díla vytváří nekonvenční-
mi a mnohdy i kuriózními technic-
kými postupy. V díle často používá 
vedle nalezených věcí, které tím-
to opět uvádí do koloběhu života, 
mnohdy v opačné pozici, než byly 
původně určeny, kusy starých reza-
vých plechů. Nejde ale ani tak o ko-
rozi hmotnou, jako spíše o korozi 
samotné lidské existence. Prováza-
nost mezi dílem a divákem je o to 
intenzivnější. Vedle výtvarné tvorby 
se Stiltenn věnuje autorskému psa-
ní, tvorbě animovaných fi lmů for-
mou pixilace, a také fotografování. 

Výstavu lze zhlédnout každý den 
od 8 hod., v Po a St do 18 hod. a v Út 
a Čt do 16 hod. a v Pá do 14 hod. 

-red-

Bennewitzovo kvarteto

EXIT – strukturální olejomalba na plátně

Spisovatel Pavel Vrána při autorském čtení

MADONA TICHÁ – SOUČASNÁ II. – akryl, 

zlatá gutta, dřevo
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Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 2. 11. 2017 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala paní zástupkyně starostky Jaroslava Suková.

Z redakční pošty
Díky Praze 3

I když bydlím na okraji Prahy, rok 

co rok chodím 11. listopadu 

na  náměstí Jiřího z  Poděbrad. 

Městská část Praha 3 tam totiž 

pravidelně pořádá Svatomartin-

ské slavnosti. Za  uskutečnění 

této úžasné akce bych chtěl po-

děkovat paní starostce i  všem 

organizátorům z  městské části 

Praha 3. Zasílám jim proto ale-

spoň krátkou básničku:

Na svatého Martina

na nebi visí bílá peřina.

Na Jiřáku pečou husičku

pro moji chuť i dušičku.

Rozlévají víno martinské,

Praze 3 patří mé díky dětinské.

Pavel Kyselák, Praha 

Vážená redakce,

v listopadovém čísle Radničních 

novin mne mimořádně zaujala 

dvě témata:

Klinika 
Obávám se, že přes veškeré úsilí 

včetně soudního rozhodnutí je 

Klinika boj proti větrným mlýnům. 

Poté, co Piráti ve  sněmovních 

volbách se ukázali jako nejsilnější 

strana na  Praze 3 (díky redakci 

za zveřejnění výsledků!), je téměř 

jisté, že komunální volby na pod-

zim 2018 budou kopírovat tento 

volební výsledek a  Piráti nejspíš 

v  koalici se Zelenými ovládnou 

radnici Prahy 3. Informovaný 

a prozíravý občan dnes již ví, že 

Piráti přes ofi ciální veřejné prokla-

mace minimálně tolerují, ne-li 

sympatizují se squatery, anar-

chisty a Antifou. Za této politické 

konstelace perspektiva, že se 

řádným způsobem podaří kauzu 

Klinika jednou provždy vyřešit, se 

– alespoň podle mého názoru – 

blíží nule. Klinika má silnou pod-

poru mezi mladou generací do 30 

let; před časem jsem se o  tom 

mohl přesvědčit přihlížeje mani-

festačnímu průvodu na podporu 

Kliniky z Jeseniovy ul. na nám. Ji-

řího z  Poděbrad, procházejícímu 

o síle prvomájového průvodu pod 

mými okny. Silně se obávám, že 

pokud se nezákonnou okupaci 

Kliniky nepodaří ukončit do  příš-

tích komunálních voleb, nepodaří 

se ji vyřešit minimálně po celé dal-

ší volební období.

Protisměrné cyklostezky 
Jsem zásadně proti, jednak jako 

řidič, jednak jako chodec, neboť 

je považuji za další posílení anar-

chie, tentokrát v dopravě. Vítám 

negativní stanovisko policie i za-

stupitelů napříč politickým spekt-

rem, bohužel až na  Zeleného 

p.  Ruta, což je ovšem typické. 

Jsem proti bezhlavému ustupo-

vání a  zvýhodňování cyklistů, 

za jehož nejnebezpečnější formu 

považuji nepřípustnou toleranci 

vůči jízdám cyklistů po  chodní-

cích a  považuji za  nutné, aby 

městská policie tento nešvar po-

stihovala mnohem důsledněji 

a  efektivněji. V  dubnu t. r. 

na chodníku před naším domem 

6letá dívenka na kole zezadu na-

razila do  mé 76leté manželky. 

Ta, překvapená a  nepřipravená 

upadla na obličej. Třebaže bez-

prostřední lékařské vyšetření 

neodhalilo závažnější poranění, 

v  poslední době se začaly 

u  manželky projevovat poruchy 

rovnováhy. Lékaři nemohou se 

stoprocentní jistotou vyloučit 

příčinnou souvislost s  tehdejším 

karambolem. Považuji proto 

za nutné v rámci zpřísněného re-

žimu pro cyklisty důrazně apelo-

vat i na rodiče, aby nepovolovali 

svým dětem jízdu na kolech v uli-

cích, potažmo po chodnících.

S pozdravem

Ing. Milan Svoboda, Praha 3

Dobrý den vážení,

obracím se na  redakci Radnič-

ních novin s  jednou prosbou. 

V minulých letech se radnice MČ 

Praha 3 stala majitelem fotbalo-

vého stadionu, kde působí Vikto-

ria Žižkov. Nechci se zmiňovat 

o  prapodivných okolnostech při 

koupi a převzetí stadionu, ale rád 

bych upozornil na jeden problém 

přetrvávající do  dnešních dnů, 

a to tristní stav rozhlasového za-

řízení. Při zápasech není ani 

na hlavní tribuně slyšet hlasatele, 

natož na  jižní tribuně. Je zábav-

né, že hlasatel se snaží občas 

uklidnit fanoušky soupeře (např. 

FK Opava), ale ti jej nemohou 

slyšet, když ozvučení nefunguje. 

Je to tedy pouze šaškárna pro 

případnou stížnost, že hlasatel 

neupozornil na  nepřístojné cho-

vání. Tato situace trvá již od pře-

vzetí stadionu radnicí. Na  hlavu 

starostky se při zápasech snáší 

posměch, že není schopna zajis-

tit jednoduchou prozatímní opra-

vu (natažení pár drátů a připojení 

těch co se rozpojily) než bude mít 

radnice schválený projekt, ale 

stará se o  svého mazlíčka při 

svátku „Světového dne zvířat“ 

na Parukářce. O projektu jsem se 

dověděl na stadionu při fotbalo-

vém zápase. Jak by jí asi bylo, 

když by náhodou něco opět za-

hajovala a nebylo ji slyšet. To by 

pravděpodobně zapříčinilo oka-

mžitou nápravu s případným po-

stihem odpovědných pracovníků 

(teoreticky). 

Doufám, že tento můj příspě-

vek se stane podnětem pro ně-

kterého vašeho redaktora 

k  osobnímu zjištění nedůstojné 

situace pro radnici MČ Praha 3 

a napsání článku do vašich no-

vin a  pak se snad radnice roz-

houpá k nápravě. Vždyť i fotba-

loví fanoušci jsou také voliči.

S pozdravem
Jaroslav Benda

Sakrální památky v Praze 3
V minulém vydání Radničních novin na str. 7 je nepřesně uvedeno, že publikace 

je k dispozici zdarma. Zdarma byla k dispozici pouze při slavnostním představení. 

Nyní si ji můžete koupit v Informačním centru MČ za cenu 100,- Kč.  Redakce

V parkovací zóně bude 
o Vánocích opět stání bez omezení

Městská část Praha 3 chce i letos během 
Vánoc vyjít vstříc svým občanům a zajistit pro 
jejich rodiny, přátele a známé, kteří je přijedou 
o svátcích navštívit, bezproblémové parkování. 

Proto budou zóny placeného stání v Praze 3 
v období 23. 12. 2017 až do 1. 1. 2018 zdarma.

www.podnikatel-roku-praha3.cz

 
 

 

 Hlasujte 
do 31. prosince

Praha 3 volí ty nejlepší podnikatele a živnostníky za rok 2017. 
Ve dvoukolové anketě máte jako obyvatelé třetí městské čás-
ti možnost jak nominovat, tak i hlasovat, odborná porota poté 
vybere vítěze. Radnice chce soukromníkům pomoci s rozvojem 
služeb. 

Hlasovat můžete vždy pro jednoho nominovaného podnikate-
le nebo živnostníka v každé ze čtyř níže uvedených kategorií. 
Oceňte jejich přínos svým hlasem! Odevzdávat své hlasy může-
te do 31. 12. 2017 a to v každé kategorii vždy pouze jednou. 
Do druhého kola soutěže poté postoupí 5 semifi nalistů z každé 
kategorie s největším počtem hlasů. 

Vyhlášení podnikatele roku proběhne v lednu.
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rozhovor

„Kardiochirurg se musí umět rychle 
a správně rozhodovat,“ říká Jan Pirk 
Na Žižkově žije kardiochirurg již od roku 1971, miluje maratony a je častým běžcem tratí 
na Pražačce. Jan Pirk patří právem mezi nejlepší experty na onemocnění srdce a ročně zvládne 
okolo 220 operací. Profesor Pirk bude také hostem v informačním centru, kde 5. prosince 
proběhne další komponovaný večer s Martinem Severou. 

Jak si udržujete zdravý životní styl? 
Pomáhá vám k tomu vaše profese?
Profese jako taková určitě nepomá-
há. Naopak, vzhledem k nepravidel-
né životosprávě – různě dlouhé ope-
race, noční služby, se musím snažit 
sportováním kompenzovat tyto ne-
zdravé vlivy. Na druhou stranu mám 
možnost pravidelně si nechat vyšetřit 
srdce svými kolegy, což také činím. 

Jste vášnivý sportovec a rád běhá-
te. Kde na Žižkově to máte nejra-
ději?
Na Žižkově nejraději běhám od nás, 
tedy z oblasti Balkánu, na Vítkov, 
kde mám asi tříkilometrový okruh 
a na dráze na hřišti Na Pražačce, kde 
si dávám třeba 7x400 m. Výhodou je, 
že se tam večer svítí. 

Je podle vás běh ideální sport, kte-
rý napomůže dožít se vysokého 
věku?
Zcela určitě ano, protože běh je nej-
svobodnější sport, kdy nepotřebu-
jete žádný kurt, halu, nebo dráhu, 
nepotřebujete soupeře, a když 
máte čas, můžete se jít proběhnout 
do krásné přírody. Ve velice pokroči-
lém věku, zpravidla ve věku nad 80 
let bývá vhodnější místo běhu tzv. 
„nordic walking“, tj. rychlá chůze 
s pomocí hůlek. 

Jak dlouho již žijete na  Praze 3? 
Proč jste si vybral k bydlení zrovna 
tuto čtvrť?
Já jsem se narodil a vyrůstal na roz-
hraní Vinohrad a Žižkova, v Krko-
nošské ulici. Ale už na gymnázium 
jsem chodil Na Pražačku, protože 
druhé gymnázium, které pro nás při-
padalo v úvahu, tj. Sladkovského 
náměstí, mělo tou dobou ředitelku, 
která byla členkou ÚV KSČ, a to se 
mi příliš nezamlouvalo. A poté se mi 
naskytla, tuším v roce 1971, možnost 
bydlení na Žižkově, a tak jsem nevá-
hal a přestěhoval se tam. 

Co si myslíte jako kardiochirurg 
o slovních spojeních – „myslí srd-
cem, ne hlavou“ nebo „co na srdci, 
to na jazyku“? Zakládají se z lékař-
ského hlediska na pravdě?
Tak obě tato pořekadla vznikla 
z toho, že při nějakém hnutí mys-
li, nebo při stresové reakci se lidem 
rozbušilo srdce, a proto tyto mýty 
vznikly. Ale to je na samostatnou 
přednášku. Lidé nevěděli, že ty po-
kyny vznikají v mozku a mysleli, že 
vycházejí ze srdce.  

Proč je srdce nejvíce spjato s emo-
cemi?
A s tím souvisí moje předešlá od-
pověď. Skutečně je to otázka stresu 

a reakce celého organismu na stres, 
ale to je tak zajímavá reakce celého 
organismu, že to je na samostatný 
článek. 

Které „nešvary“ – alkohol, káva 
nebo různé návykové látky – para-
doxně srdci pomáhají, ale neví se 
o tom?
To, co jmenujete, mohou být nešva-
rem, pokud jsou nadužívány. Např. 
o kávě řekl nejslavnější český psychi-
atr, prof. Vondráček, že pití kávy je 
nejnevinnější a nejušlechtilejší toxi-
komanie. Rovněž tak střídmé a při-
měřené pití alkoholu ve formě jedné 
sklenky vína denně nijak nevadí, na-
opak je prospěšné oběhovému systé-
mu. Na rozdíl od kouření, kdy kaž-
dá jedna cigareta je velice škodlivá.

A které neřesti - zdraví neprospěš-
né - máte vy?
Já mám hlavní neřest, kterou jsem 
už zmínil. Nepříliš zdravý životní 
rytmus, dlouhé stání bez přestávky 
u srdečních operací, noční a víken-
dové služby. 

Blíží se Vánoce. Které vánoční po-
krmy byste jako lékař doporučil, 
jiné ale nikoli?
No, vzhledem k tomu, že žijeme 
tady, tak bych samozřejmě doporu-
čil kapra a cukroví. Není otázkou – 
co se jí, ale kolik se toho jí, a to je to 
rozhodující. 

Se svým týmem provedete přes 
250 operací ročně, na  kontě máte 
přes 7 500 zákroků. Stane se vám, 
že se v duchu vracíte k nějakému, 
již ukončenému případu?
Dovolil bych se vás trošičku opra-
vit, že zákroky dělá policie, chirur-
gové dělají výkony. Skutečně jich 
mám kolem toho čísla, které uvádí-
te v otázce, a k některým případům 
se skutečně vracím. To jsou ty, které 
byly velice složité, nebo měly těžký 
pooperační a komplikovaný prů-
běh. Většinu z nich si však nemo-
hu pamatovat, to jsou zejména ty, 
které proběhly zcela hladce, že ne-
mocný odcházel pátý, či šestý poo-
perační den v dobrém zdraví domů 
či do lázní. 

Jaký je život na  operačním sále? 
Jaké předpoklady musí mít kardi-
ochirurg, aby vydržel ve  svém za-
městnání?
Život na operačním sále je velice 
specifi cký. Pracují tam lidé, kteří to 
milují a často tomu obětují i celý ži-
vot. V medicíně není některý obor, 
tzv. královský a některý druhořadý. 
Ve všech oborech se dá dělat krás-
ná medicína, musí se dělat s láskou 
a s nasazením. Avšak každý obor 
vyžaduje specifi cké vlastnosti. Pro 
kardiochirurgii je to především ma-
nuální zručnost a smysl pro detail, 
protože cévy, které našíváme, mají 
1–2 mm, s tím související pečlivost. 
Dále dobrá fyzická zdatnost, pro-
tože operace trvají mnoho hodin, 
schopnost rychle se rozhodovat, 
protože na zastaveném srdci musí-
me pracovat rychle. Takže kardio-
chirurg se musí umět rychle a po-
kud možno i správně rozhodovat. 
Musí mít smysl pro vedení týmu, 
protože operatér je vedoucí toho, 
byť malého, třeba osmičlenného 
kolektivu.

Můžou někdy i zdánlivě špatná roz-
hodnutí zvrátit situaci a  zachránit 
život?
Na tohle se těžko odpovídá, proto-
že rozhodnutí, které zachránilo ži-
vot, v žádném případě nemohlo být 
zdánlivě špatné.  Při beznadějných 
situacích se zkouší zachránit lidský 
život všemi dostupnými prostředky, 
takže žádné z nich nemůže být špat-
né, když to dobře dopadlo. 

