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Vážení přátelé,
je začátek roku a plno z nás rekapitu-
luje ten uplynulý a dává si předsevzetí 
do toho nového. Dovolte, abych se 
přidal. Loňský rok jsme pokračovali 
v zavedených akcích, které byly za-
měřené především na  děti, seniory 
a cizince. Podařilo se ale nastartovat 
i nové projekty, ve kterých hodláme 
nadále pokračovat, jako například 
výlet pro starší děti do  pracovního 
tábora Vojna, kde je umístěna mu-
zejní expozice věnovaná obětem 
komunismu. Jsem přesvědčen, že 
tuto neslavnou část naší historie je 
potřeba dětem připomínat. Ujala se 
také Křížovkářská liga pro seniory, je-
jímž vítězům jsme slavnostně předali 
ceny v obřadní síni žižkovské radnice. 
Nezapomínáme ani na cizince žijící 
na Praze 3, pro které pořádáme kur-
zy češtiny či komentované prohlídky. 
Vyvrcholením je pak kulturně spole-
čenská akce Poznejme se, sousedé 
v parku Parukářka, která je zaměřena 
na setkávání cizinců a majoritní spo-
lečnosti, posílení sousedských vzta-
hů a upevnění komunity obyvatel naší 
městské části. Osobně mám velkou 
radost, že se nám daří na tyto aktivity 
čerpat dotace z Ministerstva vnitra. 
V září 2017 jsme nově otevřeli Ko-
munitní centrum Žižkov v Koněvově 
ulici, které má za cíl zejména sbližovat 
starší a mladší generace pomocí roz-
ličných kroužků, workshopů, před-
nášek a kulturních akcí. Na realizaci 
tohoto projektu jsme získali dotaci 
z Operačního programu Praha – Pól 
růstu ČR ve výši 6,5 milionu korun. 

To bylo stručné ohlédnutí za  loň-
ským rokem, a co důležitého nás čeká 
v roce 2018? Nově se budete setkávat 
se značkou Trojka pro seniory a dále 
jsou v  přípravě projekty Trojka pro 
rodiny a Trojka pro sport. Záměry, je-
jichž ideou je větší zapojení třetí měst-
ské části, která na základě poptávky 
vytipuje potřebné možnosti aktivního 
trávení volného času. Chceme, aby si 
naši občané sami řekli, co pro ně může 
městská část v  tomto směru udělat 
a  připravit, neboť v  dnešní hektické 
době je kvalitní odpočinek důležitý. 

Přeji vám všem dodatečně vše 
dobré do nového roku, hlavně zdra-
ví, a budu se těšit na každé setkání 
s vámi při našich společných akcích. 
S úctou a přáním pěkných dnů. 

David Gregor
zástupce starostky

Kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně mezi 
památky UNESCO 
zapsán zatím nebude
Po několika letech společného česko-slovinského úsilí při 
přípravě nadnárodní nominace výjimečné architektury 
Jože Plečnika v Lublani a Praze se Republika Slovinsko 
rozhodla pokračovat samostatně v přípravě nominace 
Plečnikova díla pouze v Lublani.

Aktivní spolupráce mezi Čechy a Slo-
vinci začala již před několika lety. Mi-
nisterstvo kultury ČR a radnice Pra-
hy 3, v jejímž katastru kostel leží, 

přípravné práce na projektu všemož-
ně podporovaly. Kromě jiného bylo 
vybudováno informační centrum 
na rohu náměstí Jiřího z Poděbrad 

a Milešovské ulice, kde byl otevřen 
Plečnikův salonek s modelem kostela. 

str. 11

„Dnes se herci 
rozdávají za pár 

drobných“, 

říká Jiří Krampol

Praha 3 dostala 
darem novou školku
Kapacita mateřských škol Prahy 3 se 

od září rozroste o šedesát míst v nové 

školce. Ta vznikla v  rámci rezidenční-

ho projektu Tulipa Trebešín na nákla-

dy developera, který ji věnoval měst-

ské části. Děti do ní budou chodit již 

od září.

 Více na str. 4

Zóny placeného 
stání nově: pouze
modrá a fi alová
Zóny placeného stání v Praze 3 pře-

šly od  února na  elektronický systém 

pod správou TSK. Režim modrých, 

zelených a  oranžových zón přechá-

zí do režimu zón modrých a fi alových 

podobně jako v ostatních městských 

částech. V Praze 3 dosud platil v ob-

lasti Jarova.

 Více na str. 7

Podruhé u Jestřába
Přesně devatenáct let po smrti Jaro-

slava Foglara, 23. ledna, jsme podru-

hé navštívili byt slavného spisovatele 

knih pro mládež, abychom ještě před 

plánovanou přestavbou zdokumento-

vali fragmenty interiéru a vybavení.

Více na str. 19

XXV. jubilejní 

Žižkovský

masopust

str. 24
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Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně mezi památky UNESCO zapsán zatím nebude, ale získá nový defi nitivní oltář od architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta. Foto Radko Šťastný

   Pokračování na str. 2 
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zpravodajství

Najděme nový domov pro kočičky
Rada městské části schválila zášti-
tu starostky Vladislavy Hujové nad 
Umísťovací výstavou koček, která se 
uskuteční ve dnech 24. a 25. února 
2018 v prostorách veterinární kliniky 
Fénix na Praze 3.

Projektová dokumentace pro 
nové  informační centrum a  mu-
zeum Prahy 3 na Koněvově ulici
Na základě záměru vybudování nové-
ho Informačního centra Praha 3-Žiž-
kov s  multifunkčním centrem a  ka-
várnou na  adrese Koněvova 155/4, 
který schválila Rada MČ Usnese-
ním č.  339 RMČ dne 12.  6. 2017 
na  svém jednání vyhotovení studie, 
která bude podkladem pro další pro-
jektovou činnost. Vybudování nové-
ho společensko-informačního pro-
storu na  Žižkově by mělo navázat 
na  provoz Informačního centra Pra-
ha 3-Vinohrady v  Milešovské ulici, 
a  sloužit tak občanům a  návštěvní-
kům v dolní části Žižkova. 

Program Erasmus+ 
Rada MČ schválila pověření Městské 
části Praha 3 k podání žádosti o  fi -
nancování projektu v  rámci progra-
mu Erasmus+. MČ Praha 3 v  rámci 
aktivit Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání (MAP), připravuje žádost 
v  rámci programu Erasmus+, která 
podpoří jazykovou přípravu pedago-
gických pracovníků osmi základních 
a mateřských škol v  rozsahu 44 vý-
jezdů do evropských zemí za účelem 
rozvoje jazykových a pedagogických 
dovedností. Celkem půjde o projekt 
ve výši cca 110 000 euro.

Časový plán zasedání RMČ a ZMČ
RMČ schválila předběžný aktuali-
zovaný plán zasedání Rady měst-
ské části a  Zastupitelstva městské 
části pro rok 2018. Termíny zasedá-
ní naleznete na webových stránkách 
městské části.

Dárkové poukazy pro jubilanty
Na zasedání schválila Rada městské 
části seznam jubilantů na měsíc le-
den a únor, kteří obdrží dárkový po-
ukaz. Usnesením RMČ č. 1002 ze 
dne 17. 12. 2014 bylo schváleno, že 
jubilanti, kteří dosáhnou věku 85 let, 
90 let a od 90 let každoročně, do-
stanou poukázku v hodnotě 500 Kč, 
při životním jubileu 100 let a  více 
pak každoročně poukázku v hodno-
tě 1 000 Kč.

Dárkové poukázky pro nové ob-
čánky
Na  jednání RMČ byl schválen se-
znam vítaných občánků, kteří v úno-
ru 2018 obdrží dárkovou poukázku 
a věcný dar. Stalo se tak na základě 
usnesení RMČ č. 561 ze dne 2. 11. 
2011, kterým bylo schváleno posky-
tování poukázek vítaným občánkům 
na nákup zboží v hodnotě 1 000 Kč. 
Od  ledna roku 2017 obdrží každý 
občánek navíc věcný dar.

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 Chmelnice  
Základní škola byla postavena 
v  roce 1963 na  velkorysém pro-
storu s velkým zázemím a zahra-
dou. Svůj výjimečný ráz si udržela 
a její ředitel Václav Havelka toho již 
dvacet let dokáže využívat ve pro-
spěch dětí i učitelů.

Jste dlouhodobými držiteli titulu 
Ekoškola, co to znamená? 
Tímto směrem jsme se začali profi lo-
vat již v roce 2006, kdy jsme se jako 
jedni z prvních v republice přihlási-
li k mezinárodnímu programu Eko-
škola, který garantuje ekologické 
sdružení Tereza. V praxi to zname-
ná, že o titul usilují různými činnost-
mi především děti.  Jejich aktivity 
komisaři hodnotí podle přesných 
kritérií, chodí mezi děti a vyptáva-
jí se… Nejdřív jsme byli prověřová-
ni po dvou letech, ale obhájili jsme 
titul opakovaně, takže teď již po 4 
letech.

O jaké aktivity se jedná konkrétně? 
Děti mimo vyučování pracují v eko-
týmech zaměřených na energie, od-
pady, prostředí školy, vodu, do-
pravu, zdravou výživu. Například 
uspořádaly anketu o zlepšení pro-
středí, měří kolik vody je potřeba 
na spláchnutí toalety nebo mytí ru-
kou, kolik v kuchyni na přípravu 
polévky. Hodně se věnují třídění od-
padu. Sbíráme papír, použité bate-
rie a elektrospotřebiče, 3x po sobě 
jsme vyhráli celorepublikovou sou-
těž o nejvíc odevzdaných víček. 
Nebo uspořádali akci „bezezbytko-
vý oběd“ za co nejméně vyhozeného 
jídla. Velkým svátkem je u nás mezi-
národní Den země. 

Jak tyto aktivity vnímají rodiče? 
Je třeba podotknout, že nejde o žád-
ný „ekoterorismus“, spíše o zvyšo-
vání povědomí o životním prostře-
dí a ekologickou výchovu. Rodiče 
to buď oceňují, nebo jim toto zamě-
ření nevadí. Profi lace na ekologii se 
dlouhodobě ukázala jako dobrý ná-
pad. Škola vyhovuje jak talentova-
ným dětem, tak i těm, které nejsou 
studijně tak úspěšné. Mohou se za-
pojit do pořádaných aktivit, jako je 
třeba čištění Rokytky, úklid parku 

Židovské pece nebo Třešňovky. Zve-
me do školy různé ekologické orga-
nizace, které dělají pro děti tematic-
ké pořady. 

Kromě ekologie má škola ještě jiná 
zaměření? 
Jsme běžná škola s klasickou výu-
kou. Na 1. stupni jsme ale nadstan-
dardně zavedli angličtinu již od prv-
ní třídy a na 2. stupni jsme posílili 
výuku TV. Chceme, aby se děti hý-
baly, protože pro spoustu z nich je 
tělocvik jediným zdrojem pohybu. 
Využíváme k tomu školní areál, kde 
jsou podmínky pro sportovní výuku 
ideální. Máme dvě tělocvičny, atle-
tický ovál, doskočiště, hřiště na vo-
lejbal i fotbal.  

Zázemí školy je opravdu nadstan-
dardní. 
Na Žižkov jde o výjimečný poze-
mek, který se každým milimetrem 
snažíme zúročit. Škola byla v po-
sledních letech významně zrekon-
struována včetně vnitřních prostor, 
vnější fasády a zateplení, odborné 
učebny mají elektriku zavedenou 

do žákovských lavic, třídy mají do-
tykové tabule s projekční technikou. 
Mimořádná školní zahrada poskytu-
je zázemí i pro školní družinu, děti 
tráví čas v areálu, kde si je rodiče 
mohou kdykoliv vyzvednout. Jsou 
tam prolézačky, hřišťátka a víceúče-
lové sportoviště a kolem stále zelená 
plocha. Máme vlastní ohniště, děti 
mohou v zahradě relaxovat na le-
hátkách. Aktuálně probíhá rekon-
strukce jedné části zahrady na Dra-
čí ostrov s potůčky v duchu moderní 
architektury. 

Jak jste na  tom s  obsazeností 
 školy? 
Kapacita školy je 700 dětí, aktuál-
ně máme 620 žáků a postupně se 
škola rozrůstá. Letos máme 25 tříd 
a cílová kapacita je 27, kterou napl-
níme během dvou let, takže budou 
tři třídy v každém ročníku. Chmelni-
ce má dobrou pověst, proto i převis 
poptávky je veliký. Zejména v sou-
vislosti s blízkostí Prahy 9, odkud 
se k nám děti hlásí.  Ale musíme re-
spektovat spádovost, i když rodiče 
z jiné městské části chápu. Spádové 

děti z Prahy 3 se k nám dostanou, 
o ostatních se bude pravděpodobně 
losovat. 

Věnujete se i učení nebo školu jen 
řídíte? 
Jsem učitelem zeměpisu a matema-
tiky a učím rád, příjemně si odpo-
činu od ředitelské práce. S dětmi 
mě to velmi baví, jezdím i na ško-
ly v přírodě a s deváťáky na vodu. 
Ve škole máme také skvělý kolektiv, 
ve školním sboru je 11 mužů, což je 
výjimečné. 

Co byste ještě pochválil? 
Určitě kvalitní kuchyni ve školní jí-
delně. Už dvakrát jsme uspěli v celo-
státní soutěži o nejlepší oběd. 

Text a foto Katka Maršálová

Základní škola Chmelnice 
– Ekoškola
K Lučinám 18/2500
tel.: 284 824 709
e-mail: reditel@zschmelnice.cz
www.zschmelnice.cz

Rada MČ Praha 3
17. 1. 2018

Starostka Vladislava Hujová přijíma-
la množství návštěv slovinských 
představitelů, kteří přijížděli do Pra-
hy na společná jednání.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
je nejvýznamnější českou sakrální 
stavbou 20. století.  Do seznamu Ná-
rodních kulturních památek byl za-
psán v roce 2010. 

V roce 2015 bylo Plečnikovo dílo 
úspěšně zapsáno na Indikativní se-
znam (jakýsi předstupeň nominace) 
pod názvem „Nadčasová humanis-
tická architektura Jože Plečnika 
v Lublani a Praze“.

Obě strany si od začátku příprav 
uvědomovaly, že nadnárodní nomina-
ce bude komplikovanější a pomalejší 
a s nejistým výsledkem. Proto Slovinci 

po vzájemné dohodě v roce 2016 po-
žádali o odborné stanovisko poradce 
ICOMOS (International Council on 
Monuments and Sites – Mezinárodní 
rada památek a sídel). Poradce 
po prostudování materiálů a společ-
ném jednání na ministerstvu kultury 
Slovinska za přítomnosti českých zá-
stupců prohlásil, že připravená nad-
národní nominace nezaručuje vyhlíd-
ku na úspěšný zápis na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Jako 
nejlepší řešení Slovincům doporučil 
připravit nominaci v podobě Plečni-
kova díla v Lublani. Slovinci poté roz-
hodli o samostatné nominaci.

Toto pro českou stranu trochu 
překvapivé a nemilé rozhodnutí pa-
dlo na konci minulého roku. Nicmé-

ně nelze říci, že by šestileté společné 
úsilí bylo ztraceným časem. „Velmi li-

tuji, že nadnárodní nominace, při jejíž 

přípravě poskytovala Praha 3 všestran-

nou a intenzivní součinnost, nebude za-

vršena zápisem kostela na náměstí Jiří-

ho z Poděbrad do seznamu UNESCO. 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně však zů-

stává obdivovanou národní kulturní pa-

mátkou. Spolupráce všech zúčastněných 

subjektů přinesla mnoho pozitivního pro 

samotnou památku, městskou část 

a v neposlední řadě pro posílení přátel-

ských vztahů se slovinskými partnery, 

které chceme rozvíjet i nadále,“ hodnotí 
stávající situaci starostka Vladislava 
Hujová.

Díky přípravě nominace, která 
byla médii velmi pečlivě sledována, 

se dostal kostel do většího povědomí 
veřejnosti. Nemalou zásluhu na tom 
mají i faráři zdejší farnosti Jan Hou-
kal a jeho předchůdce Zdenek Was-
serbauer, kteří otevřeli tento sakrální 
prostor veřejností tím, že zde umož-
ňují konání kulturních programů, 
zejména koncertů vážné hudby.

V lednu představili architekti Jo-
sef Pleskot a Norbert Schmidt veřej-
nosti novou podobu mramorového 
oltáře, který navrhli na základě pod-
nětu faráře Jana Houkala. Pokud 
farnost shromáždí dostatečné množ-
ství fi nančních prostředků, můžeme 
se těšit na nový oltář již na konci to-
hoto roku. 

Radko Šťastný

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně mezi památky 
UNESCO zapsán zatím nebude



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ÚNOR 2018

Je čas pro studium Metropolitního plánu   
Proces projednávání metropolitního plánu začne na jaře. V tu chvíli k němu bude možné podávat 
připomínky. Do této doby mají všichni možnost zveřejněný plán prostudovat.    

Za Prahu 3 se během led-
na a února věnuje studiu 
na podzim zveřejněného 
Metropolitního plánu od-

bor územního rozvoje společně se 
starostkou Vladislavou Hujovou 
a členy příslušného výboru. Své při-
pomínky následně předloží na jed-
nání výboru a poté k projednání 
radě. Podobně jako Praha 3 budou 
mít možnost do Metropolitního plá-
nu zasahovat svými připomínkami 
i občané, vlastníci pozemků, spol-
ky a sdružení.  Připomínky a námit-
ky budou následně vyhodnocovány, 
postupně vypořádány a na jejich zá-
kladě bude návrh zrevidován a před-
ložen ke schválení pražským zastu-
pitelům. Vše o metropolitním plánu 
se lze dozvědět na webových strán-
kách pražského Institutu plánování 
a rozvoje, kde jsou i názorná videa 
a návody, jak s plánem pracovat. 

Jak metropolitní plán číst? 
Metropolitní plán sestává ze sou-
stavy navzájem provázaných vrstev, 
ve kterých jsou zakotvena pravidla 

regulace. Pro komplexní přehled 
o regulaci území hlavního města je 
vždy potřeba porozumět všem vrst-
vám – od vlastností jednotlivých lo-
kalit po pravidla stanovená pro kon-
krétní plochy. Pokud chceme zjistit, 
co může a nemůže vzniknout v okolí 
našeho bydliště, je třeba z Metropo-

litního plánu nejprve „vyčíst“, v jaké 
lokalitě se parcela nachází. 

Lokalita je ucelené území, pro 
které Metropolitní plán stanovuje 
přesnější pravidla. Nejdříve je po-
třeba zjistit zastavitelnost lokality, 
respektive zda se v ní smí nebo ne-
smí stavět budovy. Speciálním ty-
pem zastavitelných lokalit jsou velké 
parky, které nejsou určeny ke sta-
vebním účelům. Pokud je lokalita 
zastavitelná, je dalším krokem zjistit 
typ struktury zástavby, který určuje 
prostorové uspořádání staveb. Zda 
jsou v lokalitě rodinné domy, byto-
vé domy tvořící bloky s vnitroblo-
ky či třeba panelové domy na sídliš-
ti. V lokalitách se smí umisťovat jen 
takové stavby, které jsou v souladu 
s jejím typem struktury. Pokud poze-
mek např. patří do struktury zahrad-
ního města, znamená to, že v pro-
luce může vzniknout pouze další 
rodinný dům v zahradě.

Z kódu lokality zjistíte využi-
tí, které vymezuje činnosti, které se 
mohou v území odehrávat. Pokud 
je lokalita obtažená červenou lin-

kou, znamená to, že její využití je 
obytné. Kromě bydlení zde mohou 
beze změny územního plánu vy-
růst také prvky veřejné vybavenosti 
– školy, dům pro seniory, kanceláře, 
malý obchod či zdravotnické zaříze-
ní. Dále vás bude zajímat stabilita – 
přes 90% lokalit Metropolitní plán 
popisuje jako stabilizované. V trans-
formačních a rozvojových lokalitách 
ale defi nuje nové městské struktury 
na základě polohy ve městě a celko-
vé koncepce.

Dosud získáte představu, jestli je 
na daném pozemku možné stavět, 
případně jaký typ budov. Ještě ale 
nemáte dost informací o pravidlech 
zástavby pro konkrétní plochu. Je 
možné, že konkrétní plocha, která 
vás zajímá, je nestavební. Jak toto 
zjistíte? Při pohledu na hlavní vý-
kres Metropolitního plánu je vidět, 
že území města je rozděleno na bílé, 
šedé a zelené plochy. Zelená barva 
značí nestavební bloky (např. park, 
sad nebo třeba louku). Šedá plocha 
pak označuje plochu uličních pro-
stranství, tady budovy také nesmí 

vznikat. Pokud je pozemek v bílé 
ploše, která představuje stavební 
bloky, pak se na něm stavět může.

Výšková regulace
Metropolitní plán reguluje na ce-
lém území také výšku budov. Sna-
ží se stabilizovat a chránit hodnoty 
stávající výškové kompozice Prahy, 
ale zároveň hledat místa, která mají 
být ve struktuře města doplněna: 
v několika pečlivě vybraných loka-
litách umožňuje realizovat výškové 
budovy. Jak vysoká budova může 
na pozemku vzniknout, zjistíte ze 
čtvercových ploch určujících výško-
vá pravidla. Každý čtverec má upro-
střed číslo, které vyjadřuje, do kte-
ré úrovně podlažnosti daná plocha 
spadá. Když si postupně projde-
te všechny vrstvy Metropolitního 
plánu, získáte základní představu 
o tom, co se v území může v budouc-
nu stát. 

Katka Maršálová

zpravodajství

Osudové osmičky v historii 
Žižkova

Ve  vnitrobloku panelových 

domů mezi ulicemi Ondříčkova 

a Kubelíkova stojí pamětní kámen, 

který hrdě hlásá, že v  roce 1978 

byla zahájena přestavba Žižko-

va. Ve skutečnosti se však jedná 

o náhrobní kámen Žižkova, který 

odstartoval asanaci, která brutálně 

zasáhla do celé urbanistické struk-

tury a  část dolního Žižkova pro-

měnila v panelákovou čtvrť. Své-

bytnost žižkovské střešní krajiny 

a pavlačový fenomén měl nadob-

ro zmizet. V  roce 1988 bylo roz-

hodnuto i o demolici školy na Ko-

menského náměstí. K  té naštěstí 

nedošlo kvůli revoluci a dnes zde 

sídlí Gymnázium a Hudební škola 

hlavního města Prahy, ZUŠ. Kvů-

li asanaci se na dolní Žižkov roky 

neinvestovalo, až restituenti začali 

opravovat domy, ale „dluh“ ve ve-

řejných investicích musí městská 

část a  hl. m. Praha ještě splatit. 

Tento rok se můžeme těšit na zce-

la nově vybudované Komenského 

náměstí v místech, kde byl naplá-

nován další panelák. Věřím, že le-

tošní osmička bude symbolizovat 

naději a revitalizace náměstí bude 

tou nejlepší připomínkou, jak Žiž-

kov vypadal před 100 lety.

Sloupek starostky
Vladislavy Hujové

Zdravé děti na Trojce přehledně i s mapou
Bezmála dvě desítky aktivit 
již sdružuje projekt Zdravé 
děti na Trojce, který orga-
nizuje pro děti ze základ-
ních a  mateřských škol 
městská část. Přehledně 
se s nimi mohou seznámit 
nyní i rodiče prostřednic-
tvím brožury, kterou vy-
dává radnice. K dispozici 
bude rodičům ve školách, 
školkách a v informačních centrech 
od začátku února. S příchodem jara 
mohou ocenit i mapu s přehledem 
dětských hřišť a sportovišť.

Projekt Zdravé děti na Trojce zahr-
nuje programy orientované na pre-

venci, pohyb, bezpečnost, 
zdravé stravování i různé 
vzdělávací soutěže. „Všech-

ny tyto nadstandardní mož-

nosti jsou pro děti a žáky zdar-

ma a účastnit se jich mohou 

prostřednictvím svých učitelů 

v rámci výuky či zájmové čin-

nosti ve školní družině nebo 

klubu,“ říká radní pro škol-
ství Jaroslava Suková. Pro-

gram má přispět nejen posílení zdra-
ví dětí, ale i k jejich duševní pohodě. 
K tomu jsou určené například vlasti-
vědné vycházky nebo celoroční sou-
těže a projekty nebo návštěvy sauny 
a solné jeskyně. 

 -red-

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

Jak jsme v Praze 3 volili v prvním 
kole prezidentské volby
Přinášíme malé srovnání chování 
voličů v  Praze 3, celém hlavním 
městě a v celém státě při prvním 
kole prezidentské volby ve dnech 
12. a 13. ledna. 

Volební účast
V celém státě přišlo k volbám 

5 180 290 voličů, což je 61,92 % všech 
voličů. Praha jako celek na tom byla 
lépe, k urnám dorazilo 621 021 vo-
ličů, tedy 67,56 % zapsaných voličů. 
Praha 3 se umístila někde uprostřed, 
volilo 32 667 obyvatel, což předsta-
vuje 63,11 % oprávněných voličů. 

