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Slavnostní koncert
k výročí povýšení,
15. 5. od 20 hod.
kostel sv. Prokopa
str. 24
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„Z hlediska urbanismu
byla asanacee naprosté
vo“
zvěrstvo“
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říká Ivan Vavřík

KVĚTEN 2018

str. 11

sloupek
Je lásky čas…

Představitel radnice vítá císaře Františka Josefa I. v městě Žižkově

Žižkov v čase oslav 137.
výročí povýšení na město
Květen je již tradičně měsícem oslav povýšení Žižkova
na město. Program zahájí 15. května ve 20 hodin koncert
v kostele sv. Prokopa, tentokrát Pražákova kvarteta.
Pokračovat bude 17. května dětským fotbalovým turnajem
o Pohár Františka Josefa I.

O

slavy jsou rovněž příležitostí k ohlédnutí se
za uplynulým obdobím. Ve více jak stoleté
historii Žižkova jako města, později
jako pražské městské části, najdeme
období úspěšného rozvoje, ale i urbanistické zásahy, které tvář Žižkova nevratně poškodily. Právě letos
si připomínáme 40. výročí zahájení
asanace dolního Žižkova.

Právě proto vedení radnice zaměřilo svoji pozornost na dolní Žižkov.
Po dlouhých přípravách na straně
magistrátu a TSK byla zahájena rekonstrukce ostudy Žižkova, Husitské ulice. Její úplná uzavírka sice
podstatně zkomplikovala průjezdnost Žižkovem, ale výsledek, rekonstruovaná ulice, přispěje ke zkvalitnění života rezidentů i návštěvníků
této lokality. V příštím roce se bude

pokračovat rekonstrukcí navazující
ulice Koněvovy.
Až symbolicky v roce 40. výročí
asanace dolního Žižkova procházejí
revitalizací tři významná žižkovská
náměstí: Komenského, Barikád
a Kostnické.
Vzhled domů staré zástavby dolního Žižkova byl až doposud těžce
º Pokračování na str. 2

Odhalení pamětní
desky Jaroslavu
Foglarovi
Na fasádě domu v Křišťanově ulici 18
na Žižkově, kde dlouhá léta žil spisovatel a skautský vůdce Jaroslav Foglar
(Jestřáb), můžete vidět pamětní desku
připomínající jeho život.
Více na str. 5

Praha 3 si tradičně
připomene 73. výročí
Pražského povstání
Aktivity protinacistických odbojářů se
odehrávaly na celém území Prahy, což
samozřejmě zahrnovalo i naši městskou část (tehdy označovanou jako
Praha XI, kterou tvořilo území bývalého
okresního města Žižkov a obcí Hrdlořezy a Malešice).
Více na str. 6

Náměstí Jiřího
z Poděbrad nečekají
velké změny
Největší náměstí v Praze 3, které se
svým charakterem i způsobem využití
blíží spíše městskému parku, mělo v budoucnu projít dlouho plánovanou revitalizací. Zastupitelstvo rozhodlo o okamžitém zastavení přípravných prací.
Více na str. 12

Drazí spoluobčané, sousedé, nechci,
aby se z květnového sloupku stalo
klišé o lásce, ale myslím si, že té je
opravdu hodně potřeba. Obzvlášť
spolupracujete-li s lidmi, kterým tento cit vůbec nic neříká, kteří dokonce
postrádají opravdovou empatii a jsou
vnitřně takzvaně zapšklí a zlí. S lidmi,
které baví spíše škodit ostatním a cílit
pouze na vlastní prospěch. Přeji Vám,
abyste takových lidí potkávali co nejméně, a to nejen v měsíci květnu.
Užijte si blízkost a lásku Vašich příbuzných a známých. V tomto duchu
se snažím i já naplňovat právě tu lepší
část lidství a pracovat pro Vás. Velmi
dlouho jsem toužil po tom, aby se
i na naší radnici zrealizovaly programy, které jiné městské části již mají
a které slouží občanům a pomáhají
vytvářet dobré sousedské vztahy.
Programy, které sbližují. Jsem moc
rád, že se nám to podařilo. Od května
plně fungují Trojka pro seniory, Trojka
pro rodiny a Trojka pro sport. Se sousedy a přáteli se tak můžete potkávat nejen v bazénu na Pražačce díky
plavenkám, ale i na dalších akcích.
Tímto si Vás dovoluji pozvat na některé z nich. V rámci Trojky pro rodiny například na „Bojovku Na Vítkově“
27. 5. od 15.00; v rámci Trojky pro
seniory na „Operetku“, která se uskuteční 30. 5. od 15.00 na radnici v podání vynikajících sólistů Národního
divadla Václava a Jany Siberových,
v rámci Trojky pro sport na „Koloběžka cup“ 9. 6. od 10.00 na Vítkově.
Součástí programů je také bezplatné
poskytování vzdělávacích, aktivizačních a sportovních kurzů. Dobře vím,
že takovéto aktivity nevyřeší zásadní
problémy s bydlením, které mne velmi trápí, s hladověním dětí ve školách
a těžko dostupnou péčí pro seniory.
Věřím ale, že aspoň tato kapka v moři
zášti, nenávisti a sobectví, které nás
obklopuje, pomůže vykouzlit úsměv
na nejedné tváři. Toto je můj poslední
sloupek v Radničních novinách, které byly vždy spíše proti zveřejňování
mých fotograﬁí a články procházely přísnou cenzurou. Děkuji Vám
za možnost pracovat pro Vás a děkuji i za chvíle, kdy jsem Vám mohl
naslouchat. Přeji Vám hodně zdraví
a hlavně té lásky. Váš rodák, patriot
a soused z Prahy 3

Ivan Holeček (ČSSD)
místostarosta


Rada MČ Praha 3
28. 2. 2018
Záštity nad akcemi
Rada městské části schválila záštitu
starostky Vladislavy Hujové nad akcí
pro seniory „Cvičení v parcích“, které
se uskuteční 5. června v parku Parukářka a nad 7. ročníkem celorepublikových závodů kočárků ve sportovní
chůzi Strollering® Závody kočárků
2018, které budou 13. května na Pražačce. Schválena byla také záštita
radní Ireny Ropkové nad akcí Koloběžka Cup, která bude 9. června
na Vítkově. Jaroslava Suková převzala záštitu nad školní akcí „Oslavy
50. výročí vzniku ZŠ Chelčického“,
která proběhne 26. června v hotelu
Olšanka a nad výstavou fotograﬁí
„Děti očima seniorů“, která bude v září
v prostorách Informačního centra
Praha 3. Místostarosta Alexander Bellu převzal záštitu nad festivalem Asie
vzdálená a blízká, který se uskuteční
24. května na nám. Jiřího z Poděbrad.
RMČ schválila dále záštitu místostarosty Davida Gregora nad akcí „Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom
ha-šoa“, které se konalo 12. dubna
na nám. Jiřího z Poděbrad a nad akcí
„koncert ke Dni Romů 2018“, který se
odehrál 14. dubna v klubu Nová
Chmelnice.

zpravodajství

Žižkov v čase oslav 137. výročí povýšení na město
poznamenán všude přítomným grafﬁti. Díky iniciativě vedení radnice se
v letošním roce naplno rozběhl antigraﬃti program, prostřednictvím
kterého na náklady radnice mohou

vlastníci nechat graﬃti z fasád svých
domů odstranit.
Radnici rovněž zaměstnává neuspokojivý stav chodníků. Přesto, že
do rekonstrukce chodníků v majetku

magistrátu Praha 3 masivně investuje, jejich stav je velmi neuspokojivý.
Na základě intervence starostky je
nyní k dispozici aktuální harmonogram oprav a rekonstrukcí chodní-

ků městské části vypracovaný TSK
na léta 2018–2022. Dojde tak k opravám a výměnám povrchu chodníků
v památkové zóně městské části.
Za povzbuzující lze označit společnou aktivitu zastupitelů MČ Praha 3,
kteří zasedají rovněž v magistrátním
zastupitelstvu a kterým se společným
úsilím podařilo prohlasovat úpravu
metropolitního plánu tak, že trasa
metra D na Žižkov bude zachována
i v metropolitním plánu Prahy.
Významně pokročila rekonstrukce
panelových domů na dolním Žižkově
v oblasti ulic Jeseniova a Roháčova.
Většina domů je již zrekonstruovaná,
zbylé projdou rekonstrukcí letos
a v příštím roce. Byty v rekonstruovaných domech budou ještě letos nabídnuty nájemníkům k privatizaci.
Velká pozornost je věnována
i odpočinkovým zónám. V uplynulém období zkrásněl park Rajská
zahrada, chystá se obnova parčíku
U Kněžské louky. Sportovní a rekreační areál Pražačka dostane již
pro letošní letní sezonu zbrusu nový
venkovní plavecký bazén.
Nelze si než přát, aby radnice
v těchto aktivitách pokračovala
i v příštích letech a městská část se
tak stala stále vyhledávanější lokalitou pro kvalitní rezidenční bydlení,
kulturní a společenské vyžití, podnikání i odpočinek. 