Jan Pirk (nar. 1948) dokončil 
studia v roce 1972 a začal 
pracovat v nemocnici 
v Nymburce. V roce 1974 vyhrál 
konkurz na místo vědeckého 
aspiranta v IKEMu a od 1. října 
1974 zde pracuje. Zabýval se 
žilními štěpy a v roce 1978 se 
stal kandidátem lékařských 
věd, o deset let později získal 
doktorát. V osmdesátých letech 
absolvoval stáž ve Spojených 
státech. V roce 1990 působil 
v dánském Odense. V roce 
1991 se stal přednostou Kliniky 
kardiovaskulární chirurgie 
IKEMu, o čtyři roky později pak 
i přednostou celého Kardiocentra 
IKEMu. Roku 1991 provedl 
první transplantaci srdce. 
V roce 1997 se stal docentem 
a byl mu udělen titul nejlepšího 
manažera ve zdravotnictví. 
V dubnu 2012 jeho tým nahradil 
českému pacientovi, hasiči 
Jakubu Halíkovi, srdce dvěma 
čerpadly. Pacient poté čekal 
na transplantaci, ale v říjnu 
téhož roku zemřel na selhání 
jater a ledvin. Ačkoli se pro něj 
nepodařilo najít vhodného dárce 
srdce, léčba tohoto pacienta 
podle Pirka posunula světovou 
medicínu. Před českými lékaři 
obdobný zákrok provedli jen 
jejich kolegové v americkém 
Texasu, ale jejich pacient již 
po týdnu zemřel. Ročně Pirk se 
svým týmem uskuteční asi 250 
operací srdcí, dříve to bývalo 
i 330. Za jeho život jich bylo asi 
7 000. Čísla ho řadí k vysoce 
uznávaným operatérům srdcí 
v Evropě.

     Lidé nevěděli, 
že pokyny 
vznikají v mozku, 
a mysleli, 
že vycházejí 
ze srdce.

”
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téma

Cimrman dal 
Praze už moře, 
dá Žižkovu 
i metro?
Výstavba nových tras a stanic metra 
je jedním z nejdiskutovanějších témat 
v rámci komunální politiky prakticky 
všech světových metropolí a Praha 
není v tomto ohledu výjimkou. 

Nutno však podotknout, 
že se zároveň jedná 
o jeden z nejnáklad-
nějších, nejsložitějších 

a nejdlouhodobějších stavebních 
projektů svého druhu, a proto je čas-
to spojen s celou řadou změn, pře-
rušováním výstavby a odkládáním 
zprovoznění. Ať tak či onak i v Praze 
existují projekty na rozšíření metra, 
a to v různých fázích přípravy.

První úvahy
První úvahy o výstavbě této trasy 
spatřily světlo světa již několik let 
před Sametovou revolucí a tehdy 
byla její zvažovaná podoba pocho-
pitelně výrazně jiná, než jakou má 
stávající projekt, přičemž ten byl již 
v roce 2013 schválen Magistrátem 
hlavního města a tudíž by se mělo te-
oreticky jednat o konečnou podobu.

V souvislosti s přípravou nového 
Metropolitního plánu Prahy se rozběh-
ly práce na aktualizaci koncepce veřej-
né dopravy, aby mohly být základní 
teze z komplexní studie MHD v Praze 
a navazující regionální dopravy pro-
mítnuty do konceptu nového plánu. 

Jižní část
Současný plán je vystavět tuto no-
vou linku metra ve dvou etapách. 
Ta první by spojila stanice Pan-
krác (leží na lince C) a Depo Pís-
nice, čítala by 8 stanic a její délka 
by přesahovala 10 kilometrů. Dru-
há etapa výstavby by linku protáh-
la jen o dvě stanice a napojila lin-
ku D na linku A ve stanici Náměstí 
Míru.

Plánované stanice linky D praž-
ského metra: Depo Písnice – Písnice 
– Libuš – Nové Dvory – Nemocni-
ce Krč – Nádraží Krč – Olbrach-
tova – Pankrác (přestupní stanice 
na linku C) – Náměstí bratří Synků 
– Náměstí Míru (přestupní stanice 
na linku A).

Ale jak dopadne část severní?
Tato jižní část je obecně přijímána 
celkem bez problémů, emoce budí 
část druhá – severní, jmenovitě zda 
povede na Žižkov?

Zatímco radnice Prahy 3 plánu-
je, kudy by mohla na jejím území 
vést nová slibovaná linka metra D, 
magistrátní Institut plánování a roz-

voje (IPR) nově zjišťuje, že by se 
podzemka na Žižkově kvůli nízké-
mu počtu cestujících nevyplatila.

IPR versus Žižkov
Podle nové analýzy Institutu plá-
nování a rozvoje by linka D ve své 
druhé části lépe sloužila na trase 
z náměstí Míru přes Hlavní nádra-
ží na náměstí Republiky. IPR po-
rovnal několik variant trasy: vedení 
z náměstí Míru na Žižkov, ukončení 
trasy na náměstí Republiky, odboč-
ku z náměstí Republiky na Žižkov 
a oblouk z náměstí Republiky přes 
Karlín na Žižkov. Nejlépe z posou-
zení mu vyšla druhá varianta.

„Ze sledovaných variant rozbory jed-

noznačně ukazují na nevhodnost směřo-

vání metra D na Žižkov. Jednoznačně 

nejlépe vychází zavedení trasy do centra 

a obsloužení Hlavního nádraží…   a dále 

provázání déčka s trasou B prostřednic-

tvím stanice na náměstí Republiky,“ 
píše se v materiálu.

Tramvaje jsou prý výhodnější
Žižkovu podle dokumentu stačí 
tramvaje! Proti vedení metra přímo 

na Žižkov argumentuje IPR zejména 
propočty, kdy by jako spádový do-
pravní prostředek vozilo z Žižkova 
do centra asi 33 tisíc cestujících den-
ně. Přitom u ostatních tras je to přes 
100 tisíc cestujících. Například linka 
C ze směru Háje převeze až 274 tisíc 
lidí denně. Provedené analýzy pro-
kazují, že plánovat metro na Žižkov 
není nezbytné ani jinak dopravně 
opodstatněné.

Kvalitní dopravu jsou prý schop-
ny zvládnout tramvaje, a to i v pří-
padě další bytové výstavby na Žiž-
kově. „Tramvaje na rozdíl od metra 

ve všech variantách nabízejí rychlejší 

a výhodnější přímé napojení do centra,“ 
tvrdí dokument.

Metro D na Žižkov patří
Vedení Prahy 3 i místní rezidenti 
mají ale názor zcela opačný. Metro 
D na Žižkov patří je název petice 
mířící na Magistrát hlavního města, 
ve které se mimo jiné praví: „Se zne-
pokojením jsme přijali zprávy v mé-
diích i z nejrůznějších ofi ciálních 
dokumentů a jednání orgánů hl. m. 
Prahy o tom, že trasa metra D by 

po dokončení úseku do stanice Ná-
městí Míru neměla dále pokračovat 
na Žižkov, ale podle některých va-
riant končit na náměstí Republiky, 
podle jiných přes něj dále pokračo-
vat na Letnou.“

Přitom s vedením trasy metra D 
na Žižkov počítá stále ještě platný 
územní plán, a právě vyhlídka bu-
doucího propojení na systém metra 
byla jedním z důvodů, proč si mnozí 
lidé právě na Žižkově pořídili bydle-
ní či o jeho pořízení uvažují.  

Radnice požaduje jasnou garanci, 
že metro D bude v budoucnu vede-
no na Žižkov, tuto garanci zohled-
nit při aktuální i budoucí přípravě 
všech materiálů s trasou metra D 
souvisejících, rozpracovat Institu-
tem plánování a rozvoje uvažované 
varianty vedení metra úvratí přes 
stanici Hlavní nádraží a „obloukem“ 
přes Karlín, zejména se jedná o zpra-
cování studií proveditelnosti.

Budoucímu rozvoji Žižkova a po-
tažmo Prahy 3 by metro slušelo 
a jednoznačně pomohlo. Tak snad 
nedojde na toho Cimrmana :-). 
 Jan Dvořák

Obyvatelé 

z pravého bře-

hu Vltavy si za-

slouží, aby bylo 

investováno 

do dopravní in-

frastruktury. Je 

třeba dobudovat vnitřní dopravní 

okruh, ale i dlouho slibované 

metro D. Již v roce 2015 jsem 

předložila zastupitelstvu Prahy 3 

materiál týkající se metra D, 

který téměř všichni zastupitelé 

podpořili. Trváme na zachování 

územní rezervy tří plánovaných 

stanic na Žižkově. Praha by 

měla zvážit, zda budovu NNŽ 

nevyužít pro sídlo magistrátu. 

Soustředit zde všechny agendy 

tak, aby obyvatelé Prahy mohli 

vše potřebné vyřídit na jednom 

místě. Sídlo magistrátu by jistě 

urychlilo vybudování metra D.

Vladislava Hujová (TOP 09),

starostka

Metro D 

na Žižkov 

patří. Aktu-

álně platný 

územní plán 

s ním počítá. 

Vždyť právě 

tato vyhlídka budoucího metra 

byla jedním z důvodů, proč si 

mnozí lidé právě na Žižkově 

pořídili bydlení či o jeho poříze-

ní vážně uvažují. Stejně tak je 

vedení metra zcela zásadní pro 

celkový rozvoj Žižkova. I proto 

sbírám podpisy pod petici, kte-

rá jasně řekne vedení Prahy, že 

metro na Žižkově chceme. Po-

depsat ji můžete buď v kavárně 

SMIS na Jana Želivského 27, 

nebo v mojí kanceláři na úřa-

du MČ Praha 3 na Havlíčkově 

náměstí.

Alexander Bellu (ODS), 

zástupce starostky

ČSSD již v ko-

munálních 

volbách měla 

metro D jako 

svou priori-

tu. Sám jsem 

na jaře 2016 

psal do Fóra RN článek „Met-

ro D na Žižkov patří“. Naprosto 

nesouhlasím s vyjádřením IPR, 

že by se metro D na Žižkov 

nevyplatilo. Metro D na Žižkov 

a Jarov patří. Povrchová dopra-

va v podobě tramvají nebude 

v budoucnu kapacitně dosta-

čující. Prachová a hluková zátěž 

pro obyvatele bydlící v oko-

lí tramvajových tratí se nesmí 

zvyšovat. Jediným řešením pro 

komfortní přepravu je metro D. 

Za to budeme vždy bojovat.

 

Ivan Holeček (ČSSD),

zástupce starostky

Trasa metra D 

by Žižkovu 

velice sluše-

la. Vzhledem 

k chystané by-

tové výstavbě 

v areálu NNŽ 

je vedení metra v původním 

návrhu, Prokopovo nám. – NNŽ 

– Chmelnice, naprosto klíčo-

vé. Je však zapotřebí v této 

zásadní otázce nepolitikařit, 

ale naopak navázat spoluprá-

ci napříč politickým spektrem. 

Pokud budeme všichni táhnout 

za jeden provaz a prosazovat 

tolik potřebné zlepšení doprav-

ní situace na trojce, tak jsem 

v otázce metra na Žižkově 

optimistou.

Tomáš Štampach (Svobodní),

opoziční zastupitel

Šance? Ale 

byla jistota 

již od 90. let. 

Tehdy politici 

na žižkovské 

radnici i hlavní-

ho města byli 

ve shodě za vedení metra přes 

Žižkov. Úředníci odborů pro 

dopravu a územní rozvoj plnili 

jejich politické zadání. Taková 

investice se připravuje dlouho 

a čeká se i na fi nanční zajištění 

akce. Následovníci ve funkcích 

plán respektovali až do pří-

chodu doby zpochybňování. 

Petice je žádost o podporu 

občanů od těch, kteří měli být 

bdělí a neměli připustit změnu 

výstavby trasy D metra. Tak, 

politici, dohodněme se znova 

ve prospěch Žižkova.

Pavel Ambrož (KSČM),

opoziční zastupitel 

Městští archi-

tekti zarpu-

tile odmítají 

trasu metra D 

z Písnice v no-

vém územním 

plánu vést 

na Žižkov a chtějí ji ukončit 

na Náměstí Republiky, proto-

že prý na Žižkově nebude tolik 

využita. Jen výstavba v Olšan-

ské ulici, na Nákladovém ná-

draží, Vackově a u Červeného 

Dvora bude i tehdy, podaří-li se 

nám zkrotit záměry developerů, 

znamenat nepochybně patnáct 

tisíc nových obyvatel. Tramvaje 

v Seifertově ulici nestačí. Pouhé 

dopisy radnice jsou k ničemu. 

Budeme se muset ozvat hlasi-

těji. Ještě je čas. 

 

Matěj Stropnický (Ž(n)S),

opoziční zastupitel

Anketa Jaké jsou šance prosadit trasu metra přes Žižkov?

Schéma variant prověřovaých Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Legenda
VAR. 01 - platný územní plán

VAR. 02 - Náměstí republiky

VAR. 03 - Úvrať do Žižkova (VAR. 02)

VAR. 04 - větvení (VAR. 02)

VAR. 05 - centrum a Žižkov

modifi kace VAR. 02

Basilejské náměstí

Prokopovo náměstí

Náměstí Republiky

Náměstí Míru

Hl. nádraží

Hl. nádraží

Karlín
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fórum

Zase nám končí další rok. Je čas opět vyhodno-

tit, zda jsme jej prožili užitečně, a proto je vhod-

né si udělat rekapitulaci. Do  činnosti městské 

části Praha 3 patří mimo jiné i  správa majetku 

a poskytování služeb s  tím spojených. Jedním 

ze subjektů činných v této oblasti je i obchod-

ní společnost Správa majetkového portfolia 

Praha 3 a.s. (dále jen „SMP“). Tato fi rma v po-

sledních dvou letech prošla radikálními změ-

nami, zefektivnila a zracionalizovala svoji práci, 

vnitřní strukturu a snížila rozumně své náklady, 

čímž zvýšila svoji produktivitu, hospodaření je 

Po nějaké době Vás mohu opět pozdravit a po-

dělit se s Vámi, co nového se událo v  oblas-

tech, které mám ve své kompetenci a kterými 

se aktivně zabývám. Rád bych připomněl, že 

všechna čtvrteční dopoledne věnuji schůzkám 

s  žadateli  o  obecní byty. Nutno podotknout, 

že každá žádost musí projít Komisí pro bytovou 

politiku městské části Praha 3, která je mým 

poradním orgánem a  já se řídím jejich odbor-

ným doporučením. Představa, že sám osobně 

rozhoduji o přidělení bytů, je zcela mylná. Tím-

to způsobem možná jednali někteří moji před-

chůdci, ale já takto nikdy postupovat nebudu. 

Metro umožňuje mnohem rychlejší přesun 

cestujících na větší vzdálenosti ve městě, pro-

pojení dopravních uzlů (nádraží, letiště) a měst-

ských čtvrtí než nabízí povrchová doprava, 

včetně tramvají. Dle předlistopadové vize do-

pravního podniku by již dávno obyvatelé a ná-

vštěvníci Prahy jezdili po minimálně čtyřech tra-

sách metra. Ale v  devadesátých letech došlo 

ke  zpomalení výstavby. Navíc povodní v  létě 

2002, vzhledem k  zanedbání ochrany metra, 

došlo k nadbytečnému rozsahu jeho poškození, 

Bývalý areál Českého rozhlasu v Jeseniově ulici 

č. p. 1667 se stává rejdištěm bezdomovců, kte-

ří znepříjemňují život svému okolí. Před více než 

měsícem v areálu dokonce hořelo a na místě tak 

museli zasahovat hasiči. 

Ve vedení radnice Prahy 3 ale už nechceme 

přihlížet nečinnosti majitele objektu, který odmítá 

svůj majetek řádně zabezpečit. Jako rada měst-

ské části jsme proto ofi ciálně vyzvali vlastníka, 

společnost WH Estate, aby situaci řešila. 

9. 11. se konala druhá diskuze k projektu Domu 

soc. služeb v ul. K Lučinám. Já sama jsem se 

z důvodu nemoci neúčastnila, ale věnovala jsem 

čas k  setkání s  mnohými sousedy. Při rozho-

vorech jsem vnímala roztrpčení a zklamání pra-

menící ze způsobu jednání a  vedení diskuze 

a z předložených informací. Zdá se, že v lidech 

zůstává pachuť přehlížení a  bezmoci. Radni-

ce říká, dejte nám připomínky, ale představe-

né úpravy jsou pouhé maličkosti. Zásadní věci 

radnice řešit nechce. Mezi zásadní věci patří 

velikost domu, dopravní zátěž a  řada sousedů 

Kamarád Tomáš, který je jedním z  nájemníků 

panelových domů kolem Roháčovy ulice, se mě 

opakovaně ptá, kdy konečně proběhne privati-

zace panelových domů a za jaké ceny. Tomuto 

tématu jsem se zde již jednou věnoval, ale moc 

se od té doby nezměnilo. Nájemníci v  těchto 

domech čekají na privatizaci již několik let, ale 

radnice ji stále není schopna dotáhnout k  rea-

lizaci. Dle mých informací došlo k dalšímu zdr-

žení chybami v  zadávací dokumentaci, kvůli 

kterým se musel výběr na dodavatele zrušit. Pri-

dlouhodobě ziskové. Výsledkem jsou kvalitněj-

ší služby za sníženou cenu pro obyvatele Prahy 

3. V  číslech vyjádřeno má dnes SMP celkem 

ve  správě 250 objektů, cca 6  000 bytových 

jednotek, 69 kotelen, 27 výměníkových stanic 

a 15 předávacích stanic. SMP neeviduje žádné 

reklamace. Rozsah poskytovaných a  nabíze-

ných služeb lze najít na http://smppraha3.cz/. 