Výsledky prvního kola
Celostátně zvítězil Miloš Zeman, 

když obdržel 1 985 547 hlasů, tedy 
38,56 % všech odevzdaných hlasů. 
Na druhém místě skončil Jiří Drahoš 
s 1 369 601 hlasy (26,60 %), na tře-
tím místě se značným odstupem Pa-
vel Fischer s 526 694 hlasy (10,23 %).

Praha jako celek volila jinak. Zví-
tězil Jiří Drahoš, který dostal 216 167 

hlasů, což představuje 35,03 %. Druhé 
místo obsadil Miloš Zeman s 138 437 
hlasy (22,43 %), třetí skončil opět Pa-
vel Fischer s 83 514 hlasy (13,53 %).

Praha 3 volila obdobně jako celá 
Praha. Zvítězil Jiří Drahoš s 11 593 
hlasy, tedy 35,71 %, na druhém místě 
se umístil Miloš Zeman s 6 590 hlasy 
(20,30 %) a třetí místo obsadil Pavel 
Fischer s 4 487 hlasy (13,82 %).

Několik zajímavých čísel z Prahy 3
Pro první kolo volby bylo vydáno 

občanům Prahy 3 celkem 1 507 volič-
ských průkazů. 

Úřad obdržel 185 žádostí o ná-
vštěvu komise s přenosnou hlasova-
cí schránkou. Další občané se potom 
s touto žádostí obraceli přímo na vo-
lební komise během volby. 

V 51 volebních okrscích v Praze 3 
pracovalo celkem 256 členů komisí. 
Nejstaršímu bylo 87 let a nejmladší-
mu 19 let. Druhé kolo voleb se kona-
lo po uzávěrce vydání. 

-red-

Radniční noviny v mobilní aplikaci
Mobilní aplikace jsou stále po-
pulárnější. Čím dál tím více lidí 
používá tzv. chytré telefony nebo 
tablety. Odhadem je to dnes třeti-
na a podíl lidí, kteří raději řeší své 
věci přes aplikaci, nežli přes web, 
stále stoupá. Proto radnice Pra-
hy 3 nově nabízí možnost číst pra-
videlný měsíčník Radniční noviny 
také v mobilní aplikaci pro nejpou-
žívanější platformy Android i iOS.

Oproti běžnému statickému 
PDF souboru, který najdete také 
na webových stránkách Prahy 3, má 
čtení novin v aplikaci výhodu, že lze 
podle klíčových slov prohledávat 
jednotlivá vydání. Navíc se uživatel 
notifi kační zprávou ihned dozví, že 
právě vyšlo aktuální číslo novin. Při 
čtení Radničních novin přes mobil-
ní aplikaci se navíc čtenář k jednot-
livému vydání dostává i o několik 

dnů dříve, nežli je najde v poštov-
ní schránce. Aplikace Noviny Pra-
hy 3 je pro občany ke stažení zdar-
ma a je vhodnou nabídkou pro ty, 
kteří preferují čtení elektronických 
verzí novin nebo časopisů a navíc 
může vhodně posloužit v případě, 
kdy lidé neobdrží Radniční noviny 
do schránky. Kromě aktuálních vy-
dání novin najde uživatel v aplika-
ci také kompletní archiv z loňského 
roku. 

 Saša Kroucký
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Stačí nápad, jak má radnice zlepšit vaše okolí
Občané často sami nejlépe vědí, 
co by radnice měla v  jejich okolí 
udělat. A  třeba i  vy máte nápad, 
co bychom měli opravit, nebo vy-
budovat. Do konce března mohou 
obyvatelé Prahy 3 sepsat své ná-
vrhy, ze kterých pak v květnovém 
online hlasování vyberou ty, které 
má radnice zrealizovat.

Možná sami chodíte okolo místa, 
které by chtělo oživit. Chybějící la-
vička, bující vegetace místo upra-
vené zeleně, či jenom chybějící od-
padkový koš nebo zborcená zídka. 
Nebo i prázdné místo říkající si o vy-
užití. I to můžete změnit návrhem 
do participativního rozpočtu. 

Stačí si nápad uspořádat v hla-
vě, odhadnout, kolik by jeho reali-
zace stála, a ideálně místo vyfotit, 
stačí i na mobil. Uskutečnění návr-

hu se musí vejít se všemi náklady 
do 500 000 Kč a musí jít o místo, 
které má ve správě MČ Praha 3. 

Nápad popíšete v online formuláři na 
www.participativni-rozpocet.cz/Praha3 
(nebo se domluvte s koordinátor-
kou na jiném doručení, rozhodně se 
nenechte odradit tím, že nepoužívá-
te internet). Pak už jen sesbíráte 
podpisy 15 lidí, kteří do začátku váš 
návrh podpoří jako prospěšný pro 
širokou veřejnost.

Radnice v dubnu zkontroluje, zda 
jsou podané návrhy realizovatelné 
a zda odpovídá odhadovaný rozpo-
čet. Poté proběhne prezentace jed-
notlivých návrhů a veřejná soused-
ská diskuze nad nimi, která v květnu 
vyvrcholí online hlasováním. V něm 
lidé vyberou, které nápady má rad-
nice zrealizovat, a budou moci dát 
i záporné hlasy návrhům, které je 
nepřesvědčily.

V minulých dvou ročnících se 
v tomto projektu mnohé povedlo – 
například vznikly záhonky, hřiště 
na Parukářce dostalo toalety a při-
bude i pítko, nebo jsme upravili 
okolí některých škol tak, aby slou-
žilo žákům i lahodilo oku místních 
obyvatel. Smyslem celého projektu 
je přitom nejen samotná rekonstruk-
ce drobných prvků městské části, ale 
i to, aby měli občané prostor podílet 
se na utváření místa, kde žijí. 

A jak vypadá vaše okolí? Co byste 
v letošním ročníku navrhli vy? 

Pavlína Kroupová, Agora CE

zpravodajství

Praha 3 dostala darem novou školku
Kapacita mateřských škol Prahy 3 se od září rozroste o šedesát míst v nové školce. Ta vznikla 
v rámci rezidenčního projektu Tulipa Třebešín na náklady developera, který ji věnoval městské 
části. Děti do ní budou chodit již od září.

Starostka Vladislava Hujová 
v lednu převzala symbolický 
klíč od dokončené a zkolau-
dované stavby, kterou deve-

loper AFI Europe slavnostně předal 
do vlastnictví Prahy 3. „Jde o první 

realizovaný projekt spolupráce s deve-

lopery a díky tomuto výsledku můžeme 

oslovovat další investory a požadovat 

investice do veřejných prostor. V Praze 3 

máme velká rozvojová území a synergie 

všech takových procesů je významná,“ 
uvedla starostka Hujová. „V projek-

tu Tulipa Třebešín počítáme s mladými 

rodinami. Návrh stavby jsme od začát-

ku koordinovali s městskou částí. Chce-

me, aby místní rezidenti měli k dispozici 

kompletní občanskou vybavenost,“ vy-
světlil důvody ke stavbě školky ge-
nerální ředitel AFI Europe CR Do-
ron Klein.

„Nová školka se začlení do stáva-

jícího systému školek jako detašované 

pracoviště Mateřské školy nám. Jiří-

ho z Lobkovic. Bude sloužit jak novým 

obyvatelům Prahy 3, tak i těm, kteří 

tu dlouhodobě žijí,“ sdělila radní pro 

školství Jaroslava Suková. Na Pra-
ze 3 nyní je, aby školku vybavila no-
vým nábytkem, hračkami a dalšími 
nezbytnostmi tak, aby do ní v září 

mohlo nastoupit šedesát dětí. Zápi-
sy do nové školky budou probíhat 
v rámci zápisů do MŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic.  

Budova školky se skládá ze tří 
modulů. Každý modul je určen pro 
dvacet dětí a obsahuje hernu, šatny 
a umývárny. Čtvrtý modul je servis-
ní a slouží jako zázemí pro personál 
a přípravu jídla. K útulnému pro-
středí přispívá hrášková a růžová 
barva tepelně izolačního PVC, kte-
ré je položeno v hernách. Školka má 
také vlastní zahradu. 

Rozvoj infrastruktury je nezbyt-
ný pro rozrůstající se bytový projekt 
Tulipa Třebešín. První fáze projek-
tu s celkem 183 byty je již komplet-
ně vyprodána a nyní zde probíhá 
výstavba druhé a třetí fáze s dalšími 
383 byty. 

Text Katka Maršálová, 

foto Radko Šťastný

Koordinátorka Kristýna Adamíčková Foto Radko Šťastný

Projekt V Horní stromce před a po realizaci

Projekt Jeseniova před a po realizaci

Budova školky se skládá ze tří modulů

Ředitel AFI Europe CR Doron Klein předává 

symbolický klíč starostce Vladislavě Hujové

S nápady i jejich podáváním vám 
poradí koordinátorka
Kristýna Adamíčková 

tel. 222 116 221

kristynaa@praha3.cz

Havlíčkovo nám 700/9, Praha 3

(3. patro, kancelář č. 318). 

Jak navrhovat?
•  Do 31. 3. 2018 nápad dodejte na radnici

•  Náklady na zrealizování nápadu se musí vejít do 500 000 Kč

•  Musí jít o investice do hmotného majetku Prahy 3 

•  Návrh musí sloužit široké veřejnosti

•  Dané místo musí být pod správou MČ Praha 3 

•  Navrhovateli musí být alespoň 15 let a musí být z Prahy 3 

•  Návrh podpisem podpoří alespoň 15 dalších osob

•  Pokud cokoli není jasné, kontaktujte koordinátorku!

Online formulář k  podání návrhu, mapu vlastníků (co spravuje Praha 3) 

a kompletní pravidla najdete na www.participativni-rozpocet.cz/Praha3

Na nápady občanů radnice vyčlenila 

2 miliony korun

Do 31. 3. 2018 občané vymyslí a na-

vrhnou zlepšení různých míst trojky

V dubnu 2018 úřad ověří 

realizovatelnost podaných návrhů

Návrhy představíme a společně 

prodiskutujeme

V květnu 2018 občané v online hlaso-

vání vyberou, které návrhy se jim líbí

Úřad se postará o realizaci vítězných 

návrhů
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Čistá Trojka nově i pro mobilní telefony
Nahlášení podnětů k opravám a úklidu na Trojce je nyní ještě snadnější. Díky aplikaci, kterou 
jako novou službu v rámci projektu Čistá Trojka připravila radnice Prahy 3. Aplikaci v současné 
době používá třetina respondentů a je zdarma ke stažení do chytrých telefonů.  

Lidé nyní mohou své připomín-

ky k úklidu zadávat prostřed-

nictvím svých mobilních telefo-

nů rovnou z ulice. Celý projekt 

Čistá Trojka má zlepšit prostředí, ve kte-

rém žijeme a rychle odstraňovat nedo-

statky v ulicích. Aplikace umožní řeše-

ní problémů ještě urychlit a usnadnit,“ 

říká k novince místostarosta pro ob-
last životního prostředí Jan Mater-
na a dodává, že už krátce po jejím 
spuštění se ukazuje, že lidem tento 
způsob komunikace vyhovuje. Apli-
kace slouží od konce loňského roku 
a rychle se setkala s pozitivním ohla-
sem veřejnosti. „Od nového roku jsme 

zaznamenali nárůst podnětů, zejména 

na úklid nepořádku v ulicích a likvida-

ci černých skládek,“ říká Radek Grunt 
z organizace Čistá Trojka, která 
úklid pro městkou část zajišťuje. 

Dosud totiž lidé mohli podně-
ty nahlašovat pouze prostřednic-
tvím webového portálu Čistá Troj-
ka na stránkách www.cistatrojka.cz. 
Podobným způsobem nyní komu-
nikují s radnicí přímo z telefonu. 
V aplikaci si vyberou typ problému 
– nepořádek kolem popelnic, pro-
blém na městském mobiliáři, ne-
pořádek ve veřejné zeleni, vanda-
lismus nebo jiné, připojí fotografi i 
místa a odešlou k řešení. Současně 
mohou v telefonu sledovat, kde jsou 
hlášeny i jiné problémy a jak postu-
puje jejich řešení. Aplikace je vytvo-
řena pro systémy Android i iOS.  

Pokud někdo nechce využít apli-
kaci nebo webové stránky, má stále 
možnost nahlásit problém telefo-
nicky. Dispečer Čisté Trojky je 
k dispozici na telefonním čísle 

777 269 959 každý pracovní den 
od 9.00 do 17.00. I podněty sdělené 
po telefonu jsou následně zaneseny 
do webového portálu, a tak každý 
řešený podnět bude zpětně dohle-
datelný. 

Projekt Čistá Trojka byl spuštěn 
na jaře roku 2016. Za dobu fungo-
vání přijal dispečink více než 4 200 
podnětů. Více než 70 % se jich daří 
úspěšně vyřešit ještě týž den, nebo 
jsou předány na vědomí majiteli 
nebo zodpovědnému orgánu, kte-
rým je např. TSK v případě výtlu-
ků ve vozovce apod. 

Katka Maršálová

zpravodajství

Nejlepší podnikatelé a živnostníci Prahy 3 převzali ceny
První ročník soutěže o  nejlepší 
podnikatele a živnostníky, kterou 
v  druhé polovině loňského roku 
uspořádala městská část, se se-
tkal s velkým zájmem veřejnosti. 
Svým oblíbeným podnikům a pro-
vozovnám lidé udělili více než tři 
tisíce hlasů. O těch nejlepších na-
konec rozhodla odborná porota.

„Nová soutěž má být projevem úcty a po-

děkování za poctivou práci lidem, kteří 

v Praze 3 podnikají,“ osvětlila motivy 
soutěže starostka Vladislava Hujová. 
„Měla by také pomoci úspěšným a oblíbe-

ným podnikům a možná přilákat i další 

zájemce o podnikání. Drobní podnikate-

lé a živnostníci zlepšují zdejší životní úro-

veň a služby nejen našim rezidentům, ale 

i návštěvníkům Prahy 3,“ dodala.
Do soutěže se přihlásilo celkem 

262 subjektů ve čtyřech kategori-
ích: obchod, služby, restaurace a ka-
várny a kultura, vzdělávání a sport. 
Nejlepších dvacet posunula do fi ná-
le svým hlasováním na internetu ve-
řejnost, o prvních třech místech pak 
rozhodovala nezávislá porota slože-
ná z odborníků a osobností z Pra-
hy 3. Porota posuzovala například 
podnikatelského ducha, kvalitu slu-
žeb či inovativní přístup. Zároveň 
přihlédla k přínosu subjektů pro 
městskou část a společenské odpo-
vědnosti a také oblíbenosti u veřej-

nosti. „Rozhodnout nebylo jednoduché, 

cenu by si zasloužilo všech pět fi nalis-

tů,“ uvedl profesor Jan Pirk, který 
předsedal porotě pro kategorii ob-
chod. První místo si nakonec odne-
sl Jakub Jarolím, výrobce kožených 
brašen a doplňků Eggo, které sám 
ručně vytváří i navrhuje. Zároveň se 
stal celkově nejlepším Živnostníkem 
roku Prahy 3 napříč všemi kategori-
emi. Nejlepšími Podnikateli Prahy 3 
porota zvolila Jana Týleho a Matěje 
Ľuptovského, majitele oblíbeného 
bistra s čerstvými těstovinami v Sei-
fertově ulici Domácí těstoviny. Oba 
si převzali také cenu v kategorii re-
staurace a kavárny, kterou jim předa-
la předsedkyně poroty, redaktorka 
časopisu Apetit Stanislava Moravco-
vá ml., a ocenění pro mladé podni-
katele do 30 let. V kategorii kultura, 
sport a vzdělávání převzal ocenění 
pro nejlepšího z rukou porotkyně 
Jarmily Mucha Plockové Pavel Oli-
va, majitel sportovního centra E. R. 
S. Street Workout, které v Praze 3 
funguje pouhý rok a za tu dobu si 
našlo mnoho příznivců, kterým vy-
hovuje specializace na posilování 
s vlastní vahou a propojování no-
vých trendů ve cvičení se zdravotní 
medicínou. O vítězi kategorie Služ-
by rozhodovali ředitelka Mamma 
HELP Jana Drexler, známý poslanec 
Dominik Feri a dramaturgyně Mag-

da Danel. Nejlepší službou zvolili 
Bezpečnostní agenturu ALI 21 Aloi-
se Neumana, která se již 12 let profe-
sionálně stará o bezpečí návštěvníků 
na různých společenských a kultur-
ních akcích nebo dohlíží na fanouš-
ky na fotbalovém stadionu Viktorka. 

Zvláštní ocenění převzal Petr Liš-
ka, majitel žižkovského rodinného 
obchodu s hudebními nástroji, kte-
rého porota kromě druhého místa 
v kategorii obchod ocenila jako spo-
lečensky odpovědnou fi rmu. 

Ocenění převzali nejlepší pod-
nikatelé a živnostníci během slav-
nostního večera, který uspořáda-
la městská část v reprezentativních 
prostorách obřadní síně žižkovské 
radnice. Kromě diplomu Praha 3 pro 
všechny fi nalisty připravila samolep-

ku, kterou si mohou umístit na svoji 
provozovnu. Úspěšný první ročník 
soutěže by měl vytvořit v Praze 3 tra-
dici. Více o úspěšných žižkovských 

podnikatelích a živnostnících se do-
zvíte v následujících číslech Radnič-
ních novin. 

Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

V první řadě usedli předsedové a členové jednotlivých porot.

Společné foto oceněných živnostníků a podnikatelů.

Vítězové jednotlivých kategorií

Pořadí Kategorie Název Společnost Právní forma

Podnikatel roku, celkový vítěz Domácí těstoviny Honza a Matěj Domácí těstoviny s.r.o. podnikatel

Živnostník roku, celkový vítěz Eggo Bc. Jakub Jarolím živnostník

1

Obchod

Eggo Bc. Jakub Jarolím živnostník

2 Hudební nástroje Liška Petr Liška živnostník

3 Octopus Divers Octopus Divers s.r.o. podnikatel

1

Služby

Bezpečnostní Agentura ALI 21 ALI 21, s.r.o. podnikatel

2 Prime Solder Prime solder s.r.o podnikatel

3 Kosmetický salon Provence Anna Vondrysková živnostník

1

Restaurace a kavárny

Domácí těstoviny Honza a Matěj Domácí těstoviny s.r.o. podnikatel

2 Nominanza Dam&Daves s.r.o. podnikatel

3 Fermé Festival koření, s.r.o podnikatel

1

Kultura, vzdělávání a sport

E.R.S. Street Workout Bc. Pavel Oliva živnostník

2 Nová Trojka NOVÁ TROJKA, z.s. podnikatel

3
Ateliér kreativní malování – Dana 
Cejpková

Mgr. Dana Cejpková živnostník

Společensky odpovědná fi rma Hudební nástroje Liška Petr Liška živnostník

Mladý podnikatel do 30 let Mgr. Matěj Ľuptovský Domácí těstoviny s.r.o. jednatel

Podněty k opravám a úklidu hlaste na www.cistatrojka.cz
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Trhy na Jiřáku začnou 14. února
Na  svatého Valentýna, svátek 
všech zamilovaných, zahájí far-
mářské trhy na  náměstí Jiřího 
z Poděbrad novou sezonu. Praha 3 
tak vychází vstříc poptávce veřej-
nosti i přesto, že nabídka lokálních 
a farmářských produktů je v zim-
ním období omezená. 

Ve středu 14. února bude tržiště 
ozvláštněno zamilovanou výzdobou 
a návštěvníci obdrží zdarma valen-
týnské placky. Už v sobotu 17. 2. se 
mohou těšit na farmářskou grilovač-
ku. Porci grilovaného prasete a pivo 
návštěvníci zakoupí za cenu spíše 
symbolickou. Trhy budou mít v so-
botu hudební doprovod a živá hud-
ba by se měla stát součástí trhů kaž-
dou sobotu, stejně jako v pátek dílny 
pro děti. 

Máte-li k farmářským trhům připo-
mínky, náměty a komentáře, komu-
nikujte s organizátory přímo přes fa-
cebook „Trhy na Jiřáku“ nebo přes 
webové stránky www.trhyjirak.cz. 
Na nich naleznete i všechny infor-
mace o farmářích a prodejní době. 
Dejte jim také vědět, co nebo kdo 
vám na trzích v roce 2017 chyběl 
a letos by chybět neměl. Letošní rok 
bude na Jiřáku opět ve znamení kva-
litních potravin, tematických a do-
provodných akcí pro děti i dospělé. 
Trhy letos nadále provozuje městská 
část Praha 3 prostřednictvím Správy 
zbytkového majetku (SZM). O tom, 
co organizátoři chystají stejně jako 
o průběhu a zajímavostech vás bu-
deme dále na stránkách Radničních 
novin pravidelně informovat. 

 -red-

Výstava komunismus a jeho epocha na náměstí Jiřího 
z Poděbrad
Od 4. do 24. ledna jste mohli na ná-
městí Jiřího z Poděbrad zhlédnout 
výstavu Komunismus a jeho epo-
cha. Expozici  připravil Ústav pro 
studium totalitních režimů ve spo-
lupráci s organizacemi  Stiftung 
für Aufarbeitung der SED Diktatur 
a Deutsches historisches Museum 
a městskou částí Praha 3 u příleži-
tosti stého výročí bolševické revo-
luce v Rusku.  

Na jaře roku 1917 se Rusko klopotně 
vydalo na cestu k demokracii. Car 
byl násilně zbaven moci, byla usta-
novena prozatímní vláda pod vede-
ním knížete Lvova, která dovolila 
návrat skupině vlivných bolševiků 
z emigrace zpět do Ruska. Jelikož 
byla Evropa ve válce, bylo pro bo-
jující země riskantní povolit vol-
ný přejezd nepřátel přes své území. 
Díky kalkulu německého sociální-
ho demokrata a agenta tajné služ-
by dr. Helphanda, že Leninův návrat 
do Ruska bude znamenat oslabe-
ní Ruska jako válečného protivní-
ka, projel Lenin se svými soudruhy 
v zavřeném voze ze Švýcarska do ne-
utrálního Švédska. Bylo mu navíc 

na cestu přidáno i 50 milionů ma-
rek na podporu podvratné činnosti 
v jeho zemi. Svět měl záhy poznat, 
o jak chybný předpoklad šlo. Už 
6. listopadu 1917 začaly bolševické 
oddíly obsazovat strategická místa 
v Petrohradě. 

Samotná výstava ovšem uká-
zala celý dlouhý příběh komunis-
mu od jeho sovětských počátků až 
po současné inkarnace, například 

v Číně a dalších zemích. Návštěv-
ník tak mohl naši nedávnou zku-
šenost s komunistickou diktatu-
rou spatřit v nových souvislostech. 
Výstava představila na 25 tabulích 
přes 200 dobových fotografi í a do-
kumentů. Nyní je k vidění v Praze 6 
před NTK. Autorem je frankfurtský 
historik a publicista Dr. Gerd Koe-
nen. 

-red-

Přichází rok osmiček. Tematické akce 
budou probíhat i na Praze 3
V tomto roce tomu je celých sto let od vzniku Československa a zároveň padesát 
let od okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy. Celá naše země si tyto 
významné okamžiky připomíná v rámci celorepublikových akcí.    

Naše městská část jde ale 
ještě dál a připravila 
vlastní celoroční projekt 
Po stopách osmiček. 

Projekt je rozdělen na dvě části. Prv-
ní a stěžejní jsou oslavy vzniku Čes-
koslovenska, druhou pak významná 
výročí roku a Praha 3. „K sérii těchto 

významných výročí proběhne na Praze 3 

celá řada zajímavých akcí, na které bych 

naše občany tímto srdečně rád pozval,“ 
říká zástupce starostky pro oblast 
kultury Alexander Bellu. A na co 
se v rámci tohoto projektu můžete 
těšit? Přinášíme vám jejich stručný 
přehled.

Stěžejním tématem je samotné vý-
ročí vzniku Československa, v rám-
ci kterého budete moci zhlédnout 
interiérovou výstavu 1918 Žižkov 
„My, národ československý…“. Na-
vštívit ji budete moci v žižkovském 
Atriu od 6. září do 30. listopadu. Vý-
stava bude koncipována interaktiv-
ně s velkým množstvím fotografi í, 
zčásti dosud nepublikovaných, a je 
rozdělena do několika tematických 
okruhů. Namátkou vyberme napří-
klad téma Vznik Republiky česko-
slovenské a následky války, kde bude 
zmíněno, kde Žižkované ve válce bo-
jovali, počátky vzniku nového státu 
a vysvětlení role Žižkova na podzim 
roku 1918. Významným tématem 
je také Památník na Vítkově a jeho 

historická role. Byl totiž postaven 
za účelem uctění památky českoslo-
venských legionářů a následně zne-
užit komunistickou mocí pro zcela 
jiné účely. Žižkovské patrioty určitě 
zaujme téma Velká Praha, které při-
náší informace o připojení Žižkova 
k Velké Praze a téma Republika Žiž-
kov a bohéma, které je nahlédnutím 
do světa žižkovských spisovatelů 
a bohémů, jako například Jaroslava 
Haška a Franty Sauera. Za zmínku 
také určitě stojí seznam žižkovských 
starostů v období první republiky. 