Foto Katka Maršálová

Radko Šťastný

PŘEDSTAVUJEME PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Do zrekonstruované budovy v Cimburkově ulici, kam jste se před
čtyřmi lety přestěhovali z Havlíčkova náměstí, můžeme vidět přicházet i tříleté děti, jak to?
Jde o úspěšný projekt dvou dětských
skupin nazvaných Žižkovská školička, který je ﬁnancován z EU a podpořen městskou částí. Rodiče mohou přivést děti už ve třech letech,
a ty u nás mohou být až do konce
školní docházky. Obě třídy jsou naplněné a musíme děti i odmítat. Kromě toho máme od roku 1995 přípravnou třídu, do které bohužel
kvůli novele školského zákona mohou pouze děti s odkladem školní
docházky. Je škoda, že rodiče už nemohou vodit do přípravky předškolní pětileté děti, jak jsme bývali my
i oni zvyklí.

Rada MČ Praha 3
11. 4. 2018
Trojka pro sport
Rada MČ schválila projekt „Trojka
pro sport“, který je zaměřen na propagaci a realizaci sportovních aktivit
pro občany Prahy 3. Cílem konceptu
je zpřístupnění sportu pro veřejnost
a zvýšení povědomí o zdravém životním stylu. Projekt bude realizován
v dubnu až prosinci 2018.
Projekt adopce významných
hrobů
Městská část chce pečovat o opuštěné hroby významných osobností Prahy 3 a uchovávat tak jejich existenci
pro budoucí generace. Rada tak
schválila dočasnou adopci dalšího hrobu. Jedná se náhrobek sester Klenkových, který je jedním z nejcennějších
a nejstarších dochovaných náhrobků,
jež mají přímý vztah k historickým událostem Prahy 3.

Rada MČ Praha 3
25. 4. 2018
Záštity nad akcemi
Na zasedání RMČ byla schválena
záštita starostky Vladislavy Hujové
nad akcí Mistrovské kurzy ve hře
na housle, violu, violoncello a ve zpěvu a nad výstavním projektem k osmičkovým výročím, které se budou
konat v květnu, srpnu, září a říjnu
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pod
záštitou starostky se budou také konat City pikniky Hitrádia City 9. srpna
na Parukářce a 23. srpna na Vítkově.
Dále byla schválena záštita radní Jaroslavy Sukové nad akcí Student
Cup SŽDC, která se koná 4. června
2018, a záštita místostarosty Alexandera Bellu nad XIII. ročníkem amatérského turnaje v boxu „O pohár města
Žižkova“, který se uskuteční v říjnu
v hotelu Olšanka.
Kompletní seznam a znění usnesení RMČ
a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahlédnutí na odboru občansko-správním, oddělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo
nám. 9 nebo na www.praha3.cz.
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Rekonstrokční práce na Kostnickém náměstí jsou v plném proudu

Základní škola Cimburkova
S ředitelkou ZŠ Cimburkova Irenou
Meisnerovou jsme se nemohli sejít
kvůli krátké pracovní neschopnosti ze zdravotních důvodů. Zastoupila ji její dlouholetá zástupkyně
Jana Jonková.
Spádovou oblastí pro ZŠ Cimburkova je oblast dolního Žižkova, lokalita s vyšším počtem obyvatel ze
sociálně slabších rodin a s odlišným sociokulturním zázemím. Jak
se tato skutečnost odráží ve vzdělávacím zaměření školy?
Většina našich žáků z celkových asi
dvou set potřebuje různá podpůrná
opatření, aby zvládli nároky základní školy bez redukce učiva. Proto je
ve všech třídách nižší počet žáků
nebo se dělí na skupiny, abychom respektovali jejich výukové tempo.
Formou předmětů speciálně pedagogické péče jim také nabízíme rozvoj sociálních nebo komunikačních
dovedností, zvyšování čtenářské
gramotnosti apod. Tyto předměty
vede speciální pedagožka ve skupinách o čtyřech žácích. Na 1. i 2. stupni máme po jedné třídě pro děti
s lehkým mentálním postižením,
kam jsou zařazené děti z různých
ročníků.
Jak se škola vypořádává s většími
nároky na výuku?
Máme školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje výchovná poradkyně, psycholožka, speciální pedagožka a metodička prevence.
Díky změně legislativy a novým ﬁnančním prostředkům jsme si mohli
dovolit zaměstnat další speciální pedagogy a asistenty. Do školy pravi-

delně dochází logopedka. Výborně
spolupracujeme také s pedagogicko-psychologickou poradnou a jejím
dlouholetým, dnes již bývalým ředitelem dr. Klímou. Škola má stabilizovaný, kvaliﬁkovaný a obětavý kolektiv pedagogů, který se snaží
vytvářet pozitivní a stimulující zázemí s respektováním kulturních
odlišností žáků. Škola je současně
otevřena studentům speciální pedagogiky z pedagogické fakulty, studentům VŠE s pedagogickým zaměřením a praxi tu absolvuje i velký
počet budoucích asistentů.
Jaké máte výsledky?
Naši žáci většinou nejsou studijními
typy, ale všichni postupují dále
na učiliště nebo střední školy s maturitou. Na tom s nimi spolupracuje

výchovná poradkyně a pomáhá vybírat vhodný obor, žáci navštěvují
učiliště a zvažují, co by je mohlo bavit. Přestože naši školu navštěvují
žáci z odlišného sociokulturního
prostředí, neodcházejí do speciálních nebo praktických škol. Využíváme všech možných projektů, které
nám pomáhají zlepšit výchovně
vzdělávací systém. Máme projekt
pro žáky s odlišným mateřským jazykem s pomocí při adaptaci, projekt podporující mazání mezikulturních rozdílů, doučování pro děti
ohrožené školním neúspěchem. Žákům jsme ale byli připraveni pomáhat vždy, i bez inkluzivních vyhlášek. Proto mne mrzí, že co se dříve
jevilo jako přednost naší školy, je
dnes ze strany některých neziskových organizací chápáno negativně.

Jaké máte doplňkové mimoškolní
aktivity?
Největší zájem u dívek je o tanec,
u chlapců o fotbal. Desátým rokem
do školy docházejí lektorky OS Tanec Praha a naši žáci se každoročně
účastní stejnojmenného festivalu
v divadle Ponec. Máme také vlastní
taneční kroužek, se kterým veřejně
vystupujeme například při oslavách
Dne Romů. Chlapci se výborně
umísťují ve fotbalových turnajích
komunitních škol, který občas naše
škola i pořádá. Ve škole funguje
klub deskových her a další. Naše
děti jsou městkou částí Praha 3 pravidelně zvány pomáhat při zlatých
nebo diamantových svatbách. 
Text a foto Katka Maršálová

ZŠ Cimburkova
Cimburkova 600/18, Praha 3 Žižkov
E-mail: fzsskola@volny.cz
Tel.: 222 782 169
www.cimburacka.cz/

zpravodajství

Oběti bezpráví se vrátily do naší
společné paměti
Letošní veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa proběhlo ve čtvrtek 12. dubna od 14.00
v 16 českých a moravských městech již potřinácté. Vedle již tradičních měst se letos ke čtení nově
připojily Horažďovice, Lipník nad Bečvou, Mělník, Sedlčany a Ústí nad Orlicí.