Výše odměny za správu se pohybuje od 90 Kč 

vč. DPH za jednotku měsíčně, záleží od rozsa-

hu prací.

V  tepelném hospodářství se SMP daří rozši-

řováním počtu klientů a zefektivněním provozu, 

snížovat cenu tepla. Ve srovnání s celou Prahou 

je naše cena na Praze 3 v průměru o 8 % nižší. 

Dnes je průměrná cena v Praze 645,70 Kč/GJ, 

SMP účtuje 595,70 Kč/GJ.

SMP není obyčejnou soukromou fi rmou, která 

by generovala zisk pro soukromé akcionáře, ale 

slouží výlučně v zájmu naší městské části. Zámě-

rem a cílem vedení SMP bylo a je maximalizovat 

spokojenost klientů a být do budoucna záložním 

zdrojem fi nancí pro potřeby Prahy 3. 

Od 1. 10. 2017 je v provozu Komunitní cent-

rum Žižkov, které sídlí na adrese Koněvova 65, 

Praha 3. Tento projekt je fi nancován v  rámci 

Operačního programu Praha – Pól růstu ČR. 

Jsem velmi rád, že se nám podařilo komunit-

ní centrum situovat na  ulici Koněvova, do  lo-

kality, kde zařízení podobného typu chybělo. 

Na tomto projektu se s námi podílí 6 nezisko-

vých organizací a já jim tímto děkuji, že se ne-

bály s námi do projektu vstoupit i přes to, že 

jsme společně museli v průběhu realizace pře-

konat mnoho překážek. 

Nyní mám za  sebou tři roky ve  funkci zá-

stupce starostky a věřte, že je to velká zkuše-

nost. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval 

za přízeň. Rád bych připomněl, že i nadále pla-

tí, že rád kohokoliv přivítám na  radnici ve své 

kanceláři, kde při kávě můžeme probrat vše, co 

Vás těší nebo trápí na Praze 3. Přeji Vám, milí 

spoluobčané, krásné svátky vánoční a  dobrý 

vstup do nového roku 2018. 

které vyvolalo nutnost provedení přednostních 

rekonstrukcí. Následovala stavba prodloužení 

céčka až do Letňan. A také áčka ale jen do Mo-

tola, chybí větev přes Řepy do  Zličína a  dru-

há až na  ruzyňské letiště. Stále se oddalovala 

a  oddaluje stavba trasy D, která má obsloužit 

jižní sídliště, odlehčit céčku přetíženému v cen-

tru města a případně umožnit generální opravu 

nuselského mostu. Na déčko čekají i obyvatelé 

na Žižkově od hlavního nádraží přes Prokopo-

vu, Basilejské náměstí a Chmelnici do Vysočan. 

I oni chtějí využít výhody metra. Zajisté stanice 

na starém Žižkově bude obsluhovat menší po-

čet obyvatel, ale stanice na sídlištích a u nové 

zástavby od Olšanské ke Spojovací budou ka-

pacitně rovny těm vinohradským na  trase A. 

Neměla by se opakovat chyba, kdy se na céč-

ku vypustila stanice Trojská, která měla přiblí-

žit městskou část Troju především pro návštěv-

níky zoologické a  botanické zahrady. V  Praze 

žije přes milion obyvatel, statisíce dojíždějících 

za prací a návštěvníků. Pomalý rozvoj kolejové 

dopravy je nedostatečnou alternativní nabídkou 

automobilové záplavě v pražských ulicích. 

Situace na místě vzdáleně připomíná dění v ne-

daleké budově někdejší plicní kliniky, kde rovněž 

dochází k její nelegální okupaci. Tento stav opako-

vaně kritizuji, situací se aktivně zabývám, ale jak 

vidno, na  nelegální obyvatele této stavby je náš 

právní stát krátký. Alespoň tedy prozatím. 

Chtěl bych vás ubezpečit, vážení spoluob-

čané, že nehodláme tolerovat, aby se do Jese-

niovy ulice nebo obecně na  Žižkov soustředila 

nelegální okupace cizího majetku. Žižkov je čtvrtí 

s velkým potenciálem a jeho budoucnost nepatří 

a nesmí patřit squatterům a bezdomovcům. 

Nedávno také proběhlo neúspěšné jednání 

mezi majitelem Kliniky, kterým je Správa železniční 

a dopravní cesty, a nelegálními obyvateli této bu-

dovy. Vyzval jsem proto k vyklizení budovy, kte-

rá je již více než rok a půl nelegálně okupovaná. 

Vlastník budovy by zároveň měl okamžitě po vykli-

zení Kliniky znepřístupnit objekt a bez zbytečného 

prodlení zahájit jeho rekonstrukci. Jinak hrozí, že 

se aktivisté vrátí a vše se bude opakovat. 

zpochybňuje počet 127 lůžek z hlediska indivi-

dualizace služeb. Dávno před zadáním architek-

tonické studie jsme já i kolega Rut opakovaně 

upozorňovali na důležitost diskuze s veřejností 

ještě před samotnou tvorbou studie. Tento krok 

nebyl učiněn a  veřejnost je tedy seznamována 

až s hotovou studií. Kde jsou však dle veřejných 

slibů zpracovány připomínky i dotazníky zpětné 

vazby z první prezentace v březnu? Kde je k dis-

pozici studie dopravní zátěže? Kde jsou infor-

mační zdroje dohledatelné na jednom místě re-

fl ektující vývoj záměru? Praha 3 dům sociálních 

služeb potřebuje, ale je důležité hledat taková 

řešení, která přinesou prospěch obci a  budou 

šetrná k  okolní zástavbě. Sama za  sebe vní-

mám návrh jednoho z občanů na snížení budo-

vy o jedno patro za reálný. Protože tento návrh 

současně se snížením kapacity pomůže zacho-

vat rozumný poměr efektivity výstavby a celko-

vé stavební hmoty. Takovým způsobem lze ale-

spoň částečně napravit velkou chybu, která se 

stala v počátku projektu. 

vatizace těchto roky zanedbaných domů se tak 

stále odkládá a ceny pražských bytů se zvyšují. 

To se logicky promítne i do odhadu nemovitosti 

a nabídkových cen, což není dobrá zpráva pro 

nájemníky.

Pana Aloise zajímal náš názor na osud bu-

dovy bývalého Českého rozhlasu v  Jeseniově 

ulici. Vybydlený objekt se stal bohužel centrem 

bezdomovců. Zápach, hluk a dokonce i opako-

vané požáry jsou současným koloritem tohoto 

místa, takže zejména rezidenti okolních bytů 

jsou vystaveni těmto vlivům. Za  zabezpečení 

pozemku a budovy je samozřejmě odpovědný 

vlastník WH Estate, o tom není sporu. Lze však 

i připomenout, že na daném místě už mohl být 

v současnosti ve výstavbě nový bytový projekt 

a nežádoucí jevy v místě tím vyloučeny. Původní 

projekt developera byl však opakovaně napa-

dán a vlastník tak byl nucen k několika úpravám, 

čímž se čas realizace protahuje. V současnosti 

probíhá proces posuzování vlivu stavby na  ži-

votní prostředí.

Závěrem vám, občanům Prahy 3, přeji klidné 

a spokojené vánoční svátky. 

Bilance

Na Praze 3 vzniklo nové komunitní centrum

Metro

Nehodláme tolerovat nepořádek v Jeseniově 
ulici ani v okolí Kliniky

Diskuze s veřejností k domu sociálních 
služeb?

Odpovědi na dotazy občanů

Simeon Popov / TOP 09

David Gregor / ČSSD

Pavel Ambrož / KSČM

Alexander Bellu / ODS

Martina Chmelová / 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 bytů, domů, nebytových 

prostorů. Mobil: 777 670 326.

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

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

nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

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

 Koupím loutkové divadlo, hračky do 

r. 1980, i poškoz.  Tel.: 603 410 736.

 Koupím vánoční stromek péřový, svět-
le zelený, vyráběl se do r. 1960 v Jablon-
ci, osvětlení, 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 exeku-

ce. Tel.: 608 661 664.

 Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele. 

Tel.: 604 617 788.

 Žaluzie, rolety, plisé, sítě, garnýže, šití 
záclon, markýzy, čalounění dveří, shrnovací dve-

ře, renovace oken, silikon. těsnění – 30% úspo-

ra tepla, malování, Petříček. Tel.: 606 350 270, 

286 884 339, www.zaluzie-rolety-praha8.cz.

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

 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 POZŮSTA-
LOSTÍ. Volejte tel.: 608 884 148.

 Střední škola Praha 3 - Žižkov přijme na ob-

časnou výpomoc za asistentku ŘŠ v kanceláři. 

Pozice vhodná pro důchodce, matky na MD. 

Nabídky zasílejte na kasajova@skola-profit.cz 

nebo na tel.: 733 356 165.

 Účetnictví, daňové poradenství, zpracu-

ji kompletně vaše účetnictví včetně mezd, 

DPH i kontrolního hlášení. Tel.: 723 480 468, 

www.vasdanovyporadce.cz

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

 Koupím rodinný dům na Praze 3. Nejsem 

RK. Tel.: 774 344 645

 Studio Vašeho stylu hledá kadeřnici na 
ŽL do zavedeného salonu na hlavní ulici 
se stálou klientelou. P3. Tel.: 775 949 454.

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20Nabídku volných pracovních 
míst naleznete na webu 
městské části www.praha3.cz

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

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

E-mail: lbd@lbd-praha3.cz

Lidové bytové družstvo Praha 3
- správa nemovitostí

Svěřte správu svých nemovitostí
profesionálům!

Se správou Vašich nemovitostí máme
 více jak 20 letou zkušenost.

Služby poskytujeme společenstvím
vlastníků jednotek, bytovým

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

neváhejte a kontaktujte nás.

20. prosince 2017 

VSTUP ZDARMA  

Uvidíte
i

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 656

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

Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými parkovacími 

stáními.

Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální nájemné 

za měsíc
Termín nabídky

1.
Vinohradská 

114/1756

parkovací stání pro MO-

TO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
– 500 Kč

7. prosince 2017 

do 16:00

VÝZVA č. 657
k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným garážovým 

stáním.

Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální nájemné 

za měsíc/m2/rok
Termín nabídky

1.
Jana Želivského 

17/2388
garáž. stání č. 101 13,60 m2  1 100 Kč

7.prosince 2017 

do 16:00

VÝZVA č. 658
k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážemi a ga-

rážovými stáními.

Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální nájemné 

za měsíc
Termín nabídky

1.
Jana Želivského 

15/2387

MOTOSTÁNÍ č. 

101/4
13,60 m2  500 Kč

7.prosince 2017 

do 16:00
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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
nám. Barikád   2. 12. 2017 09:00–13:00

Kostnické náměstí x Blahníkova   2. 12. 2017 10:00–14:00

Buková x Pod Lipami   5. 12. 2017 13:00–17:00

Jeseniova 143   5. 12. 2017 14:00–18:00

Přemyslovská x Orlická   6. 12. 2017 13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova   6. 12. 2017 15:00–19:00

Křivá 15   7. 12. 2017 15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská   9. 12. 2017 09:00–13:00

U Rajské zahrady x Vlkova   9. 12. 2017 10:00–14:00

V Zahrádkách x Květinková 12. 12.  2017 13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 12. 12.  2017 14:00–18:00

Koněvova x V Jezerách 13. 12. 2017 13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 13. 12. 2017 15:00–19:00

Tachovské náměstí 14. 12. 2017 15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 16. 12. 2017 09:00–13:00

nám. Jiřího z Lobkovic 16. 12. 2017 10:00–14:00

nám. Barikád 19. 12. 2017 13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 19. 12. 2017 14:00–18:00

Buková x Pod Lipami 20. 12. 2017 13:00–17:00

Jeseniova 143 20. 12. 2017 15:00–19:00

„Vánoční“ kontejnery 2017 hrazené MČ Praha 3  
Stanoviště datum přistavení datum stažení

Přemyslovská -Orlická pátek – 1. 12. 2017 sobota – 2. 12. 2017

Sudoměřská - Křišťanova pátek – 1. 12. 2017 sobota – 2. 12. 2017

Křivá 15 pátek – 1. 12. 2017 sobota – 2. 12. 2017

Přemyslovská - Sudoměřská pátek – 1. 12. 2017 sobota – 2. 12. 2017

U Rajské zahrady - Vlkova sobota – 2. 12. 2017 neděle – 3. 12. 2017

V zahrádkách - Květinková sobota – 2. 12. 2017 neděle – 3. 12. 2017

Ambrožova - Malešická sobota – 2. 12. 2017 neděle – 3. 12. 2017

Koněvova - V Jezerách sobota – 2. 12. 2017 neděle – 3. 12. 2017

Soběslavská - Hollarovo náměstí pátek – 8. 12. 2017 sobota – 9. 12. 2017

Tachovské náměstí (u tunelu) pátek – 8. 12. 2017 sobota – 9. 12. 2017

Na Vrcholu - V Domově pátek – 8. 12. 2017 sobota – 9. 12. 2017

náměstí Jiřího z Lobkovic - proti č.11 pátek – 8. 12. 2017 sobota – 9. 12. 2017

náměstí Barikád sobota – 9. 12. 2017 neděle – 10. 12. 2017

Kostnické náměstí - Blahníkova sobota – 9. 12. 2017 neděle – 10. 12. 2017

Buková - Pod lipami 54 sobota – 9. 12. 2017 neděle – 10. 12. 2017

Jeseniova 143 sobota – 9. 12. 2017 neděle – 10. 12. 2017
  

Tyto kontejnery budou přistaveny vždy nejpozději do 12, 00 hodin daného dne a odvezeny následující den během 

 dopoledne. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali a vhazovali pouze objemný  odpad.  

Husitská č. a. 999336
informace o plánovaném

provádění prací v roce 2018

TSK připravuje k realizaci rekonstrukci komunikace Husitská na Praze 3 

v úseku ulic Trocnovská – Prokopova. V současné době je vybraný zhotovitel 

stavby f. COLAS a je uzavřena smlouva o dílo. 

Stavba bude zahájena 22. 11. 2017 výstavbou uličních vpustí vč. přípojek 

v bočních ulicích. Tato realizace potrvá do začátku 12/2017. Následně bude 

stavba přes zimní období přerušena.

Realizace rekonstrukce Husitské ulice bude zahájena v 3/2018. Předpo-

kládaná doba výstavby dle SOD 270 kalendářních dnů.

Z důvodu vedení přípojek uličních vpustí přes všechny jízdní pruhy je plá-

novaná úplná uzávěra komunikace s návrhem objízdných tras pro BUS. Při 

projednání DIO bude řešeno rozdělené úseků stavby z  důvodu zachování 

obslužnosti okolí stavby. DIO bude předmětem jednání s příslušnými odbory 

dopravy a PČR.

Předpokládané úseky: (uzavírky úseků 1–3 měsíce dle rozsahu stavby)

křižovatka Trocnovská – Husitská (rozsah bude vzhledem k náročnosti do-

pravy upřesněn)

Trocnovská – Orebitská (za křižovatku)

Orebitská – Jeronýmova (za křižovatku)

Jeronýmova – Pod Vítkovem (před křižovatku)

křižovatka Prokopova – konec stavby

Výstava bude za  uzavírky celého uličního prostoru, vždy jeden chodník 

bude zachován do  zprovoznění druhého. Křižovatky budou vždy uzavřeny 

pro provoz celé, aby mohly být následně celé uvolněny a nevznikala zbyteč-

ná konfl iktní místa.

Objízdné trasy pro MHD jsou navrženy ul. Seifertova a následně zpět ul. 