Druhým tématem projektu jsou 
pak významná výročí roku a Praha 3. 
V rámci tohoto tématu je připravena 
exteriérová výstava, která v průběhu 
roku představí „vedlejší“ ale nikoliv 
méně významná výročí. „Výstava bude 

umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad 

od dubna do prosince. Část výstavy bude 

opatřena tzv. rozšířenou realitou pro 

mobilní aplikace,“ dodává Alexander 
Bellu. Půjde například o rok 1348, 
kdy byla založena Karlova univer-
zita, kde vyučoval a byl krátce jejím 
rektorem Jan Hus. S Husem a hu-
sitstvím pojí Žižkov bitva na Vítko-
vě a názvy ulic a mnoha veřejných 
prostranství. Pozornost je věnována 
také roku 1378, kdy zemřel Karel IV. 
Opomenuta nebudou ani mezní 
data třicetileté války 1618–1648, je-
jíž události se také dotkly Žižkova. 

A samozřejmě pak data důležitá pro 
naši samostatnou republiku: 1918, 
1938, 1968 a 1988.

K projektu Po stopách osmiček 
je připojena i pestrá řada doprovod-
ných akcí. Například jízdy prvore-
publikovým Žižkovem, kdy půjde 
o komentované jízdy historickou 
tramvají. Chystá se i řada odbor-
ných přednášek s předními odborní-
ky na historická témata. Připravuje 
se slavnostní koncert k výročí vzni-
ku republiky, a to 24. října na ná-
městí Jiřího z Poděbrad a mnoho 
dalšího. 

Pro spolupráci Praha 3 oslovila 
významné partnery a instituce. Na-
mátkou jde o Archiv hl. m. Prahy 
nebo Muzeum hl. m. Prahy. Důleži-
té fi lmové materiály poskytl Národ-
ní fi lmový archiv. Nesmíme opome-
nout ani důležitou roli rodinných 
archivů našich občanů. Dobové do-
plňky a propriety pro tematické akce 
poskytl Klub vojenské historie Gar-
dekorps. Na pořádání přednášek 
v rámci doprovodných akcí se podí-
lí historici z Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
Univerzity Karlovy v Praze a další 
odborníci. Věříme, že rozmanitost 
programu přiláká pozornost občanů 
nejen Prahy 3 a těšíme se na setkání 
na některé z akcí. 

 -red-

Foto Katka Maršálová

Plakát Vojtěcha Preissiga ke vzniku Československa. Reprofoto VHÚ Praha
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Zóny placeného stání nově: pouze 
modrá a fi alová
Zóny placeného stání v Praze 3 přešly od února na elektronický systém pod správou TSK. Režim 
modrých, zelených a oranžových zón přechází do režimu zón modrých a fi alových podobně jako 
v ostatních městských částech. V Praze 3 dosud platil v oblasti Jarova.  

Modré zóny jsou urče-
ny rezidentům, kteří 
mají zaplacené parko-
vací oprávnění. Fialo-

vé zóny (na komunikaci označené 
bílou přerušovanou čárou) jsou pro 
rezidenty s parkovacím oprávně-
ním a pro návštěvníky po zaplacení 
v parkovacím automatu. Cena stá-
ní ve fi alové zóně se v Praze 3 po-
hybuje od 15 do 40 korun za hodinu 
dle lokality. „Pro rezidenty tato změna 

znamená, že jsou jim nově zpřístupněna 

všechna místa ve všech zónách v Praze 3. 

Již nemusí řešit, na jaké barvě se právě 

pohybují,“ říká zástupkyně starostky 
Lucie Vítkovská, která má v Praze 3 
dopravu na starosti. I z toho důvodu 
došlo v Praze 3 k rozšíření návštěv-
nických (fi alových zón). „Rezidenti na 

fi alové zaparkují bez omezení, přičemž 

návštěvy budou mít více možností,“ do-
dala zástupkyně starostky. Návštěv-
níci mohou využít pro krátkodobé 
parkování také modrou zónu, ale 
pouze na tři hodiny a po zaplacení 
on-line prostřednictvím aplikace Vir-
tuální parkovací hodiny. 

Zóny jsou aktivní v pracovní dny 
vždy od pondělní půlnoci do páteč-
ních 18 hod. s výjimkou času do 6 
do 8 hodin ráno. Tento čas je urče-
ný pro zásobování a stání v zónách 
v tuto dobu není nijak omezeno. 
O víkendech zóny v provozu nejsou. 
„Nastavení zón budeme sledovat, zvlášť 

o nedělích v podvečer, a pokud bude po-

třeba, lze provozní dobu dále upravit 

a přizpůsobit potřebám rezidentů,“ upo-
zorňuje Vítkovská. 

Konec karet
Papírové parkovací karty byly od úno-
ra automaticky nahrazeny elektronic-
kým parkovacím oprávněním se stej-
nou platností, jakou měla parkovací 
karta. Pro rezidenty, kteří mají parko-
vání zaplaceno, se aktuálně nic nemě-
ní. Pokud si budou chtít později pro-
dloužit parkovací oprávnění on-line, 
lze tak od února učinit přes Osobní 
stránky uživatele. Registrace Osob-
ních stránek je možná pouze na vý-
dejně parkovacích oprávnění (Peru-
nova 5). Zde si uživatelé zaregistrují 
svůj email, na který jim bude zasláno 
přístupové heslo k  těmto stránkám, 
pakliže ho již nemají. 

Přístup do Osobních stránek si 
musí zřídit i dosavadní držitelé pře-
nosných parkovacích oprávnění, 
která nahradila přenosné karty. Týká 
se to fi rem a podnikatelů, případně 
vlastníků nemovitostí. Ti budou ak-
tuálně zadávat do systému registrač-
ní značky elektronicky, podle toho, 
které z parkujících vozidel oprávně-
ní v danou chvíli užívá. 

Nová pravidla platí také pro oso-
by, které dojíždějí za péčí o osoby 
starší 80 let nebo postižené. Přesné 
informace lze vyhledat na www.par-
kujvklidu.cz případně na výdejně 
parkovacích oprávnění Perunova 5. 

Kontrola automaticky
Kontrolu vozů zaparkovaných v zó-
nách provádí Technická správa ko-
munikací elektronicky pomocí ka-

mer na speciálních vozidlech, které 
budou porovnávat značky registro-
vaných a zaparkovaných aut. Čtyři 
kamery jsou pro čtení registračních 
značek ze všech směrů s možností 
přisvícení infračerveným světlem. 
Další dvě kamery zajišťují fotodo-
kumentaci, která doloží podezře-
ní na přestupek a stav dopravního 
značení. Auta budou jezdit nepřetr-
žitě v době provozu zón. Ulicí pro-

jedou opakovaně, zhruba v inter-
valu 15 minut. Časový odstup má 
parkujícím umožnit zaplacení, pří-
padně vyložení nákupu nebo ces-
tujícího. Přenosné přístroje na kon-
trolu mají k dispozici i strážníci 
městské policie. Za špatné parková-
ní řidičům stále hrozí nejen pokuta, 
ale i odtah. 

 -red-

zpravodajství

Nový Steinway otevírá návštěvníkům Atria cestu 
jedinečných kulturních zážitků
Atrium na Žižkově se může poch-
lubit čerstvou novinkou. Jeho kon-
certní síň se opět posunula výš 
na  pomyslném žebříčku kvality 
a nechává daleko za sebou stan-
dard většiny ostatních komorních 
sálů. Zásluhu na tom má nový klavír 
značky Steinway & Sons, model C, 
který byl zakoupen díky rozhod-
nutí Rady MČ Praha 3 a je špičkou 
na  světovém trhu. Jeho provoz 
ofi ciálně zahájí svým koncertem 
ve středu 14. února největší sou-
časný český pianista Ivo Kahánek.  

Kaple Atria na Žižkově je prostor 
jedinečný svojí barokní akustikou, 
bohatý na historii a v Praze zce-
la ojedinělý. Ohlasy interpretů, kte-

ří měli možnost v něm vystupovat, 
jsou více než pozitivní, a i když není 
zcela jednoduché vyrovnat se s do-
zvuky sakrální akustiky, ve výsledku 
byl v nové sezoně každý z pozvaných 
umělců velmi mile překvapen. A to 
nejen ze zvuku, ale i z celkové atmo-
sféry tohoto prostoru. Kámen úrazu 
byl ale až do současnosti letitý místní 
klavír, který špičkovým klavíristům 
bránil ukázat plný rozsah jejich umu. 
To bylo třeba změnit. Zástupce sta-
rostky Alexander Bellu, který se vý-
znamně zasadil o koupi nového ná-
stroje, o potřebě nového klavíru řekl: 
„Pokud chceme v Atriu spolupracovat 

s festivaly jako Pražské jaro, Dvořákova 

Praha, Struny podzimu apod., je nutné 

nabídnout nejen atmosféru, kvalitní zá-

zemí sálu a nesrovnatelnou akustiku, ale 

také takové koncertní křídlo, které nebude 

chtít žádný umělec odmítnout“. K tomu 
Alexander Bellu dodává: „Pro naši 

koncertní síň jsme si všichni přáli to nej-

lepší. Proto jsme s dalšími kolegy v Radě 

MČ Praha 3 rozhodli o koupi nového ná-

stroje. Po konzultaci s nejlepšími klavíris-

ty ČR byl pečlivě vybrán a následně za-

koupen klavír značky Steinway & Sons, 

model C.“

A tak se 14. února mohou diváci 
těšit na skutečnou lahůdku, kterou 
bude křest nového klavíru a zaháje-
ní klavírního cyklu s názvem „Klavír-
ní A3UM, ročník 0.2018“. Právě pro 
tento slavnostní okamžik vybral jeho 
protagonista, který se osobně podílel 
na výběru nového nástroje pro Atri-
um, pianista Ivo Kahánek, program, 
který ukáže klavír ve třech zcela odliš-
ných polohách. V barokně virtuózní 
stylizaci sonát Domenica Scarlattiho, 
v tísnivé a mystické atmosféře polovi-
ny 20. století preludií Miloslava Kabe-
láče a konečně v romantickém rozma-
chu scherz Fryderyka Chopina. 

Virtuóz Ivo Kahánek, který se 
představí tento večer divákům v Atriu, 
je interpret nevšední emocionální síly 
a hloubky a díky svému umění získal 
pověst jednoho z nejpůsobivějších 
umělců své generace. Právem je pova-
žován za nejlepšího současného čes-
kého pianistu. 

Atrium pro své návštěvníky chys-
tá (zatím pod pracovním názvem 

„Steinway - classical/traditional/stan -
dard & extreme introductions“) cyk-
lus špičkových klavírních projek-
tů. Kromě našich nejvýznamnějších 
umělců je v jednání účast mnoha za-
hraničních hvězd, jakými jsou např. 
Ruska Polina Kulikova, Jonathan 
Powell z UK, Švýcar Reto Reichen-
bach nebo Cédric Tiberghien z Fran-
cie a další. Návštěvníci se mají na co 

těšit, protože skladbami interpreto-
vanými světovými umělci budou pře-
vážně ty, které byly komponovány 
pro klavír v 20. a 21. století a které se 
pro svou jedinečnost již staly novo-
dobou klasikou. Spolu s organizací 
Za Trojku by měly na těchto projek-
tech spolupracovat i ambasády pří-
slušných zemí. 

 -red-

Modrá zóna 
Aktivní: pondělí 00.00 hod. až pátek 

18.00 hod. mimo 06.00 do 08.00 hod. 

Pouze pro vozy s platným parko-

vacím oprávněním. Návštěvníci maxi-

málně na dobu 3 hodin, jen po platbě 

přes aplikaci  Virtuální parkovací ho-

diny. V modré zóně nejsou umístěny 

parkovací automaty.

Fialová zóna
Aktivní: pondělí 00.00 hod. až pátek 

18.00 hod. mimo 06.00 do  08.00 

hod. 

Tzv. smíšené parkování pro vozy 

s  platným parkovacím oprávněním 

a návštěvníky (maximálně 24 hodin), 

po  platbě v  parkovacím automatu 

nebo přes webovou aplikaci Virtuální 

parkovací hodiny 

Parkovací automaty
Na  parkovacím automatu jsou uve-

deny informace o ceně za parkování 

a o  způsobu zadávání parkovací re-

lace. Parkovací lístek vydávaný z par-

kovacího automatu slouží jako doklad 

o zaplacení a není nutné jej umísťovat 

do vozidla. 

Výdejna parkovacích oprávnění
Odbor dopravy, oddělení dopravy 

v klidu

Perunova 5, Praha 3

tel.: 222 517 345

Úřední hodiny: pondělí a  středa 

8–18 hod., úterý a čtvrtek 8–15 hod., 

pátek 8–14 hod.

Kompletní informace 
www.parkujvklidu.cz

Dotazy
Otázky k novému systému ZPS je možné 

směřovat i na speciálně zřízenou emailo-

vou adresu novazps@praha3.cz, kde 

vám odpoví kompetentní pracovníci 

úřadu Prahy 3. 

Monitorovací vozidlo ELTODO

Pianista Ivo Kahánek Foto Dušan Martinček
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Masivní investice do revitalizace budov 
budou pokračovat i letos
Největší investiční akcí bude i v letošním roce pokračující 
revitalizace panelových domů. Nemalé fi nanční 
prostředky si vyžádají také naplánované rekonstrukce 
mateřských i základních škol. Úřad městské části Praha 3 
vyčlenil z rozpočtu pro tento rok na revitalizaci objektů ve 
svém vlastnictví přes 460 milionů korun. 

Stejně jako v loňském roce, 
tak i v letošním budou pri-
oritou radnice opravy pane-
lových domů. Na řadu při-

jdou domy v Ondříčkově, Roháčově 
a Ostromečské ulici. „Je předpoklad, 

že budou dokončeny v letošním roce. 

Bude ale záležet na průběhu výběrových 

řízení a mnoha dalších faktorech,“ uve-
dl zástupce starostky pro investice 
Ivan Holeček s tím, že první výbě-
rové řízení na Roháčovu 34 až 44 už 
bylo vypsáno. Koncem ledna byly 
odevzdány nabídky od dodavate-
lů. Pokud počasí dovolí, panelové 
domy se začnou opravovat začátkem 
března. U bytových domů v ulicích 
Husinecká 9 a Štítného 40 se pokra-
čuje v projektové přípravě s tím, že 
předpoklad zahájení rekonstrukcí je 
konec roku 2018.

Další významné investice půjdou 
do oprav mateřských a základních 

škol. Nejvýznamnější akcí bude 
dostavba mateřské školy Buková, 
která by měla být hotova ještě v le-
tošním roce. S uvedením do provo-
zu se počítá v roce 2019. Naopak 
ještě v letošním roce bude uve-
dena do provozu mateřská škola 
Třebešín. V první polovině roku ji 
městská část převzala od develo-
pera, který v lokalitě postavil ob-
jekt, dovybaví interiérem a začne 
sloužit dětem. 

V letních měsících pak přijdou 
na řadu opravy základních škol. 
Na ZŠ náměstí Jiřího z Poděbrad 
a Lupáčova je v plánu dokončení 
výměny oken na dvorních fasádách 
obou budov. Na základních ško-
lách Žerotínova, Lupáčova a Pra-
žačka pak proběhnou rekonstrukce 
střech. „Oprava střechy na Pražačce 

nebyla původně v plánu, ale po posled-

ní vichřici se část střechy utrhla. Za-

tím je střecha provizorně zakryta, aby 

do školy nezatékalo, v průběhu prázd-

nin pak dostane kompletně novou střeš-

ní krytinu,“ poznamenal zástupce 
starostky. Ve stejném období dojde 
také k rekonstrukci dalších dvou 
pater Polikliniky Vinohradská.

Mimo jiné je naplánována také 
oprava fasády kostela u Atria, rea-
lizace informačního centra Prahy 3 
v Koněvově ulici a dokončení vý-
měny bazénové vany ve Sportov-
ním a rekreačním centru Pražačka 
tak, aby byl bazén k dispozici před 
začátkem letní sezony. Pro potře-
by Úřadu městské části Praha 3 
bude také uveden do provozu zre-
konstruovaný objekt v Lipanské 7 
a zahájena přestavba bývalé školy 
na budovu úřadu na Havlíčkově 
náměstí. 

-red-

Předávání zkušeností je novým trendem i zábavou
V nově otevřeném Komunitním cen-
tru v Koněvově ulici působí mimo 
jiné i nezisková organizace Sdílny 
generací. Jejím cílem je propojová-
ní generací pomocí sdílení znalostí 
a dovedností mezi těmi, kteří chtějí 
své zkušenosti předávat, a těmi, 
kteří chtějí nové zkušenosti získat.  

S rozvojem civilizace a moderní spo-
lečnosti prochází rodina a její role 
významnou proměnou. Zatímco dří-
ve fungoval model tradiční široké 
rodiny, ve které se spojovalo několik 
generací najednou, současná spo-
lečnost je značně atomizovaná. Pra-
rodiče často nejsou v pravidelném 
kontaktu se svými dětmi a vnoučaty 
a vzájemné aktivity se mnohdy ome-
zují jen na krátké návštěvy. Zejména 
ve městech tak dochází k tomu, že se 
pouta mezi zástupci mladší a starší 
generace zpřetrhávají.

Dnešní společnost je navíc orien-
tovaná na výkon a okamžité uspoko-
jení potřeb. „Senioři, kteří logicky žijí 

v jiném rytmu, si pak mohou myslet, že 

ostatním již nemají co nabídnout a jsou 

nepotřební. Jejich potenciál a zkušenos-

ti, které získávali desítky let, tak zůstáva-

jí mnohdy nevyužité. Přitom je spousta 

seniorů, kteří mají chuť své znalosti pře-

dávat dál a naučit ostatní to, čím se za-

bývali celý život. Zájem o tyto převážně 

rukodělné činnosti ze strany mladých je 

navíc čím dál větší,“ uvedla ředitelka 
projektu Eliška Šilerová. Kvůli roz-
volnění tradičních vazeb o mnoho 
přichází i mladší generace. Zatímco 
řemeslná zručnost, dovednost věci 
vyrábět a tvořit, byla pro starší gene-
race samozřejmostí, mladým lidem 
dnes tyto vlastnosti chybí. I na zá-
kladní opravy v domácnosti je po-
třeba objednat specialistu, na tradič-
ní česká jídla se chodí do restaurací. 
Přesto je velké množství lidí, kteří by 
rádi tyto dovednosti měli, jen nemo-
hou najít nikoho, kdo by je učil.

„Propojujeme ty, kteří chtějí předat 

své znalosti a dovednosti s těmi, kte-

ří se je chtějí naučit, ať už  jde o kurzy 

vaření, práce se dřevem nebo vyšívá-

ní. Zajistíme všechen potřebný mate riál 

a jsme po celou dobu k dispozici, takže 

se ani lektoři, ani účastníci nemusejí 

o nic starat,“ vysvětlila Šilerová. Roz-
sah i délka kurzů se podle ní odví-

jí od daného tématu a potřeb lekto-
ra. Sdílna může být v malém kruhu 
pár lidí a trvat jen hodinu, jindy 
zas může jít o odpolední přednáš-
ku před větší skupinou. „Věříme, že 

předávání zkušeností z jedné generace 

na druhou má především přinášet ra-

dost ze sdílení. Čas strávený na Sdílnách 

je příjemný, vlastně je to takové setkání 

u kafíčka s přidanou hodnotou. Kur-

zy probíhají v Komunitním centru Žiž-

kov, které se stalo naším hlavním sídlem. 

Za příležitost být součástí tohoto centra, 

díky čemuž jsme se mohli výrazně posu-

nout dál, děkuji zástupcům městské části 

Prahy 3, především místostarostovi Da-

vidovi Gregorovi,“ dodala. Pokud by 
měl kdokoliv zájem předat ostatním 
své dovednosti, lze Sdílny kontakto-
vat v Komunitním centru Koněvo-
va 65, Praha 3 či telefonicky na čís-
le 776 624 226. Všechny informace 
lze pak zjistit na webových adresách 
www.sdilny.com a www.sdilny.cz. 
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Akce dokončené v roce 2017
Rozšíření informačního centra Prahy 3

Areál Pražačka – stavební úpravy

OŠD Pod Lipami – rekonstrukce soc. 

zařízení

Stadion Viktoria Žižkov – nutné opravy

Rekonstrukce byt. domu Bořivojova 27 

vč. přípojky vody

Buková 16, 18, 20, 22, 24

Jeseniova 15, 17, 19, 23, 25

Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35

Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5

Českobratrská, Rokycanova, Sabinova

ZŠ nám. J. z Poděbrad – solná jeskyně

ZŠ V Zahrádkách – rek. kuchyně, sauna

ZŠ Žerotínova – výměna oken

ZŠ Perunova – rekonstrukce oken

ZŠ Žerotínova – rekonstrukce soc. 

zařízení

ZŠ nám. J. z Lobkovic – rekonstrukce 

soc. zařízení

ZŠ nám. J. z Poděbrad – rekonstrukce 

soc. zařízení

ZŠ Perunova – sanace vlhkosti suterénu

ZŠ Chelčického – výstavba výtahu

ZŠ Vlkova  - havarijní oprava balustrád

ZŠ a MŠ Jarov – vybavení interiéru

MŠ Roháčova 38a – přípojka vody

MŠ Libická – výměna technologie jíd. 

výtahu

MŠ Sudoměřská – dětské hřiště vč. 

oplocení

Bytový dům Bořivojova – vybavení 

kuchyní

Rozšíření kamerového systému

Lipanská 7 – rekonstrukce objektu

oprava oplocení ZK Balkán

Plánované akce a výběrová řízení v roce 2018
MŠ Třebešín – vybavení interiéru

Předškolní zařízení Buková – realizace 

stavby

ZŠ n. J. z Poděbrad – rekonstrukce 

oken dvorní fasády

ZŠ Lupáčova – rekonstrukce oken 

dvorní fasády

ZŠ Žerotínova – rekonstrukce střechy

ZŠ Chmelnice – výstavba výtahu

ZŠ Perunova – výstavba výtahu

ZŠ Pražačka – rekonstrukce střechy

ŽDJC – sanace a odvětrání prostor zá-

zemí divadla

Atrium – rekonstrukce objektu

IC Koněvova – rekonstrukce prostor pro 

potřeby MČ

OŠD – technické zhodnocení

Poliklinika Vinohradská – pokračování 

rekonstrukce

Štítného 40 – rekonstrukce objektu

Husinecká 9 – rekonstrukce bytového 

domu

Výstavby datového centra

Havlíčkovo nám. 10, Ondříčkova 31–37, 

Roháčova 46, 48, Ostromečská 7, 9

Husitská – doplnění kamerového 

systému

VHC Kubelíkova 60 – 66 – rekonstrukce 

stoupaček
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Dům sociálních služeb 
Plánovaná výstavba Domu soci-
álních služeb na Jarově získala 
kladné stanovisko od Institutu 
plánování a rozvoje hlavního měs-
ta Prahy. 

Institut je příspěvková organizace, 
jejímž zřizovatelem je hl. m. Pra-
ha. Je hlavním koncepčním praco-
vištěm Prahy v oblasti architektury, 
urbanismu, rozvoje a tvorby měs-
ta a spolupracuje na významných 
rozhodnutích v těchto oblastech. 
„Městská část Praha 3 prostřednictvím 

architektonické kanceláře FADW, s. r. o. 

oslovila institut, aby plánovanou stav-

bu posoudil. Úřad se k ní vyjádřil pozi-

tivně a podpořil stavbu v té podobě, ve 

které je aktuálně plánována. Nicméně 

aktuálně, po diskusi s místními občany, 

přepočítáváme ekonomický model dle 

množství podlaží. Nadále hledáme i pří-

padnou jinou lokalitu v oblasti Nákla-

dového nádraží Žižkov,“ prohlásil zá-
stupce starostky pro investice Ivan 
Holeček. 

Dům sociálních služeb by měl vy-
růst v ulici K Lučinám, v místě bý-
valých jeslí, na obecním pozemku 
určenému územním plánem pro ve-
řejnou vybavenost. Sloužit má ob-
čanům Prahy 3, kterým by umožnil 
důstojně dožít v lokalitě, na kterou 
jsou zvyklí a kde žili většinu života. 
Nabídnout by měl 127 lůžek a dal-
ší služby včetně denního stacionáře 
nebo fyzioterapeutické péče. Jeho 
výstavbou chce Praha 3 pokračovat 
v nastaveném vysokém standardu 
sociální péče o své občany. 

 -red-

Chystají se nové projekty pro seniory 
a rodiny 
Městská část Praha 3 připravila pro rok 2018 podpůrný projekt pro občany starší 65 let pod názvem 
Trojka pro seniory a podobný projekt připravuje i na podporu znevýhodněných rodin s dětmi. 

V obou případech se jed-
ná se o skupiny obyva-
tel, které jsou do značné 
míry znevýhodněné, a tře-

tí městská část se tak zaměří na její 
podporu a usnadnění fungování 
v rámci společnosti.