S

polečně a symbolicky obyvatelé nejen Prahy 3, ale i ostatní, kdo zavítali na náměstí Jiřího z Poděbrad, tento den
vrátili oběti bezpráví do naší společné paměti veřejnou vzpomínkou –
přečtením jejich jmen. Byl to maraton čtení jmen a stručných osudů
žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni během druhé světové války kvůli
svému židovskému nebo romskému
původu.
Na úvod promluvila ředitelka Terezínské iniciativy Tereza Štěpková,
poděkovala městské části Praha 3
a krátce vzpomněla na Dagmar
Lieblovou, nedávno zesnulou zakla-

Jom ha-šoa
Den vzpomínání na oběti holocaustu. V roce 1951 byl tento den ustanoven izraelským senátem (Knesetem) jako den vzpomínky na hrdiny
povstání vězňů nacistického ghetta
ve Varšavě, ke kterému došlo v dubnu roku 1943, i na všechny oběti nacistického „konečného řešení židovské otázky“. V českých zemích se
tento den připomínal v prostředí židovských komunit po roce 1989,
později také v Památníku Terezín.
V roce 2006 se konala první veřejná
akce Jom ha-šoa v Praze na náměstí Míru, kterou pořádala Česká
unie židovské mládeže a Institut Terezínské iniciativy.
Potěšitelný byl především zájem mladých lidí a dokonce i dětí

Čtení jmen obětí holocaustu se zúčastnil
i americký velvyslanec Stephen B. King

datelku a dlouholetou předsedkyni
Terezínské iniciativy.
Při následném čtení jmen obětí,
které zahájil velvyslanec Státu Izrael
Jeho Excelence Daniel Meron
s manželkou, se vystřídalo i mnoho
dalších osobností z diplomatických
sborů působících v naší zemi, jako
například USA, Rakouska, Francie
či Německa. Nechyběli zde ani zástupci trojkové radnice v čele se starostkou Vladislavou Hujovou a stovky dalších občanů. Potěšitelné bylo,
že projevilo zájem a přišlo i velké
množství mladých lidí a dokonce
i dětí, o což Terezínská iniciativa
dlouhodobě usiluje.
Hlavní ideou projektu je šířit povědomí o události holocaustu jako

významné historické zkušenosti,
která zasáhla do vývoje naší společnosti, a zároveň ukazuje krajní důsledky projevů rasismu, ke kterým
vedla nacistická politika. Zásadním
motivem akce je propojovat historické vědomí se současným děním
ve společnosti a upozorňovat na stav
dodržování lidských práv a působit
formou osvětové veřejné akce preventivně proti šíření a projevům antisemitismu a rasismu zejména mezi
mladou generací.
Dokumentace obětí holocaustu
přináší mnoho údajů a poznatků
o osudech jednotlivých lidí, na jejichž základě je možné rekonstruovat jejich příběhy. Díky poznatkům
získaným z dokumentace můžeme

Projednávaná zpráva Policie České
republiky o bezpečnostní situaci
na Praze 3 mimo jiné konstatuje, že
struktura trestné činnosti páchané
na území městské části Praha 3 se
v posledních letech nemění. Převládá jednoznačně majetková trestná
činnost, následují krádeže prosté,
krádeže vloupáním, ostatní trestná
činnost, hospodářská a zbývající kriminalita, násilné trestné činy a nejnižší četnost představují mravnostní
trestné činy.
Na území Prahy 3 bylo zaznamenáno v roce 2017 celkem 79 případů
násilné trestné činnosti, oproti roku
2016 došlo k poklesu o 3 skutky,
tedy o 1,82 %. V uvedeném období
byl zaznamenán 1 případ vraždy,
v roce 2016 k vraždě nedošlo. Dále
bylo spácháno celkem 19 loupeží,

oproti roku 2016 došlo k poklesu o 4
případy, tedy o 17,39 %.
Mravnostní trestná činnost nijak
neovlivňuje celkový objem trestné
činnosti a její počet je zanedbatelný.
V roce 2017 došlo na úseku mravnostní trestné činnosti pouze k 8 případům, mravnostní trestná činnost
představuje tedy pouze 0,38 % z celkové trestné činnosti.
Na úseku krádeží vloupáním bylo
v roce 2017 spácháno celkem 335
činů, což je pokles oproti roku 2016
o 117 činů, tedy o 25,88 %. Podíl
trestných činů krádeží vloupáním
v roce 2017 představoval 13,37 %
všech trestných činů (2 506).
U krádeží prostých převládá kriminalita, která bezprostředně ovlivňuje mínění občanů o policii. V roce
2017 bylo spácháno celkem 1 078
trestných činů, objasněnost na tomto úseku činí 10,11 % z celkové trestné činnosti v Praze 3. Odcizeno bylo
31 motorových vozidel, což je o 43
méně, než v předchozím roce (po-

kles o 58,11 %). Vloupání bylo provedeno do 410 vozidel, zde došlo k nárůstu o 74 skutků, tedy o 22,02%.
Dále bylo zaznamenáno 180 kapesních krádeží, 29 krádeží v bytech
a rodinných domech, 65 krádeží
jízdních kol.
Na úseku drog bylo zjištěno a prokázáno celkem 130 případů, což je
pokles o 94 případů. Z toho bylo zjištěno 106 případů nedovolené výroby
a distribuce drog, psychotropních látek a jedů pro jiného, 19 případů nedovolené výroby pro sebe.
Na úseku hospodářské trestné činnosti bylo zdokumentováno celkem
346 případů se způsobenou škodou
ve výši 85 624 000 Kč. Tato trestná
činnost je latentní s vysokou škodou
a ve většině případů je zjišťována policisty služby kriminální policie a vyšetřování. Bylo zjištěno 27 případů
podvodů se škodou 9 570 000 Kč, 14
případů zpronevěry za 4 025 000 Kč,
35 případů úvěrových podvodů se
škodou 1 800 000 Kč, 4 případy do-

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Sloupek starostky
Vladislavy Hujové

Stolpersteine
Kameny zmizelých, jsou dlažební
kostky s mosazným povrchem vložené do chodníků podle projektu
německého umělce Guntera Demniga. Připomínají osudy lidí, kteří byli
nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech či
vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni k sebevraždě na místech, kde
žili. Ve velké většině případů se jednalo o osoby židovského původu.

Živelná privatizace veřejného
prostoru

na území OŘP Praha III a MČ Praha 3 v roce

Jaro je krásným obdobím, kdy
vylézají ze země tulipány a narcisky, stromy se začínají zelenat,
a pokud vysvitne sluníčko, každý
si rád posedí na lavičce a sleduje
probouzející se přírodu. Městská
část a hl. m. Praha vydává nemalé ﬁnanční prostředky, aby veřejný
prostor tuto idylickou náladu navodil.
Městská část poskytuje dotace na vybudování komunitních
zahrad ve vnitroblocích, na instalaci truhlíků do oken nebo v rámci participativního rozpočtu bude
osázen prostor v okolí některých
stromů. Každoročně Praha 3 rozdává po odkvětu stovky cibulek.
Lidé se mohou věnovat zahrádkaření v osadách Na Balkáně, kde
je téměř 450 zahrádek. Městská
část může zvážit, zda celým domům nepronajmout pozemek na
předzahrádky, především v prostoru před panelovými domy.
Když procházím ulicemi Prahy 3, všimla jsem si provizorních
oplocení stromů nebo celých
pásů zeleně, kde si lidé vysazují kytičky a snaží se zahradničit.
Tato privatizace veřejného prostoru je naprosto nepřípustná, kdyby se takto choval každý, veřejný
prostor by přestal být veřejným.