Koněvova.

Na stavbě bude docházet ke koordinaci s dalšími investory – Pražská ply-

nárenská distribuce a.s., Cetin, UPC, Fiber Network, PRE, SSZ, MHMP ve-

řejné osvětlení, stavba domu Husitská x Pod Vítkovem.

Předpoklad vychází z koordinačního jednání ze dne 12. 10. 2017, kde byli 

přítomni zástupci MČ Praha 3, OD MČ Praha 3 a OD MHMP.

Koněvova č.a. 999337
informace o stavbě

Stavba je v současné době v přípravě. Předpokládáme vydání stavební-

ho povolení na začátku roku 2018. Následně bude probíhat výběrové řízení. 

Předpoklad realizace 2019. 

Staňte se členem 
 volební komise při 
prezidentské volbě

Volba prezidenta republiky je vyhlá-

šena na 12. a 13. ledna 2018, pří-

padné druhé kolo pak 26. a 27. led-

na 2018. 

Máte-li zájem se volby preziden-

ta zúčastnit jako člen volební komi-

se, vyzkoušet si práci při organizaci 

voleb a při sčítání hlasů a splňujete-li 

níže uvedené podmínky, přihlaste se. 

Požadavky na člena okrskové 

volební komise: 

a) musí být státním občanem Čes-

ké republiky, 

b) v den složení slibu musí dosáh-

nout věku nejméně 18 let, 

c) nesmí u něj nastat překážka vý-

konu volebního práva, 

d) musí se zúčastnit všech zasedá-

ní komise (úvodní zasedání komisí 

dne 20.  prosince v podvečerních 

hodinách; 1. kolo volby; případně 

2. kolo volby). 

Odměna člena okrskové volební 
komise: 

Odměna je stanovena zákonem 

ve výši 1.300 Kč pro člena komise 

a 1.600 Kč pro předsedu komise za 

1. kolo volby. 

V případě konání 2. kola volby je 

odměna stanovena zákonem ve vý-

ši 200,- Kč. Předseda a člen komise 

obdrží v případě konání druhého ko-

la volby nad rámec zákonné odměny 

dar od městské části ve výši 1000 Kč. 

Pro veškeré informace a přihlášení 

do okrskových volebních komisí kon-

taktujte paní Kateřinu Šulcovou na 

e-mail sulcova.katerina@praha3.cz 

nebo telefonicky 222 116 758.

Budeme velmi rádi, pokud se do 

práce v okrskové volební komisi za-

pojíte i Vy! 

Omluva
V čísle 9/2012 Radničních novin byl na str. 1 otištěn můj příspěvek s nadpi-

sem „Konec strnulosti“. V textu bylo mimo jiné uvedeno: „...vedle zahájeného 

slučování neprůhledného propletence obecních akciových společností slou-

žících nejčastěji hlavně k vyvádění prostředků do soukromých rukou,…“. Tvr-

zení, že obecní akciové společnosti sloužily k vyvádění veřejných prostředků 

do soukromých rukou, je nepodložené. Nemám o takové skutečnosti žádné 

informace i důkazy a za zveřejnění této nepravdivé informace se omlouvám. 

 PhDr. Matěj Stropnický 

Omluva redakce
V listopadových Radničních novinách na str. 13 v rubrice fórum v příspěv-

ku Svobodných zůstal omylem titulek z předchozího vydání Radničních no-

vin. Správný titulek zní Odpadlíci za svá práva. Za toto nedopatření se Svo-

bodným a jmenovitě Tomáši Štampachovi omlouváme.

Změna úředních hodin 
v oddělení poplatků
S platností od 1. 12. 2017 jsou 

úřední hodiny v oddělení poplatků, 

Lipanská 11, Praha 3 stanoveny 

takto:

Pondělí 8.00 – 12.00  12.30 – 18.00

Středa 8.00 – 12.00  12.30 – 18.00

Distribuci Radničních novin 

zajišťuje Česká pošta, s. p. V případě potíží s doručováním novin napište na adresu 

distribuce@praha3.cz, a uveďte přesnou adresu, na kterou nebyly noviny doručeny.

Radniční noviny č. 1/2018 půjdou do distribuce 28. 12. 2017. 

Během následujících pěti pracovních dnů byste je měli dostat do schránky.
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 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Vánoční prázdniny v  Nové Trojce začínají 

v pondělí 18. 12. 2017.

Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový 

rok.

Budeme se na vás těšit ve středu 3. 1. 2018.

So 2. 12. 10.00 a 14.00 Mikuláš aneb Pekel-

né mecheche

Ne 3. 12. 11.00 a 15.00 Mikuláš pro sociálně 

znevýhodněné a pěstounské rodiny

Pá 8. 12. 18.00 – So 9. 12. 9.30 Pyžámkový 

večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti se 

postaráme my

Pá 15. 12. 15.00–19.00 Odlehčovací pátek 

pro pěstounské rodiny.

Pá 15. 12. 15.00–17.00 Kyberšikana, šikana 

a jejich zvládání

Pá 15. 12. 16.00 Vánoční slavnost aneb Je-

žíšek už ťuká na dveře

Pá 15. 12. 18.30 Čtyřicátá devátá Procházka 

fi lmem, tentokrát pro děti - Můj život Cukety

So 16. 12. 8.45–12.00 Vánoční sportovní 

dopoledne pro ženy - běžecká skupina

So 16. 12. 9.00–11.15 Vánoční sportovní 

dopoledne pro ženy - NEběžecká skupina

Individuální poradenství a  mediace, 
podpůrné skupiny
Pá 1. 12. 9.30–11.30 Laktační poradna 

s Marikou Pithartovou, DiS.

Pá 1. 12. 19.00–20.00 Dobrý táta

Po  4. 12. 9.00–10.30 Poradna v  oblasti 

osobnostního rozvoje

St 6. 12. 15.00–16.00 Nemocné dítě v  ro-

dině

Čt 7. 12. 15.30–16.30 Jak na poruchy učení 

a chování s etopedkou Mgr. Janou Češko-

vou

Út 12. 12. 15.00–16.00 Dvojčata v rodině

Pá 15. 12. 9.30–11.30 Psychomotorický vý-

voj s Mgr. Lenkou Arimiyawu

So 16. 12. 11.00–11.40 Výživová poradna 

pro děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou

Krizová linka Nové Trojky
Pokud se ocitnete v  těžko řešitelné situaci 

či náhlé osobní krizi, můžete vždy od pátku 

do  neděle včetně kontaktovat naši konzul-

tantku, vyškolenou pracovnici krizové linky 

na tel.: 734 258 291.

Internetové poradny
Rodinné a  občanské právo, Daně a  jak 

na ně, Sociálně právní ochrana dětí, Výcho-

va dětí.

Info a  rezervace Jolana tel.: 603  416  724 

nebo email: jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz.

Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena 774 644 974

St 6. 12. 19.00  Vánoční ozdoby

Kurzovní tipy
Přihlašování do kurzů, náhrady hodin, rezer-

vace na  tradiční akce a  další aktivity Nové 

Trojky na: nova-trojka.webooker.eu. Všechny 

kurzy najdete na www.nova-trojka.cz.

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

1. 12. Workshop - výroba adventních věnců

5. 12. Význam vánočních svátků - diskuze

11. 12. Workshop - nepečené cukroví

12. 12. Zdobení vánočního stromečku v klubu

18. 12. Vánoce v Klubu Beztíže

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

 Na Balkáně 2866/17a

 info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz

 tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

Otevřený klub pro rodiče s  malými dětmi 

a těhotné ženy.

Více informací a program na měsíc březen 

naleznete na www.rkulitka.cz.

9. so 10.00–14.00 Rodinná sportovní so-

bota

10. ne 13.00–16.00 Uličníci v  pražských 

uličkách – Malou Stranou až na  vánoční 

Pražský hrad

17. ne 15.30–18.00 Vánoční zvyky a tradice 

u nás a ve světě

Rodina pro rodiny – projekt zaměřený na vzá-

jemné poznávání rodin cizinců a Čechů.

Nabízíme vám: komunitní mentoring, vol-

nočasové aktivity, bezplatnou poradnu, 

vzdělávací aktivity nebo zapojení do komu-

nity formou dobrovolnictví. Kontaktujte nás 

na info@myaktivity.cz.

Ulita
Dům dětí a mládeže Praha 3

 Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

info@ulita.cz, www.ulita.cz

3. 12. ne 16.00–19.00 Adventní neděle 

s Mikulášem

13. 12. st 13.00–22.00 Vánoční impro ve-

čírek

8. 12. pá 17.00–20.00 Výtvarný ateliér pro 

dospělé - linoryt

15. 12. pá 17.00–20.00 Výtvarný ateliér pro 

dospělé - novoroční linoryt

2. 1. út 9.00– 17.00 Po Vánocích do Ulity - 

příměstský tábor

20. 1. 2017 so 6.00–18.00 Na hory s Ulitou 

- jednodenní lyžování 

 

 

RC Paleček
 Písecká 17, Praha 3

 tel.: 775 103 100

 www.rcpalecek.cz

Rodinné a komunitní centrum Paleček:

•  registruje do  nového kurzového období 

LEDEN–BŘEZEN 2018

•  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 PRO-

SINCI?

1. 12. Adventní dílna – výroba věnců, 

16:00–18:00

2. 12. Příměstská sobota pro děti v  péči 

OSPOD

6. 12. Jsem máma a  mám své limity, 

10:00–11.30

6. 12. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13:00–15:00

7. 12. Narození sourozence, 17:00–18:30

9. 12. Příměstská sobota pro děti v  péči 

OSPOD

12. 12. Besídka pro pěstounské děti 

15:00–17.00

13. 12. Podpůrná skupina pro ženy s bato-

laty, 10:00–12:00 

13. 12. Podpůrná skupina Porod jinak, 

13:00–15:00

17. 12. Vánoční dílna s  Martinou, 10:00–

15:00

17. 12. Nedělní herna, 9:00–15:00

21. 12. Seminář pro pěstouny, 16:30–18:30

Paleček má od 23. 12. do 2. 1. zavřeno. 

Přejeme Vám a Vašim blízkým klidné Váno-

ce a  vše dobré v  novém roce. Děkujeme 

za podporu a  těšíme se na setkání v  roce 

2018.

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

Poradnu pro slaďování profesního a rodin-

ného života

•  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.     

 Duhové Klubíčko
Z ZŠ nám. Jiřího

 z Poděbrad 7, 8

 tel.: 608 765 496

 www.skola-jirak.cz

7. út 16.00 Výtvarná dílna – Podzimní deko-

race na stůl – 100 Kč

24. pá 17.30–20.00  Oslava 10. výročí za-

ložení CVVČ Duhové klubíčko – zábavný 

program pro děti

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Téma měsíce: Co je normální?

4. 12. Pečení vánočního cukroví

7. 12. Workshop výroby vánočních ozdob

13. 12. Vánoční zvyky - jak se slaví u Vás 

doma?

21. 12. Zdobení vánočního stromku

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

V prosinci zveme na nové kurzy:

PC kurz pro začátečníky

Digitální fotografi e

Latina

V prosinci probíhá zápis do jarních kurzů pro 

seniory, platba převodem či v hotovosti,  info 

a rezervace telefonem nebo osobně v Klubu. 

Vystavujeme také darovací poukázky na  fi -

nanční částku nebo na zakoupený kurz.

Skupina KONTAKT, příležitost k  popovídání 

a seznámení bude 7.12 od 10.30 hod. Účast 

ZDARMA.

20. 12. zveme od 15.30 hod. do Klubu na Vá-

noční bazar věcí nevšedních - příležitost k ná-

kupu drobných dárků. 

Klub nabízí osamělým seniorům program 

podle jejich zájmu, v nepříznivé životní situaci 

vám věnují sociální pracovnice čas v individu-

álních konzultacích. Zavolejte, přijďte, v pro-

sinci otevřeno do pátku 15. 12. 

Přejeme všem seniorům klidné prožití vánoč-

ních svátků a do nového roku zejména zdraví 

a milé lidi kolem..

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.

Čekárnu otevíráme čtvrt hodiny před začátkem 

konzultací.

Ve  čtvrtek 28. 12. bude občanská poradna 

z provozních důvodů uzavřena.

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 adventní setkání, tentokrát v podobě vánoč-

ně laděného koncertu Andrey Bocelliho.

Sejdeme se ve středu 6. prosince 2017 v 18 

hod. v aule Husova institutu teologických studií 

v Roháčově ul. 66, Praha 3. Těšíme se na vás. 

Vstupné je zdarma.

Za  realizační tým: Mgr.  Karel Bican, Renata 

a Vojtěch Velíškovi

SVAZ DIABETIKŮ V PRAZE 3
5. 12. výborová schůze

15. 12. zábavný pátek s harmonikou

14. 12. končí plavání

Z. Bartyzalová, tel. 283 870 369, 724 145 924

R. Kloučková, tel. 222 939 620, 776 703 833

e-mail: ruza.klouckova@seznam.cz

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH 
UČITELEK
zve na vánoční koncert 11. 12. 2017 do mod-

litebny Bratrské jednoty baptistů, Vinohrad-

ská 68, Praha 3

NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI NA ŽIŽKOVĚ 
ZVOU NOVÉ DĚTI DO SVÝCH ŘAD!

Hledáte pro své dítě vhodný sport? Přijďte k nám zkusit národní házenou! Děti se 

naučí dynamickému pohybu, mrštnosti, obratnosti, rychlosti a spřátelí se s novými 

kamarády. 

2x týdně trénujeme, pravidelně hrajeme mistrovská utkání se soupeři z  Prahy 

a Středních Čech, účastníme se celorepublikových turnajů a jezdíme na zimní i letní 

soustředění. 

Přijímáme děti ve věku 5 – 15 let. První 4 tréninky jsou zdarma.

Přijďte si k nám zatrénovat každé pondělí a středu 16.00 – 17.30 hod., 
těšíme se na vás!

TJ Sokol Žižkov II, Na Balkáně 812, Praha 3 (zimní příprava)

Sportovní areál Balkán, Na Balkáně 812, Praha 3 (venkovní hřiště s umělou trávou)

Koeduci, přípravka: Kateřina Švarcová, 
tel.: 608 138 685, email: k.svarcova@centrum.cz

Starší žáci: Ladislava Janková, 
tel.: 603 147 358, email: ladislava.jankova@gmail.com

WWW.KNHSPOJEPRAHA.CZ

KCH – Komunitní centrum Husitská

Husitská 114/74/ Praha 3 – Žižkov / www.husitska.eu

bezplatné poradenství / kurzy / programy pro širokou veřejnost / dokumentární 

fi lmy / besedy / výstavy / divadlo / klub pro seniory / deskové hry / bezplatný 

pronájem

Dokumentární fi lmy v KCH SUTERÉN / vstup zdarma 

5. prosinec  –  13:00 Hiphop-erace/ Nový Zéland 

      18:00 Český Alláh / ČR

12. prosinec  –  13:00 Život začíná po stovce / Švédsko 

      18:00 Máma z basy / ČR 

19. prosinec  –  13:00 Na stupních vítězů / Německo, Rakousko

                                 18:00 Ohrožená semínka / USA

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Praha – Pól růstu.
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OTEVÍRACÍ DOBA 
pond lí 9.00 –19.00
úterý 9.00 –16.00
st eda 9.00 –19.00
tvrtek 9.00 –16.00

pátek 9.00 –16.00

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

PROGRAM INFORMA NÍHO CENTRA PRAHA 3 - Vinohrady

 

| – innost a služby zde 
  pos kytované budou zajištovány pracovníky živnostenského odboru, a to každé úterý v ase od 9 do 12 hodin.