Cílem Trojky pro seniory je akti-
vizace a zapojení seniorů do spole-
čenského dění. „Jedná se o preventiv-

ní opatření před sociálním vyloučením 

a izolací lidí v důchodovém věku, které 

zahrnuje činnosti zaměřené na zdravý 

životní styl, aktivní stárnutí, mezigene-

rační vztahy a vzdělávání,“ sdělil zá-
stupce starostky pro sociální oblast 
David Gregor. Podle údajů České-
ho statistického úřadu je na Praze 
3 evidováno 13 098 osob ve věku 65 
a více let. Právě pro ně jsou připrave-
ny například počítačové kurzy, Ta-
neční odpoledne, Křížovkářská liga, 
bezplatné plavání, sportovní hry či 
akce Zpívání pod lipami. Senioři se 
dokonce mohou zapojit do tvorby 

konkrétní podoby některých akti-
vit ve formě vyplněného dotazníku, 
který bude k dispozici v průběhu 
měsíce února 2018 v klubech senio-
rů (Remedium, Svaz důchodců, KC 
Armády spásy), v Komunitním cen-
tru Žižkov, Koněvova 65a, v Infor-
mačním centru Praha 3 a na ÚMČ 
Praha 3, Seifertova 51, 2. patro. 

Radnice připravuje také projekt 
Trojka pro rodiny. „Jde o podporu 

rodin s dětmi, které mají znevýhodně-

né postavení ve společnosti. Aktivity 

jsou voleny s ohledem na jejich zhorše-

né fi nanční možnosti, na prohloubení 

informovanosti a vzdělávání,“ uvedl  
zástupce starostky Ivan Holeček. 

Trojka pro rodiny by měla nabízet 
ucelený program zaměřený nejen 
na volnočasové a vzdělávací ak-
tivity a společenské akce, ale také 
na podporu komunitního života 
ve formě setkávání různých typů 
rodin a podporu zdravého život-
ního stylu. Pro příznivce sporto-
vání jsou tak například připraveny 
volné vstupy do bazénu, plánují se 
závody v orientačním běhu nebo 
cvičení s dětmi. Pro umělecky zalo-
žené pak výtvarná nebo fotografi c-
ká soutěž. 

 -red-

zpravodajství

Drogová problematika je v Praze 3 pod stálým dohledem
Aktuální drogovou situaci v Praze 3 
úřad městské části průběžně sle-
duje, aby na ni dokázal v případě 
potřeby reagovat. Monitoruje a vy-
hodnocuje dostupná data a ke spo-
lupráci vyzývá i občany.  

Na základě poskytnutých dat od or-
ganizace Progressive, o.p.s. a Drop 
in, o. p. s. je zřejmé, že drogová scé-
na je na území městské části Pra-
ha 3 situována spíše do uzavřených 
soukromých prostor než na veřejná 
prostranství. 

Jedním z nástrojů protidrogové po-
litiky je instalace kontejnerů Fixpoint. 
Ty jsou určeny k bezpečné likvidaci 
injekčních stříkaček. Ze statistických 
dat také vyplývá, že z kontejnerů Fi-
xpoint bylo v roce 2017 vybráno cel-
kem 563 injekčních stříkaček, což je 
o 135 kusů více než v roce předcho-
zím. Jde o pozvolný nárůst, který však 
není zanedbatelný a vypovídá o tom, 
že se možnost bezpečné likvidace in-
fekčního materiálu prostřednictvím 
kontejnerů Fixpoint pozvolna dostá-
vá do povědomí uživatelů drog i ve-
řejnosti a roste jejich ochota odborně 
tento materiál likvidovat.

Dva kontejnery jsou umístěny 
na cyklostezce pod Vítkovem, dále 
na Kostnickém náměstí a v parku 
FK Viktoria Žižkov. Instalované 
kontejnery mají za cíl minimalizo-
vat výskyt pohozených injekčních 
stříkaček na veřejném prostranství 
a přispět tak k čistšímu a bezpečněj-
šímu prostředí pro občany i návštěv-
níky Prahy 3. „Momentálně zvažujeme 

umístění dalšího kontejneru například 

v lokalitě Ohrada nebo na náměstí Ji-

řího z Poděbrad. Uvítali bychom také 

podněty či doporučení občanů na další 

problematické lokality,“ sdělil zástupce 
starostky pro sociální oblast David 
Gregor. Vyprazdňování kontejnerů 
je prováděno vždy jednou za 48 ho-
din v letních měsících a jednou za 72 
hodin v zimě. Injekční materiál je 
shromažďován do mobilních a spe-
ciálně upravených bezpečnostních 
nádob a následně je předán speciali-
zované fi rmě k fi nální likvidaci. 

V rámci protidrogové politi-
ky spolupracuje městská část Pra-
ha 3 s organizacemi Drop-In, o.p.s. 
a Progressive, o.p.s., které zajišťu-
jí terénní služby pro uživatele ná-
vykových látek. Tyto služby zahr-

nují denní monitoring a terénní 
program na otevřené i uzavřené 
drogové scéně. Poskytovatelé za-
jišťují odborné sociální a zdravotní 
poradenství, realizaci sběru a likvi-
daci injekčních stříkaček a moni-
toring drogové scény. „Třetí městská 

část se snaží aktivně reagovat na trendy 

a aktuální drogovou situaci na území 

Prahy 3, proto společně s proškolenými 

pracovníky obou organizací data ohled-

ně lokalit zatížených výskytem nálezu 

použitých injekčních stříkaček na Pra-

ze 3 shromažďujeme a dále vyhodnocu-

jeme,“ uvedl David Gregor. 
-red-

Vizualizace ateliér FADW

Výlety pro seniory na rok 2018
V rámci projektu budou probíhat také výlety po celé České republice, ale také 

do zahraničí. Na výlety pro první pololetí je možné se přihlásit osobně od středy 

14. března a následně v úřední dny mezi 9. a 15. hodinou u Kateřiny Tůmové 

v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210 nebo na telefonním čís-

le 222 116 481 či e-mailem na katerinal@praha3.cz. Zájemce o výlet musí být 

starší 65 let s trvalým pobytem na území Prahy 3. Městská část umožní každé-

mu zájemci zúčastnit se jednoho výletu v daném kalendářním roce. Kromě sa-

motného zájemce je možné přihlásit maximálně jednu osobu navíc, se kterou se 

chce senior daného výletu zúčastnit, taktéž s trvalým pobytem na Praze 3. Výlety 

jsou zdarma včetně vstupů na památky, služby průvodce a cestovní pojištění.

Čtvrtek 19. 4. – Thun Nová Role, Karlovy Vary

Čtvrtek 10. 5. – Ploskovice, Litoměřice, Říp

Středa 30. 5. – Orlík, Písek, Blatná

Úterý 12. 6. – Litomyšl

Středa 20. 6. – Červená Lhota, Jindřichův Hradec

Středa 12. 9. – Železná Ruda, Černé jezero

Úterý 18. 9. – Opočno, Dobruška

Středa 3. 10. – Bechyně, Tábor, Klokoty

Středa 10. 10. – Svatý Jan pod Skalou, Nižbor, Beroun, Mníšek pod Brdy

Středa 17. 10. – Karlovy Vary, Kyselka, Kadaň

Úterý 4. 12. – Adventní Drážďany

Úterý 11. 12. – Adventní Drážďany
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společenská rubrika

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A JUBILEJNÍ SVATBY
přihlášky na jaro 2018 posílejte k rukám Petry Mrkvičkové, 

Lipanská 14, 130 00, Praha 3
tel:  222 116 325, e-mail: petram@praha3.cz

Dne 8. ledna zavítali na žižkovskou radnici Tříkráloví koledníci. 
Uvítali je a obdarovali radní včetně starostky městské části 
Prahy 3 Vladislavy Hujové.
Každoroční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR se letos ko-
nala od 1. do 14. ledna. 

Z redakční pošty
Vážená redakce,
výsadba nové zeleně je záslužná, 

protože velmi potřebná, stejně 

jako voda ve městě. Přesto lituji, 

že kašny jsou neudržované a vy-

schlé, o  stromy se po  výsadbě 

příliš nedbá, takže rostou jako liá-

ny do  výše, místo, aby byly prů-

běžně prořezávány a mohly vytvo-

řit plnohodnotnou korunu. Také 

jsem nikdy neviděla, že by byly za-

vlažovány – tzv. husí krky ke koře-

nům jsou spíše ucpané odpadky. 

Píšete, že údržba stromů spadá 

pod TSK. Ale ta asi dává přednost 

asfaltu a betonu. Zdravím a přeji 

vše dobré v roce 2018. 

Ivana Čapková 

Díky za Haška
Chci vám poděkovat, že jste vzpo-

mněli „Haškova roku“ zajímavým 

i zasvěceným článkem Jana Dvo-

řáka.

Jaroslav Hašek byl složitou a kon-

troverzní postavou, vpravdě bo-

hém, bohužel nejen v  pozitivním 

slova smyslu. Celý svůj život byl 

sžíravým kritikem všeho a  všech, 

padni komu padni, přičemž velice 

často jeho kritika byla až nespra-

vedlivá a ne zcela na místě. Podle 

cenného svědectví jeho blízkého 

přítele a  spolupracovníka Josefa 

Lady, které uvádíte ve  vašem 

článku, Hašek často a  rád 

vyvolával konfl ikty pro svou zába-

vu, „ze srandy“.

V tomto kontextu je třeba pohlížet 

i na jeho stěžejní dílo, Dobrého vo-

jáka Švejka. Podle běžně přijatého 

výkladu, reprezentovaného např. 

naším předním haškologem 

dr.  Radko Pytlíkem, dílo kritizuje 

z  pohledu rafi novaně prostého 

občana zatuchlou a  degenerující 

c. k. rakousko-uherskou civilní 

a hlavně vojenskou mašinérii. Do-

mnívám se, že je možný i  jiný vý-

klad, že totiž Švejk byl nefalšovaný 

blb, představující připitomělé če-

cháčkovství, podobně jako někte-

ré další postavy, především poru-

čík Dub a  četnický strážmistr 

z Putimi. Takže román zesměšňuje 

jak rakouské, tak i  české blbství. 

K tomuto názoru mne svádí srov-

nání Švejka s nadporučíkem Luká-

šem, který jediný v románu vychá-

zí jako víceméně „normální“, 

poněkud nešťastná postava, zmí-

taná vichrem 1. světové války. Za-

jímalo by mne, zda jsem se svým 

názorem zcela osamocený či zda 

vám není známo, že by podobný 

výklad už někdy někoho napadl.

Haškův pomník na Prokopově ná-

městí se mi velmi líbí. Kdysi jsem 

zaslechl, že dle původního Nepra-

šova záměru z pomníku mělo být 

při významných příležitostech, vý-

ročích apod. čepováno pivo. Ško-

da, že po  jeho smrti dcera, která 

se dokončení pomníku ujala, tento 

záměr nerealizovala; oslavenec by 

to jistě s nadšením uvítal. Podob-

ně mi vadí, že žulový podstavec je 

znehodnocován nápisy a  čmára-

nicemi vandalů; po bližším zamyš-

lení se však na druhou stranu do-

mnívám, že samotnému Haškovi, 

mezi jehož povahové rysy patřila 

i nedisciplinovanost, by to možná 

tolik nevadilo.

Ing. Milan Svoboda

Téma psí exkrementy  
Předem uvádím, že ani já nemám 

rád znečistěné ulice a veřejná pro-

stranství. Pro úplnost pak, že jsem 

majitelem psa a důchodce.

Sdělení o  tom, že dle statistiky 

městské policie pachateli pře-

stupků znečistění veřejného pro-

stranství psími exkrementy jsou 

převážně senioři, mladiství nebo 

děti, ve mně ještě vyvolalo úsměv, 

i když ho nepovažuji za objektivní. 

Když jsem se však dočetl, že 

„sáčky se do stojanů doplňují pra-

videlně v pondělí, středu a pátek“, 

nabyl jsem přesvědčení, že si ze 

mě někdo dělá srandu. Venčit 

chodím 2x denně a vím, jak často 

stojany zejí prázdnotou. Někdy tý-

den i více. Občas píši na radnici, 

to když se to týká naší ulice, neboť 

absence sáčků se okamžitě proje-

ví na  množství exkrementů 

na  chodníku. I  když doplňování 

sáčků funguje, rozhodně probíhá 

max. jednou za týden a nikoliv tři-

krát v týdnu jak uvádíte.

V článku jsem se dále dočetl, kolik 

stovek stojanů radnice v  ulicích 

umístila. To je jistě chvályhodné, 

desítky psů jsou však denně ven-

čeny v parcích.

V  parku u  stadiónu Viktorky ani 

na  Vítkově žádné takové stojany 

nenajdete (není třeba ověřovat, 

hledal jsem pečlivě), stejně tak 

v  parčíku nad Jeseninovou ulicí, 

na  Parukářce pak tyto sice jsou 

na psím hřišti, které je mimocho-

dem výtečné, a za to by se měla 

radnice pochválit, psi však výkaly 

vypouštějí i  v  ostatních částech 

parku, a tam stojany opět chybí. 

Domnívám se, že takto závažná 

problematika by si zasloužila seri-

óznější pohled. Souhlasím s  tím, 

že část majitelů psů exkrementy 

neuklízí, a  štve mě to. Na  druhé 

straně je však třeba říct, že i radni-

ce má v této oblasti co zlepšovat.

JUDr. Jiří Veselík (redakčně kráceno)

Dobrý den, žádné papírování 

a pokuty. Kdo neuklidí, vymáchat 

mu „hubu“ v exkrementech. Příště 

uklidí. To píšu jako pejskařka.

Alena Chybová 

Díky za článek na toto téma Žiž-

kov je bohužel z tohoto pohledu 

snad vůbec nejzaneřáděnější 

a nejsmradlavější pražskou čtvrtí. 

Ovšem poté, co jsem přečetl an-

ketu místních zastupitelů plnou 

obecných planých plků typu „jako 

zásadní podmínku… vnímám zod-

povědný přístup vlastníků psů“ 

nebo „měli bychom po nich uklí-

zet, protože ulice nejsou psími to-

aletami...jakmile si to uvědomíme, 

problém se vyřeší“, se obávám, že 

se nezmění zhola nic. Protože ti, 

co po svém zvířeti neuklízejí nyní, 

si nic uvědomit nehodlají a zodpo-

vědní nebudou. Pomoci mohou 

jen vysoké pokuty a jejich výrazné 

navyšování při každém dalším 

přestupku. 

Roman Řepa

Problému neodklizených psích 

exkrementů (kterýžto nešvar sám 

osobně ostře odsuzuji) je bohužel 

věnována větší pozornost než 

jízdě cyklistů po chodnících. Ať se 

na mne Zelení i někteří další 

nezlobí, ale třebaže šlápnout 

do psího exkrementu je velmi 

nepříjemné, být poražen cyklistou 

je o dost horší.

Ing. Milan Svoboda

Máte postřeh nebo komentář 

k  dění v  Praze 3? Napište nám 

na redakce@praha3.cz

Děkujeme za vaše názory a tipy. 

Redakce

Snoubenci o oblíbené svatební mís-

to v  Rajské zahradě, kde mají mož-

nost vstoupit do manželského svaz-

ku, nepřijdou. Na základě trvajícího 

zájmu Praha 3 opět stanovila Rajskou 

zahradu jako alternativní úřední mís-

to pro konání obřadů. Současně ur-

čila i 40 přesných termínů v oddacích 

dnech, ve kterých snoubenci nemusí 

platit správní poplatek 1  000 korun. 

Navrhovaný počet termínů odpovídá 

zájmu z loňského roku. 

18. 5. v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00

1. 6. v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00

15. 6. v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 

29. 6. v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00

13. 7. v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00

20. 7. v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00

3. 8. v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 

17. 8. v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 

31. 8. v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00

14. 9. v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 

Naplánujte si svatbu v Rajské zahradě

Schválené termíny oddacích dnů v roce 2018
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rozhovor

„Dnes se herci rozdávají za pár drobných,“ 
říká Jiří Krampol 
Hostem komponovaného večera s Martinem Severou byl Jiří Krampol, který před svým 
vystoupením poskytnul Radničním novinám rozhovor. Herec, moderátor a charismatický dabér 
zavzpomínal na Žižkov, kde prožil svá dětská léta, ale také na svoji bohatou hereckou a bavičskou 
kariéru s Miloslavem Šimkem nebo Jiřím Bednářem. 

Kde jste žil na Žižkově?
Bydleli jsme v Kubelíkově ulici, jak 
je tam nyní pošta v přízemí. Přestě-
hovali jsme se sem z Řipské ulice. 
Byl to luxusní barák, poblíž bylo 
kino Slavie. Maminka byla milost-
paní, měli jsme služku, táta byl vyso-
ce postavený manažér u Bati, dělal 
vlastní výlohy po celé Evropě. Přišla 
válka, s tátou to šlehlo, a z luxusní-
ho bytu jsme šli na Žižkov do jed-
ný cimry a z milostpaní se stala pro-
davačka v trafi ce. Dělala od nevidím 
do nevidím. O tátu se starala až 
do smrti.

Jak zpětně vzpomínáte na tuhle ra-
zantní změnu? 
Na dětství a mládí na Žižkově vzpo-
mínám s láskou, úctou a nostalgií. 
Děkuji pánu bohu za to, že jsem 
vyrůstal v doslova bídných a nuz-
ných poměrech. Když vidím, jak si 
mladí dnes absolutně vůbec ničeho 
neváží, jsem za tu zkušenost rád. 
Byli jsme jinak vychovávaní. Hrál 
jsem si s klukama, jejichž tátové 
byli kočí nebo pomocní dělníci, 
ale nikdy se nestalo, že by někoho 
nepozdravili. Dnes přijdu na tenis, 
tam jsou tři mladí kluci, a že by nás 
čtyři starý dědky oslovili aspoň po-
sunkem, ani náhodou. Chybí jim 
kinderstube. 

Vybaví se vám nějaké osudové 
vzpomínky na Žižkov?
Konec války byl hnusnej. U nás 
v domě žili Němci – Graff ovi. Ni-
komu nic neudělali, měli malé 
děti. V baráku bydlel konfi dent, 
udavač, který po válce hned obrá-
til. Když byl odsun, starýho Graf-
fa střelil do krku, nezabil ho teda, 
ale těžce ho zranil. Bylo to hrozně 
nepříjemný. 

Ale jinak převládají ty krásné, 
dětské vzpomínky. Naproti Olšan-
ským hřbitovům byl rybníček, kde 
bruslil celý Žižkov. Byli tam taky 
zahrádkáři. Jako chuligáni jsme 
chodili krást ředkvičky a kedlub-
ny.  Jednou jsem tam vlezl, utrhl 
kedlubnu a najednou za mnou stál 
vazoun, jednou rukou mě zvednul 
a pronesl geniální hlášku: „Hele ty 

zmetku. Ještě jednou tě tady chytnu 

a dostaneš takovou facku, že budeš mít 

ve vzduchu 20 minut dlouhou chví-

li.“ Nebo u Rajský zahrady byl náš 
žižkovský Disneyland. Jak napadl 
sníh, tak se do konce února sáňko-
valo až k Bulharu.  Víte, co je za-
jímavý? Byli jsme sice grázlové, ale 
četli jsme roďáky, čili rodokapsy, 
Rychlé šípy, taktéž Remarqua, ale 
i Verlaina a Baudelaira. To dneska 
nikdo nezná. A my tenkrát jo, 
grázlové z dělnických rodin.

Ví se o vás, že máte rád poezii. Ja-
kou roli hrála ve vašem profesním 
životě?
Spolu s Jirkou Bednářem jsme dě-
lali nádherný představení – Párkař 
a tři párky od Josefa Hiršala. Udě-
lal takovou literární parodii na nej-
známější básníky. Jak by psali, 
kdyby psali o párku. Hráli jsme to 
ve Viole, ale i na maturitních ple-
sech, kde to mělo ohromný úspěch. 
No a jsme zase u toho. Kdybych 
dnes přišel s takovou show, vypís-
kali by mě, nikdo by to absolutně 
nepochopil. 

Přinesla něco pozitivního nová 
doba, co se týká divadla nebo fi l-
mu? Nebo vůbec ne?
Každá doba má něco v sobě. Blbý 
třeba je, že dnes se herci rozdávají 
za pár drobných. Vemte si, že dřív 
herec musel uzrát. Kemr už jako 
kluk byl v komparzu, putoval po di-
vadlech, až se vypracoval do abso-
lutního mistra.

Myslíte, že to dnes již neplatí?
Není to tím, že by herci neměli ta-
lent. Objeví se charismatická herec-
ká osobnost, ale tu nacpou všude 
a úplně ji vyždímou. Až jde lidem 
na nervy. Dávají čtyři kriminálky, ale 
ve všech hrají stejní herci. Je to ko-
loběh stejných lidí a člověk se v tom 
ztrácí. Televize chce naplnit ten svůj 
moloch, hltá nové a nové příběhy. 
Na zpracování je většinou vidět, že 
ani samotní aktéři neví, o čem je vů-
bec děj. 

Před pár lety jste odřekl účinková-
ní v rozsáhlém detektivním seriálu. 
Bylo to i z tohoto důvodu?
Ano, jmenovalo se to Profesionálo-
vé, mělo to mít 56 dílů. Měl jsem být 
hostinský – detektiv. Něco tak sla-
bomyslného jsem snad nikdy neče-
tl, tak jsem zavolal, že fakt nemám 
zájem.

Co vás bavilo nakonec nejvíc? Film, 
divadlo, moderování, nebo dabing?
Na to se nedá lehce odpovědět. Mů-
žete natočit dobrou reklamu a hrát 
v příšerné opeře. Nebo nemůžu říct, 
že kabaret U Fleků je na nejnižším 
stupni v bavičství. Třeba Karel Hö-
ger kabarety miloval a přitom to byl 
jeden z nejprestižnějších herců své 
doby. Mě vždycky přitahovala sran-
da. Pěkné vážné role jsem hrál hned 
po škole, ale nikdy jsem je nakonec 
nevyhledával. Bavily mě nejvíc ptá-
koviny s Bednářem nebo s Šimkem.

Autorská dvojice Šimek a  Gros-
sman byla velice populární. Jak 
velká byla pro vás výzva nahradit 
Jiřího Grossmana v Semaforu?
Naše vystupování bylo úplně jiný, 
než lehký studentský humor Šimka 
a Grossmana. My jsme už museli při-
tlačit, živilo nás to, a navázat na to 
zcela nešlo. Principy tam samozřej-
mě zůstaly. Zajíc v pytli mě bavil asi 
úplně nejvíc. Teď máme představe-
ní Návštěvní den u Miloslava Šim-
ka, které vzniklo k jeho desátému 
úmrtí jako pocta. Hrajeme to už tři 
roky a je to pořád vyprodaný! Mám 

hroznou radost z toho, že na to cho-
dí všechny generace. 

Propůjčil jste svůj hlas Jeanu-Pau-
lu Belmondovi. Pomohlo vám, že 
jste podobně stavěný chlapák?
Za dabing vděčím Vítu Olmerovi, 
s nímž jsem natočil krásné fi lmy. 
Když utekl Honza Tříska, připra-
voval Olmer zrovna Sympatický-
ho darebu. Zeptal se mě, jestli bych 
ho nezkusil namluvit, jim se to líbi-
lo, a pak hned přišlo Zvíře. Celkem 
jsem jich udělal jednatřicet. Nedáv-
no jsem namluvil Belmondovu au-
dio knihu Mých tisíc životů a jde to 
na dračku. Belmondo napsal knížku 
sám o sobě, a je to bezvadný. 

Objevil jste se i v pohádkách…
Je to škoda, že se přestaly točit te-
levizní pohádky. Jak princezna ráč-
kovala byla moc pěkná a líbí se mi 
doteď. Já nevím, co je to dneska 
za módu, že se řeší furt vztahy. Jako 
kdyby nic jiného neexistovalo. Já 
teda nejsem soudnej, nesnáším pro-
blémy v manželství nebo ve vzta-
hu. Ale ať si je každý vyřeší doma 

a neotravuje mě s tím! Mě to nebaví. 
Tenhle žánr k životu nepotřebuju. 

Text a foto: Martin Hošna

Jiří Krampol  (nar. 1938) se 
narodil v Buštěhradě, ale dětství 
strávil na Žižkově. Vyučil se 
soustružníkem kovů v Aero 
Vysočany, poté pracoval 
jako údržbář v nakladatelství 
Naše vojsko. Platonická láska 
k Mileně Dvorské v něm 
probudila zájem o herectví, takže 
nakonec nastoupil na DAMU, 
kterou absolvoval v roce 1962. 
Následovalo první angažmá 
v Divadle Na Fidlovačce, ale ještě 
v roce 1962 přešel do Divadla 
Na zábradlí (1962–1971). Spolu 
s Jiřím Bednářem provozoval 
v roce 1969 recesistické pásmo 
ve Viole, hostoval také na dalších 
scénách. V letech 1972–1977 hrál 
v Divadle Ateliér (hry Párkař a tři 
párky, Rinaldino). V roce 1983 
nastoupil do Semaforu a spolu 
s Miloslavem Šimkem vytvořil 
autorskou dvojici; z této doby 
pochází řada dodnes známých 
povídek a scének. Kromě divadla 
se věnoval i fi lmu v roli typově 
výrazných postav. Známé role 
vytvořil v kriminalistickém cyklu 
Malý pitaval z velkého města 
nebo v seriálu Synové a dcery 
Jakuba Skláře. Uplatnil se také 
výrazně v dabingu. Po emigraci 
Jiřího Třísky převzal dabování 
J. P. Belmonda. 