2017

www.facebook.com/vladislava.hujova

oběti holocaustu – občany, kteří žili
před válkou společně s ostatními,
připomínat ve veřejném prostoru
a tím je mezi nás vracet.
Ať to jsou Stolpersteine, které připomínají konkrétní osobu v kon-

Vývoj bezpečnostní situace na Praze 3 v uplynulém roce
Začátkem března se na radnici sešlo grémium, aby projednalo vývoj
bezpečnostní situace na Trojce
v roce 2017.

krétním místě, ke kterému měla
vztah, ať to jsou památníky, které
zpřítomňují oběti z celého regionu,
ať jsou to happeningy, které pravidelně i jednorázově přivádějí do povědomí lidské bytosti, jejichž životní
příběh byl násilně přerván, ať to jsou
místa, kde se dělo bezpráví.
Každý návštěvník zároveň obdržel informační materiály, mohl nahlédnout do publikací týkajících se
holocaustu, pamětních knih apod. 

tačních podvodů za 29 502 000 Kč,
5 případů krácení daní se škodou
24 843 000 Kč.
Mimo kriminalitu se policisté
také zabývali prověřováním, prošetřováním zjištěných a oznámených
přestupků. V roce 2017 bylo zjištěno
2 387 přestupků. Z uvedeného počtu
bylo řešeno 2 541 přestupků v blokovém řízení a byly uloženy blokové
pokuty v celkové výši 1 264 000 Kč.
Na území MČ Praha 3 byl vybudován kamerový systém čítající 30
bezpečnostních kamer. Tento systém je kvalitní a do značné míry má
vliv na zajištění klidu a veřejného
pořádku v dané oblasti, ale ovlivňuje i páchání trestné činnosti, kdy se
pachatelé oblastem zabezpečeným
kamerami vyhýbají. 
-redZdroj: Informace o bezpečnostní situaci

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2018



zpravodajství

Zvídavé děti byl podtitul letošního svátku
Dne Země
Letos již podruhé pořádala městská část Praha 3 pod patronací Jaroslavy Sukové, radní pro
školství, ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem, Den Země. Oslava tohoto celosvětového
svátku je u nás na Trojce zaměřena prioritně na děti, ale vítána je i široká veřejnost.

K

rásný jarní den 18. dubna byl na Havlíčkově náměstí od 10 hodin připraven celodenní program
pro děti z mateřských škol a pro žáky
1.–5. tříd základních škol a od 14 hodin byl určen školním družinám, ale
i široké veřejnosti.
Zájem byl mimořádný a park
na náměstí před radnicí byl hned
od začátku zaplněn malými zájemci o přírodu, kteří se s vervou pustili do rozeznávání rozličných plodů a semen podle hmatu, poznávání
ovoce a zeleniny, pokusů s rostlinami, poznávání sazenic, rozpoznáváDen Země je celosvětový svátek,
který se každoročně slaví 22. dubna. Více než miliarda lidí ze 193 států světa si v tento den připomíná
ekologické otázky a dopady chování člověka na životní prostředí.
Tato tradice začala dne 22. dubna
1970, kdy do ulic vyšly miliony lidí
a protestovaly proti negativním dopadům rozvoje průmyslu na životní
prostředí. Lidé se obávali zhoršující
se smogové situace, vlivu znečištění životního prostředí na novorozené děti a dopadů masivního používání pesticidů a dalších chemikálií
na kvalitu potravin a zdraví lidí. 

Rozpoznávání sazenic zeleniny nebylo snadné, ale budilo značný zájem

Náměstí se v krásném počasí dětmi zcela zaplnilo

ní bylin podle čichu nebo určování
zvířat podle zvuků.
„Každoročně se akce účastí stovky
dětí ze škol i veřejnosti, které si pomocí
vědomostních kvízů a praktických ukázek mohou prohloubit své znalosti o přírodě. Chceme v nich probudit zvídavost
a zájem o dění kolem nich,“ řekla radní pro školství Jaroslava Suková.
(TOP 09).

Školáci si zdokonalovali sociální
dovednosti
V rámci projektu Zdravé děti
na Trojce, který kromě pohybových
aktivit sleduje i duševní rozvoj dětí
a žáků škol zřízených MČ Praha 3,
umožnilo vedení ZŠ Cimburkova
všem žákům 2. stupně zúčastnit se
přednášek a workshopů s tématem
multikulturního soužití. Pod vedením speciálně proškolených lektorů
z organizace Slova 21 žáci absolvovali kromě teoretické části i interaktivní zapojení. „Naším cílem bylo podpořit rozvoj sociálních a občanských
dovedností,“ informoval učitel školy

Richard Šťastný. „Jde o dlouhodobou
spolupráci naší školy s organizací Slovo
21 v rámci projektu Inspirace pro inkluzi na pražských školách,“ dodal.
Žáci mají možnost vžít se do jiné
role, kterou vyžaduje navozená situace, a díky dialogu se podílejí
na průběhu procesu vlastními myšlenkami, náměty a nápady. Nedílnou součástí programu je i snaha
obhájit svoje názory před ostatními
účastníky a pojmenování prožitků
a nových dovedností. 
-red-

Pouze přeneseně je možné
říci, že žáci 3. třídy ze ZŠ
nám. J. z Poděbrad poskytli první pomoc, protože se
jednalo o výukový program
v rámci projektu Zdravé
děti na Trojce. Školu navštívili členové Zdravotnické
a záchranné služby EU (soukromá

sedkyně pro propagaci, tisk a práci
s mládeží.
Den Země si evidentně a nastálo
našel pevné místo v kalendáři akcí
pořádaných naší městskou částí
a jeho obliba stále roste, což je dobrá zpráva do budoucna, která říká,
že mladým lidem není stav naší planety lhostejný.
Partnerem celé akce byl opět časopis ZAHRÁDKÁŘ, jenž se řadí
k nejčtenějším časopisům u nás, zabývajících se zahradou a pěstováním
ovoce, zeleniny a květin. 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Žáci poskytovali první pomoc

Pod vedením lektorů z organizace Slovo 21 rozvíjejí žáci sociální a občanské dovednosti
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Nechyběly ani minidílny, kde si
mohly děti prakticky a pod odborným vedením ověřit své dosavadní přírodovědné znalosti a získat
nové dovednosti. Zaujaly i ukázky soutěže Mladý zahrádkář, která
patří mezi nejobsáhlejší a nejstarší
vědomostní soutěže tohoto typu.
Poprvé byla vyhlášena v roce 1977
a uskutečnila se na místní úrovni,

v roce 1981 se pak sjela soutěžní
družstva z 12 okresů na první celostátní soutěži.
„Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez
ohledu na to, zda jsou organizovány
v kroužcích při základních organizacích,
územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců. V tom nám
velmi pomáhají akce jako je právě Den
Země, které posilují u dětí zájem o přírodu a ochranu životního prostředí,“
řekla Vlasta Ambrožová, místopřed-

společnost složená z lékařů a profesionálních sester),
kteří žákům názorně předvedli ošetření různých zranění, a děti si na vlastních
tělech vše vyzkoušely. K oblíbeným pomůckám patřil
František, plastová ﬁgurína,
na které děti trénovaly masáž srdce.