Zájemc m o vstup do podnikání zde budou poskytovány zejména informace ve vztahu k základní 
orientaci z problematiky živnostenského podnikání, dokladování odborných zp sobilostí a další. Po-
radenské centrum je ur eno primárn  a pouze k poskytování informací o podnikání, tedy není zde 
možno u init ohlášení živností, ohlášení zm ny i podat žádost.

| – poskytuje senior m Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení,  
d chod , sociálních a zdravotnických služeb, volno asových aktivit, zajiš uje bezplatné právní pora-
denství, doprovod p i ú edních jednání a pomoc v tíživých životních situacích.

 |
P ivítáme vzácného hosta 

 |
 |  

Sraz v 10 hod. p ed kostelem sv. Rocha.
|  – Cestovatelská p ednáška fotografa, noviná e a cestovatele Tomáše Kubeše

 | z povídkové knihy Venduly Pa esové, 
v režii Olgy Struskové vystoupí Miluše Bittnerová, hudební doprovod Saša Niklí ková (heligonka).

 |  

Na programy ozna ené hv zdi kou * je t eba si vyzvednout volné vstupenky z d vodu omezené kapacity, jedná se o  lmové projekce a vlastiv dné vycházky a vybrané 
p ednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informa ního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném m síci, od devíti hodin. D kujeme za pochopení.

plakat_IC_12_2017_A1_v2.indd   1 21.11.2017   12:32:10

GT_velíšek_A1.indd   2 21.11.2017   12:31:48
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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

3. ne 15:00–18:00 Mikulášská ve Vo-

zovně

5. út 15:00–18:00 Mikulášská ve Vo-

zovně

6. st 10:30 LouDkové divadélko: 

Princezna na hrášku

6. st 17:00 Vánoční harfová princez-

na s hosty

7. čt 10:00–11:00 Kočárem do  Vo-

zovny

7. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her, skupina 1: Děti s doprovo-

dem

9. so 16:00 Divadlo Toy Machine: 

Betlém

10. ne 15:00 Vánoční zvyky a tradice

11. po  15:00–16:30, 16:30–18:00 

Dílna se Sofi í: Zdobíme vánoční 

stromeček

12. út 17:00 Loutky bez hranic: Vá-

noční svatba sněhuláka Karla

13. st Divadlo Jedeme k  vám: Jak 

nás vidí andělé

14. čt 15:00–16:30, 16:30–18:00 Díl-

na se Sofi í: Zdobíme vánoční 

stromeček

15. pá 15:00 Remedium: Adventní 

kruhové tancování

16. so 16:00 Divadlo Krasohled: Vá-

noční hvězda

18. po 16:00 Fresh Senior: Vánoce, 

jak je známe a neznáme

19. út 17:00 Cirkus Žebřík: Jak 

Kašpárek zachránil Vánoce

20. st 18:00 Literární večer: Vánoce 

ať jsou hlavně veselé!!!

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

2. so 14.00 Benefi ční bazárek v Atriu 

– dobročinný bazar hraček, oble-

čení a knih, výtěžkem pomůžeme 

vybavit dětskou hernu Azylového 

domu v Horních Počernicích

2. so 15.00–18.00 Mikulášská v Atriu

4. po 17.00 Křeslo pro hosta - Vá-

noční speciál: Saskia Burešová, 

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

2. so 19:30 DEETHANE - KŘEST

3. ne 20:00 SPITFIRE COMPANY – 

ANTIWORDS + ROBERT JANČ & 

SQUADRA SUA - UP

4. po 19:30 PRIESSNITZ

6. st 19:30 LAKE MALAWI - KŘEST 

CD

7. čt 19:30 ILLUMINATI.CA & JANA 

URIEL KRATOCHVÍLOVÁ

8. pá 19:00 KONONO N1 & 

DISCIPLIN A KITSCHME

9. so 19:30 KRUCIPÜSK - KŘEST 

NOVÉHO CD A LP

10. ne 20:00 HADIVADLO 

- PREMIÉRAREPRÍZA 

REPRÍZADERNIÉRA PREMIÉRA

11. po 20:00 IKUE MORI & VĚRA 

ONDRAŠÍKOVÁ - PRAGUE-NEW 

YORK EFFECTS VIII.

13. st 19:30 minus123 minut + 

HOST MEGAPHONE

14. čt 19:00 INEKAFE /SK + HOST

15. pá 19:30 POST-IT  VRACÍ NÁS 

TO ZPĚT

16. so 19:30 BITTOVÁ - DUSILOVÁ 

- NAČEVA  SPOLU

18. po 19:30 MICHAL AMBROŽ & 

HUDBA PRAHA

19. út 20:00 TROS SKETOS 

VÁNOČNÍ

20. st 19:00 JARDA SVOBODA, 

JABLKOŇ, VÁCLAV KOUBEK, 

APEY A DALŠÍ

22. pá 19:00 GOSPEL LIMITED 

FEAT. JIŘÍ NEDOMA + NADIA 

WASHINGTON /US

23. so 20:00 DIVADLO COŽE - 

POSNÍDÁM POZDĚJI

25. po 19:30 DEVILS AUTUMN

29. pá 19:30 VELVET 

UNDERGROUND REVIVAL BAND

31. ne 20:00 Tropical Heat New Year 

eve DJs Cut Dem, Cashmeer & 

Skywalker, Orisha & Pocoloco, 

Mr. Funky Machine - Malá scéna 

 Bazooka Joe, 4Become1, 

Akrom, Jimmy X - Divadelní bar 

  Voita, Brada, Saku, Kaplick, 

Line Of Sight, Goldstar

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

Rezervace vstupenek na 

www.kinoaero.cz a každý všední 

den Po–Pá | 10–17 na čísle 

608 33 00 88. Možnost zakoupení 

lístků do kina Aero i v pokladně kina 

Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, 

tel. 224 947 566 a v Bio Oko, F. Kříž-

ka 15, Praha 7, tel. 233 382 606 

a online na www.kinoaero.cz.

1.12. 20.30 Legendy v Aeru | Annie 

Hallová

7.12. 19.45 NT Live | Mladý Marx

9.12. 15.00 Trezor Film Fest

12.12. 20.30 Diáky | Čarodějův učeň 

ve skalác

14.12. 18.00 Snow Film Fest

19.12. 20.30 Aero Naslepo

27.12. 20.30 Legendy v Aeru | Zázrak 

v New Yorku

31.12. Silvestr v Aeru

 

Projekce pro seniory - každé úterý 

od 10.00 a čtvrtek od 13.30

5.12. Dokud nás svatba nerozdělí

15. 12. Vasilův Rubáš – nezničitelné 

písničkářské  duo

16. 12. Vánoční odpoledne U 

vystřelenýho oka – harmonika, 

koledy, svářo

od 15.00 Divadlo Krabice Teplice 

„O nejasné princezně“, pro děti

od 16.00 Obří bubliny Václava 

Strassera, pro děti

výtvarná dílna pro děti

od 19.00 ECHT, hudba

17. 12. Vánoční besídka

21. 12. Květy – brněnská živelná 

alternativa  

22. 12. Vánoční Karel Gott Revival – 

show „O lásce“            

Program začíná obvykle mezi 19.-

20. hodinou, viz www.uvoka.cz.

DIVADLO PRO TANEC

1. pá 20:00 You are not the one who 

shall live long

2. so 20:00 Family Journey

3. ne 20:00 As Long As Holding 

Hands

4. po 20:00 Proces

5. út 17:00 Momo

6. st 9:00 Momo

7. čt 20:00 Flow

8. pá 20:00 Korekce

10. ne 20:00 Dokud neumřeli

11. po 20:00 Pojďme na tanec!

12. út 20:00 Den a Noc a Noc a Den

14. čt 20:00 Void

17. ne 16:00 Zima, Mráz a Oheň 

v nás 

7.12. Milada

12.12. Vražda v Orient expresu

14.12. Polibek od Beatrice

19.12. Zahradnictví: Nápadník

21.12. Místo splněných přání

28.12. Kvarteto

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 

středu od 10.00. 

Hospoda U Vystřelenýho oka
U božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

Advent v undergroundu U 

vystřelenýho oka

2. 12. Nevidim – zemitý 

underground, Hokr Praha – 

prog – art - underground

7. 12. Píča + Jeff Biograf, od 

19.30

8. 12. Letouni Soumraku, 

bluesové návraty

9. 12. Eva Turnová (členka 

skupiny PPU) „Turnový háj“- 

autorské čtení, vyprávění, 

podbarvené hudbou tělesa 

„Loterie“ (Holická, Milota, 

Bartošek, Eichler), od 19.00

14. 12. Rock’ and rollové párty - 

Sýkorovo kvarteto, Zimmer Frei 

atd., od 19.00

hudební doprovod Žofi e Vokálková 

– fl étna, Zbyňka Šolcová – harfa

6. st 16.00 Vánoce s Karmínou – tra-

diční program, který se zaměřuje 

na lidové zvyklosti a obyčeje v 

období adventu a Vánoc

7. čt 19.30 Bennewitzovo kvarteto 

– Jakub Fišer – housle, Štěpán 

Ježek – housle, Jiří Pinkas – viola, 

Štěpán Doležal – violoncello

9. so 16.00–18.00 Perlová řeka - hu-

dební a výtvarná dílna pro děti

10. ne 16.00 Chairé Příbram – tradiční 

adventní koncert vokálně instru-

mentálního souboru dobových 

nástrojů

11. po 17.00 a 19.30 Malá česká 

muzika Jiřího Pospíšila

12. út 18.00 Dobrovolník roku 2017

13. st 19.30 Beata Hlavenková – křest 

nového alba pianistky, skladatelky, 

aranžérky a producentky

14. čt 15.00–19.00 Adventní koncert 

pěstounských rodin

15. pá 19.30 Musica Bohemica

16. so 15.00 Houslový recitál Ivana 

Ženatého, klavír: Martin Kasík

17. ne 19.00 Muzička – vánoční pořad 

Muzičky a Treperend sestává z 

moravských koled a lidové sloves-

nosti, která je spojená s obdobím 

adventu a Vánoc na Uherskohra-

dišťsku

19. út 18.00 Linha Singers

20. st 19.30 Pavel Voráček a Beetho-

venovy sonáty

VÝSTAVY

16. 11.–19. 12. Stanislava Karbušická 

a Anna Ročňová - Olej

 

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

1. pá 19:00 Čechov vs. Tolstoj aneb 

Manželská zkouška | 3D company

2. so 19:00 Pan Hus aneb Tenkrát 

v Kostnici | Divadlo AQUALUNG

3. ne 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

4. po 19.00 Válka s mloky | Divadlo 

AQUALUNG

5. út 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrmana

6. st 19:00 Afrika | Divadlo Járy Cimr-

mana

7. čt 19:00 Záskok | Divadlo Járy 

Cimrmana

8. pá 19:00 Muži ve zbrani aneb Celá 

Zeměplocha jest jevištěm! | Diva-

dlo AQUALUNG

10. ne 19:00 Vražda v salónním 

coupé | Divadlo Járy Cimrmana

12. út 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

13. st 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

14. čt 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

15. pá 19:00 Frida K. | 3D company

17. ne 19:00 Cimrman v říši hudby  | 

Divadlo Járy Cimrmana

18. po 19:00 Zabte ošklivé | Divadlo 

AQUALUNG

19. út 19:00 Hospoda Na mýtince | 

Divadlo Járy Cimrmana

20. st 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrmana

21. čt 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimr-

mana

28. čt 19:00 A pak už tam nezbyl ani 

jeden | Divadlo A. Dvořáka Příbram

29. pá 19:00 Pub in the Glade | Cimr-

man English Theatre

31. ne 17:00 Dobrý proti severáku | 

3D company 
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Na Balkáně děti vyráběly zdravé svačinky 
Děti z mateřské školy Na Balkáně vědí, jaké jídlo je zdravé, umí si připravit zdravou svačinu 
a samy si vyzkoušely, že co je zdravé, může dobře chutnat.   

Správnému stravování se uči-
telky ve školce s dětmi věno-
valy v rámci říjnového pro-
jektu. „Doporučení odborníků 

jsou často složitá, ale výživová pyramida 

je jasná a přehledná. Děti se díky ní uči-

ly získat orientaci v tom co je, a co  není 

zdravé. Výživovou pyramidu  kreslily, 

vystřihovaly a lepily,“ přiblížila pro-
jekt ředitelka školky Jaroslava Kozo-
horská. V praktické části si děti umí-
chaly pomazánku a vytvořily špízy 
ze zeleniny a ovoce. „Do projektu jsme 

zapojili i pohyb, protože bez zdravého 

hýbání bychom zdravého těla nedosáh-

li,“ říká ředitelka. Projekt vyvrcholil 
zábavným kuchařským dopolednem 
„Zdravá svačinka hrou“ připrave-
ným s podporou magistrátu. Školku 
navštívil kuchař a nutriční terapeut-
ka, donesli suroviny a děti se s nad-
šením zapojily do výroby a svačinky 
také společně zkonzumovaly. Domů 
si odnesly recepty pro maminky 

a pro sebe krásnou kuchařskou če-
pici. Celý projekt završila beseda 
pro rodiče s Alenou Strosserovou, 
nutriční terapeutkou pro školní jí-
delny Prahy 3. Programem setkání 
byly  principy školního stravování 
a jeho prospěšnost pro zdraví dětí, 
základy výživových doporučení pro 

děti a jejich aplikace do praxe, po-
travinová pyramida.

Mateřská škola Na Balkáně se 
může chlubit opravdu výbornou 
školní kuchyní. Vedoucí školní  jí-
delny Dana Menclová zapojila ce-
lou kuchyni také do projektu Zdravá 
školní jídelna, který přináší rady, re-

cepty a příručky, které ho pomáha-
jí sladit s nejmodernějšími poznatky 
o zdravé výživě. Kuchařky chodí 
na semináře o zdravém stravování 

a zapojily se i do soutěže O nejlepší 
školní oběd 2017. 

  Katka Maršálová

Setkání nad společným vzděláváním 
Konference Místního akčního plá-
nu rozvoje vzdělávání v  Praze 3 
se sešla ve druhém listopadovém 
týdnu v  ZŠ a  MŠ Chelčického. 
Účastníci ze školských zařízení si 
vyměnili zkušenosti ze společného 
vzdělávání, všeobecně známé jako 
inkluze.  

Téměř 50 přítomných ze škol, psy-
chologických poraden, několika ne-
ziskových organizací a za účasti rad-
ní pro školství v Praze 3 Jaroslavy 
Sukové a zástupce ČŠI se zamýšle-
lo nad přínosy, ale také problematic-
kými body zařazování žáků se spe-
cifi ckými vzdělávacími potřebami 
do běžné školní třídy. Rok platnosti 
tohoto zákonného opatření ukázal, 
že na prvním stupni nečiní zařazová-
ní žáků zásadní organizační problé-
my, spolužáci svým vrstevníkům vět-
šinou pomáhají a berou je mezi sebe. 
U žáků na druhém stupni základních 
škol je však již tato integrace velmi 
problematická a vyžaduje značné úsi-
lí, aby vůbec mohla probíhat.

Jaroslava Suková připomněla te-
matickou zprávu České školní in-
spekce vydanou v říjnu letošního 
roku, na jejichž závěrech se shodli 
i účastníci konference. Hlavním pro-

blémem celého procesu zařazování 
těchto dětí do běžných tříd je jeho 
byrokratická náročnost, která od-
vádí učitele od běžné práce, vysoký 
počet dokumentů, na základě kte-
rých je školám přiznávána fi nanční 
podpora pro žáky vyžadující podpo-
ru. Jen pro zajímavost uvádíme, že 
v loňském školním roce bylo v naší 
městské části přijato téměř 900 pod-
půrných opatření, na které byly při-
znány fi nanční prostředky. K tomu 
je nutno přiřadit další opatření, kte-

rá se realizují na úrovni školy bez 
navýšení fi nančních prostředků. 

V průběhu konference zazněla 
také potřeba podpory sociálně vy-
loučeným skupinám dětí a cizin-
cům, jejichž počet dnes přesahu-
je 10 % z celkového počtu dětí naší 
městské části. I tady byly připome-
nuty příklady dobré praxe ve výuce 
českého jazyka pro cizince či projek-
ty začleňující tyto občany do běžné-
ho života.

Na konferenci byly také projed-
nány otázky související s šikanou 
a kyberšikanou ve školách, kde se již 
stalo povinností školy hlásit závaž-
né případy šikany v reálném i virtu-
álním světě nejen oddělení sociálně 
právní ochrany dětí, ale také státní-
mu zastupitelství. Uvedené opatření 
významným způsobem posiluje prá-
va, ale také povinnosti pedagogic-
kých pracovníků.

Konference prokázala vyso-
kou míru erudice a entuziasmu na-
šich škol a jejich úspěšné zapojení 
do této problematiky, i když rozpa-
ky nad způsobem inkluze stále pře-
trvávají. 