     Ať si každý 
vyřeší vztahy 
doma 
a neotravuje mě 
s tím v televizi.

”
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Trhy na Jiřáku: Praha 3 obstála a chystá 
další sezonu 
Trhy na Jiřáku pod taktovkou městské části Prahy 3 zahajují 14. února novou sezonu. Mají 
za sebou rok změn. Černé scénáře, které jim někteří předepisovali, se nepotvrdily, a tak už za dva 
týdny mohou návštěvníci trhů znovu nakoupit oblíbené zboží.   

Na počátku loňského 
roku za velké pozornos-
ti veřejnosti i komunál-
ních politiků převzala 

pořádání farmářských trhů na Jiřáku 
MČ Praha 3 poté, co po šesti letech 
ukončila spolupráci se spolkem Ar-
chetyp a nový provozovatel nevzešel 
ani z výběrového řízení. Ze strany 
městské části šlo o nejrychlejší řeše-
ní, které mělo zachovat v co největ-
ším rozsahu služby, na které byli ob-
čané zvyklí. Organizaci trhů svěřila 
radnice Správě zbytkového majetku, 
společnosti vlastněné městskou čás-
tí, která se primárně věnuje správě 
bytů a nebytových prostor a veřejné-
ho prostranství. „Museli jsme se rychle 

zorientovat, na přípravu jsme do zahá-

jení sezony měli asi tři týdny,“ říká Ve-
ronika Brabcová, manažerka trhů, 
která má jejich provoz na starosti. 
Jak hodnotí uplynulý rok? 

„Rozjezd byl náročný, ale ukázalo se, 

že většina prodejců měla zájem pokračo-

vat i pod novým provozovatelem. Poda-

řilo se nám dát dohromady podobnou 

strukturu zboží, na jakou byli lidé zvyklí. 

Získali jsme stabilní prodejce i takové, 

kteří přivážejí pouze sezonní zboží,“ vy-
světluje Brabcová. „Za rok se nám po-

dařilo situaci uklidnit, získat si důvěru 

trhovců a přesvědčit je, že nám na tom 

opravdu záleží,“ dodává. Organizáto-
ři trhů sbírali zkušenosti například 
na trzích v Dejvicích, které v Praze 
začaly fungovat jako první, inspiro-
vali se na gastroveletrzích. „Snažíme 

se jít s trendy, sami jsme oslovovali ně-

které prodejce, jiní se nám naopak hlá-

sí, protože Jiřák má mezi prodejci dobré 

jméno.“ V letošním roce by nově ně-
kteří prodejci měli mít podepsané 
smlouvy, aby obě strany měly garan-
tovanou spolupráci.

Prodejci jsou pečlivě vybíráni, 
s každým zájemcem se manažerka 
sejde osobně, jejich zboží ověřuje, 
kontroluje živnostenské listy, jezdí se 
podívat přímo do výroby nebo tam, 
kde zboží pěstují. „V rámci středních 

Čech navštěvujeme zelináře a prověřuje-

me, zda jde skutečně o farmářské zboží,“ 
říká Brabcová. Během roku byly trhy 
také několikrát podrobeny intenziv-
ním kontrolám hygieniků a České 
obchodní inspekce, které neshledaly 
žádné závažné pochybení. 

Trhy mají kapacitu 32 prodejních 
míst. Vzhledem k tomu, že se kona-
jí od středy do soboty a prodejci se 
v jednotlivých dnech také mění, vy-
střídá se na trzích během týdne až 
80 fi rem. Ty platí Správě zbytkového 
majetku nájemné 1 000 korun za stá-
nek na den. Správa zbytkového ma-
jetku pro trhovce zajišťuje stánky, 
dohled nad trhy, úklid prostor i pro-
pagaci trhů. Letošní rok byl podle 
Brabcové fi nančně náročný. Sprá-
va zbytkového majetku investovala 
do oprav stánků a nákupu nových, 
a také do marketingu. Trhy dostaly 
nové logo, mají webové i facebooko-
vé stránky, instagram. Přesto se po-
dařilo skončit s 5% ziskem. 

V nové sezoně organizátoři nepo-
čítají se zásadními změnami v režimu 
ani charakteru trhů. I nadále budou 
od středy do pátku od 8 do 18 hodin 
a v sobotu do 14 hodin. Ambicí radni-
ce je zachovat a ještě posílit rodinný 
charakter trhů. „Nechceme se srovnávat 

s Dejvicemi nebo Náplavkou, které jsou 

až masovou záležitostí,“ říká Brabcová. 
Nabídka by měla v úvodu sezony ob-
sahovat převážně kořenovou zeleni-
nu, brambory, ovoce, sýry, vejce, ryby, 
uzeniny, pečivo nebo nápoje a květi-
ny. Postupně se budou přidávat pro-
dejci sezonního zboží. S případným 
oživením a novinkami by kromě orga-
nizátorů měli přicházet i sami farmáři. 

Novinky se budou týkat hlavně 
rozšíření oblíbených tematických 
akcí nebo doprovodného programu. 
Vloni lidé kladně hodnotili hudební 
doprovod, který dotvářel atmosféru 
trhů. Pro letošek je v plánu oslovit 
místní začínající kapely a umělce, 
kteří by se na trzích mohli prezento-

vat. Páteční odpoledne bude zasvě-
ceno programu pro rodiny s dětmi, 
osvědčila se například půjčovna des-
kových her a hraček, proto se bude 
ve stejné nabídce pokračovat i letos. 
Prostor pro svoji prezentaci zde na-
jdou i místní neziskové organizace 
a a bude dán i chráněným dílnám 
pracujícím se zdravotně postižený-
mi nebo spolkům pro seniory, které 
dostanou příležitost na trzích pre-
zentovat své výrobky a činnost. 

Organizátoři trhů se také snaží 
maximálně komunikovat s veřejnos-
tí, aby získali zpětnou vazbu a do-
kázali reagovat na poptávku ná-
vštěvníků. Ke konci loňského roku 
se přímo na trzích konala anketa, 
ze které vyplynulo, že lidé jsou s or-
ganizací trhů spokojení. Své postře-
hy k trhům lidé sdělují také na face-
booku a s dotazy se mohou obracet 
na email trhy@szmpraha3.cz. 
 Text Katka Maršálová, 

foto Radko Šťastný

Provoz po-

pulárních 

trhů na ná-

městí Jiřího 

z Poděbrad 

úspěšně pře-

vzala akciová 

společnost SZM, kterou sto-

procentně vlastní městská část 

Praha 3. V zimních měsících, 

kdy je provoz tržiště omezen, 

se můžete těšit, že u příležitos-

ti masopustních oslav v po-

lovině února budou na trhu 

k dostání především zabíjač-

kové pochoutky. Jakmile to 

teplotní podmínky dovolí, bude 

návštěvníkům nabídnut tradiční 

sortiment zboží.

Vladislava Hujová (TOP 09),

starostka

Jednoznačně 

pozitivně. Trhy 

pod vedením 

městské části 

fungují skvěle 

a patří mezi 

nejoblíbenější 

farmářské trhy v Praze. Za ten 

rok, co je spravujeme, jsme 

provedli řadu pozitivních změn. 

Pravidelně pořádáme tematic-

ké akce, jako Dýňové slavnosti 

nebo zabijačkové hody. Podaři-

lo se nám přivést nové farmáře, 

ale zároveň udržet řadu z těch, 

kteří na Jiřáku dlouhodobě na-

bízeli kvalitní produkty. Dostá-

vám ohromnou pozitivní zpět-

nou vazbu, i připomínky, které 

mně i náš tým motivují trhy dále 

vylepšovat. 

Alexander Bellu (ODS), 

zástupce starostky

Městská část 

potvrdila, že 

je schopna 

samostat-

ně a kvalitně 

zorganizovat 

trhy. Obavy 

byly liché. Obec nepotřebuje 

prostředníka, který by podnikal 

s jejím majetkem, když to může 

stejně dobře dělat ve vlast-

ní režii. Nakupující mohou být 

spokojeni nejen s šíří nabídky, 

ale i s kvalitou výrobků. Trhy zů-

stávají magnetem Prahy 3 pro 

pražské spotřebitele, ale i pro 

zemědělce a řemeslníky z celé 

republiky. Věřím, že městská 

část udrží vysoký standard 

i do budoucna. Jen tak dál.

Zdeněk Zábojník (ČSSD),

koaliční zastupitel

Pro běžného 

návštěvníka 

farmářských 

trhů se v uply-

nulém roce nic 

podstatného 

nezměnilo. 

Nezaznamenali jsme úpa-

dek kvality nabízeného zboží. 

Nenaplnily se tak předpovědi 

zastupitelů Ž(n)S, kteří tvrdili, 

že úroveň trhů v režii radnice 

rapidně poklesne a tím vyvolali 

obavy v řadách široké veřejnos-

ti. Je však třeba zmínit, že Svo-

bodní zastávají názor, že role 

MČ Praha 3 jako provozovatele 

trhů by měla být pouze dočas-

ná. Obec není zřízena od toho, 

aby suplovala soukromý sektor 

a podnikala.

Tomáš Štampach (Svobodní),

opoziční zastupitel

Stížnosti se 

ke mne ne-

donesly. Jen 

doufám, že se 

co nejdřív pře-

místí s novými 

praktickými 

stánky na lepší místo na ná-

městí – na hlavní cestu, jež je 

na ose hlavní vchod do kostela 

– Mánesova ul., a parkování aut 

stánkařů při východní i západní 

hraně parku, což by vyhovo-

valo i plánované rekonstruk-

ci náměstí. Znovu ale navrhuji 

přejít od tohoto středověkého 

způsobu prodeje k tomu, co již 

zavedli naši pradědové – tržnici, 

jako byla ta vinohradská. Ostat-

ně obchůdky s farmářskými 

výrobky už existují.

Pavel Ambrož (KSČM),

opoziční zastupitel 

Trhy fungu-

jí na první 

pohled velmi 

podobně, 

jsou boha-

té a atrak-

tivní. Trochu 

se ale vzdalují původní myš-

lence farmářských trhů – nabí-

zet především lokální potraviny 

přímo od farmářů – a jsou to 

více „slavnosti dobrého jídla“. 

Předchozí organizátor trhů lépe 

označoval a prověřoval prodejce 

a garantoval lokální původ pro-

duktů. Dnes si na trzích nemohu 

být jist, že nenakupuji od pře-

kupníka. To by se mělo zlepšit. 

Ocenil bych také zveřejnění čísel 

– s jakým ziskem nebo ztrátou 

SZM trhy provozuje. 

Ondřej Rut (Ž(n)S),

opoziční zastupitel

Anketa Jak hodnotíte roční fungování trhů v režii Prahy 3?

Facebook trhů na Jiřáku
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V  prosinci jsem se stal zastupitelem městské 

části Praha 3 za TOP 09, kdy jsem nahradil od-

stoupivšího Martina Dlouhého. Z hlediska práce 

na radnici však nejsem nováčkem. V minulém 

volebním období jsem byl členem komise pro ži-

votní prostředí a jsem rád, že po obnově Havlíč-

kova náměstí se realizují dlouhodobě připravova-

né rekonstrukce Komenského náměstí, náměstí 

Barikád a Kostnického náměstí.

Od roku 2014 jsem předsedou komise pro 

kulturu, památkovou péči, turistický ruch a za-

hraniční vztahy. Za mého působení byly do Kni-

V  dolní části Žižkova se nachází mj. nechval-

ně známý klub Storm. Proč nechvalně, protože 

kromě hudby slouží místo jako centrum prodeje 

metamfetaminu. Všechny doprovodné jevy jako 

jsou vloupání do aut, vandalismus, veřejný ne-

pořádek, hluk, krádeže apod. jsou noční můrou 

nejen pro nejbližší sousedy, ale i pro širší okolí. 

To poškozuje i ceny nemovitostí v oblasti. Moji 

kolegové prosadili přidání CCTV kamery, což 

je dobrým základem, a nyní je třeba jednat dál. 

Dům, ve kterém se Storm nachází, je vlastněn 

soukromou společností BD Žižkov 290 s.r.o. 

a je zde v nájmu. V loňském roce došlo ke změ-

Tak zase proběhly další volby, tentokrát prezi-

dentské. Před těmi předchozími do poslanecké 

sněmovny, protože se odehrály v  říjnu, nebylo 

moc žadatelů o voličské průkazy. Kam by v té 

době kdo spěchal. Po  létu odpočinuti, úroda 

na chalupách již sklizena a dušičky až za týden 

na začátku listopadu. Ale o Vánocích a násled-

né zimě si mnozí zvykli jezdit na hory za sněhem 

na  lyžovačku na  týden nebo aspoň na  (i  pro-

dloužený) víkend. A  tak se najednou zvýšil zá-

jem o možnost volby hlavy státu mimo své trvalé 

Pro lepší uživatelský komfort obyvatel Prahy 3 a dal-

ších, kteří k nám chodí za kulturou, jsem se rozhodl 

zřídit společný facebookový profi l našich kulturních 

organizací, který by měl startovat právě teď, v úno-

ru. Na  tomto profi lu najdete souhrnné informace 

o tom, co zajímavého se u nás na Trojce v kultuře 

děje a jednoduše si vyberete, co vás zajímá. Neza-

měříme se ale pouze na kusé informace uvedené 

v programech a určitě nechci, aby šlo o jednostran-

nou záležitost. Sázím na  vzájemnou komunikaci. 

Rekonstrukci Husitské a Koněvovy ulice nám 

radní pro dopravu Lucie Vítkovská (ODS) slibuje 

už od roku 2015. Jsou to sliby plané, protože 

rekonstrukci připravuje a fi nancuje hlavní město. 

Rychlost příprav mohla radní ovlivnit jen těžko, 

mohla však alespoň lépe odhadnout, kdy je re-

álné získat povolení, zahájit stavbu a nevzbuzo-

vat nerealistická očekávání. Dočkáme se zřejmě 

letos v březnu, kdy mají být podle zadavatele 

TSK zahájeny práce na Husitské ulici (Koněvova 

od Tachovského nám. k Ohradě by měla přijít 

na řadu příští rok). Přání radnice, aby se ulice 

rekonstruovala po půlkách a byla vždy průjezd-

Pan Martin se ptal na moje zkušenosti z Výbo-

ru pro územní rozvoj. Tento výbor řeší hlavně 

záležitosti ve vztahu k územně plánovací doku-

mentaci a  programu rozvoje Prahy. Příkladem 

je území bývalého Nákladového nádraží, největ-

ší rozvojová lokalita Prahy 3. Ale nejčastěji se 

řeší jednotlivé domy. Obvyklým případem po-

souzení jsou žádosti o schválení půdní vestavby 

a  úprav v  souvislosti s  ní. Tendencí architektů 

a stran z levého spektra je vydat zamítavé sta-

novisko s obhajobou zachování střešní krajiny. 

hy cti Prahy 3 zapsány takové osobnosti, jako je 

humanista Přemysl Pitter a jeho spolupracovni-

ce Olga Fierzová, díky kterým mnoho dětí za 2. 

světové války prožilo šťastné dětství, neuroložka 

paní profesorka Hana Krejčová, vnučka Alfon-

se Muchy architektka Jarmila Mucha Plocková, 

dcera držitele Nobelovy ceny za literaturu Jaro-

slava Seiferta Jana Seifertová Plichová, Ludmila 

Mojžíšová zdravotní terapeutka díky které se na-

rodilo mnoho dětí i na Žižkově a výtvarník, držitel 

Oskara Theodor Pištěk. Je mi velkou ctí, že jako 

rodilý Žižkovák se mohu potkávat s tak úžasnými 

lidmi, kteří se v Praze 3 narodili, žili nebo praco-

vali a jejich činnost má takový přesah. 

ně jednatelů BD Žižkov 290. Oba pánové Bous-

sier a  d‘Agay, by mohli být nakloněni změně. 

Jaké? Co takhle pronajmout prostory ne klubu 

Storm, ale městské části. Městská část by sem 

mohla například přesunout jednu ze svých pří-

spěvkových organizací. K tomu je ale třeba, aby 

vznikla dostatečná síla místních obyvatel, která 

pomůže pronájem prosadit.

Už nedávný příklad Kunešovy ulice, za kte-

rou jsme bojovali a kde se podařilo zabránit 

změně územního plánu a developerské zástav-

bě části parku Krejcárek, ukázal, jaká cesta 

vede k úspěchu. Dostatečně početné sdružení 

občanů jdoucích za svým cílem a trpělivá a inte-

ligentní práce se zastupiteli. Podaří se nám vy-

místit klub Storm ze Žižkova?

Já i mí kolegové jsme připraveni pomoci. 

bydliště. Po  silvestru před prvním kolem vol-

by na získání voličského průkazu měl pracující 

(s běžnou pracovní dobou) jen tři dny, kdy úřed-

ní doba našeho úřadu městské části trvá do 18 

hodin. Tak jsem využil hned ten první 4. ledna. 

Přišel jsem naštěstí včas a dočkal jsem se. Ale 

ti, co dorazili po  17. hodině už byli odmítnuti, 

že jedna zbylá úřednice je nestihne do 18 ho-

din odbavit. Někteří z  nich odešli se slovy, že 

tedy volit nebudou. Sic jsem se hned spojil se 

zastupujícím tajemníkem a požádal ho o nápra-

vu, ale škoda se již udála. Zbytečně. Stačilo jen 

trochu předvídavosti a životní zkušenosti. Včas 

zařídit mimořádné prodloužení úředních hodin 

na příslušném pracovišti a viditelně to inzerovat 

v  Radničních novinách a  na  webu, v  regionál-

ních zprávách ČT a  ČRo, v  Metru... Nutno si 

uvědomit, že i kvalita výkonu státní správy (slu-

žeb pro obyvatele) našeho úřadu reprezentuje 

žižkovskou radnici. 

V  komentářích budete moci vstoupit do diskuse, 

dát dané instituci vědět, co byste si přáli vidět, co 

zlepšit, co vám chybí, a naopak i to, s čím jste spo-

kojeni a co vás zaujalo. Návštěvníci profi lu budou 

sdílet společný prostor s Odborem kultury MČ Pra-

ha 3, Žižkovským divadlem Járy Cimrmana, Atri-

em na Žižkově a KC Vozovna. Společně s kole-

gy z  výše zmíněných organizací, se kterými se 

pravidelně scházíme, usilujeme o to, abychom co 

nedříve připojili i další instituce, jako jsou např. kino 

Aero, Palác Akropolis, U Vystřelenýho oka a další 

instituce, které mají v kultuře co nabídnout. Z naší 

strany se dočkáte jednak zveřejňování programů 

uvedených organizací, krátkých zpráv či rozhovo-

rů s umělci nebo lidmi, kteří tvoří tvář organizace, 

odkazů na  články, ale i  zajímavých informací ze 

zákulisí. Součástí budou i různé ankety nebo sou-

těže o vstupenky. V návaznosti na společný Face-

book připravujeme i profi l na Instagramu a kanálu 

YouTube, který přinese např. části záznamů akcí 

nebo jiné multimediální informace. 

ná alespoň v jednom směru, se zřejmě nepodaří 

naplnit. Rekonstrukce bude náročná, vč. výmě-

ny kanalizace a dalších sítí. Kompletní uzavírka 

ulice na několik měsíců tak významně zkompli-

kuje dopravu na Žižkově. 

Vedení radnice by se mělo nyní postarat 

hlavně o dobrou informační kampaň o tom, jak 

dlouho rekonstrukce potrvá, jak budou řešeny 

objízdné trasy a jak bude ulice po rekonstruk-

ci vypadat. Před dvěma lety radnice utratila 

2,3 mil. korun za architektonickou studii, která 

měla vylepšit hodně technický návrh územního 

rozhodnutí. To se podařilo jen velmi málo, auto-

ři studie tehdy nesplnili zadání a navrhli úpravy, 

které byly v rozporu s vydaným územním roz-

hodnutím. Součástí zakázky však byly i webové 

stránky s prezentací projektu, které jsou dnes 

už mimo provoz. V době výstavby přitom bu-

doucí podoba ulice zajímá lidi nejvíce, dnes se 

o ní však nikde nedozvíme. Budu doufat, že se 

to brzy změní. 

Já však častěji vnímám situaci jednotlivých spo-

lečenství vlastníků a domů, kdy prodejem půdy 

či navýšením na úroveň okolních domů mohou 

získat potřebné fi nance na opravu domu a  fa-

sád, což je i  pro Prahu 3 žádoucí. Proto mají 

úpravy domů ve směru do dvora moji podporu.

Občas se na  výbor obracejí účelově vytvo-

řené spolky s cílem omezit nějak vlastníka sou-

sedního pozemku či domu. Tato sdružení se 

mnohdy skrývají za  názvy s  ochranou zeleně 

a  obhajobou veřejného zájmu, ale ve  skuteč-

nosti jim jde pouze o osobní zájmy, třeba o hez-

ký výhled z okna. Nátlaky ve stylu „ať sousedovi 

chcípne koza“ já odmítám.

Na  posledním zasedání výboru se napří-

klad řešilo i  posouzení žádosti fi rmy z  Jarova 

o  oplocení svého areálu. Myslel bych, že kaž-

dý musí uznat právo vlastníka si oplotit poze-

mek ve  svém vlastnictví. Absurdně však pou-

ze zástupce Svobodných a ODS ctili toto právo 

a ostatní se vyslovili nesouhlasně. 

Principiálně však každý z  členů výboru hájí 

zájmy Prahy 3, jen máme na věc někdy různé 

úhly pohledu. 

Jsem rád, že se Žižkov rozvíjí 

Oslovte své zastupitele

Volby a úřad

Nový facebookový profi l s informacemi 
z kultury Prahy 3

Rekonstrukce Husitské začne už letos

Odpovědi na dotazy občanů

Martin Brožek / TOP 09

Zdeněk Zábojník / ČSSD

Pavel Ambrož / KSČM

Alexander Bellu / ODS

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) sobě

Mojmír Mikuláš / Svobodní



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ÚNOR 2018

pozvánky/inzerce

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 

VÝZVA č. 661 – 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. Sabinova 8/278         garáž. stání č. 27.9 13,78 m2 1 000 Kč
5. 2. 2018 

do 18 hod.

VÝZVA č. 662 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými prostory, které nejsou ur-
čeny k bydlení. Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální nájemné 

za m2/rok

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1.
Malešická 27/2404, 

Praha 3 – 1. podlaží 
sklad 51,00 m2  800 Kč

1. 2. 2018

9–10 hod.

5. 2. 2018

do 18 hod.

2.
Krásova 2/1834, 

Praha 3 – 1. podlaží 
sklad 50,90 m2  800 Kč

1. 2. 2018

9–10 hod.

5. 2. 2018

do 18 hod.

VÝZVA č. 663 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými prostory, které nejsou ur-
čeny k bydlení. Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální nájemné 

za m2/rok

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1.
Na Vápence 25/2443, 

Praha 3 – 1. podlaží 
sklad 16,70 m2  800 Kč

6. 2. 2018

9–10 hod.

8. 2. 2018

do 16 hod.

2.

U Vinohradské 

nemocnice 4/2256, 

Praha 3 – 1.podlaží  

sklad, 

dílna
33,10 m2  1 200 Kč

6. 2. 2018

9–10 hod.

8. 2. 2018

do 16 hod.

3.

U Vinohradské 

nemocnice 6/2255, 

Praha 3 – 1.podlaží  

sklad, 

dílna
33,00 m2  1 200 Kč

6. 2. 2018

9–10 hod.

8. 2. 2018

do 16 hod.

VÝZVA č. 664 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými prostory, které nejsou ur-
čeny k bydlení. Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální nájemné 

za m2/rok

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1.

Hollarovo nám. 

5/2260, Praha 3

0. podlaží 

sklad 111,03 m2  800 Kč
8. 2. 2018

9–10 hod.

12. 2. 2018

do 18 hod.

2.

Koněvova 176/2396, 

Praha 3

- 1.podlaží

sklad 78,30 m2  800 Kč
8. 2. 2018

9–10 hod.

12. 2. 2018

do 18 hod.

VÝZVA č. 665 – 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 garážovými 
stáními. Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální nájemné 

za měsíc 

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1. Lupáčova 20
garáž. stání 

č. INV. 34
17,20 m2  800 Kč

20. 2. 2018

9–10 hod.

23. 2. 2018

do 14 hod.

2. Lupáčova 20
garáž. stání 

č. 5
14,56 m2  800 Kč dtto dtto

3. Lupáčova 20
garáž. stání 

č. 7
14,34 m2  800 Kč dtto dtto

4. Lupáčova 20
garáž. stání 

č. 52
14,58 m2  800 Kč dtto dtto

VÝZVA č. 666 – 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 garážovými 
stáními. Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální nájemné 

za měsíc
Termín nabídky

1. Táboritská 0/16A
garáž. stání 

č.18
16,00 m2  1 000 Kč

23. 2. 2018

do 14 hod.

2. Táboritská 0/16A
garáž. stání 

č.44
12,00 m2  1 000 Kč dtto 

VÝZVA č. 667 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými prostory, které nejsou ur-
čeny k bydlení. Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální nájemné 

za m2/rok

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1.
Baranova 36/626, 

Praha 3, 1. podlaží 
kancelář 38,10 m2  1 200 Kč

20. 2. 2018

9–10 hod. 