„Projekt Zdravé děti na Trojce je od
září loňského roku realizován různými
formami ve všech mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 3,“
informovala radní pro školství Jaroslava Suková (TOP 09). V ZŠ nám.
J. z Poděbrad bude pokračovat kurzem základní první pomoci, který
absolvují žáci 7. ročníku v rámci preventivního programu Městské policie hlavního města Prahy. 
-red-

Park U Kněžské
louky zkrásní
Praha 3 připravuje celkovou obnovu parku U Kněžské louky. Cílem
revitalizace je vytvoření příjemného, klidového parku s dominantními štěrkovými záhony, které budou
atraktivní téměř po celý rok. „Měl
by vzniknout přehledný prostor, dostatečně vybavený mobiliářem se zřízením
hřiště pro malé děti,“ uvedl místostarosta pro oblast životního prostředí Jan Materna (TOP 09). Kvalitní
vzrostlé stromy zůstanou zachovány a dojde k výsadbě nových. Socha
„Milenci“ od Miroslava Jiravy, která
je majetkem Národní galerie, bude
přemístěna z trávníku vedle obchodu do centrální části parku, kde se
stane vhodnou dominantou. Novou

Vizualizace nové podoby Kněžské louky od Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Land05

úpravou vznikne prostor využitelný
především místními obyvateli včetně starší věkové kategorie. Zvýšená
atraktivita parku, která zřejmě povede k většímu využívání lidmi z okolí,

a přehlednost prostoru, na niž je kladen důraz, by měla přispět k snížení
výskytu sociálně nežádoucích jevů
a vrátit parku jeho původní účel. 
-red-

zpravodajství

Odhalením pamětní desky Jaroslavu
Foglarovi oﬁciálně zahájil
Rok Rychlých šípů
Na fasádě domu v Křišťanově ulici 18 na Žižkově,
kde dlouhá léta žil spisovatel a skautský vůdce
Jaroslav Foglar (Jestřáb), můžete vidět pamětní desku
připomínající jeho život.

U

místění pamětní desky
iniciovala radnice Prahy 3 a její starostka Vladislava Hujová desku
také slavnostně odhalila ve čtvrtek
5. dubna. Spolu s ní odkryli desku
také starosta Junáka Josef Výprachtický (José) a předseda správní rady
Skautské nadace Jaroslava Foglara
Tomáš Šídlo (Pascal).
Starostka Vladislava Hujová
(TOP 09) vidí velký smysl v připomínání Foglara a jeho myšlenek.
„Věřím, že odkaz Jaroslava Foglara děti
vychovává k čestnosti, zodpovědnosti
a kamarádství,“ uvedla. Podobně se
vyjádřil i starosta Junáka Josef Výprachtický, který ocenil spisovatelův význam pro skautské hnutí. „Je
viditelným symbolem tisíců dobrovolníků, kteří vedou nebo v minulosti vedli
naše oddíly,“ uvedl. Foglarovo dílo
podle něj hrálo velkou roli i v době
komunistického režimu, kdy bylo
hnutí zakázáno. Mladí lidé se díky

němu mohli o existenci skautingu
dozvědět alespoň z knih. „Přijde
nám symbolické odhalením desky odstartovat oslavu narozenin nejslavnějších Foglarových příběhů,“ uvedl Tomáš Šídlo a dodal: „Chtěli bychom
toto jubileum nejen oslavit, ale jde nám
především o to přiblížit tyto příběhy
dnešní generaci mladých čtenářů.“
Spisovatel se skautskou přezdívkou Jestřáb žil v žižkovském domě
s číslem popisným 18 v letech 1978
až 1999, kdy zemřel. Byt stejně jako
autorská práva ke svému dílu odkázal nadaci, ve které byl předsedou.
Ta však krátce po jeho smrti kvůli
nedodržení zákona zanikla a o dědictví se zároveň přihlásil Foglarův
synovec. Následovaly vleklé soudní
spory, dědictví však nakonec skončilo u nástupnické Skautské nadace Jaroslava Foglara. Ta v loňském
roce získala i spisovatelův byt, který
byl téměř 18 let zapečetěný. Po domluvě s nadací si ho mohou přijít

Jaroslav Foglar byl 3. července
1992 jako první zapsán do Knihy
cti Prahy 3. Byl významnou osobností skautského hnutí. Velkou
část života vedl chlapecký oddíl
Pražská dvojka a jeho výchovným
programem se inspirovalo několik generací skautských vedoucích. Za svůj život napsal 30 knih,
mezi které patří Rychlé šípy, Hoši
od Bobří řeky, Chata v Jezerní kotlině, Záhada hlavolamu a mnoho
dalších. V roce 2007 byla podle
jeho díla pojmenována ulice v Praze 1 u Haštalského náměstí. Nese
název Ve Stínadlech podle čtvrti
z knih o Rychlých šípech. 
prohlédnout i zájemci z řad veřejnosti, tak jako asi 50 šťastlivců, kteří po skupinkách využili tuto možnost hned po slavnostním aktu. 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Antigrafﬁti program už běží naplno
Antigrafﬁ ti program na území
Prahy 3, který spustila žižkovská
radnice, slouží k odstraňování
nelegálních grafﬁti z fasád soukromých domů, které nejsou ve
vlastnictví městské části. Prozatím
je podepsáno 881 smluv s majiteli
nemovitostí. Program je však nadále aktivní, hlásit se do něj mohou
i další zájemci. Čištění již probíhá
bez omezení.
„Nejprve jsme dlouho čekali na závazná
stanoviska odboru památkové péče
MHMP, abychom s čištěním mohli vůbec
začít, poté nás brzdily nízké teploty, které
vydržely až do konce března. Nyní už ale
nestojí nic v cestě tomu, abychom mohli čistit v takovém rozsahu, v jakém jsme
plánovali,“ upřesnila starostka Prahy 3
Vladislava Hujová (TOP 09).
Do současné doby bylo vydáno
499 stanovisek na domy v městské památkové zóně a 158 stanovisek na domy v ochranném pásmu

Slavnostní odhalení desky, zleva: Josef Výprachtický, Vladislava Hujová, Tomáš Šídlo

Rok Rychlých šípů
První díl komiksu Rychlé šípy byl
otištěn 17. prosince 1938 v časopisu Mladý hlasatel. Autorem příběhů byl spisovatel Jaroslav Foglar,
ilustrátorem Jan Fischer. Skautská
nadace Jaroslava Foglara připravuje na oslavu 80. narozenin legendárního komiksu slavného spisovatele
od jara 2018 do jara 2019 množství

Lidé se v anketě vyjadřovali
k umístění kavárny v parku
Židovské pece. Většina hlasujících
je pro
Obliba jednoho z nejkrásnějších
parků Židovské pece stále stoupá.

Seifertova 69 před a po vyčištění

městské památkové rezervace. V
loňském roce došlo k odstranění
nápisů na 23 domech v městské památkové zóně a 50 domů v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Celkem 18 domů již bylo
čištěno opakovaně, ke dvěma domům vyjel antigraﬃti tým i více
než pětkrát. K opakovanému čištění dochází do 48 hodin od nahlášení majitelem nemovitosti, aby bylo
čištění co nejefektivnější, v ostatních případech se tak děje bez zbytečného odkladu dle stanoveného
harmonogramu.

akcí, které spojila pod názvem Rok
Rychlých šípů. Připomíná si tak nestárnoucí dobrodružství pětice hochů a jejich psích přátel i bratrstva
nepřejícníků. Speciálně pro tuto příležitost vzniklo i logo Rychlých šípů,
které navrhl graﬁk Martin Pecina jako
spojovací článek těchto akcí. 

Do konce srpna by měly být
vyčištěny
všechny
přihlášené
nemovitosti.
V „antigraﬃti týmu“ pracuje jeden dispečer a dalších deset pracovníků v terénu, kteří k událostem
vyjíždění nejčastěji po dvojicích,
v závislosti na rozsahu znečištění.
Každá dvojice vyčistí za den průměrně 20 m² plochy, celkem je tedy
cca 100 m² vyčištěné plochy denně.
Chladné březnové počasí čištění
příliš nepřálo, protože používané
metody, které jsou schválené odborem památkové péče MHMP, jsou
efektivní až při 8°C. Kromě všedních dní je čištění někdy prováděno
i o sobotách, pokud je příznivé počasí. Od počátku ledna do 20. dubna bylo vyčištěno 129 domů. Zatím
největší plocha, která byla čištěna
na zdech domu, se nacházela na
rohu ulic Seifertova 69 a Víta Nejedlého a činila 144 m². 