-red-

Workshop sociálních služeb 
Již čtvrtý ročník akce Workshop 
sociální služeb proběhl 17. října 
v salonku Praha Hotelu Olšanka. 
Pozváni byli zástupci z organiza-
cí poskytující sociální a  návazné 
služby na Praze 3. 

Workshopu se zúčastnilo 30 zástup-
ců z organizací jako např. Centrum 
Martin, o.p.s., Centrum pro integra-
ci cizinců, Dům Naděje Praha Žiž-
kov, Ergo Aktiv, Hewer, IC Zahra-
da, Ošetřovatelský domov Praha 3, 

Remedium Praha, R-Mosty a další. 
Hlavním tématem bylo „GDPR“ (na-
řízení o ochraně osobních údajů), 
které představil zástupce Operáto-
ra ICT (informační a komunikační 
technologie). Operátor ICT, a. s. je 
městskou společností, která pro hlav-
ní město Praha primárně zajišťuje 
agendu a řízení projektů Smart City, 
odborné poradenství v oblasti ICT 
a realizaci ICT projektů pro městské 
části a další městské společnosti. 

-red-

Konferenci předsedali Pavel Ostap, Jana Křesťanová, Jaroslava Suková, Jana Vargová a Iva 

Brücklerová  Foto Pavel Šmída

Děti si na svačince pochutnaly a domů si odnesly papírové kuchařské čepice

Foto Pavel Šmída

Vichřice ničila střechy a stromy
Řádění vichřice Herwart, která 
na konci října zasáhla území Čes-
ké republiky, se nevyhnulo ani Pra-
ze 3. Škody napáchala ve veřejné 
zeleni i na budovách. 

Hasiči 29. října vyjížděli v Pra-
ze 3 celkem k osmnácti případům, 
většinou se jednalo o uvolněné 
střešní plechy, spadlé stromy nebo 
billboardy hrozící pádem. Také 
městská policie přijala 25 telefo-
nických oznámení. Nejčastěji obča-
né oznamovali padající střešní taš-
ky a uvolněné plechy na střechách 
domů, zlomené větve stromů, vy-
vrácené dopravní značky a popada-
né zábrany výkopů. Největší škodu 
zaznamenala Praha 3 na ZŠ Pra-
žačka, kde extrémně silný vítr zni-
čil měděnou střešní krytinu, včet-
ně izolací, hromosvodu a komínů 
a způsobil škodu za 5 milionů ko-
run. Škoda za 100 tisíc korun byla 
také na bytových domech Jesenio-
va 27 a 29, kde vítr poškodil náro-
ží speciálního plechového střešního 
pláště nástaveb. Odtržené plechy 
ještě při letu poškodily odvětrávací 
hlavice vzduchotechniky na střeše.

Velké škody způsobila vichřice 
v parku Židovské pece, kde byly 

zničeny čtyři vzrostlé mahalebky. 
Mezi nimi i velmi vzrostlý malebný 
exemplář rostoucí mezi dětskými 
hřišti, který vysoce hodnotili i au-
toři v současnosti zpracovávané do-
kumentace na posílení potenciálu 
parku. Další ztráty jsou na náměstí 
Jiřího z Poděbrad, kde větru pod-
lehla okrasná třešeň, a dvě mladé 
hrušně ve stromořadí v Libické uli-
ci. Ve velké míře došlo k odlomení 
větví, často i velmi silných, takže 
s odstraněním následků měli za-
hradníci mnoho práce, především 
v případech, kdy větve zůstaly za-
klesnuté v korunách a hrozily by 
pádem později. 

Katka Maršálová

Zlomená mahalebka v Židovských pecích
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V hodnocení participace 
Praha 3 obstála
Praha 3 se umístila na 10. místě v žebříčku hodnocení 
participace ze 101 největších měst České republiky 
a městských částí nad 10 tisíc obyvatel. Index posuzoval 
zapojení veřejnosti do participativních procesů a hodnotil 
stav a kvalitu participace.   

Pilotní ročník výzkumu mo-
nitoroval situaci mezi lety 
2015–2016 v největších mu-
nicipalitách České republi-

ky. Praha 3 získala celkem 58 bodů, 
průměrná hodnota u všech posuzo-
vaných měst byla 36 bodů. „Velmi si 

cením umístění, kterého naše městská 

část dosáhla, protože participaci občanů 

na rozhodování o tom, co se bude v jejich 

okolí dít, považuji za velmi důležitou,“ ří-
ká Jan Materna, zástupce starostky. 
Hodnota indexu je součtem hodno-
cení 21 kritérií resp. indikátorů. Ty 
jsou mezi sebou propojeny a pokrý-

vají 6 kategorií (transparentnost, ko-
munikace, zapojení, inkluze, imple-
mentace, evaluace) v rámci 3 dimenzí 
(otevřenost, deliberace, realizace). 
Posuzovalo se například, zda město 
poskytuje informace o vyplácení do-
tací, zda má veřejně přístupný rozpo-
čet nebo uzavřené smlouvy, jaké vyu-
žívá kanály ke komunikaci s občany, 
zda město vytváří příležitosti pro de-
baty s občany v komunitních otáz-
kách a jak využívá jejich výsledky. 

Výsledky indexu mají ukázat 
škálu participativních procesů, kte-
ré municipality již uvádějí v pra-

xi, sloužit radnicím jako odborný 
informační materiál, umožnit jim 
zhodnotit své úsilí a realizace v po-
rovnání s jinými samosprávami. 
Současně mají být i inspirací pro ty, 
kteří se na participativní dráhu te-
prve chystají. 

Obecně index chápe participaci 
jako aktivitu, kterou municipality 
činí ve vztahu k veřejnosti přede-
vším nad rámec svých zákonných 
povinností, kterým umožňuje obča-
nům angažovat se při rozhodování 
a být součástí těchto procesů. 

-red-

Projekt na podporu integrace cizinců 
„Praha 3 –Integrace cizinců 2017“
Městská část Praha 3 realizuje již 
šestým rokem projekt zaměře-
ný na  podporu integrace cizinců 
na  lokální úrovni z dotace Minis-
terstva vnitra ČR.

Projekt městské části Prahy 3 je sou-
borem komplexních aktivit na podpo-
ru integrace cizinců, který je zaměřen 
na vzdělávání a podporu dětí i dospě-
lých cizinců, na zvýšení informova-
nosti cizinců i většinové společnosti, 
na navázání pozitivních sousedských 
vazeb a na podporu samostatného 
fungování cizince ve společnosti. Je-
ho cílem je usnadnění začlenění cizin-
ců z Prahy 3 do většinové společnosti 
a prevence vzniku patologických je-
vů a konfl iktů. Na projekt „Praha 3 
– Integrace cizinců 2017“ obdržela 
třetí městská část dotaci v celkové vý-
ši 853 820 Kč. V rámci projektu pro-
bíhalo v roce 2017 celkem 11 dílčích 
aktivit.

V rámci projektu probíhá od led-
na do konce roku 2017 doučování 
češtiny pro děti cizince na ZŠ Jese-
niova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta 
a na ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobko-
vic. Od ledna 2017 probíhá pátým 
rokem také dílčí program „So far – 
so near“, který je v tomto roce za-
měřen na prezentaci způsobů trá-
vení volného času v zemích světa, 
ze kterých pocházejí žáci školy či 
jejich rodiče. Jeden z dílčích pro-
jektů byl věnován aktivitám ZŠ Je-
seniova, kde po celý rok probíhalo 
doučování češtiny, projektové dny, 
semináře pro pedagogy, přednášky 
a besedy nebo zážitkový workshop. 
Čtvrtým rokem pokračuje od začát-
ku roku 2017 v práci s dětmi cizin-
ci i Centrum předškolních dětí při 
DDM Praha 3 – Ulita. V rámci pro-
jektu je zajištěn asistent pedagoga 
pro děti cizince.

Od dubna do července pokračo-
valy kurzy českého jazyka pro mírně 
pokročilé a pokročilé, kurzy psaní 
v českém jazyce a nízkoprahové kur-
zy. V květnu se uskutečnily tvořivé 
dílny pro děti z mateřských škol Pe-
runova, Žerotínova a Jeseniova 98. 
Dílny zajišťovala organizace InBáze, 
z. s. Bedýnky příběhů jsou tvořivé 
dílny pro děti ve věku v rozmezí cca 
5 až 12 let. Každá dílna je zaměřená 
na jednu zemi, ze které pochází po-
četná skupina cizinců žijících v Čes-
ké republice. Kultura konkrétních 
zemí je dětem přiblížena pomocí vy-
právění pohádek a následné výtvar-
né dílny, kdy děti mají možnost po-
hádku zpracovat pomocí tradičních 
materiálů a technik dané země.

Od srpna 2017 probíhá aktuali-
zace webových stránek pro cizince, 
na kterých mohou najít informace 
o činnosti odborů Úřadu městské 
části Praha 3 nebo odkazy na důle-
žité organizace a instituce. V sobotu 
9. září proběhl šestý ročník kultur-
ně společenská akce „Poznejme se, 
sousedé“ pro rodiny s dětmi z řad 
cizinců a většinové společnosti, kde 
byly opět připraveny zajímavé hry 
pro děti a pestrý program pro do-
spělé se zaměřením na poznání kul-
turních specifi k nejpočetněji zastou-
pených cizinců na Praze 3. Akce se 
zúčastnilo odhadem 700 návštěv-
níků, z toho asi 100 dětí. Akce by-
la spolufi nancována hlavním měs-
tem Prahou z „Programů podpory 
aktivit integrace cizinců na území 
hl. m. Prahy pro rok 2017“. V Kon-
gresovém sále hotelu Olšanka se 14. 
září uskutečnila 9. celostátní konfe-
rence obcí o integraci cizinců, jejímž 
cílem bylo sdílení zkušeností a in-
formací z projektů obcí o integraci 
cizinců mezi zástupci jednotlivých 
obcí. Konference se zúčastnilo cel-

kem 60 zástupců obcí a neziskových 
organizací. 

V rámci projektu proběhly v In-
formačním centru Praha 3 přednáš-
ky pro veřejnost na téma migrace, 
kulturní specifi ka nejpočetněji za-
stoupených cizinců na Praze 3 a po-
vídání o zemi původu cizinců. 
V roce 2017 byly uskutečněny před-
nášky na téma „Vietnam“ (19. dubna 
2017), „Začleňování žáků – cizin-
ců do českých škol“ (9. října 2017), 
„Česko a migrace aneb kdo k nám 
přichází a kdo odchází“ (25. října 
2017) a „Berou nám cizinci práci?“ 
(20. listopadu 2017).

Od listopadu do prosince probí-
hají kurzy sociokulturní orientace 
pro cizince. V rámci kurzů se usku-
tečnila 16. listopadu procházka Žiž-
kovem, kde se cizinci mohli sezná-
mit s historií a současností Žižkova 
a 27. listopadu přednáška na téma 
Geografi e a zajímavá místa v ČR. 
V prosinci jsou připraveny pro ci-
zince přednášky na téma „Hudba, 
fi lm a výtvarné umění – proměna 
české hudby v posledních deseti-
letích“ a „České Vánoce“. Přednáš-
ky se budou konat 4. a 11. prosince 
2017 vždy od 17 do 20 hodin v pro-
storách organizace Centrum pro in-
tegraci cizinců – Nová půda, Kar-
línské náměstí 7, Praha 8 (3. patro). 
„Na území třetí městské části žije čtrnáct 

tisíc cizinců, a tak jsem velmi rád, že 

můžeme nabídnout mnoho aktivit za-

měřené nejen na oblast vzdělávání, ale 

i na začleňování cizince do společnos-

ti,“ řekl David Gregor, zástupce sta-
rostky pro sociální oblast.

Všechny aktivity byly realizová-
ny v rámci projektu MČ Praha 3 
„Praha 3 – Integrace cizinců 2017“ 
na integraci cizinců spolufi nancova-
ného Ministerstvem vnitra ČR. 

-red-

Přechod na nový systém zón začíná
Začátkem února přechází Praha 3 
na  nový systém zón placeného 
stání. V  této souvislosti dochází 
s předstihem k výměně dopravní-
ho značení. 

Od poloviny listopadu se v ulicích 
postupně objevuje svislé dopravní 
značení, které bude upraveno škrtací 
oranžovou páskou či dočasným pře-
lepem tak, aby byl zachován stávají-
cí režim parkování. Oranžové pásky 
a dočasné přelepy budou odstraněny 
na konci ledna a nový režim parkování 
bude platit od 1. 2. 2018. Na ulicích se 
objeví také nové parkovací automaty, 
které jsou do 31. 1. 2018 mimo provoz. 
Do té doby se za parkování stále platí 
prostřednictvím starých parkovacích 
automatů. Veškeré informace lze zís-
kat na www.parkujvklidu.cz. Rad-
niční noviny podrobnosti přinesou 
v lednovém vydání novin. 

Pro obyvatele Prahy 3 ale o zásadní 
změny nepůjde, pouze se mění nasta-
vení zón. Jiný bude zejména způsob 
kontroly, místo pochůzkářů zkouma-

jících platnost papírových karet a líst-
ků bude ulicemi projíždět vůz s au-
tomatickým systémem, který ověří, 
zda mají lidé zaplacené parkování. 
Na webu parkujvklidu.cz je k dispo-
zici podrobný plán ulic s označením 
zón. V Praze 3 bude pod zónou pla-
ceného stání 14 850 míst, z toho 
9 860 v modré, 4 300 míst ve fi alové 
(smíšené pro rezidenty i návštěvní-
ky) a 790 ostatních míst (invalidé či 
zásobování). Parkovací karty vydané 
pro Prahu 3 se k 1. 2. 2018 transfor-
mují na on-line parkovací oprávnění. 
Jeho platnost si všichni mohou ověřit 
na svých Osobních stránkách, k nimž 
dostali při nákupu poslední parkovací 
karty přístupová hesla. Pokud někdo 
heslo zapomněl, úřad mu kdykoliv vy-
generuje nové.

Od 1. 1. 2018 také dochází ke změ-
ně ve vyřizování přestupků v sou-
vislosti s neoprávněným parkováním 
v zónách. Přestupky nově vyřizuje 
MČ Praha 3, zatímco dosud odbor to 
byl dopravy hlavního města Prahy. 

-red-

Nové parkovací automaty budou v provozu od 1. února.
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Žižkovská Meduňka se po rušném roce 
chystá k zimnímu spánku
Máme za sebou čas plný změn, ve kterém se ze zpustlé zahrádky stala dynamicky se rozvíjející 
kvetoucí oáza – komunitní zahrada Meduňka. Za zrodem myšlenky stály dvě ženy Lucie Hašková 
a Veronika Pagáčová, které svým nadšením motivovaly mnohé členy místní komunity k vytvoření 
prostoru pro odpočinek i tvoření.   

Obrovský posun, který 
přinesl mnoho změn, na-
stal právě v letošním ro-
ce. Tento projekt vznikl 

díky podpoře z grantového progra-
mu Zelené oázy, který vyhlašují Na-
dace Partnerství a společnost MOL 
Česká republika.

První vlaštovky, které předzna-
menaly vznik zeleného coworkingo-
vého prostoru v srdci Žižkova vzlétly 
již v roce 2013. „Chtěli jsme zvelebit 
opuštěný a chátrající prostor vedle 
fary kostela na náměstí Barikád 
a dopřát všem lidem z okolí mož-
nost příjemného trávení volného ča-
su,“ uvádí Lucie Hašková, ředitelka 
Husitského centra o.p.s. Členové té-
to organizace ve spolupráci s Nábo-
ženskou obcí Praha 3 Českosloven-

ské církve husitské stojí za zrodem 
myšlenky komunitní zahrady.

Od té doby se realizovalo mnoho 
přípravných prací, které zahrnovaly 
nezbytný úklid zahrádky, vymezení 
záhonků pro pěstování rostlin, zalo-
žení kompostu a vytvoření prostoru 
pro společné trávení času s lidmi ze 
sousedství i širšího okolí. To vše se 
dělo víceméně svépomocí, za při-
spění velkého počtu dobrovolníků 
a s omezenými fi nančními zdroji.

V letošním roce zažila žižkovská 
komunitní zahrádka díky podpoře 
grantového programu Zelené oázy 
velký boom. 