23. 2. 2018

do 14 hod.

2.

Zelenky-Hajského 

4/1937 Praha 3

0.podlaží 

sklad 59,91 m2  800 Kč
 20. 2. 2018

9–10 hod.
dtto

VÝZVA č. 668 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným prostorem, který není určen 
k bydlení. Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální nájemné 

za m2/rok

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

 

Olšanská 2666/7

4.patro

NJ.60

Zubní 

ordinace
18,55 m2  2 300 Kč

22. 2. 2018

9–10 hod. 

26. 2. 2018

do 18 hod.

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 

VÝZVA č. 660 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným prostorem, který není určen 
k bydlení. Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální nájemné 

za m2/rok

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

 
Chelčického 39/842

1. podlaží
ordinace 73,81 m2  2 300 Kč

22. 2. 2018

9–10 hod. 

26. 2. 2018

do 18 hod.

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, 

odvezu. Tel.: 286 891 400.

  Koupím bižuterii. Tel.: 603 410 736.

  Koupím krejč. pannu. Tel.: 603 410 736.

 Jako rodinnou investici koupím byt nebo 

dům v Praze. Na stěhování nespěchám, 

mohu Vás nechat dlouhodobě v nájmu. 

Platba hotově, dluhy vyplatím. 

Tel.: 608 661 664.

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

 Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele. 

Tel.: 604 617 788.

 Koupím rodinný dům na Praze 3. Nejsem 

RK. Tel.: 774 344 645.

  VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTA-
LOSTÍ. Volejte tel.: 608 884 148.

 Zdravotní cvičení pro muže a ženy každý 

čtvrtek 10–11 Na Balkáně 812, P3. 

Tel.: 604 725 657.

 Sebeobrana pro muže a ženy. 

Po–Stř 19–20.30, Na Balkáně 812, P3. 

Tel.: 604 725 657.

  Hledáme zodpovědnou paní v důchodu na 

částečný úvazek, nenáročná práce proda-

vačky v našem bazárku 4 hod. denně. 

Tel.: 775 520 155.

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

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

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

  HODINOVÝ MANŽEL – profesilní po-
mocník pro opravy, montáže, údržbu 
a další pomoc ve vaší domácnosti, na za-

hradě, chatě nebo v kanceláři. 

Tel.: 736 140 942.

  Malířské a tapetářské práce, prodej 
tapet MARBURG. Michal Zelenka, tel.: 
776 559 898, www.tapety-marburg.cz.

  VYKLÍZENÍ – ODVOZ STARÉHO NÁBYT-
KU NA SKLÁDKU. Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a od-
vezeme cokoli. Rozumná cena – stěho-
vání. Volejte tel.: 773 484 056.

  Stropní sušák prádla – prádlo se snad-
no vytáhne ke stropu a nepřekáží. Mon-
táž – tel.: 602 273 584.

Gymnázium Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí 8, Praha 3 

Ve školním roce 2018/19 otvíráme

čtyřleté i osmileté studium

Den otevřených dveří:

středa 21. 2. 2018 16:00–18:00
www.gykas.cz
tel.: 222 721 118

Spojení: tram 5, 9, 15, 26 nebo bus 136. 
Dobrá dostupnost od Hlavního nebo Masarykova nádraží.

gykas_RN_Praha3_2018_67x88.indd   1 11.1.2018   15:09:23

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

VSTUP ZDARMA // 

P R O N Á J E M  P R O S T O R 
V  P O L I K L I N I C E  J A R OV:  

Volné od 1. 9. 2017.
Tel.: 603 711 529

GyPe_pronájem_67x42mm.indd   1 18.8.2017   11:57:15
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důležité informace

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
Koněvova x V Jezerách 1. 2. 2018  15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 3. 2. 2018  9:00–13:00

Tachovské náměstí 3. 2. 2018  10:00–14:00

Na Vrcholu x V Domově 6. 2. 2018  13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 6. 2. 2018  14:00–18:00

nám. Barikád 7. 2. 2018  13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 7. 2. 2018  15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 8. 2. 2018  15:00–19:00

Jeseniova 143 10. 2. 2018  9:00–13:00

Přemyslovská x Orlická 10. 2. 2018  10:00–14:00

Sudoměřská x Křišťanova 13. 2. 2018  13:00–17:00

Křivá 15 13. 2. 2018  14:00–18:00

Přemyslovská x Sudoměřská 14. 2. 2018  13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova 14. 2. 2018  15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 15. 2. 2018  15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 17. 2. 2018  9:00–13:00

Koněvova x V Jezerách 17. 2. 2018  10:00–14:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 20. 2. 2018  13:00–17:00

Tachovské náměstí 20. 2. 2018  14:00–18:00

Na Vrcholu x V Domově 21. 2. 2018  13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 21. 2. 2018  15:00–19:00

nám. Barikád 22. 2. 2018  15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 24. 2. 2018  9:00–13:00

Buková x Pod Lipami 24. 2. 2018  10:00–14:00

Jeseniova 143 27. 2. 2018  13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 27. 2. 2018  14:00–18:00

Sudoměřská x Křišťanova 28. 2. 2018  13:00–17:00

Křivá 15 28. 2. 2018  15:00–19:00

místo datum a čas
Šrobárova x Květná 7. 4. 2018  9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 7. 4. 2017  13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 8. 4. 2018  9:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 8. 4. 2018  13:00–16:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 22. 4. 2018  9:00–12:00

Jeseniova 143 21. 4. 2018  13:00–16:00

Šrobárova x Květná 19. 5. 2018  9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 19. 5. 2018  13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 20. 5. 2018  9:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 20. 5. 2018  13:00–16:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 26. 5. 2018  9:00–12:00

Jeseniova 143 26. 5. 2018  13:00–16:00

Šrobárova x Květná 23. 6. 2018  9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 23. 6. 2018  13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 24. 6. 2018  9:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 24. 6. 2018  13:00–16:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 30. 6. 2018  9:00–12:00

Jeseniova 143 30. 6. 2018  13:00–16:00

místo datum a čas
Šrobárova x Květná 15. 9. 2018  9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 15. 9. 2018  13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 16. 9. 2018  9:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 16. 9. 2018  13:00–16:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 22. 9. 2018  9:00–12:00

Jeseniova 143 22. 9. 2018  13:00–16:00

Šrobárova x Květná 23. 9. 2018  9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 20. 10. 2018  9:00–12:00

Jilmová x Na Vápence 20. 10. 2018  13:00–16:00

Na Vackově x Pod Jarovem 21. 10. 2018  9:00–12:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 21.10. 2018  13:00–16:00

Šrobárova x Květná 27. 10. 2018  9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 27. 10. 2018  13:00–16:00

Jeseniova 143 28. 10. 2018  9:00–12:00

Jilmová x Na Vápence 17. 11. 2018  9:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 17. 11. 2018  13:00–16:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 18. 11. 2018  9:00–12:00

Jeseniova 143 18. 11. 2018  13:00–16:00

Šrobárova x Květná 24. 11. 2018  9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 24. 11. 2018  13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 25. 11. 2018  9:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 25. 11. 2018  13:00–16:00

Kontejnery na bio odpad

Antigraffi ti se s jarem 
naplno rozjede

Praha 3 realizuje čtyřletý Anti-
graffi ti program, který je určen 
k odstraňování nelegálních graffi ti 
z  fasád soukromých domů, které 
nejsou ve vlastnictví městské části 
Prahy 3. Majitelé domů mají stále 
možnost se průběžně do  tohoto 
programu hlásit. 

Většina přihlášených domů je 
v městské památkové zóně a měst-
ská část musela žádat o rozhodnutí 
odbor památkové péče Magistrátu 
hl. m. Prahy a závazná stanoviska 
památkářů jsou průběžně zasílána 
majitelům domů. Z tohoto důvodu 
se program zpozdil, ale rozjede se 
naplno, jakmile to počasí dovolí.

V současné době jsou majitelé při-
hlášených domů oslovováni dopisem 
starostky Vladislavy Hujové k potvr-
zení požadavku na odstranění graffi  -
ti, a to prostřednictvím e-mailu na ad-
resu antigraffi  ti@cistatrojka.cz.

Zahájení se plánuje od března to-
hoto roku, vyčištění fasád všech dosud 
přihlášených domů předpokládáme 
do konce srpna. V dalších měsících pak 
bude prostor pro nově přihlášené do-
my a opakované čištění fasád, kde do-
jde opět k tomuto typu vandalismu.  

-red-

Věci za odvoz lze pořídit nebo darovat na pražském webu
Je vám líto vyhodit staré, ale stále 
funkční věci? Dostali jste k Váno-
cům nevhodný dárek a nevíte, co 
s ním? Navštivte webové stránky 
praho.nevyhazujto.cz.  

Jedná se o virtuální tržiště, na němž 
si lidé mohou vzájemně pomoci. Da-
rovat věc, kterou už nepotřebují, ne-
bo na druhé straně něco získat. A to 
zcela zdarma, jen za odvoz. 

Jak na to? Do internetového pro-
hlížeče zadáte adresu praho.nevyha-
zujto.cz. Pokud něco sháníte, mů-
žete hledat podle různých kategorií 
nebo jen listovat a hledat, zda vás 
něco zaujme. Pokud jste našli, co 

jste hledali, klikněte na „Chci to“, 
přihlaste se/zaregistrujte se a postu-
pujte podle instrukcí. Pokud naopak 
chcete něco nabídnout, je potřeba se 
nejprve zaregistrovat pomocí jedno-
duchého formuláře, vyplnit pár ko-
lonek o nabízené věci a vložit foto-
grafi i. Pak už jen čekáte na zájemce.

Webové stránky jsou v provo-
zu od září 2017. Za první tři měsíce 
provozu navštívilo portál 106 000 
obyvatel metropole a darovalo zde 
3 248 věcí. 

Pražští radní také v lednu schvá-
lili vznik sběrny nepotřebných věcí. 
Lidé zde budou moci odkládat ná-
bytek i knihy nebo je za symbolický 

poplatek kupovat. Tzv. Re-Use cen-
trum má sídlit v Holešovické tržnici 
v momentálně nevyužívané hale čís-
lo 23, která se nachází na okraji are-
álu v blízkosti tramvajové zastávky. 
Využití budovy k účelu sběrny je 
podmíněno kompletní rekonstruk-
cí haly. Výtěžek z prodeje by měl 
být využit na podporu systému na-
kládání s odpady ve městě. Kromě 
snížení množství odpadu mají tato 
zařízení také sociální rozměr, neboť 
předměty v dobrém stavu za sym-
bolický poplatek mohou pomoci 
potřebným.  

-red-

Teenagepark Habrová otevřen 
o víkendech
Areál teenagerského parku Habro-
vá je od ledna možné navštěvovat 
každou sobotu a neděli vždy od 10 
do 17 hodin.  

Kvůli zájmu veřejnosti provozo-
vatel předčasně zahájil sezonu, 
a pokud to počasí dovolí, bude se 
otevírací doba postupně prodlu-
žovat. Ve všední dny bude park 
nadále uzavřen. Obvykle byl park 

přes zimu uzavřen a otevíral se až 
v březnu.

Teenagepark Habrová se nachází 
na Jarově v Květinkové ulici nedaleko 
MHD stanice Habrová. Areál s mo-
derními hracími prvky a hřištěm je 
vhodným místem pro aktivní mladé 
lidi, kteří si chtějí protáhnout svaly 
a potkat se se svými přáteli. Kolem 
hřiště vede pohodlná in-line dráha.  

-red-

Antigraffi ti program na území MČ Praha 3
Předběžný harmonogram 2018

březen
Koněvova, Husitská, Biskupcova, 

Rečkova, Jana Želivského, Zelen-

ky-Hajského, Hájkova, Domažlická, 

Lukášova, Kostnické nám., Jeroný-

mova, Orebitská, Na  Ohradě, Ta-

chovské nám., Pod Vítkovem, U Bo-

žích bojovníků, Pernerova.

Celkem 92 domů v  památkové 
zóně.

duben
Seifertova, Příběnická, Řehořova,  

Hu  sinecká, Blahníkova, Dalimilova, 

Cimburkova, Milíčova, Chlumova, 

Štítného, Havlíčkovo nám., Lipanská, 

Sladkovského nám.

Celkem 90 domů v  památkové 
zóně.

květen
Vinohradská, U  Vodárny, Nitranská, 

Řipská, Perunova, Slezská, Kolínská, 

Libická, Boleslavská, Čáslavská, Ji-

čínská, Chrudimská, Hradecká, Pí-

secká, nám. J. z  Lobkovic, V  Horní 

Stromce, Kouřimská, Soběslavská, 

Votická, Šrobárova, Korunní, Orlická.

Celkem 95 domů v  památkové 
zóně.

červen
Nám. J. z  Poděbrad, Lucembur-

ská, Přemyslovská, Laubova, Mile-

šovská, Velehradská, Jagellonská, 

Radhošťská, Ondříčkova, Zvonařo-

va, Blodkova, Fibichova, Škroupo-

vo nám., Pospíšilova, Křížkovského, 

Ševčíkova, Slavíkova, Kubelíkova.

Celkem 94 domů v památkové zóně.

červenec
Jičínská, Ondříčkova, Žerotínova, 

Ostromečská, Jeseniova, Sabinova, 

Prokopova, Roháčova, Lupáčova, 

Chelčického, Rokycanova, Táborit-

ská, Sudoměřská, Baranova, Křišťa-

nova, Žižkovo nám., Olšanské nám.

Celkem 94 domů v památkové zóně.

srpen
U Rajské zahrady, Bořivojova, Ježko-

va, Vlkova, Krásova, Přibyslavská, Ví-

ta Nejedlého, Chvalova, Čajkovského.

Celkem 78 domů v památkové zóně.

V rámci uvedeného harmonogramu je 

celkem 543 domů v památkové zóně.

Domy v ochranném pásmu památko-

vé zóny se čistí průběžně po nahláše-

ní majitelem nemovitosti. 

Nový tajemník ÚMČ

Do funkce tajemníka Úřadu 

městské části Praha 3 byl 

s účinností ode dne 23. 1. 2018 

jmenován JUDr. Michael Vích. 
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programy

Projekt spolufi nancují: 
Městská část Praha 3, Hlavní město Praha, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
a Nadace Bel

Naše projekty spolufi nancují: Městská část Praha 3, Ministerstvo vnitra ČR, Hlavní město Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a Nadace Agrofert

NOVÁ TROJKA
Rodinné a kulturní centrum
Jeseniova 19, Praha 3

Tel.: 222 589 404, 777 650 759 
email: novatrojka@nova-trojka.cz

www.nova-trojka.cz

Další informace, přihlášky a kurzovní řád na 

www.nova-trojka.cz. Rezervace nova-trojka.webooker.eu.
Info: Helena

tel.: 774 644 974.

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
NOVÉ TROJKY

PRO DĚTI OD 6 LET

 aneb KOUZLA ZIMNÍ PRAHY

Pondělí—Pátek 

5. 2. —9. 2. 

7.30—17.00 hodin

Strava 
a pitný 

režim  v ceně. 

Cena 

1500 K
č/dítě.

Celodenní program pro školáky, 

kteří zůstáva
jí o jarních prázdninác

h 

doma. Výlety Prahou, soutěže, 

sportovní hry, v
ýtvarné dílny

 a zábava od pondělí do pátku.

 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

V pátek 2. 2. 2018 jsou pololetní prázdni-

ny. Dopolední Školička a Miminka se konají 

beze změny.

V týdnu od 5. 2. do 9. 2. jsou jarní prázdni-

ny a v Nové Trojce probíhá Jarní příměstský 

tábor. 

Pro veřejnost je Nová Trojka uzavřena.

Po–Pá 5. 2.–9. 2. 7.30–17.00 Jarní pří-

městský tábor pro děti od 6 let aneb Kouzla 

zimní Prahy

Pá 16. 2. 18.00 – So 17. 2. 9.30 Pyžámko-

vý večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti 

se postaráme my

Pá 23. 2. Odlehčovací pátek pro pěstoun-

ské rodiny

Pá 23. 2. 15.00–17.00 Sourozenecké vzta-

hy

Pá 23. 2. 16.00 Karneval aneb Ve víru tance

Ne 25. 2. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne 

pro ženy – běžecká skupina

Ne 25. 2. 9.00–11.15 Sportovní dopoledne 

pro ženy – NEběžecká skupina

Individuální poradenství a  mediace, 
podpůrné skupiny
Čt 15. 2. 16.00–17.00 Jak na  poruchy 

učení a  chování s  etopedkou Mgr.  Janou 

Češkovou

Pá 16. 2. 9.30–11.30 Psychomotorický vý-

voj s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Po  19. 2. 9.00–10.30 Poradna v  oblasti 

osobnostního rozvoje

Pá 23. 2. 9.30–11.30 Laktační poradna 

s Marikou Pithartovou, DiS

Út 27. 2. 15.00–16.00 Dvojčata v rodině

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

So. 24. 2. 17.30–19.30 Filmový klub: Sex, 

lži a video

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

Téma: Škola a práce

1. 2. Přijď si vyplnit profesní dotazník, který Tě 

navede, kam na školu.

8. 2. Diskuze – Bojíš se změny a přechodu 

na střední? Máš obavy z nového kolektivu?

12. 2. Můžeš zažít, jak vypadá pracovní po-

hovor.

14. 2. Narozeninová party.

19. 2. Potřebuješ napsat životopis/CV a nevíš 

jak? Naučíme Tě to!

26. 2. Víš co znamená motivační dopis? Po-

třebuješ ho do práce? Doraž!

Po celý měsíc můžeš vyplňovat dotazník, kte-

rý Ti pomůže se rozhodnout, co chceš v ži-

votě dělat.

  Rodinný klub Ulitka 
na Pražačce

 My.Aktivity, o.p.s.

 Nad Ohradou 2667/17, Praha 3

 info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz

 tel.: 777 851 386

Rodinný klub Ulitka získal nový prostor – od 

12. 2. ho najdete v areálu kempu Pražačka, 

na zastávce Vozovna Žižkov. 

Ulitka proto vypisuje nové kurzy a kroužky 

pro maminky s dětmi i děti samotné. Nově 

navíc RK Ulitka nabízí i  online rezervační 

systém s možností náhrad.

Otevřený klub pro rodiče s  malými dětmi 

a těhotné ženy, nabízí:

• pravidelné kroužky

• hlídání dětí v rámci předškolky

• přednášky na aktuální témata

• odpolední akce pro celé rodiny

•  volná herna pro děti (otevírací doba: 

po a pá 9–12:30, út a čt 15:30–18)

Více informací o  programu naleznete 

na  www.rkulitka.cz, registrace: info@rkulit-

ka.cz.

20. 2. út 15:30–17:30 Přednáška: Vědomé 

rodičovství 

20. 2. út 18:30–20:30 Kreativní dílna: Deko-

race do bytu nebo dětského pokoje

24. 2. so 16–18 Karneval (originální průvod, 

občerstvení)

ZÁPISY DO KROUŽKŮ: online na www.rku-

litka.cz/krouzky

Výuka kroužků v 2. pololetí začíná v  týdnu 

od 12. 2.

Novinka od  12. 2. SPORTOVNÍ DRUŽINA 

(pro děti 5–8 let), pondělí, středa, čtvrtek 

13–17:30. Vaše dítě vyzvedneme ve škole 

nebo školce. Děti si vyzkouší různé spor-

tovní disciplíny pod vedením zkušených 

trenérů. 

NOVÉ KROUŽKY od února: 

Rarášci – cvičení samostatných dětí 2,5–4 

roky

Plavání pro děti 3–5 let (bez rodičů)

Fotbalová školička 4–6 let

Kurzy češtiny pro cizince 

V  rámci rodinného klubu nabízíme pro 

znevýhodněné skupiny obyvatel a  cizince 

možnost bezplatných konzultací v dluhové 

poradně, u psychologa či právníka. Termín 

dle dohody. Kontakt: Zuzana Světlíková, 

svetlikova@myaktivity.cz, tel.: 607 003 125.

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

5. 2.–9. 2. 9–17 Poznáváme svět kolem nás 

– příměstský tábor

13. út 17–19.30 Drátované lapače snů

18. a 25. ne 14–16 Keramická dílna – víly 

a čarodějnice

23. pá 17–20 Výtvarný ateliér pro dospělé 

– grafi ka

24. so 10–18 Rodinná úniková hra „Sami 

doma“

27. út 17–20 Košíkaření z pedigu – malé ja-

ponské košíčky

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY S  ULITOU 

2018:

Táborová základna Žloukovice u Berouna

30. 6.–14. 7. Úžasná zeměplocha

14. 7.– 28. 7. Cesta na severní pól

28. 7.–11. 8. Robinsonův ostrov

11. 8.–25. 8. Alenka za zrcadlem

Týdenní tábor v Kytlici u Děčína:

28. 7.–4. 8. Malý princ

Tábory pro rodiče s dětmi:

21. 7.–28. 7. Hudebněvýtvarný pobyt, zá-

mek Strážovice

25. 8.–1. 9. Otevřený tábor Žloukovice 

u Berouna

Tábor pro TEENS:

29. 8.–1. 9. Praotec.cz, Klášter Roudnice 

nad Labem

Více informací naleznete na www.ulita.cz.

 

 

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 

ÚNORU?

7. 2. Podpůrná skupina v počátcích mateř-

ství, 13–15

14. 2. Podpůrná skupina pro ženy s bato-

laty, 10–12 

14. 2. Podpůrná skupina Porod jinak, 

13–15

18. 2. Tvořivá dílna s Martinou, 10–15

18. 2. Nedělní herna, 9–15

21. 2. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

24. 2. Příměstská sobota pro děti v  péči 

OSPOD

Paleček dále zdarma nebo za  dotovanou 

cenu nabízí:

•  Psychoterapeutickou poradnu pro dospě-

lé a 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.     

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Já a vztahy (kamarádské, partnerské)

2. 1.–2. 2. Ochrana osobních údajů  

1. 2. Promítání fi lmu virtuální nápadník

12. 2. výroba Valentýnek

15. 2. Valentýnský ples

19. 2.–23.2. Výběr střední školy – pomoc 

s podáváním přihlášek

26. 2. Výroba masek

28. 2. Masopustní bojovka

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

V únoru bude v pondělí 5. 2. a v pátek 9. 2. 

Klub uzavřen. 

V týdnu od 5. 2. do 9. 2. nebudou v Klubu 

probíhat pravidelné aktivity ani kurzy.

Od  12. 2. začíná jarní semestr, zájemce 

zveme na volná místa v kurzech angličtiny, 

němčiny, italštiny, latiny, španělštiny, rozlič-

ných cvičení a tanců.

12. 2. začíná kurz Multimédia: hudba a fi lm 

v počítači

19. 2. PC kurz pro mírně pokročilé

7. 3. kurz Obsluha chytrých telefonů

Informace a zápis v Klubu, na volná místa 

je v  některých kurzech možné přistoupit 

i po začátku kurzu.

8. 2. 15.00 Princezna na hrášku, představní 

LouDkového divadélka pro děti i  dospělé, 

ZDARMA 

Čtyři jarní výlety pořádáme na  zámek Ko-

zel, zámek Blatná, do  Plzně a  Pardubic. 

Podrobnější informace v Klubu a na webu 

vstupujte.cz.

Skupina KONTAKT, příležitost k popovídá-

ní a seznámení se bude konat 1. a 15. 2. 

od 10.30, účast ZDARMA. 22. 2. od 10.30 

je první setkání skupiny Společenské hry.

V Klubu je otevřeno po–čt 9.00–18.00, pá 

do 16.00.

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

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Občanská poradna REMEDIUM poskytuje 

pravidelně sociální poradenství - bezplatné, 

nezávislé, důvěrné a nestranné - v následu-

jících časech:

pondělí,  úterý a  čtvrtek 8.30–11.30 pro 

osobní konzultace (bez objednání), pondělí, 

úterý a čtvrtek 12.30–15.30 pro telefonické 

dotazy.

Čekárnu otevíráme čtvrt hodiny před začát-

kem konzultací.

Na  našich stránkách www.dluhovylabyrint.

cz můžete zjišťovat informace z oblasti dlu-

hové problematiky.

Bližší informace najdete na www.remedium.cz.

 Komunitní centrum Žižkov
 Koněvova 65a, Praha 3

Pondělí: 

9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi

9.30–11 Kurz češtiny pro cizince s registrací 

– pokročilí 

13.30–15.30 Otevřená hodina šití na strojích

14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda

15.30–17.30 Cvičení pro maminky s dětmi 

se zajištěným hlídáním dětí

15.30–17.30 Free Cinema Films

18–20 Kurz pletení

Úterý:

9–12 Předškolní dětský klub

9–11 Psychoterap. služby pro rodiny s dět-

mi

9–12 Poradenství pro cizince

11–13 Dámský klub

14–18 Odpolední otevřený klub pro mládež

18–19.30 Anglický klub

Středa:

9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi

14–18 Bojové sporty pro mládež

14.30–16 Workshop nový cirkus pro děti 

a mládež

16–18 Poradenství pro rodiny s dětmi

19–21 Divadelní workshop I.