V příštích letech by měl proto projít postupnými úpravami, které jej
mimo jiné připraví na další očekávanou zvýšenou návštěvnost spojenou s výstavbou obytné zástavby
na jeho jižním předpolí. Záměrem
městské části je nově park doplnit
o zázemí pro návštěvníky, které zvýší jeho pobytový komfort jako např.
mobiliář, veřejné osvětlení atd. Zdali je vhodné park vybavit také ma-

lou kavárnou, která by posloužila zejména dětským návštěvníkům
a jejich dospělému doprovodu, se
ptala radnice občanů v anketě, která probíhala na webových stránkách městské části. 352 hlasujících
považuje záměr na zřízení malé kavárny za vhodný, 63 hlasujících se
vyslovilo proti němu. Kavárna s kapacitou cca 30 míst k sezení by byla
umístěna mezi dětskými hřišti ve východní části parku a její součástí by
byly také veřejné toalety. 
-red-

-redBiskupcova 1 před a po vyčištění

Vizualizace znázorňující možnou podobu kavárny
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Praha 3 si tradičně připomene 73. výročí
Pražského povstání a konce 2. světové
války. Na Pražačce
Aktivity protinacistických odbojářů se odehrávaly na celém území Prahy, což samozřejmě
zahrnovalo i naši městskou část (tehdy označovanou jako Praha XI, kterou tvořilo území
bývalého okresního města Žižkov a obcí Hrdlořezy a Malešice).

P

o vypuknutí Pražského povstání proti okupantům dne
5. května 1945 se povstalcům na mnoha místech Prahy podařilo odzbrojit či dočasně izolovat některé německé jednotky.
Na Žižkově se silným bodem odporu stala kasárna příslušníků jednotky „V. Sturmbann der SA – Standarte Feldherrnhalle“ pod velením
Adolfa Horsta Zimmermanna, která
byla od roku 1943 dislokována v objektu dnešní Základní školy Na Pražačce. Již 5. května 1945 zavlekli nacisté do kasáren na osm desítek
rukojmích, z nichž některá – chycená se zbraněmi v rukou, ale i bez
nich – mučili na dvoře a posléze zastřelili. Uvnitř kasáren docházelo
k tragickým událostem, neboť mladí
nacisté bez ohledu na celkovou situaci Třetí říše i nadále mučili a popra-

vovali rukojmí, včetně zajatých pražských četníků. Dne 7. května 1945
v ranních hodinách zastřelili dokonce štábního strážmistra Václava Bečváře, který do kasáren vstoupil s bílou vlajkou jako vyjednavač.
Celkový počet zavražděných dosáhl
podle svědků asi čtyř desítek osob.
Oběti posledních okamžiků války
z naší městské části dodnes připomíná řada pamětních desek na žižkovských domech a také na dnešní Základní škole Na Pražačce. Dnes již
asi nikdo nezjistí, kolik lidí zemřelo
během květnových bojů v Praze a jejím okolí celkem. Všechny padlé se
ani nepodařilo identiﬁkovat. Historikové odhadují, že si Pražské povstání vyžádalo až 4 000 obětí v Praze a dvojnásobný počet mimo hlavní
město. O život tehdy přišlo přes
1 500 českých civilistů (včetně žen

ĚS T S KÁ Č ÁST PRAHA 3
si Vás dovoluje pozvat
na

pietní akt u příležitosti
73. výročí ukončení II. světové války
dne 4. května 2018 v 11 hodin
na nádvoří Základní školy Pražačka,
Nad Ohradou 25/1770, Praha 3

www.praha3.cz

a dětí), asi 1 000 Němců, 692 vojáků
Rudé armády a na 300 vlasovců, kteří přešli v posledních dnech na stranu českých povstalců a zaútočili

na německé jednotky. „Hrůzy války
a hrdinství našich obyvatel nesmí být nikdy zapomenuty, proto si každý rok tyto
události připomínáme,“ uzavírá mís-

tostarosta Alexander Bellu (ODS).
Pietní akt v Základní škole Na Pražačce začne 4. května v 11 hodin. 
-red-

V galerii Atria pravidelně najdete to nejlepší z mladé české výtvarné tvorby
Příspěvková organizace MČ Praha 3 Za Trojku dlouhodobě představuje v Atriu na Žižkově elitu
mladých nadějných výtvarníků.
Galerie zde každý měsíc prezentuje výběr z toho nejlepšího, co naše
výtvarná scéna nabízí.
Výstavní síň Atria na Žižkově vznikla jako moderní prostor spojený se
zázemím a odsvěcenou barokní kaplí, fungující jako koncertní sál, už
v r. 1984, kdy skončila dostavba
a první rekonstrukce tohoto kulturního komplexu. Od té doby v galerii
probíhaly výstavy, které měly ty nejrozmanitější podoby, především
však zde bylo prezentováno umění
spíše regionálního rázu. To se ale výrazně změnilo tehdy, když se
v r. 2016 stala provozovatelem Atria
příspěvková organizace Za Trojku.
Do Atria se teď chodí za kvalitními výtvarnými díly a nadějnými tvářemi české výtvarné scény. Prezentují jej zde především mladí, výrazní,
zajímaví umělci, které bezesporu
očekává pozoruhodná budoucnost.
Organizace Za Trojku nezaměstnává kurátora. Proto byl zvolen
za účelem výběru vystavujících skutečně odborný a transparentní způsob, a to tak, aby šanci dostali ti nejlepší. V r. 2016 byl vyhlášen první
Open call (Otevřená výzva) pro
Atrium. Umělci tak dostali šanci posílat přihlášky s profesními údaji, s dokumentací chystaného projektu a ukázkou svých prací. Při selekci
zasedala komise, složená z těch nejRADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2018

zkušenějších kurátorů, galeristů a jiných odborníků na umění. Každý

moderní bydlení. A nejen to. „Pro investování do umění jsou díla mladých

doucna mnohonásobně získá na ceně.“
Většina investorů ve světě tento způsob doporučuje a vidí kvalitní čerstvé absolventy uměleckých škol téměř jako sázku na jistotu. A kam
jinam si přijít vybrat než do galerie,
která nabízí odborníky uznávané
mladé umělce – tedy do Atria.
V Atriu je z čeho vybírat. Návštěvníci měli např. možnost vidět díla
Michala Pustějovského, Jana Boháče, Alžběty Kočvarové, Markéty
Souhradové, Adély Waldhauserové,
Ondřeje Vinše a mnoha dalších.
V současnosti se můžete ještě pár dní
přijít potěšit vynikající tvorbou Soﬁe Švejdové, která Atrium zařadila
do svého diáře hned poté, co prezentovala svá díla v New Yorku. Její výstava zde končí 7. 5. Hned 9. 5.

v 19.00 je veřejnost zvána na vernisáž výstavy Ondřeje Roubíka s názvem Ženy. Svá díla spolu s ním
představí i Lenka Chánová. Expozice reﬂektuje dvě linie intimity,
v nichž autoři společně odhalují
komplexní prostor pro vnitřní i vnější nahotu člověka. Oba autoři se zde
doplňují odlišnými, pro ně charakteristickými, rukopisy malby.
Princip vernisáže výstavy dramaturgie založila opět na rovnocenném
propojení výtvarného umění s hudbou. I tentokrát uslyšíte mladé progresivní muzikanty, jejichž vystoupení vždy koresponduje se stylem
výtvarného pojetí autorů malby.
Vstup do galerie je pro návštěvníky
zdarma. 
-red-

Ukázka z tvorby Lenky Chánové

měsíc se zde proto můžete setkávat
se jmény, která už si ve výtvarném
světě vybojovala své místo a jejich
hvězda stále stoupá.
Vidět díla mladých umělců může
být ale nejen pastvou pro oči a potěšením duše, ale je zde vhodné rovněž
přemýšlet nad kvalitním interiérovým či exteriérovým doplňkem pro

umělců s potenciálem to nejlepší, co můžete zvolit. Málokdo má ﬁnance na koupi
originálu Andy Warhola nebo třeba Jana
Zrzavého,“ říká místostarosta Alexander Bellu (ODS) a dodává: „Při zakoupení díla nadějného začínajícího
umělce je ale vysoké procento pravděpodobnosti, že investice, která nyní bude
učiněna v rozumných mezích, do bu-
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Náměstí Jiřího z Poděbrad se opět stane
kouskem Asie v centru Prahy
I letos se můžete na náměstí Jiřího z Poděbrad těšit na festival Asie vzdálená a blízká, a to konkrétně
24. května od 10 do 21 hodin, kdy proběhne již třetí ročník této oblíbené kulturní akce.