Na jaře proběhl příznačný „jarní 
úklid“, kterého se zúčastnilo patnáct 
lidí z komunity, a byl zakončen spo-
lečným obědem. Díky podpoře bylo 

možné nakoupit mnoho sazeniček 
různých druhů bylin, květin i ovoc-
ných keřů. Pro jejich výsadbu byl 
použit humus z vylepšeného tříko-
morového biokompostu, který vyu-
žívají i sousedé z okolí. Do sázení se 
zapojily i místní děti a při sběru a su-
šení bylin zase mládež ze sociální 
služby Nízkoprahový klub Husita. 

V létě jsme se už mohli radovat 
z plodů naší práce a radost nám po-
prvé dělaly plodiny jako rajčata, ry-
bíz, ginko, jahody, saláty, šalvěj, máta, 
meduňka, slunečnice, ale také levan-
dule nebo růže. K zalévání se od ny-
nějška využívá dešťová voda z nádrže 
určené na její sběr. Volná plocha mezi 
záhony je zpevněna kačírkem.

S nástupem nového školního ro-
ku a prvním podzimním listím u nás 

architekti a stavitelé z fi rmy Dome-
si s.r.o. (dřevostavby) postavili jako 
dar Meduňce na zahradě dřevěný 
domek zastřešující houpací sítě a zá-
roveň fungující jako malé pódium 
nebo místo k posezení.

Zima je za dveřmi, ale ani s jejím 
nástupem nezahálíme, připravujeme 
zahrádku ke spánku a dokončujeme 
úpravy. Když se ohlédneme za tímto 

rokem, vidíme velký skok v cestě za ži-
vým prostorem v centru metropole. 

Grantový program Zelené oá-
zy Nadace Partnerství a společnos-
ti MOL podporuje projekty zejmé-
na v urbanizovaném prostředí nebo 
v jeho těsné blízkosti, které přispíva-
jí k obnově přírodně a kulturně hod-
notných lokalit, a to s aktivním za-
pojením veřejnosti.

Meduňka spojuje lidi mezi sebou 
i s přírodou. Sousedé z okolí, rodi-
ny s dětmi, lidé bez domova, klienti 
NPK Husita či Husátka a mnozí dal-
ší se na zahradě setkávají při různých 
příležitostech – slavení svátků, vzdělá-
vacích workshopech, přednáškách, za-
hradničení nebo při společných obě-
dech. Zahrádka spolu se Žižkostelem 
hostí akce improvizačního divadla, 
Roma pride, Mikuláše pro lidi bez 
domova, festival deskových her Žiž-
con nebo Noc kostelů. Meduňka spo-
lupracuje se sdružením Jelen v lavoru, 
které v zázemí zahrady zrekonstruova-
lo koupelnu a následně ji během ne-
dělí využívá k provozování koupelny 
a prádelny pro lidi bez domova.

V srdci Žižkova tepe malá oáza 
a poskytuje zázemí všem, kteří chtějí 
tvořit, setkávat se nebo si jen odpo-
činout. 

Lucie Hašková

ředitelka organizace Husitské centrum o.p.s.

ze života Prahy �

Foto Radko Šťastný

Slovo z církví
Vánoce – Nový 
život
Nedávno při jednom rozhovoru mně 
jedna žena, která se právě stala ba-
bičkou, řekla: Život je vždycky dar. 
Jak prosté, samozřejmé a nanejvýš 
pravdivé tvrzení. A přesto jak často 
na tuto skutečnost zapomínáme, ne-
bo si ji přinejmenším vůbec neuvě-
domujeme. Kolikrát jsme přesvědče-
ni, že my jsme pány života, a proto si 
s ním můžeme dělat co chceme. Je to 
pouze a zcela naše osobní záležitost, 
neboť právo na život je výhradně 
v našich rukou. Avšak realita každo-
denního života a zkušenost přibýva-
jících let nám stále více dokazuje, že 
toto naše přesvědčení není správné, 
ba dokonce je mylné. To nám ukazu-
jí různé tělesné nemoci a slabosti, 
při kterých si naříkáme a vidíme, jak 
jsme zcela bezmocní a bez možnosti 
něco změnit podle našich představ. 
Jakými pány života tedy jsme? Mů-
žeme se uchránit nějaké nemoci ne-
bo si zařídit zlepšení fungování něja-
kých orgánů nebo si prodloužit svůj 
život třeba jen o setinu sekundy teh-
dy, kdy bychom chtěli? Takže není 

vše v naší moci. O Vánocích se radu-
jeme a oslavujeme nový život, Život, 
který je jedinečný a výjimečný, neboť 
má v rukou nejen sebe sama a při-
chází na svět proto, aby nám lidem 
daroval pravý život, který není ome-
zen na pozemskou existenci, ale ote-
vřel nám brány pro vstup do věčnos-
ti. Ano je to Ježíš Kristus, Syn Boží, 
z jehož narození se radujeme, a to je 
i podstata slavení vánočních svátků. 
Ježíš Kristus není pouhým superčlo-
věkem, prorokem, mágem, ale Bo-
hem, který k nám sestoupil a zjevil 

se nám v lidské podobě. Od této 
chvíle má Bůh tvář, se kterou hledí 
na člověka a dává mu možnost, aby 
i člověk zahlédl Boha, poznal ho 
a uvěřil v něj. „A Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi. Viděli jsme 
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti 
a pravdy“ (Jan 1,14). Požehnané a ra-
dostné vánoční svátky přeje

P. Vít Uher, administrátor farnosti 

u kostela sv. Prokopa

Noclehárna Vackov
Také v letošním roce bude v rámci 
humanitárních a sociálních opat-
ření hlavního města Prahy ve spo-
lupráci s třetí městskou částí ote-
vřena noclehárna pro lidi bez 
přístřeší, a to od 1. prosince 2017 
do 31. března 2018.

K dispozici je osmdesát lůžek, při vý-
jimečné situaci z důvodu nízkých 
teplot a špatných klimatických pod-
mínek zde pak může přečkat bezplat-
ně noc až sto lidí, a to v čase od devá-
té hodiny večerní do sedmi do rána. 
Noclehárna se nachází v budově 
Ubytovny Vackov na adrese Malešic-
ká 74, Praha 3. 

Kromě přespání mají klienti k dis-
pozici sprchu, teplý čaj a základní 
zdravotní ošetření. „Ubytovna pomáhá 

obyvatelům bez přístřeší přečkat noci v prů-

běhu zimních měsíců a současně chrání 

obyvatele před kumulací negativních jevů, 

které jsou s problematikou bezdomovectví 

spojeny,“ uvedl zástupce starostky pro 
sociální oblast David Gregor. Na pro-
voz a dodržovaní pravidel budou do-
hlížet zaměstnanci organizace Nadě-
je, která má projekt na starosti, spolu 
s pracovníky ostrahy. V případě zjiš-
tění jakýchkoliv problémů Ubytov-
nou Vackov směřujte, prosím, na tele-
fonní číslo 770 147 299. 

-red-
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Starostka Vladislava Hujová, velitel stanice Jan Hanuš, ředitel HZS hl. m. Prahy Roman Hlinovský

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
na náměstí Jiřího z Poděbrad 
Městská část Praha 3 každoročně připravuje řadu 
zajímavých adventních akcí. Ani letošní rok samozřejmě 
nebude výjimkou. Přestože je první adventní neděle až 
3. 12., držíme se tradičního harmonogramu a program 
chystáme již od 24. 11. Tedy tak, aby nebyla krácena 
obvyklá délka Vánočních trhů.

Advent je totiž svátkem 
pohyblivým. Datum prv-
ní adventní neděle je po-
hyblivé, a to proto, že 

poslední, čtvrtá neděle, vždy při-
padá na neděli před 25. prosincem. 
Advent začíná někdy mezi 27. listo-
padem a 3. prosincem. Jako konec 
se počítá západ slunce přesně 
na Štědrý večer.  

Vrcholem adventního programu 
na Žižkově bude koncert na ná-
městí Jiřího z Poděbrad, a to 23. 12. 
od 16.00 hodin. „Návštěvníci si bu-

dou moci vyslechnout tradiční Českou 

mši vánoční od Jakuba Jana Ryby 

v podání těch nejlepších umělců, půso-

bících i v Národním divadle,“ upřes-
ňuje zástupce starostky pro oblast 

kultury Alexander Bellu. Duchov-
ním otcem myšlenky uspořádání 
koncertu v tomto špičkovém obsa-
zení je umělec František Brenner. 
Pan Brenner jako hudebník dlou-
ho vystupoval na adventních ak-
cích, až ho jednou napadlo uspořá-
dat Rybovu mši vánoční ve 
vlastním podání. „Tato myšlenka mě 

napadla v letadle během cesty do Ja-

ponska, kam jsme letěli vystupovat,“ 
říká pan Brenner a dodává: „Hned 

na palubě jsem oslovil několik kolegů 

a požádal je o pomoc. Pokud bych se 

do toho totiž rozhodl jít, chtěl jsem 

pouze ty nejlepší umělce z oboru.“ 

A vyšlo to, domluvil se s předními 
českými pěvci, tenoristou Alešem 
Brisceinem a barytonistou Svato-

plukem Semem. Nakonec se na ná-
městí Jiřího z Poděbrad můžete tě-
šit celkem na 21 členů orchestru, 16 
sboristů a 4 sólisty pod taktovkou 
pana Adolfa Melichara. 

Uspořádat akci takového rozsa-
hu nebylo vůbec snadné, a proto se 
vše muselo začít připravovat již 
v květnu. Je to z toho důvodu, že 
sladit časové možnosti umělců, 
zvláště v předvánočním období, je 
velmi komplikované. „Hodně lidí se 

divilo, že začínám s přípravami takto 

brzo, nicméně se to vyplatilo a sehnal 

jsem opravdu ty nejlepší umělce z obo-

ru,“ uzavírá pan Brenner. Celý ten-
to Adventní koncert vzniká za pod-
pory městské části Praha 3 
a doufáme, že vás v předvánoční čas 
příjemně naladí. Budeme se na vás 
těšit 23. 12. na náměstí Jiřího z Po-
děbrad. Vystoupení bude zahájeno 
sopránovou árií od Jakuba Jana 
Ryby Ó, roztomilý slavíčku. 

-red-

Linka seniorů 800 200 007
Šťastné a veselé... i osamělým seniorům
O Vánocích nikdo nemá být sám. 
Ale co když není nikdo, s kým by 
mohl být? 

Proměna mezigeneračních vztahů 
za posledních třicet let způsobila, že 
ačkoliv staří lidé mají vnoučata či pří-
buzné, mohou se cítit osamělí. Z po-
sledního sčítání domů, lidí a bytů 
jasně plyne, že více než 650 000 
lidí starších šedesáti let žije v samo-
statných domácnostech. Pocit osa-
mělosti má negativní dopad nejen 
na psychiku jedince, ale i na jeho fy-
zické zdraví. Právě z toho důvodu 
je v době vánočních svátků dostup-
ná Linka seniorů 800 200 007, linka 
důvěry, která může od tíživé samoty 
ulevit.

Odchodem do důchodu se změní 
sociální statut jedince, člověk přijde 
o mnoho ze svých dosavadních so-
ciálních kontaktů, které považoval 
za samozřejmé. Senioři o své blíz-
ké vztahy obvykle dále přicházejí 
kvůli vysoké míře úmrtnosti osob 
nad 68 let či stále častější migraci 
mladé generace. Téměř polovina do-
mácností seniorů jsou domácnosti 
jednotlivců.

Pocit osamělosti ale nemá dopad 
jen na psychiku, projevuje se i v jeho 
fyzickém zdraví. Vědci z Univerzi-

ty v Utahu přišli v roce 2015 s tvr-
zením, že osamělost má pro jedin-
ce závažnější zdravotní rizika než je 
například celoživotní kouření nebo 
obezita. U osob starších 65 let zvy-
šuje osamělost riziko předčasné smr-
ti až dvojnásobně, oproti těm, kteří 
mají dostatek sociálních kontaktů. 

Ze statistik Linky seniorů vyplý-
vá, že v období listopadu a prosin-
ce rapidně narůstá počet volajících, 
kteří se svěřují s tématem samoty či 
pocitu osamělosti. „Ti, kteří svou sa-

motu vnímají jako prohru či selhání, 

pak Vánoce prožívají spíše jako stres či 

marnost,“ říká Kateřina Bohatá, ve-
doucí Linky seniorů. Prožít Vánoce 
jako naplněný čas je pro každého 
osamělého člověka výzvou. Nejví-
ce pomáhá důvěrný hovor s někým, 
kdo je ochotný naslouchat a sdílet 
obyčejné a zároveň hluboké lidské 
city a úvahy. Ať už je tím člověkem 
přítel, člen rodiny či odborník z kri-
zové linky.

Linka seniorů je tu pro vás
Linka seniorů je  krizovou linkou 

a linkou důvěry speciálně pro senio-
ry. Na telefonním čísle 800 200 007 
jsou bezplatně k dispozici odbor-
níci a to každý den včetně víkendů 
a svátků od 8.00 do 20.00 hodin. 

Příběhy Štědrého dne z Linky 
seniorů

Osamělý muž volá kolem čtvrté hodi-

ny. Cítí se zklamaný, celý život se snažil 

a vždy to vyšlo v niveč – rodina, práce, 

všechno. Nemá to smysl a i teď je sám. 

Samota je zlá. Postupně se s pracovní-

kem dostává  i k tomu, co vše zvládl, co 

dokázal, co se povedlo. Nečekaně se muž 

loučí vtipem, kterému se smějí oba – 

pracovník i volající. 

Žena volá už dlouho po setmění. Sta-

rá se o pána (90 let), udělala mu salát, 

rybu, koupila ponožky, udělalo jí to ra-

dost, ale teď je sama. Má syna, ale ten ji 

týral, vykázala ho z bytu, proto je sama. 

Neví, jestli to bylo dobře, možná by bylo 

lepší ho v bytě nechat, aspoň by neby-

la sama. Vánoce nemá ráda. Pracov-

ník je s ní, společně hledají cestu k sobě, 

ke svým Vánocům, k tomu, jak sobě udě-

lat dobře. Takhle s ní už dlouho nikdo 

nemluvil. Je vděčná a smířená. Lou-

čí se s pracovníkem s přáními krásných 

Vánoc.

Zavolat na Linku seniorů může 
každý. Je tu i pro vás či vaše blíz-
ké v době, kdy to nejvíce potřebu-
jete. 

vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá

katerina.bohata@elpida.cz, 724 349 241

Hasičský záchranný sbor hl. města 
Prahy získal od třetí městské části 
speciální záchranářské rukavice
Starostka Vladislava Hujová, která 
má na starosti bezpečnost a kri-
zové řízení, předala 13. listopadu 
pražskému hasičskému sboru zá-
chranné rukavice, jež pomohou 
během zásahů v komplikovaných 
situacích. 

„Zápůjčkou od městské části Praha 3 

jsme dostali 83 kusů záchranářských ru-

kavic na technické zásahy. Pro členy sboru 

jsou velice cennou pomůckou, jsou přímo 

šité na míru a jejich předností je odolnost 

vůči mechanickým rizikům a fl exibilita,“ 

uvedl velitel stanice Jan Hanuš. 
Rukavice jsou snadno přilnavé, 

chrání klouby a prsty pěnovou vý-

plní, mají protiskluzovou úpravu 
a odolnost vůči oděru. Záchranáři je 
využívají během dopravních nehod 
nebo havarijního kácení stromů. 
Starostka Vladislava Hujová předala 
rukavice řediteli HZS hl. m. Prahy 
Romanu Hlinovskému a veliteli sta-
nice Janu Hanušovi.

„Hasičský záchranný sbor nefunguje 

jenom v případech požárů. Velmi často 

vyjíždí k popadaným stromům na ko-

munikaci nebo autohaváriím, kde musí 

složitě vyprošťovat oběti neštěstí. Dou-

fám, že rukavice dobře poslouží a všem 

přinesou užitek,“ doplnila starostka 
Vladislava Hujová. 

Foto a text: Martin Hošna
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Sto let průvodce inteligentní ženy. 
A nejen její…   
Pavel Tigrid byl významný český novinář, publicista a politik, byl dvakrát donucen opustit 
Československo a v exilu prožil většinu svého života. Patřil mezi nejvýraznější představitele 
československého protikomunistického exilu a neúnavně usiloval o demokracii a svobodu Čechů. 
27. října by se dožil sta let. 