Čtvrtek:

9–12 Předškolní dětský klub

9–12 Otevřený klub pro seniory

9–13 Skupinové terapie a poradenství, své-

pomocné skupiny

14–18 Odpolední otevřený klub pro mládež

16.30–18.30 Nízkoprahový školní klub

18–20 Anglický klub

Pátek:

9–13 Otevřený klub pro všechny cílové sku-

piny 

9.30–11 Kurz češtiny pro cizince s registrací 

– pokročilí

Všechny aktivity kromě nízkoprahových 

kurzů češtiny jsou bezplatné a konají se při 

účasti dvou a více účastníků. Projekt je spo-

lufi nancován Evropskou unií.

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
Klub přátel Žižkova uskuteční v prostorách 

spolku, Blahoslavova 2, Praha 3, následující 

akce:

13. 2. Výroční členská schůze v 16.00 hod.

27. 2. Beseda s redaktory Radničních novin 

v 16.30 hod.

  6. únor 13:00 10 miliard - Co máte na talíři? / Německo 2015
 18:00  Viva Cuba Libre / Kuba 2013
13. únor  13:00 Manželka za 50 ovcí / Švédsko 2010 
 18:00 Sonita / Írán / Německo / Švýcarsko 2015
20. únor 13:00  Máma z basy / ČR 2017 
 18:00  Špína / Slovensko / Česko 2017 
27. únor 13:00  Na stupních vítězů / Německo / Rakousko 2010 
 18:00 Švédská teorie lásky / Švédsko 2015

úterý / 6. únor 2018 / 19:30 / SETKÁVÁNÍ S OSOBNOSTÍ VEŘEJNÉHO ŽIVOTA 
novinář, spisovatel a bývalý politik MARTIN FENDRYCH hostem JANA BÁRTY

VSTUP VOLNÝ

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH SUTERÉN / ÚNOR 2018

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Praha - Pól růstu

PO CELÝ ÚNOR / UMĚNÍ V KCH / ŠMIKPOEZIE OD HANELE / datum vernisáže bude upřesněno na www.husitska.eu

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ 
Husitská 114/74 / Praha 3 – Žižkov

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH / 13:00 & 18:00

OSVĚTOVÁ PROMÍTÁNÍ PRO ŠKOLY

KLUB DESKOVÝCH HER

bezplatný vstup

VÝTVARNÉ AKTIVITY

BEZPLATNÝ VSTUP

BEZPLATNÝ PRONÁJEM
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Program informačního centra na pří-

slušný měsíc viz inzerát na straně 17

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

www.kcvozovna.cz

1. čt 10:00–11:00 Kočárem do Vo-

zovny

1. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her, skupina 1: Děti s doprovo-

dem

13. út 17:00 Divadlo Lokvar: Aucas-

sin a Nicoletta

15. čt 10:00–11:00 Kočárem do Vo-

zovny

15. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her, skupina 3: Tradiční deskové 

a karetní hry

17. so 16:00 Téměř divadelní spo-

lečnost: Čarodějnice z kumbálu. 

Dva klíče

20. út 17:00 Divadlo b: iOtesánek

22. čt 15:00–16:30, 16:30–18:00 Díl-

na se Sofi í: Podmořský svět

24. so 13:00–19:00 Cukrářská dílna s 

Lucií Holánkovou

27. út 17:00 Divadlo T601: Sněhová 

královna

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

1. 2. 19.30 Musica Dolce Vita: 

Mozartovo tajemství – Daniela 

Demuthová – mezzosoprán, 

Žofi e Vokálková – fl étna, Zbyňka 

Šolcová – harfa

5. 2. 17.00 Fresh Senior: Koncert 

hobojisty Jana Thuriho a jeho 

hostů z Japonska

6. 2. 19.30 Open to East – dvojkon-

cert TALAQPO (CZ) / TAYR (FR)

8. 2. 17.00–22.00 Klub deskových 

her v kavárně Atria (skupina 2)

9. 2. 19.00 Vernisáž k výstavě Pavel 

Příkaský (malba)

10. 2. 15.00 Bena Havlů – pětiřadý 

xylofon

14. 2. 19.30 Ivo Kahánek – slavnost-

ní křest nového piana Steinway 

& Sons a nového klavírního 

cyklu

17. 2. 15.00 Pro Arte Trio a Jiří Krejčí

20. 2. 19.30 Pražské kytarové 

kvarteto

21. 2. 19.30 Prague Modern (CZ) 

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

1. 2. Lokální ryby + Balet českoslo-

venského rozhlasu, alternativa

8. 2. PayaNoia + Barový mouchy

15. 2. Screwballs, rock’n’roll

22. 2. Hudební krajiny – Milota, Bár-

ta, Bartošek, Stárek, Ferdinand

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

1. čt 19:30 LÍHEŇ- PETR NIKL, 

ONDŘEJ SMEYKAL, HOST FR. 

SKÁLA – křest DVD

2. pá 18:00 JOHN WOLFHOOKER + 

SPECIAL GUESTS (FROM OUR 

HANDS, DONNIE DARKO)

6. út 20:00 TROS SKETOS 

7. st 20:00 LAPALUX + CARLOS 

CIPA & OCCUPANTHER

9. pá 19:30 AFU-RA feat Cut Dem 

křest CD, hosté Orion, Pio Squad, 

Zverina, Čis T

11. ne 20:00 STEFAN SING – 

ENTROPÍA

12. po 20:00 STEFAN SING – 

ENTROPÍA

13. út 18:00 VÍT NEZNAL – CHYBA

14. st 20:00 NIK BÄRTSCH & SHA

15. čt 18:00 Cie H.M.G. – 3D

16. pá 18:00 Cie H.M.G. – 3D

17. so 20:00 CIRCUSBATTLE

19. po 19:00 NAPALM DEATH /UK + 

DEATRITE /DE + support

21. st 19:00 CANNIBAL CORPSE 

/US,THE BLACK DAHLIA 

MURDER /US, NO RETURN /FR

23. pá 19:00 SONGFEST.CZ 2018 – 

VÍTÁNÍ ROKU PSA

24. so 19:30 MINE + OCEAN

25. ne 18:00 AMENRA /BE + BORIS 

/JP

27. út 19:30 MULATU ASTATKE /

Etiopie

28. st 20:00 MARTIN KOHLSTEDT /

DE

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. Křížka 15, Praha 7, 

tel. 233 382 606 a online na 

www.kinoaero.cz

1.–7. 2. Oslavy 20 let Aera

1. 2. Žižkovský den 20.30 Tvář vody 

2. 2. 19.00 Bio Ráj + narozeninový 

večírek

3. 2. 15.00 Pračlověk – předpremiéra

4. 2. Otrlá neděle – 18.00 Poslední 

drak, 20.30 Třaslavec

5. 2. 19.30 Tata Bojs | cyklokoncert

20. 2. Nejtemnější hodina

22. 2. Zmenšování

27. 2. Tři billboardy kousek za Ebbin-

gem

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 

středu od 10.00. 

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti i 

dospělé. www.aeroskola.cz 

6. 2. 20.30 Diáky| Lékaři bez hranic: 

Tomáš Šebek

10. 2. 17.45 MET: Live in HD | Nápoj 

lásky

21. 2. 18.00 Expediční kamera

Projekce pro seniory – každé úterý 

od 10.00 a čtvrtek od 13.30

1. 2. Nejtemnější hodina

6. 2. Happy End

8. 2. Na shledanou tam nahoře

13. 2. Kolo zázraků

15. 2. Velká hra

a Pascal Gallois (FR): Křest CD 

Boulez-Schönberg 2017

27. 2. 19.30 A Trio – David Pokorný – 

housle, Vít Petrášek – violoncello, 

Martin Levický – klavír

 

VÝSTAVY

9. 2.–8. 3. Pavel Příkaský (malba)

 

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

1. čt 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

4. ne 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 

Járy Cimrmana

6. út 19:00 Kurz osudové přitažlivosti | 

TEĎ! Divadlo

7. st 19:00 Starý holky | 3D company

8. čt 19:00 Čechov vs. Tolstoj aneb 

Manželská zkouška | 3D company

10. so 19:00 Zabte ošklivé | Divadlo 

AQUALUNG

11. ne 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

12. po 19:00 Cesta kolem světa za 60 

dní | Divadlo AQUALUNG

13. út 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

14. st 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

15. čt 19:00 Cimrman v říši hudby  | 

Divadlo Járy Cimrmana

16. pá 19:00 Muži ve zbrani aneb 

Celá Zeměplocha jest jevištěm! | 

Divadlo AQUALUNG

18. ne 16:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrmana

18. ne 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrmana

19. po 19:00 Frida K. | 3D company

20. út 19:00 Vražda v salónním coupé 

| Divadlo Járy Cimrmana

21. st 19:00 Záskok | Divadlo Járy 

Cimrmana

22. čt 19:00 Lijavec | Divadlo Járy 

Cimrmana

23. pá 19:00 Pub in the Glade | Cimr-

man English Theatre

24. so 19:00 Ples ŽDJC

25. ne 19:00 Figaro, lazebník sevillský 

| Divadlo AQUALUNG        

26. po 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

27. út 19:00 Afrika | Divadlo Járy 

Cimrmana

28. st 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimr-

mana     

DIVADLO PRO TANEC

1. čt 20:00 La Loba

3. so 21:00 Silent_Night#13: Dialect 

/ Loto Retina / tyto alba / Wim 

Dehaen

8. čt 20:00 Flow

10. so 20:00 VOID

11. ne 20:00 Pojďme na tanec!

12. po 18:00 Festival Cirkopolis: 

Miettes

13. út 20:00 Miettes

15. čt 20:00 Circus Katoen + Hisashi 

Watanabe

16. pá 20:00 Circus Katoen + Hisashi 

Watanabe

24. so 18:00 PULSAR

25. ne 16:00 Svět z papíru

27. út 20:00 REPLAY



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ÚNOR 2018

ze života Prahy �

Podruhé u Jestřába 
Přesně devatenáct let po smrti Jaroslava Foglara, 23. ledna, jsme podruhé navštívili byt slavného 
spisovatele knih pro mládež, abychom ještě před plánovanou přestavbou zdokumentovali 
fragmenty interiéru a vybavení. 

Jsou to sice maličkosti, které 
nejsou z historického hledis-
ka podstatné, a tudíž zakrát-
ko navždy zmizí. Vypovídají 

však mnohé o osobnosti Jaroslava 
Foglara, o jeho soukromí a vztahu 
k lidem a věcem v jeho bezprostřed-
ním okolí. Svědčí o jeho zcela mi-
mořádné pečlivosti, dalo by se říci 
až pedantnosti v práci i každoden-
ním životě. Byt, ze kterého jsou už 

odvezeny všechny podstatné a dů-
ležité artefakty a dokumenty k od-
bornému setřídění a následné ar-
chivaci v Památníku národního 
písemnictví, působí pravda opuš-
těně. Ale ne zcela. Můžeme tu na-
jít spoustu drobných poznámek, 
napsaných na miniaturních lísteč-
cích a nalepených takřka všude. 
Na zdech, na dveřích, na pračce či 
budíku, na hraně stolu, skříňky, re-

gálu nebo jen na papírové krabici 
od Sunaru. 

Jaroslav Foglar měl očividně svůj 
každičký den rozvržený do posled-
ního detailu, svědčí o tom třeba ná-
pis nad postelí: „Škoda každé minu-
ty“, to bylo to první, co viděl, když 

ráno otevřel oči. Na pracovním stole 
je stále ještě k přečtení ošoupaný ná-
pis „Vzchopit se“, na baterii budíku 
vidíme etiketku s přesným datem vý-
měny baterie, ve skříni jsou záclony 
s cedulkou, kdy byly vyprány a mno-
ho dalších, zdánlivě nadbytečných 
vzkazů. Ale pro Jaroslava Foglara 
měly jistě svůj význam, byly nedíl-
nou součástí jeho všedního života. 

O tom, že nehodlal promarnit 
opravdu žádnou minutu svého po-
žehnaně dlouhého života, svědčí 

i poznámky na pračce, kde má na mi-
nutu přesně poznamenány časy pra-
ní jednotlivých „pracích komodit“.

Ještě tu zbývá malá část jeho 
knihovny, ve které jsou i zcela ne-
čekané svazky od autorů jako např. 
Makarenko, jehož citace Foglar vy-
užíval pro argumentaci při jednání 
s normalizačními úřady, chtěl-li pro-
sadit něco prospěšného. Úředníci si 
totiž nedovolili zpochybnit nic, co 
přicházelo z tehdejšího Sovětského 
svazu. Jsou tu i dva díly Pionýrské 

encyklopedie! Tam si zase ověřoval, 
které jeho „skautské“ nápady si pi-
onýři a jejich vedoucí vzali za „své“ 
a ač neautorizovány, zevšeobecněly.

Občas je v knize i papírek s Fogla-
rovým citátem jako třeba: „Přátelství 
je to nejcennější, co člověk může zís-
kat“, nebo „Být věrný, to znamená 

stát u svého přítele nejenom tehdy, 
když je na vrcholku své slávy, když 
nic nepotřebuje, a když spíše rozdá-
vá, ale i tehdy, když se řítí do hlubin 
neštěstí, pomluv a opovržení!“ 

Pro ty, kteří se nestihli zajít k „Jes-
třábovi“ podívat, přinášíme alespoň 
malou ukázku toho, co jsme obje-
vili. Snad by se „Jestřáb“ nezlobil, 
že jsme vstoupili do jeho „stínadel 
a poodkryli záhadu hlavolamu“. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Jaroslav Foglar versus komunistická totalita po roce 1948
V letošním roce si připomínáme 
sedmdesáté výročí komunistic-
kého puče v únoru 1948. Takzva-
ný Vítězný únor na čtyřicet let ne-
gativně ovlivnil život a především 
literární tvorbu Jaroslava Foglara.

Jaroslav Foglar byl vždy veli-

ce činorodý a  pilný spisovatel. Hned 

po  skončení 2. sv. války redigoval 

nedlouhou dobu časopis Junák. Pro 

názorové neshody však odtud brzy 

odešel do  neskautského, obecně 

mládežnického časopisu Vpřed. Prv-

ní „foglarovské“ číslo časopisu Vpřed 

vyšlo 9. dubna 1946 s  legendární 

kresbou Rychlých šípů na titulní stra-

ně od  Bohumila Konečného, přezdí-

vaného Bimba. Po únorovém převra-

tu však časopis musel ukončit svoji 

činnost.

Padesátá léta ve  stínu Státní 
bezpečnosti

Díky značným honorářům za  kni-

hy a  redakční nápady byl Foglar ve-

lice dobře finančně zajištěn a  chtěl 

po  roce 1948 zůstat tzv. na  volné 

noze. Na  nátlak komunistické Státní 

bezpečnosti byl však nucen na něko-

lik let přijmout místo vychovatele uč-

ňovské a středoškolské mládeže. Díky 

tomuto přizpůsobení, a také díky vytě-

žování ze strany StB mohl dál vést svůj 

oddíl, byť pod hlavičkou turistického 

oddílu, protože skauting byl podobně 

jako za Protektorátu znovu rozpuštěn. 

Z hledáčku StB však nemizí. Prvnímu 

výslechu ze strany Státní bezpečnosti 

byl Foglar podroben v létě roku 1954. 

Na podzim 1955 podepsal tzv. vázací 

akt spolupráce a byl veden pod kry-

cím jménem „Šípek“. V  rámci tohoto 

uvázání byl přinucen podat několik pí-

semných hlášení. 

Nutno dodat, že je formuloval tak, 

aby nikomu neublížil. Po několika mě-

sících, v březnu 1956, napsal „řídící-

mu důstojníkovi“ dopis, v němž zoufa-

le psal, že na tuto spolupráci časově 

ani nervově nestačí, načež StB pře-

kvapivě jeho spis uzavřela a odložila.

Naděje let šedesátých
Vyjma jedné krátké epizody z roku 

1957 nebyl v  letech 1948–1962 pu-

blikačně nijak činný. Až začátkem 

šedesátých let začal spolupracovat 

s  časopisem ABC mladých techniků 

a  přírodovědců, jehož redakci vedl 

Vlastislav Toman. V letech 1963–1966 

pro tento časopis vytvářel komiks Ku-

lišáci, kreslený Jiřím Kráslem a redigo-

val rubriku Kompas.

V  uvolněných 60. letech, v  roce 

1964 se „foglarovky“ znovu vracejí 

na náš knižní trh. Znovu začal publi-

kovat a stal se spisovatelem na volné 

noze. V  roce 1965 vyšel román Ta-

jemná Řásnovka, který začal psát už 

za  Protektorátu. V  Ostravském kul-

turním zpravodaji se „rozletěly“, zno-

vu, od  začátku, Rychlé šípy i  s  no-

vými příběhy, kreslenými tentokrát 

Marko Čermákem. V  průběhu roku 

1968 mohl opětovně vést svůj od-

díl. Postupně začal psát i další knihy 

včetně nového, v pořadí již třetího dílu 

o Rychlých šípech ve Stínadlech.

Normalizace let sedmdesátých
Okupace Československa vojsky 

Varšavské smlouvy a nastolení husá-

kovské normalizace však znamenaly 

opětovné publikační utlumení a skon-

čil také jeho oddíl Pražská Dvojka. 

V  sedmdesátých letech tedy oddíl 

deklaroval jako turistický a přejmeno-

val na  turistický oddíl „Hoši od bobří 

řeky“. Publikoval příležitostně, pouze 

časopisecky. 

Situace se začala pozvolna měnit 

k  lepšímu až koncem osmdesátých 

let. Pustil se do spolupráce s výtvarní-

kem Kájou Saudkem na komiksových 

seriálech pro Českou speleologickou 

společnost pod názvy Modrá rokle, 

Ztracený kamarád a Jeskyně Saturn.

Návrat svobody v letech 
devadesátých

Jaroslav Foglar patřil mezi malou 

skupinu veřejně činných osob, kte-

ré se ke svému styku se Státní bez-

pečností, byť velmi krátkému, samy 

veřejně přiznaly dávno před zveřejně-

ním porevolučních seznamů agentů 

StB. Ještě v roce 1975 byl krátce evi-

dován pod krycím jménem „Jestřáb“ 

jako potenciální nepřítel socialistické-

ho státu.

Po  Sametové revoluci roku 1989 

měl Jaroslav Foglar opět plně otevře-

nou cestu ke svým čtenářům. Porevo-

luční atmosféra představovala znovu 

oživení zájmu o  Foglarovo dílo. Do-

kládají to vysoké náklady jeho knížek 

a pro Jaroslava Foglara to znamenalo 

satisfakci za prodělaná příkoří a oce-

nění jeho lidských i  spisovatelských 

kvalit. 28. října 2017 mu prezident 

republiky Miloš Zeman udělil medaili 

Za zásluhy in memoriam.

Upozornění na bytových dveřích z vnější strany

Jaroslav Foglar ve věku přibližně 23 let
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Vandalismus v parcích, v ulicích, okolo nás
Znamená svoboda, že můžeme všechno? Ignorantství 
a vandalismus do kategorie svobody určitě nepatří. A je 
jedno, jestli jde o obecní nebo soukromý majetek. Bohužel 
příkladů najdeme v okolí víc než dost.  

Dosti často lze vidět ne-
pořádek v ulicích okolo 
míst, která slouží ke sbě-
ru tříděného odpadu. Při 

pondělních pravidelných kontro-
lách těchto 130 míst na území Pra-
hy 3, která mají opravdu jen sloužit 
ke sběru papíru, plastu, nápojových 
kartonů, se dá pořídit vybavení 
do bytu 4+1. U kontejnerů se najdou 
různé druhy nábytku, části nebo ce-
lé kuchyňské linky, židle, křesla, vá-
lendy, sedací soupravy, matrace, su-
šáky na prádlo. Lidé jsou pohodlní, 
protože on to někdo uklidí – musí 
to uklidit. 

Na Vrchu sv. Kříže bylo na přá-
ní pejskařů zřízeno hřiště pro psy. 
Na hřišti bylo vybudováno několik 

prvků sloužících k rozvíjení pohy-
bu, inteligence a hlavně pro zábavu 
a hru, jak pro psy, tak pro jejich maji-
tele. Informační ceduli nejprve někdo 
posprejoval, pak odřízl od kotvících 
prvků a cedule zmizela. Následovalo 
ničení cvičících prvků a laviček v blíz-
kém okolí. Destrukce potkala i no-
vé informační cedule na pobytových 
plochách. V parku na Židovských pe-
cích vydržely na svých místech pouhý 
jeden den. Všechny čtyři byly i s be-
tonovou kotvou vytrženy ze zeminy 
a odtaženy mimo vykopané díry. Dvě 
poničené cedule se našly vhozené 
do keřů, další dvě se najít nepodařilo. 

Nápravy nepořádku a opravy po-
ničeného stojí peníze. Kdo to všech-
no zaplatí? My všichni bez ohledu 
na to, zdali třídíme odpad a nepře-
plňujeme plné kontejnery a neničí-

me vše v našem okolí. Prvopočátek 
však všeho je v nás, v občanech žijí-
cích v městské části Praha 3. Buďme 
ohleduplnější. 

-red-

Mladí umělci z OLDstars lákají 
na divadlo do sklepa
Studentská umělecká skupina 
OLDstars, jejíž domovskou scénou 
je již pátým rokem sklepní prostor 
v Koněvově ulici, oslaví tuto sezó-
nu  15 let samostatné existence. 
Mladí herci si k výročí pro své pu-
blikum připravili desítku nových 
inscenací. 

Již v září soubor divákům představil 
švédské gay monodrama Po Frederi-
kovi v hlavní roli s Matyášem Řez-
níčkem, odrostlým členem OLD-
stars, čerstvým absolventem DAMU 
a nově členem Činohry Národního 
divadla. V průběhu letošní sezony 
mladí herci nabídnou divákům dal-
ší lahůdky. Na repertoár od února 
zařadí inscenaci Bazén Marka Ra-
venhilla, slavného „enfant terrible“ 
britské dramatiky. Tři stávající re-
pertoárová monodramata doplní 
novinka Jordan popisující příběh 
vězenkyně Shirley a monodrama 
Všechny báječné věci s Danielem 
Krejčíkem o chlapci, který sepisuje 
seznam věcí, pro které stojí žít. Dá-
le na repertoáru nebudou chybět di-
vácky oblíbené inscenace To všech-
no ona s Ljubou Krbovou a Janem 
Battěkem a monodrama Natašin sen 
s Elizavetou Maximovou.

Ve sklepním prostoru H2O 
na Žižkově působí mladí umělci 

od roku 2013. Od té doby se v něm 
odehrálo na 500 divadelních před-
stavení a odpremiérovalo na 40 in-
scenací. Každý měsíc se v H2O 
od pátku do neděle odehraje kolem 
13 představení. Ostatní čas student-
ská umělecká skupina OLDstars vy-
užívá prostor jako zkušebnu. Od le-
tošního roku také ke zkouškám 
využívá nově otevřené nedaleké Ko-
munitní centrum. „Spolupráce vznik-

la na základě dlouhodobých kontaktů 

s DDM Ulita Prahy 3. Díky možnosti vy-

užívání zkušebny může dojít k rozšíření 

dramaturgického plánu o nové inscena-

ce,“ říká za OLDstars Tomáš Staněk. 
Studentskou uměleckou skupi-

nou za 15 let fungování prošlo přes 
300 studentů, kteří se rozvíjeli nejen 
v herectví, ale také ve scénografi i, 
dramaturgii, režii či divadelní pro-
dukci a vytvořili na 200 inscenací. 
OLDstars se každý rok účastní stu-
dentských divadelních přehlídek 
a je pravidelně součástí Noci diva-
del nebo Žižkovské noci. Letos se 
pod hlavičkou OLDstars opět oteví-
rá „D studio OLDstars“ – divadelní 
studio pro děti od 10 do 13 let. Sku-
pina OLDstars také každý rok po-
řádá  přípravný kurz na přijímací 
zkoušky na umělecké školy. 

 Katka Maršálová

Školáci vytvořili legový model kostela
Unikátní model kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Páně z  legových 
kostiček je od ledna součástí vý-
zdoby Plečnikova salonku v infor-
mačním centru na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Vytvořili jej žáci ze ZŠ 
Lupáčova. 

Nelehkého tvůrčího úkolu se uja-
lo 15 dětí převážně ze 4. tříd, kte-
ré na modelu pracovaly ve svém 
volném čase v rámci školní druži-
ny. Na stavbu spotřebovaly téměř 
dva tisíce legových dílků a než se 
dobraly konečného výsledku, mu-
sely stavbu několikrát předělat. 
Složitá byla i příprava a shánění 
podkladů. Se stavbou školákům 
významně pomohl bývalý žák ško-
ly a nyní student architektury Voj-
těch Vyskočil, který pomocí pro-
gramu Lego vyprojektoval studii 
kostela a dodal potřebné soupisy 
komponentů. Některé speciální 
součástky pak škola musela ob-
jednat ze zahraničí. I proto se roz-
hodla na projektu školáků podílet 
i městská část Praha 3 a přispět fi-
nanční částkou 20 tisíc korun. ZŠ 
Lupáčova pak k modelu kostela 
připojila i podstavec a skleněnou 
vitrínu. 