L

etošní rok se představí celkem 8
asijských zemí, Vietnam, Indonésie, Indie, Korea, Japonsko, ajsko, Čína a Mongolsko,“ upřesňuje místostarosta pro
oblast kultury Alexander Bellu
(ODS). Kromě kulturního programu prezentujícího tradiční i moderní kulturu asijských zemí, budou mít
návštěvníci možnost ochutnat tradiční asijskou gastronomii. Bohatý
výběr určitě pohladí chuťové buňky
všech návštěvníků, včetně vegetariánské nabídky. Příjemné posezení
u vietnamské tradiční překapávané
kávy najdou návštěvníci v kavárně
Trung Nguyen, kde můžou ochutnat taky pravé asijské pivo Tiger.
„Své dovednosti si budou moct návštěvníci vyzkoušet na workshopech japonských šachů, malování batiky a bojových umění. Pro děti bude připraven
dětský koutek s malováním vietnamských
kloboučků a různými tradičními asijskými hrami,“ dodává Alexander Bellu.

Záštitu nad třetím ročníkem akce převzal místostarosta Alexander Bellu

Novinkou letošního festivalu
bude kuchařská show mladých
Vietnamců z Brna, kteří se prezentují pod značkou ZaseRýže. Kromě kurzů vaření vietnamské gastronomie připravují pro české turisty
během jejich návštěvy Vietnamu
okruhy zajímavostí, které běžné
cestovní kanceláře nenabízejí. Pro
individuální turistiku po Vietnamu
zajišťují proškolené vietnamské
průvodce, kteří pomáhají při orientaci turistů ve vietnamském prostředí. Další novinkou je seznámení návštěvníků s moderní hudbou
Asiatů, která se prezentuje jako
K-Pop, kolébkou kterého je Jižní
Korea. V hlavním městě Soulu se
každý rok pořádá celosvětová soutěž K-Pop, na festivalu vystoupí
skupina O.M.G., která v roce 2012
získala první místo. Mladé fanynky určitě potěší vystoupení mladého talentovaného zpěváka Tomáše
Trana, který se letos účastnil soutě-

že Superstar, kterého oblíbeným
interpretem je zpěvák Ed Sheen.
„Během festivalu se návštěvníci setkají s průvodem čínského draka a čínské
kaligraﬁe. Slečny a dámy si budou moct
nechat vytvořit na svých rukách obrázky
malované hennou,“ říká k detailnějšímu programu Alexander Bellu.
Akce opět podpoří projekt Daruj dřeň, daruješ život zaměřený
na získání asijských dárců kostní
dřeně. Festival realizuje spolek
INFO-DRÁČEK z.s. ve spolupráci
s Městskou částí Praha 3, s ﬁnanční
podporou Ministerstva kultury ČR
a Magistrátu hlavního města Praha. Záštitu nad festivalem převzal,
jako již tradičně každý rok, místostarosta Alexandra Bellu. Hlavním partnerem je společnost Vietnam Airlines, která pro návštěvníky
připraví zajímavé soutěže a drobné
dárky. 
-red-

Projekt Po stopách „osmiček“ v Praze 3 připomene založení Karlovy univerzity a úmrtí Karla IV.
Karel IV. vládl od srpna 1346 až
do své smrti v listopadu 1378. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků. Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše
římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem.

rozkládaly na pomezí hory Vítkova
a Vinohrad a táhly se až ke Karlovu.
Na výstavě Po stopách „osmiček“
v Praze 3 je jim věnována část panelu, která připomíná úmrtí Karla IV.
„Je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin, a proto

mu je v našem projektu Po stopách „osmiček“ věnována zvláštní pozornost,“
upřesňuje místostarosta Alexander
Bellu (ODS). Na květen jsou připraveny dvě tematické akce, které návštěvníkům připomenou založení
Karlovy univerzity, výročí jeho úmrtí

a pěstování vinné révy na území dnešní Prahy 3. Návštěvníci se můžou
dále těšit na komentované prohlídky
Karolina, které jsou pořádány ve spolupráci s Karlovou univerzitou.
Všechny akce jsou samozřejmě
přístupné zcela zdarma.

Na další program spojený s těmito výročími se můžete těšit v měsíci
září. O jeho konání a přípravě vás
budeme na stránkách Radničních
novin pravidelně informovat. 
-red-

Karel IV. proslul především založením
univerzity v Praze, která nese jeho
jméno, dále Nového Města pražského

Podobizna Karla IV. na votivním obrazu Jana
Očka z Vlašimi

a zahájením stavby kamenného mostu
přes řeku Vltavu. Mimo Prahu nechal
vystavět hrad Karlštejn, který měl
sloužit k uložení korunovačních klenotů. Spolu s otcem rovněž započali
stavbu Svatovítského chrámu.
Připomínku jeho zakladatelské
činnosti najdeme i na území dnešní
Prahy 3. Konkrétně se váže k roku
1358, kdy zde nechal založit královské vinice. Tyto vinice se historicky
RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2018
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Ulitka a My.Aktivity nově v kempu
My. Aktivity, nezisková organizace nabízející především zajímavé volnočasové programy pro děti
a veřejnost, se přestěhovala na novou adresu. Od února působí v areálu kempu na Pražačce.
Společně s ní se přestěhoval i rodinný klub Ulitka.

N

ové větší prostory nám otevřely více možností. Kemp
Pražačka je tradičním místem, kam chodí rodiny
a maminky s dětmi. Pro některé akce
a činnosti máme možnost si pronajmout
i hřiště sousedního sportovního areálu
nebo jídelnu, a tak rozšiřujeme nabídku
aktivit,“ sdělil ředitel neziskovky Roman Rozbroj s tím, že se rozšíření
zaměřuje zejména na sportovní aktivity. V objektu je k dispozici tělocvična a herna, kde působí dětské
skupiny pro děti již od dvou let. „Děláme hodně pohybových aktivit nejen
pro děti, ale i pro seniory a maminky
s dětmi nebo samostatné děti. Několikrát
v týdnu je k dispozici volná herna, pořádáme cvičení, semináře, pravidelné
i jednorázové akce. Otevřeno je každý
den od 8.30 do 18 hodin,“ dodal.
Novinkou v nabídce My.Aktivity
je projekt Sportovní družiny pro
předškoláky a děti z 1. a 2. tříd základních škol. Jde o pilotní projekt
externí družiny ﬁnančně podpořený
městskou částí. „Třikrát v týdnu nabízíme rodičům dětí z okolních škol a školek vyzvednutí dětí po obědě ze školy,
u nás na ně čekají trenéři a děti se během
odpoledne věnují plavání, míčovým

věnovaný inkluzi. Pořádá workshopy
uměleckých kritiků, výstavy, příměstské sportovní tábory. Čtyři stálé zaměstnance doplňují desítky externistů a dobrovolníků, kteří se podílejí
hlavně na zajištění volné herny a tradičních jednorázových akcí.
My.Aktivity a RK Ulitka působí
v Praze 3 od roku 2011. Před stěhováním byla v nájmu v areálu DDM Ulita, kde působila jako rodinný klub doplňující aktivity DDM. V areálu mimo
jiné vybudovala s přispěním nadace
Via komunitní zahradu Krejcárek.
„Jsme rádi, že jsme našli vhodný prostor
Několikrát v týdnu je k dispozici volná herna

sportům, atletice i gymnastice. Postaráme se i o zdravou svačinu a pitný režim,“
vysvětluje Rozbroj. Projekt zatím
zaujal rodiče dětí z okolních škol
a školek Jeseniova, Pražačka, Jarov
a Žerotínova. Další oblastí, ve které
chce My.Aktivity rozšířit svou nabídku, jsou akce pro seniory. V rámci projektu Trojka pro seniory by se
měly aktivity rozrůst o cvičení pro
seniory, ale též o některé nadstandartní služby kadeřníka, pedikérky
nebo o masáže.