Pavel Schönfeld
Narodil se v Praze 27. 10. 1917 jako 
Pavel Schönfeld. Rok a den nato 
vzniklo Československo. Pocházel ze 
středostavovské asimilované židov-
ské rodiny, spřízněné se spisovateli 
Antalem Staškem a Ivanem Olbrach-
tem. Od mládí tíhl k divadlu a novi-
nařině. Na gymnáziu zakládá Diva-
delní kolektiv mladých a následně, 
už v době právnických studií, půso-
bí v redakci Studentského časopisu. 
Jako velká část tehdejší mladé gene-
race byl politicky zaměřen k levici: 
„V první republice jako student kdo nestál 

nalevo, byl buď vůl, nebo nebyl mladý, 

nástup fašismu mladé nalevo tlačil,“ řekl 
k tomu s odstupem šedesáti let.

Pavel Tigrid
Před nacisty se Pavlu Tigridovi (pseu-
donym redaktora BBC po válce přijal 
za vlastní) podařilo uniknout na po-
slední chvíli. Kuriózním způsobem 
s přítelem Josefem Schwarzem-Čer-
vinkou projeli na konci března 1939, 
již po vzniku Protektorátu, na malém 
motocyklu přes nacistické Německo 
do Holandska. „Když jsme s Pavlem 

projížděli Německem, tvářili jsme se, jak 

jen to šlo, árijsky a v Lipsku jsme dokonce 

přespali v hotelu, který měl u vchodu va-

rovnou ceduli Nur für arien!,“ vzpomí-
ná na riskantní cestu Josef Schwarz-
-Červinka ve svých pamětech. Než se 
stal redaktorem BBC, živil se v Anglii 
nejprve jako číšník.

První návrat
Po návratu do osvobozené Pra-
hy v roce 1945 Pavel Tigrid působil 
na ministerstvu zahraničních věcí, kde 
se seznámil se svou budoucí ženou 
Ivankou, která mu tu dělala sekre-
tářku (15. února 1947 se Pavel Tigrid 
s Ivanou Myškovou oženil). Pro své 
aktivity v tisku lidové strany musel 
ovšem ministerstvo opustit. Týdení-
ky lidové strany Obzory a Vývoj, kte-
ré řídil, mnohdy překračovaly dobová 
politická tabu a jejich šéfredaktor se 
stal pro komunisty  trnem v oku.

Zatykač na něj vydala Státní bez-
pečnost hned 23. února 1948. Tigrid 
měl ale štěstí. Od 19. února byl na pra-
covní cestě po britské zóně v Němec-
ku, ze které se do Československa 
už nevrátil. Jeho ženu ale komunis-
tický kriminál neminul. Přes hranice 
se jí podařilo dostat až po propuštění 
v září 1948.

Za železnou oponou spolupraco-
val počátkem 50. let na přípravě roz-
hlasového vysílání a od května 1951, 
kdy československá redakce Svobod-
né Evropy zahájila pravidelné vysí-
lání, se stal šéfem její mnichovské 
pobočky. Pro neshody s jejím americ-
kým vedením, hlavně s Ferdinandem 

Peroutkou, musel již na konci roku 
1952 odejít. Tigridovi se odstěhovali 
do Spojených států. Studoval, psal 
komentáře a články pro Hlas Ame-
riky i exilová periodika a několik 
let se živil jako číšník v irském baru 
v Brooklynu. 

Svědectví
Generační spor se „zasloužilými“ 
politiky, prosazovanými Američany 
v Radě svobodného Českosloven-
ska, vedl nakonec k založení časo-
pisu Svědectví. „Zasloužilý“ Ferdi-
nand Peroutka publikoval v únoru 
1956 v Československých novinách 
článek, kritizující mladé pro nedo-
statečnou aktivitu. Pavel Tigrid, 
v odpovědi v Newyorských listech, 
charakterizoval politiku Rady svo-
bodného Československa jako „po-
litický kocourkov a intelektuální 
rozpad“ a Peroutku za představitele 
„akreditované zastaralosti“.

Vývoj dal Tigridovi za pravdu, 
jeho strategie počítala s tím, že je 
třeba hledat mezi komunisty part-
nery k dialogu, ovlivňovat je a pod-
porovat všechny jejich reformní sna-
hy, které by vedly k menší závislosti 
na Moskvě. Tuto, na svou dobu ne-
ortodoxní tezi, nechápala tehdy ani 
část první redakční rady Svědectví. 
Časopis Svědectví vyznával kon-
cept tzv. gradualismu, který prame-
nil z pochopení mezinárodní situace. 
Tigrid napsal v programovém článku 
Vývoj a vyhlídky v prvním čísle Svě-
dectví z 28. října 1956: „Rozdrcení ko-

munistických režimů nebude a nemůže 

být důsledkem totální porážky Sovětského 

svazu ve světovém nukleárním konfl iktu“. 
V roce 1960 přesídlil zpět do Evropy 
a se Svědectvím se usadil v Paříži.

„Ideologický diverzant“ 
Od počátku padesátých do kon-
ce osmdesátých let zosobňoval pro 

socialistické Československo Pavel 
Tigrid „zločinnou emigraci“ a její 
„ideologickou diverzi“. Svou pověst 
si vysloužil především jako vydavatel 
Svědectví, nejvlivnějšího exilového 
časopisu.

Prvořadou pozornost věnovala 
redakci Svědectví v pařížské ulici 
Pont de Lodi československá Státní 
bezpečnost. První správa SNB měla 
v 60. letech ve francouzské rozvědce 
špičkového agenta s krycím jménem 
Samo. Tigrid byl ale pro ni tak důle-
žitý, že Samo dostával za úkol šíření 
dezinformací o Svědectví, i za cenu 
rizika vlastního prozrazení, např. 
jednou z těchto dezinformací mělo 
být vyvolání dojmu, že Tigrid je čes-
koslovenský agent.

Tigridova koncepce diskusí 
s komunisty relativně dobře fungo-
vala mezi reformisty v letech Praž-
ského jara. Důkazem toho může 
být i citace z „Poučení z krizového 
vývoje“: „Blok pravicově revizionis-

tických a protisocialistických sil našel 

v koncepcích Pavla Tigrida ideovou 

výzbroj, s níž se ztotožnil a cílevědomě 

ji uváděl v život“. Tigrid sám v roce 
1968 vydávání Svědectví pozasta-
vil. Nepřál si být vydáván za ide-
ového otce Pražského jara, jak to 
však posléze normalizační propa-
ganda stejně činila.

Služba disentu
Nový rozměr Svědectví dostalo 
ve druhé polovině 70. let. Tigrid 
poskytl své periodikum plně do 
služeb domácího disentu, dvě čísla 
Svědectví byla dokonce redigovaná 
v Praze. 

Pavel Tigrid měl schopnost pro-
hlédnout události a hybné síly dějin. 
Zažil Čechy za války, po ní, za první 
republiky, v emigraci. Pohlížel na ně 
takto: „Češi jsou snad ve všem menší 

a malověrnější, než by museli být,“ píše 

v knize Kapesní průvodce inteligent-
ní ženy po vlastním osudu. Nelicho-
tí ani českým politikům: „Možná spíše 

než o české nebojovnosti by se mělo mlu-

vit o nedostatku odvahy českých politic-

kých vůdců…“ 

Ještě na konci roku 1987 Tigrid 
nicméně předpokládal, že „reálný 
socialismus“ vydrží v sovětských sa-
telitech dalších 30 let.

Druhý návrat
Tento nejšťastnější omyl jeho života 
se naplnil již o dva roky později. Byl 
mezi prvními, kteří těsně po Sameto-
vé revoluci v roce 1989 do Českoslo-
venska přijeli. I když mnoho let žil 
v zahraničí, jeho hlas u nás nikdy ne-
zanikl. Stává se poradcem prezidenta 
Havla, v letech 1994–96 je ministrem 
kultury jako nestraník nominovaný 
lidovou stranou. V listopadu 1996 ale 
neuspěl ve volbách do Senátu. 

Svědectví po listopadu 1989 zanik-
lo (v Praze vyšla jen tři čísla). Tigrid 
publikoval dál v různých denících 
a v rádiu pronesl mnoho komentářů 
k aktuálnímu dění u nás i ve světě.

Zemřel 31. srpna 2003 ve svém 
domě v Héricy jižně od Paříže. Po-
hřben byl na místním hřbitově.

Zprávou o jeho smrti tak v Če-
chách de facto skončilo dvacáté stole-
tí. Pavel Tigrid byl jeho spolehlivým 
kapesním průvodcem i svědkem.

Bravurně to vystihuje Jiránkův 
vtip v Lidových novinách z té doby 
– Tigrid v obláčcích, s doutníkem 
v ruce praví: „Člověk má nepatrnou 
možnost ovlivnit chod dějin. Nanej-
výš může vydat svědectví…  “  

Jan Dvořák

Pavel Tigrid. Hlas svobody
Národní muzeum společně s  Národ-

ním archivem připravilo v  Národním 

památníku na  Vítkově výstavu věno-

vanou Pavlu Tigridovi, jednomu z nej-

významnějších představitelů českoslo-

venského protikomunistického exilu. 

Výstava „Pavel Tigrid. Hlas svobody“ 

se koná při příležitosti stého výročí na-

rození této výjimečné osobnosti, kte-

rou představuje nejen jako exilového 

vydavatele, ale také jako dramatika, 

publicistu a rozhlasového redaktora. 

Výstava chronologicky mapuje jed-

notlivá období Tigridova života a  jeho 

činnost v  historickém kontextu. Při-

bližuje jeho životní osudy a  působení 

v druhém exilu, zejména jeho činnost 

v souvislosti se vznikem české redakce 

Rádia Svobodná Evropa a především 

se založením nejvýraznějšího exilového 

periodika Svědectví. Návštěvníky se-

známí i s jeho dětstvím a mládím.

Výstava připomene rovněž Tigrido-

vo působení v prvním exilu v Londýně, 

kde se věnoval publicistické a kulturní 

činnosti a kde byl také hlasatelem čes-

kého vysílání BBC. Pozornost je věno-

vána i jeho poválečným aktivitám, kdy 

spolu s Ivo Ducháčkem založil v srpnu 

1945 lidovecký týdeník Obzory a poz-

ději se stal šéfredaktorem stranického 

týdeníku pro mladou generaci Vývoj. 

Výstava seznámí i  s okolnostmi Tigri-

dova odchodu do exilu v únoru 1948 

a přiblíží jeho exilové aktivity až do roku 

1989. Neopomene ani jeho význam 

v rodící se nové demokracii. Tigrid byl 

blízkým spolupracovníkem a  porad-

cem prezidenta Václava Havla a v  le-

tech 1994–1996 ministrem kultury 

ČR v první Klausově vládě. Podílel se 

rovněž na  vzniku Česko-německého 

fondu budoucnosti. Tigrid byl nosite-

lem řady vyznamenání, od roku 1995 

i Řádu T. G. Masaryka. Až do své smrti 

žil střídavě ve Francii a v Čechách.

Výstava v  Národním památníku 

na  Vítkově připomíná Pavla Tigrida 

nejen prostřednictvím fotografi í, ale 

nabízí také pohled na  řadu zajíma-

vých dokumentů. Mezi ně patří na-

příklad řidičský průkaz Pavla Tigrida 

z  roku 1936; časopisy Kulturní zápis-

ník a Review 43, které vydával za vál-

ky v Londýně; průkaz pro akreditované 

novináře pro britskou, francouzskou 

a americkou okupační zónu v Němec-

ku, díky němuž mohl Pavel Tigrid od-

jet na reportážní cestu po britské zóně 

v únoru 1948 a unikl tak zatčení, řidič-

ské oprávnění vydané Rádiem Svo-

bodná Evropa v roce 1949 a náhrad-

ní řidičský průkaz vydaný ve státě New 

York v roce 1952 atd.

Kromě zmiňovaného si je možné 

přečíst některá čísla časopisu Svědec-

tví či zhlédnout dokument Pavel Tigrid: 

Mně se nestýskalo.

Výstava je přístupná od  25. října 
2017 do 31. března 2018.
Národní památník na  Vítkově, U  Pa-

mátníku 1900, Praha 3. 
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Slavili jsme sedmé Svatomartinské slavnosti 
11. 11. v 11 hodin a 11 minut se na náměstí Jiřího z Poděbrad přišli podívat děti i dospělí, aby 
přivítali sv. Martina na bílém koni a sousedsky si popovídali. K tomu voněla Jiřákem dozlatova 
propečená husa a mladé víno.

S  vatomartinské slavnosti na 
Jiřáku se staly oblíbenou 
a vyhledávanou podzimní 
akcí na Trojce. Letos na Sva-

tomartinských slavnostech nechybě-
la tradiční pečená husa s knedlíkem 
a se zelím, na jejíž přípravě se po-
dílela městská část. Na 2000 porcí 
husy z českého chovu se peklo v ku-
chyních základních a mateřských 
škol Prahy 3.

Více než dvacet českých a mo-
ravských vinařství, namátkou Spiel-
bergvíno, Vinařství Salabka, Vinař-

ství Žůrek Žeravice, Vinařství Kosík 
nebo Vinařská škola Valtice, přivez-
lo na náměstí Jiřího z Poděbrad svá 
Svatomartinská vína k degustaci. Le-
tošní Svatomartinské může být vyro-
beno pouze z odrůd Veltlínské čer-
vené rané, Müller � urgau, Muškát 
moravský, Svatovavřinecké, Zweigel-
trebe a Modrý portugal, a to výhrad-

ně z hroznů pěstovaných na území 
České republiky.

Starostka Vladislava Hujová, 
s červeným vlčím mákem v klopě, 
dorazila ve 13 hodin přímo z piet-
ního shromáždění na Den veteránů 
na Vítkově. S přítomnými se pozdra-
vila slovy: „Již posedmé se konají Sva-

tomartinské slavnosti na Jiřáku a mě 

velice těší, že jsme se tu opět sešli a připo-

mněli si tradice a zvyklosti, které se vá-

žou na svátek svatého Martina.“ 

Poté farář Jan Houkal z koste-
la Nejsvětějšího Srdce Páně krátce 
připomněl legendu o sv. Martinovi, 
upozornil, že husy s ním nemají nic 
společného (jde jen o časový souběh 
sv. Martina a vykrmení hus), popřál 
dobrou zábavu a ochutnávku. Vy-
zval ke vděčnosti Bohu za všechny 
dary a prohlásil, že věcem se nežeh-
ná, že se žehná lidem a v modlitbě 
požehnal přítomným davům. Na ná-
městí se přijel podívat i samotný sva-

tý Martin. Sice nepřivezl sněhovou 
nadílku, ale naopak slunečné počasí 
a to přirozeně dobrou náladu, která 
zde panovala, nikomu nezkazilo.

O hudební doprovod se starala 
Cimbálová muzika Pernica, zahrá-
la také kapela Jazzmazec. Pro děti 
i dospělé byla připravena kovářská 
dílna nebo výtvarné dílny. Malí ná-
vštěvníci si užili i zábavné loutkové 
představení. 

Foto Radko Šťastný, text Jan Dvořák

ze života Prahy �
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Návštěvníky přivítala starostka Vladislava Hujová a požehnal jim farář Jan HoukalAkce se zúčastnilo více jak 10 000 lidí

Martin na bílém koni přivezl místo sněhu slunné počasí   

379379
Tolik vín, z přihlášených 431, dosta-

lo letos od nezávislé komise mož-

nost používat ochrannou známku 

Svatomartinské 2017. Podle pre-

zidenta Vinařské unie ČR Ondřeje 

Beránka se mohou milci vína těšit 

na dobré Svatomartinské i na kva-

litní ročník 2017. 

Svatomartinská vína
Pod tímto označením lze koupit toto 

víno od  roku 2005. Oslavy spojené 

s  otevíráním mladých vín pocháze-

jí ale již z dob císaře Josefa II., kdy se 

na  svátek svatého Martina mohlo za-

čít nalévat nové víno z podzimní skliz-

ně. Počátkem listopadu končila služ-

ba u sedláků, vyrovnávaly se smlouvy, 

hodovalo se a  dojednávala se služba 

na příští rok. To vše završoval přípitek 

mladým vínem z  aktuální sklizně. Tak 

vznikla tradice slavnostního otevírání vín 

na svátek sv. Martina, 11. 11. v 11 ho-

din. V tento čas si také mladým vínem 

můžeme poprvé přiťuknout. Svůj cha-

rakter mladého vína si Svatomartinské 

uchovává jen krátce a mělo by být vypi-

to do jara následného roku. 
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