Stavbu legového kostela v rám-
ci školního projektu inicioval ješ-
tě bývalý ředitel školy Hausner ve 
spolupráci s velvyslanectvím Slo-
vinské republiky. Vedení školy Lu-
páčova nápad převzalo a školáci jej 
na podzim dokončili. Slavnostní 
předání do infocentra Prahy 3 se za 
přítomnosti radní pro školství Ja-

roslavy Sukové uskutečnilo v den 
výročí narození Jože Plečnika, au-
tora kostela na nám. J. z Poděbrad. 
Současně letos také oslavíme 90 let 
od položení základního kamene té-
to výjimečné stavby. 

 Text a foto Katka Maršálová

SENIOR FITNES ve spolupráci s MČ Praha 3 

zve na 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
Cvičení pomáhá zlepšit mobilitu, 

soběstačnost, a  tím i  kvalitu života. 

Přijďte vyzkoušet zdravotní cvičení, 

kromě dobré kondice třeba získá-

te i  nové přátele a  hlavně pozitivní 

mysl. Senior Fitnes zajišťuje pravi-

delná cvičení pro různé skupiny se-

niorů, včetně zdravotně oslabených 

chronickými nemocemi pohybového 

aparátu a  interními nemocemi. Ko-

nečným cílem je pak udržení a pro-

dloužení mobility a  udržení stabi-

lizace nemocných  s  chronickým 

onemocněním.

Kde se cvičí v Praze 3 

TJ Sokol Žižkov II 
ČT 10.00 –11.00 Cvičení Judo 

(40 Kč)

Hotel Olšanka 
ST 9.00–10.00 Zdravotní cvičení

(40 Kč)

Bazén Olšanka 
Cvičení v bazénu (60 Kč)

PO 14:00–15:00 

ST 10:30–11:30 

SŠ Jarov, Učňovská 1
Zdravotní cvičení (40 Kč)  

PO 17:00–18:00  

ST 15:30–16:30 

Cvičení v bazénu

ST 17:00–18:00 (40 Kč)

www.seniorfi tnes.cz

tel. 281 910 522.

Školáci s vytvořeným legovým modelem kostela

Společné foto z lednové vycházky

Studentskou uměleckou skupinou za 15 let prošlo přes 300 studentů Foto OLDstars

Nepořádek obdobného druhu hlaste na www.cistatrojka.cz

Psí hřiště Parukářka
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Báječný večer s Belmondem ze Žižkova
Martin Severa ve svých Žižkovských rozhovorech 17. ledna v informačním centru přivítal 
dalšího vzácného hosta.

Byl jím nositel ocenění Seni-
or roku za celoživotní mis-
trovství od nadace Život 
umělce, populární „Bel-

mondo ze Žižkova“, fanda žižkov-
ské Viktorky, místní patriot prosla-
vený výraznými hereckými vlohami 
a smyslem pro humor Jiří Krampol.

V devětasedmdesáti letech je stá-
le vitální a především je to skvělý 
společník. Uznávaná kapacita da-
bingu a herecká osobnost, která 
za svůj život ztvárnila celou plejá-
du populárních fi lmových a seriálo-
vých postav.

Zaplněná galerie Toyen zažila 
poutavé vyprávění a vyslechla vzpo-
mínky na Jiřího dětství a mládí pro-
žité na Žižkově, kde pobýval, dle 
vlastních slov, až do svých 31 let. 
Zavzpomínal především na „Kost-
ničák“, který byl vyhledávaným 
místem pro setkávání žižkovských 
kluků. Z období dospělosti vytáhl 
vzpomínku na časy, kdy se s kolegy 
herci, kupříkladu Josefem Vinklá-
řem, scházel v hospůdce Pod Rad-
hoštěm na dobrém pivku a rozlič-
ných rybích pochutinách, které jsou 
dnes už málokdy k vidění.

A samozřejmě nemohly chybět 
ani četné historky z dob, kdy Jiří 
Krampol tvořil autorskou a inter-
pretační dvojici s Miloslavem Šim-
kem, či Jiřím Bednářem, kterého si 
většina z nás dobře pamatuje ze slav-
ného fi lmu Nebeští jezdci.

Padaly i příslovečné příběhy 
z natáčení pořadu Nikdo není do-

konalý, anebo když se stal tváří 
detektivního seriálu Malý pitaval 
z velkého města. Rozpovídal se ta-
ké o dabingu – svůj hlas propůjčil 
Jean-Paulu Belmondovi a po smrti 
Františka Filipovského převzal i da-
bing komika Louise de Funèse, tedy 
četníka ze Saint Tropez.

Na dotaz, který ze svých fi lmů 
má nejraději, na který rád vzpomíná 
odpověděl bez váhání – Lásky me-
zi kapkami deště od režiséra Karla 
Kachyni. „Ten fi lm je v podstatě o mně 

a o časech na Žižkově,“ zamyslel se 
nostalgicky.

Na dotaz Martina Severy co by 
popřál na závěr divákům řekl: „Přál 

bych lidem, aby prožili pestrý život.“

Ti ho odměnili hlasitým potles-
kem a mistr Jiří Krampol vydařený 
večer zakončil autogramiádou. 

Jan Dvořák

Z jiného pohledu
V  Galerii Vinný šenk U  Pádivce 
proběhla vernisáž výstavy nedáv-
no zesnulého žižkovského grafi ka, 
fotografa, skvělého hráče a senior-
ského reprezentanta ČR v curlingu, 
výtvarníka Petra Fiřta s příznačným 
názvem „Z jiného pohledu“.

Žižkovské přátele i kamarády a ko-
legy odjinud přivítala úvodním slo-
vem Irena Svobodová a zarecitovala 
vlastní báseň „Zpověď zapomenuté 
myšlenky“.

Milci umění a dobrého vína si zde 
pak mohli prohlédnout posledních 
osm Fiřtových obrazů a sérii autoro-
vých fotografi í Žižkova. Kdo má rád 
poesii neodolal a zalistoval ve sbír-
ce básní manželky Petra Fiřta Ireny 
Svobodové, „Tím pádem“, kterou 
Petr výtvarně doprovodil a společ-
ně ji před časem vydali. Zaplněným 
sálem zněla hudba Beat Sisters, stře-
doškolská skupina, ve které působí 
i autorův vnuk Jakub. 

 Jan Dvořák Na pobytovou louku pes nesmí
Posedět si v  parku na  louce bez 
nepříjemného pocitu, že si stejné 
místo před chvílí označkoval pro-
bíhající pes? V Praze 3 to jde. 

Zákaz vstupu psů platil dosud 
na dětských hřištích a v parku Raj-
ská zahrada. Nově přibyla čtyři mís-
ta, tzv. pobytové louky, kde je vstup 
psům zakázán. 

Pro rekreační účely byly vybrána 
část plochy v parku Židovské pece, 
v parku na náměstí Jiřího z Lobko-
vic, v parku na náměstí Jiřího z Po-
děbrad a na sídlišti Jarov v okolí 
dětského hřiště Habrová. „Chceme 

rozšířit možnosti rekreačního využití 

ploch veřejné zeleně. Mimo jiné tak re-

agujeme na opakované žádosti občanů, 

které jsme na toto téma zaznamenali,“ 
říká zástupce starostky Jan Mater-
na. Na pobytových rekreačních 
loukách je proto vstup psů zcela vy-
loučen. Přesto se možnosti venčení 
pejskařům nijak zásadně nezmenší. 
O tom, že jde o pobytovou louku se 
zákazem vstupu psů, informují no-
vé tabulky. Na dodržování zákazu 
pak budou dohlížet městští stráž-
níci. 

 Katka Maršálová

Zpověď 
zapomenuté 

myšlenky
Irena Svobodová

Zrodila jsem se z ničeho nic

Nehmotná, krásná, čistá

Měla jsem začátek, konec, rub, líc

A byla si bezmezně životem jistá.

Nevím už s čí jsem se vylíhla hlavy

křídla mi narostla za odměnu

A kdosi vychutnával nápoj slávy

a připsali moudrý k jeho jménu

Zalétla jsem si kam jsem chtěla

hned jako první do tisku

všude nás zdravila tleskající těla

A ruce zpocené od stisků

Náhle se zrodila myšlenka jiná

Mladší a trochu víc snaživá

A těžko říct, čí je to vina

Jsem nehmotná, pohřbená zaživa

křídla mi narostla za odměnu

A kdosi v

Slovo z církví
Praxe odpustků v katolické církvi
Málokterá část pastorační praxe ka-
tolické církve naráží na takovou ne-
informovanost a nedostatek patřič-
ných vědomostí jako získávání 
odpustků. Pro většinu lidí se pojem 
odpustek kryje s odpuštěním hříchů. 
Ale podle učení církve je odpustek 
pouze odpuštěním časného trestu 
za hříchy, odpuštěné již ve svátosti 
smíření. Nejde tedy o odpuštění hří-
chu jako takového; ten není (a nikdy 
nebylo) možné odpustkem zahladit. 

Odpustky jsou pozůstatkem staré 
praxe pokání a ani dnes ani v minu-
losti neodpouštěly samy ze sebe žád-
né hříchy, ale zmírňovaly pokání. 
V dnešní praxi církve pomáhají od-
stranit následky hříchů. Bůh pro-
střednictvím služby církve šíří 
ve světě své milosrdenství skrze 
vzácný dar, nazývaný starobylým 

jménem odpustky, které jsou tedy 
projevem milosrdenství Otce. V naší 
době jsme však v otázce odpustkové 

praxe více ovlivněni tendenčním vý-
kladem našich dějin v nedávné mi-
nulosti než učením církve. 

Získání odpustků je podmíněno 
vykonáním určitých úkonů stanove-
ných církví (např. v „dušičkovém“ 
období návštěva hřbitova spojená 
s modlitbou, vykonání dobročinné-
ho nebo milosrdného skutku, přijetí 
papežského požehnání „Urbi et or-
bi“ atd.). Rozsah tohoto článku však 
neumožňuje podrobný popis získá-
ní odpustků ani jejich rozlišování. 
Veškeré podmínky jsou uvedeny 
v příslušných církevních normách. 
Vždy však musí mít člověk úmysl od-
pustek získat a být k jeho přijetí du-
chovně disponován.

Antonín Ježek

výpomocný duchovní římskokatolické 

farnosti Praha-Žižkov

Vernisáž v galerii Vinný šenk U Pádivce Foto Radko Šťastný

Martin Severa a Jiří Krampol Foto Radko Šťastný

Ten fi lm je v podstatě o mně… Foto Radko Šťastný
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Nový oltář z kararského mramoru ozdobí 
letos kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
Bez ohledu na nerealizovaný zápis do seznamu kulturního dědictví UNESCO získá kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně architekta Jože Plečnika letos nový oltář. 

Farnost pro jeho zhotovení 
oslovila architekty Josefa 
Pleskota a Norberta Schmid-
ta, známé svými obecně přijí-

manými intervencemi do historické-
ho prostředí. 18. ledna byl návrh 
v kostele farářem Janem Houkalem 
za účasti obou architektů, starostky 
Vladislavy Hujové, Ondřeje Ševců 
z pražského pracoviště NPÚ a mno-
ha dalších osobností prezentován 
veřejnosti.

Oltář nahradí ten z roku 1992, 
který byl už v době svého vzniku 
koncipován jako provizorium. „V na-

šem kostele je oltář ,čelem k lidu‘ od To-

máše Černouška z roku 1992. Byl konci-

pován jako určité provizorium s tím, že 

pokud se místo liturgicky osvědčí, nechť 

je později nahrazen oltářem stabilním,“ 
uvedl Jan Houkal.

„Reakce odborníků na nově koncipo-

vaný oltář jsou ze všech stran doposavad 

jen kladné,“ uvedl. Farnost se roz-
hodla nedělat výběrové řízení, ale 
oslovila jen ateliér Josefa Pleskota. 
„Jsem přesvědčen, že tato volba je vzhle-

dem k cennosti prostoru a vzhledem 

k jeho schopnostem správná,“ vysvětlil. 
Kladné stanovisko Národního pa-

mátkového ústavu na místě přislíbil 
i Ondřej Ševců z pražského praco-
viště NPÚ.

Opravu kostela za šest milionů 
korun fi nancuje především farnost 
s přispěním z městských a státních 
peněz. Nový oltář si vyžádá další pe-
níze, cca dva miliony korun. „To bude 

investice farnosti z vlastních zdrojů, bez 

vnějších dotací, na tento účel budou vě-

novány i čtyři nedělní sbírky. Doufám, 

že se shromáždí i další dary,“ uvedl Jan 
Houkal.

Nový oltář z kararského mramo-
ru v podobě bílé polokoule, respek-
tive elipsoidu, bude na malé podestě 
z identického materiálu; to umožní 
znovu odkrýt světelné průhledy 
do krypty, nyní zakryté pódiem. 
Jeho zhotovitelem bude akademický 
sochař Petr Váňa.

Kararský mramor, čistě bílý so-
chařský mramor triasového stáří, tě-
žený v lomech u Carrary v Apuán-
ských Alpách v Itálii na svá slavná 
díla používal i geniální Michelange-
lo Buonarroti.

Interiér kostela navrhoval Pleč-
nik, po něm práce převzal jeho žák 
a pokračovatel architekt Otto 
Rothmayer. Nad hlavním oltářem 
z bílého mramoru je třímetrová zla-
cená postava Krista v symbolickém 
srdci a sochy šesti českých patronů. 
Josef Pleskot a Norbert Schmidt do-
plnili, že všechny prvky pocházející 
od Plečnika a Rothmayera budou 
zachovány, tj. celý presbytář, tedy 
prostor kolem hlavního oltáře.

V následné diskusi po té bylo ře-

čeno, že výměna oltáře by měla pro-
běhnout do konce letošního roku 
a neměla by vážněji narušit liturgic-
ký chod kostela. 

Jan Dvořák

Josef Pleskot při prezentaci nového oltáře foto Radko Šťastný

Josef Pleskot, Norbert Schmidt a farář Jan Houkal foto Radko Šťastný

Farář Jan Houkal a Ondřej Ševců z pražského pracoviště NPÚ foto Radko Šťastný

Vizualizace interiéru kostela s novým oltářem

Josef Pleskot
Josef Pleskot (1952) je český archi-

tekt. Od  poloviny 90. let 20. století 

patří mezi nejznámější a nejrespekto-

vanější české tvůrce, za své realiza-

ce získal řadu ocenění a jeho stavby 

pravidelně reprezentují českou archi-

tekturu v mezinárodních přehlídkách. 

V roce 2009 byl v odborné anketě or-

ganizované časopisem Refl ex zvolen 

nejvýznamnější osobností české ar-

chitektury dvacetiletí 1990–2009.

Vystudoval Fakultu architektury 

ČVUT v  Praze (1979), kde následně 

až do roku 1982 vyučoval na katedře 

teorie a  vývoje architektury. V  letech 

1982–1991 byl zaměstnán v Krajském 

projektovém ústavu, v  ateliéru G-16. 

Roku 1990 se na  svou Alma mater 

krátce vrátil jako pedagog, od  roku 

1991 vede v  pražských Holešovicích 

vlastní architektonickou kancelář AP 

ATELIER. Od  roku 1997 je členem 

Spolku výtvarných umělců Mánes.

V  roce 2014 získal titul „Architekt 

roku“, a  to za  „pokračující sérii ar-

chitektonických realizací, které pat-

ří k  oborové špičce toho, co vzniká 

v České republice. V tomto roce pře-

devším za unikátní revitalizaci postin-

dustriálních čtvrti Dolních Vítkovic“.

Norbert Schmidt
Norbert Schmidt (1975) je český ar-

chitekt, redaktor a  vedoucí Centra 

teologie a umění při KTF UK. Vystu-

doval Fakultu architektury na  ČVUT 

v Praze a Katolickou teologickou fa-

kultu Univerzity Karlovy. Vedle své 

práce architekta se zajímá dlouhodo-

bě o problematiku vztahu architektu-

ry, umění a  teologie a  na  toto téma 

publikuje články v odborných i popu-

lárních časopisech. Je redaktorem 

odborného časopisu Salve, revue 

pro teologii, duchovní život a kulturu.

Od roku 2009 je vedoucím Cent-

ra teologie a umění při Katolické te-

ologické fakultě UK v Praze a pracu-

je v AP ateliéru Josefa Pleskota, kde 

se podílel např. na obnově pražské-

ho dominikánského kláštera u sv. Jil-

jí, na rekonstrukci kostela sv. Rodiny 

v Českých Budějovicích a rodinných 

domech v Litomyšli a Svitavách. Nor-

bert Schmidt působí též jako kurátor 

uměleckých intervencí v kostele Nej-

sv. Salvátora u Karlova mostu. Podílí 

se také na pořádání přednášek a de-

bat s osobnostmi ze světa umění, ar-

chitektury a teologie.

 V roce 2009 vydal společně s Ale-

šem Filipem knihu Dům Boží a brána 

nebe ve 20. století. Studie o sakrál-

ní architektuře v  nakladatelství CDK 

(Centrum pro studium demokracie 

a kultury). V roce 2017 vyšla jeho kni-

ha Přímluva za  současnost. Umění 

v sakrálním prostoru v nakladatelství 

Triáda.

Petr Váňa
Petr Váňa (1965) vstoupil do sochař-

ského ateliéru ve třinácti letech. Nej-

dříve jako žák sochaře Jiřího Saiferta 

a  potom sochaře Jindřicha Severy. 

Studoval obor sochařství na  střed-

ní uměleckoprůmyslové škole ka-

menické v  Hořicích. Akademii vý-

tvarných umění v  Praze absolvoval 

v  roce 1990. Zabývá se sochařskou 

tvorbou při obnově sakrálních sta-

veb, volnou tvorbou, restaurováním 

uměleckých památek a  dalšími pro-

jekty. Realizoval řadu kopií barokních 

soch (sousoší Vzkříšení Krista v praž-

ské Loretě, čtyři sochy evangelistů 

na průčelí kostela Nejsvětějšího Sal-

vátora v  Praze). Od  roku 1997 pra-

cuje na obnově Mariánského sloupu 

pro Prahu.

V  současné době se věnuje pře-

vážně volné tvorbě. Svá díla vysta-

vuje na  individuálních a  kolektivních 

výstavách. Jeho sochy jsou realizo-

vány v Berlíně, Hannoveru, Římě, Vi-

tirchianu a na mnoha místech České 

republiky. Zúčastnil se několika sym-

pozií. Je organizátorem Sochařského 

sympozia Cesta mramoru v  Dobři-

chovicích. Jeho další zajímavé pro-

jekty jsou například: Mezinárodní so-

chařská skupina Five sculptors, nebo 

projekt Jižní ateliér. 
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Hlas pro demolici 30 let poté, aneb případ 
žižkovské školy 
Je mnoho pražských čtvrtí, ale jen málo z nich má tak jedinečnou a charakteristickou atmosféru 
jako právě Žižkov. Přes svou nedlouhou historii, čtvrť začala v úpatí vrchu Vítkov vyrůstat v roce 
1865, patří toto místo k častým cílům turistů a v poslední době i vyhledávaným místem pro život. 

Žižkov v době monarchie 
a v první polovině minulého 
století, ve srovnání se soused-
ními Vinohrady, byl určen 

spíše dělníkům. Strmý severní svah si 
ale díky úzkým a prudkým uličkám, 
schodištím, náměstíčkům a pavlačo-
vým domům rychle získával svou cha-
rakteristickou atmosféru, na které se 
z velké části podílel stavební podnika-
tel a první žižkovský starosta Karel 
Hartig. Před více jak 40 lety se však 
měla svérázná a jedinečná čtvrť změ-
nit v panelové sídliště a podle plánů 
urbanistů zcela a trvale přijít o svůj ge-
nius loci. V 70. letech minulého století 
se k zemi poroučela část staré zástav-
by na Žižkově a otevřela se tím první 
fáze asanace. Ambicí bylo nahradit 
svéráznou a zanedbanou čtvrť moder-
ním socialistickým sídlištěm od ná-
městí Barikád až po křižovatku U Bul-
hara. Paneláky, jako připomínka 
normalizačních demolic, dnes stojí 
u Komenského náměstí a v okolí hote-
lu Olšanka.

V očích tehdejšího režimu si čtvrť 
nesla nevalnou pověst už od sklonku 
existence Rakousko-Uherska, a pro-
to se měl Žižkov přetvořit ve vzoro-
vou ukázku moderního socialistické-
ho bydlení. Za své tak měla padnout 
i bohémská tradice reprezentovaná 
Jaroslavem Haškem, Frantou Saue-
rem a dalšími, díky jimž a zájmu 
ostatních „neukázněných“ umělců  
se pitoreskní čtvrti začalo přezdívat 
pražský Montmartre.

Namísto hledání způsobů, hledal 
režim důvody 
Pravé důvody ovšem spočívaly po-
někud jinde. V socialistickém Česko-
slovensku tehdy neexistoval dosta-
tek fi rem a řemeslníků, kteří by byli 
schopni domy z druhé poloviny 19. 
století žádoucím způsobem moder-
nizovat. Chyběly cihelny, plánované 
hospodářství navíc vyrábělo omezené 
množství typů dveří nebo oken, které 
mohly sice najít uplatnění v panelové 
výstavbě, ale nikoliv v zástavbě čin-
žovních pavlačových domů. Ani tisk 
a dobové zpravodajství tento fakt zce-
la nepopíraly: „Je mnohem těžší reno-
vovat staré části města než stavět nové 
byty na zelené louce,“ psalo se tehdy.

Asanační motivace
Asanační motivace tehdejších před-
stavitelů režimu spočívaly i v oba-
vách, že s rozvojem motorismu hrozí 
metropoli neodvratný dopravní ko-
laps. Megalomanské řešení nabízeli 
v podobě, z dnešního pohledu zcela 
zrůdné, žižkovské radiály, která by 
prodloužila dnešní Olšanskou ulici 
a v lokalitě U Bulhara by se křížila 
se severojižní magistrálou.

To by si vyžádalo rozsáhlou de-
molici na dnešní Seifertově nebo 

Husitské ulici, která měla Žižkov 
otevřít automobilové dopravě. Byla 
varianta, která dokonce počítala i se 
zbouráním Masarykova nádraží!

Komunistický režim ale nemohl 
nevidět i tu část veřejnosti, která 
se tomuto řešení stavěla na odpor 
a jako hlavní argument pro plošnou 
likvidaci staré zástavby tehdejší úřa-
dy používaly hygienické podmín-
ky (sdílené sociálním zařízení, pro 
pitnou vodu musí obyvatelé chodit 
na pavlač atd.).

V dokumentu z roku 1988 se mů-
žeme dočíst, že úroveň většiny bytů 
je z dnešního hlediska víc než nevy-
hovující a Generální plán proto po-
čítá s asanací čtvrti. S asanací byl 

ovšem spojen i úbytek bytů (místo 
stávajících 2 700 bytů měl mít nový 
Žižkov 1 900 bytů).

Úbytek byl údajně nezbytný kvů-
li získání dostatečného prostoru, 
světla a zeleně. 

Člověk a jeho kořeny, jeho sou-
sedské vazby, jeho mnohdy celo-
životní pouto k místu, to tehdejší 
plánovače vůbec nezajímalo a vese-
le lidi stěhovali na tehdy vznikající, 
naprosto odosobněné, Jižní Město. 
Jsou známy i případy, kdy takto vy-
kořenění lidé, ti starší, tento trans-
port doslova zaplatili životem.

Asanace Žižkova měla probíhat 
ve třech fázích, ale záměr socialistic-
kých „urbanistů“ se naštěstí nepo-

dařilo realizovat v plném rozsahu. 
Na urbanismu Žižkova se ale napá-
chaly takřka nenapravitelné škody, 
protože panelové náhražky nebyly 
dostatečně kvalitní jak po stránce ar-
chitektonické, tak po stránce materi-
álové, o provedení ani nemluvě. 

Případ s dobrým koncem 
V těchto dnech je tomu právě 30 
let, kdy se názorový boj vedl hlav-
ně o budovu dnešního hudebního 
gymnázia na Komenského náměs-
tí, kterou dal postavit zmiňovaný 
žižkovský starosta Hartig. Miro-
slav Štěpán, komunistický předsta-
vitel Prahy, občanské výhrady zce-
la odmítal, chápal je jako blokádu 

a viděl v nich zpochybnění, z jeho 
hlediska velkorysého programu, 
žižkovské přestavby.

Tehdejší tajemník Svazu českých 
architektů Václav Kasalický naopak 
v Rudém právu upozorňoval, že 
stavba patří k nejstarším domům pů-
vodní autentické zástavby a že v jin-
de ve světě by se otázka její demolice 
stala předmětem referenda namísto 
postavení občanů před hotovou věc. 
K bourání školy nakonec nedošlo.

A uskutečnění dalších etap pak za-
bránily události roku 1989 a změna 
politiky v zemi vedla k úplnému zasta-
vení asanačních prací na Žižkově. 

Jan Dvořák

(s využitím podkladů arch. Ivana Vavříka) 

Faksimile dobového článku na téma demolice budovy dnešního hudebního gymnázia na Komenského náměstí z Rudého práva ze dne 23. 4. 1988, vyjadřující pohled generálního ředitelství 

Výstavby hlavního města Prahy. Archiv arch.  Ivana Vavříka
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