„Lidé na veletrhu opět najdou pestrou nabídku organizací, jejichž služby mohou
lidé ocenit v jakékoli životní etapě,“ říká
David Gregor (ČSSD) místostarosta
pro sociální oblast za Prahu 3, která
je pořadatelem Veletrhu. Návštěvníci
budou mít možnost seznámit se s na-

bídkou a činností jednotlivých organizací, vyzkoušet si zajímavé činnosti, hry a zážitkové programy, ochutnat
nebo si odnést některý z výrobků, ale
připraven bude také doprovodný
program s řadou hudebních, tanečních a divadelních vystoupení. Rodiče s dětmi mohou načerpat řadu inspirací a zábavy u stánků rodinných
center, jako jsou Nová Trojka a Paleček a v autobuse Uličník organizace
R-Mosty. Svoje stánky zde budou mít
i pacientské organizace – například

Z pestré nabídky činností lze vybírat na stránkách www.myaktivity.cz
a www.rkulitka.cz. Organizace se
kromě rodinných aktivit věnuje i aktivitám inkluzivním. V rámci evropských projektů Rodina pro rodiny
a Mosty se věnují začleňování sociálně znevýhodněných, samoživitelek
a rodin cizinců do života společnosti,
organizuje kurzy češtiny cizinců jak
dospělých tak malých dětí, s herci
z DAMU vytvořila speciální představení a metodický materiál pro školky

společnost ERGO Aktiv s jejich „Polívkovou smrští“, která pomáhá lidem po mozkové příhodě, a sdružení
pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma HELP. Možnosti,
jak trávit volný čas, ale i poradenství
v sociální oblasti, nabídnou seniorům
pracovníci
Pečovatelského
domu Praha 3 a Mezi námi. Chybět
nebudou ani organizace na podporu
integrace cizinců nebo lidí bez domova. 
-red-

na veletrh sociálních a návazných
služeb na Praze 3
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Lidé z Prahy 3 si mohou jít zdarma
zaplavat do bazénu na Pražačce.
Díky plavenkám, které jim městská
část poskytuje v rámci projektů
Trojka pro seniory a Trojka pro rodiny s dětmi.
„Jsem rád, že během prvních dvou měsíců od zahájení projektu Praha 3 vydala
již tři stovky plavenek. Zájem je velký zejména mezi aktivními seniory,“ uvedl
místostarosta pro oblast investic
Ivan Holeček (ČSSD).
Plavenky mohou zájemci využít
ve vnitřním bazénu areálu Pražačka
v časech k tomu určených. Senioři
v úterý, středu a čtvrtek od 12.00
do 12.45 hod. Pro rodiny s dětmi jsou
připravené termíny ve stejných dnech

Pod záštitou radní pro sport Ireny
Ropkové (ČSSD) se od 10 do 17 hodin v sobotu 9. června 2018 na Vítkově uskuteční akce Koloběžka
Cup, kterou pořádá Nadace Jedličkova ústavu v Praze. Pro dětské
i dospělé návštěvníky budou u památníku připraveny závody na koloběžkách a další zajímavé aktivity
s cílem podpořit děti a mladé lidi
s trvalým zdravotním postižením.
Loňský ročník v roce 2017 zaznamenal pozitivní ohlas na veřejnosti
a zájem návštěvníků, díky kterému
se podařilo pro cílovou skupinu
zdravotně handicapovaných vy-

14.00 – 18.00 hodin

veletrojka_2018_FHD_naocich.indd 1

Foto My.Aktivity

od 18.15 do 19.00 a ještě v pátek od
14.30 do 15.00. Plavenka je k dispozici
vždy jedna na týden a je možné si každý týden dojít pro novou. Kupon se
přiděluje vždy na konkrétní den a čas
dle možností a zájmu uživatele.
Na každý den je k dispozici vždy 20
kuponů pro seniory a 13 ks pro rodiny.
Jak získat plavenku? V budově
radnice na adrese Havlíčkovo nám.
700/9, 1. patro, dveře č. 116 v těchto
hodinách: Po a St: 13.00–16.00, Út
a Čt: 9.00–12.00. „Jedinou podmínkou pro vyzvednutí plavenky pro rodiny,
je trvalý pobyt v Praze 3. U seniorů se
k tomu přidává ještě věk nad 65 let,“ vysvětluje místostarosta pro sociální
oblast David Gregor (ČSSD). 
-red-

Zavítejte na KOLOBĚŽKA CUP

5. 6. 2018
96783='$50$

V objektu se nachází i tělocvična, kde působí dětské skupiny pro děti již od dvou let

O plavenky zdarma je zájem

Zástupce starostky MČ Praha 3 David Gregor si vás dovoluje pozvat

ZZZSUDKD൮F]
SUDKD൮F]

Katka Maršálová

Foto Radko Šťastný

Seznamte se s nabídkou sociálních služeb díky
Veletrojce
Pátý ročník Veletrhu sociálních
a návazných služeb Veletrojka se
letos uskuteční 5. června na náměstí Jiřího z Poděbrad od 14
do 18 hodin.

a můžeme zůstat v Praze 3, neboť jsme organizace, která tu dlouhodobě působí a je
dlouhodobě podporovaná městskou částí
formou dotací,“ dodal Roman Rozbroj.
„Jsem nesmírně ráda, že je naše městská
část sídlem celé řady organizací, které se
aktivně zapojují do organizace různorodých sportovních a volnočasových aktivit
pro rodiny s dětmi i seniory. Spolupráce
s My.Aktivity i rodinným klubem Ulitka je
příkladem jednoznačně přínosné spolupráce mezi městskou části a neziskovým
sektorem,“ uvedla radní městské části
pro sport Irena Ropková (ČSSD). 
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brat částku v hodnotě stovek tisíc
korun.
Nadace Jedličkova ústavu podporuje vedle svých absolventů rovněž
žáky, studenty a mladé lidi se zdravotním handicapem a všestranně usiluje
o jejich integraci do společnosti. Koloběžky jsou spolu s koly jedním
z nejlepších aktivních dopravních
prostředků, které vedou k pěstování
atletické zdatnosti. Jejich využití je
spolu s in-line bruslením a cyklistikou
na strmém vzestupu. Více informací
a registraci na závody naleznete na
stránkách www.kolobezkacup.cz. 
-red-

zpravodajství

Paleček oslavil 11. narozeniny
Již 11 let poskytuje rodinné a komunitní centrum Paleček programy rodinám s dětmi a v Praze 3
je vyhledávaným rodinným centrem.

K

romě pestré nabídky kurzů pro děti od narození
do 8 let mají rodiče s dětmi k dispozici vybavenou
hernu s kavárnou a WIFI připojením
zdarma, kde se konají semináře, besedy a workshopy pro dospělé, ale i rodinné narozeninové oslavy, tvůrčí dílny a Palečkova letní školka. „Našich
služeb využilo od našeho vzniku celkem
50 813 dětí, rodičů, prarodičů,“ uvedla
ředitelka centra Jana Lišková.
K narozeninám Palečku přišel popřát i místostarosta pro sociální oblast David Gregor (ČSSD), neboť rodinné
centrum
ve
spolupráci
s orgánem sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD) pořádá kroužky a kurzy pro sociálně znevýhodněné rodiny,
zprostředkovává vzdělávací semináře
i odlehčovací aktivity pro pěstouny,
zajišťuje příměstské soboty a letní tábory pro pěstounské děti a děti ze sociálně znevýhodněných rodin, pořá-

dá sbírky hraček a oblečení. To vše
s ﬁnančním přispěním Prahy 3. Paleček se zaměřuje také na poradenské
služby, mezi výjimečné patří napří-

klad poradna pro slaďování profesního a rodinného života, a také psychologické poradenství pod vedením
Dr. Hudce. „Jsou to služby, kterou využí-

Jedenáct svíček na narozeninovém dortu centra Paleček.

vají klienti OSPOD z Prahy 3 i ostatní rodiny žijící na Praze 3 zdarma. Máme obrovskou poptávku, protože odborníků
psychologů, kteří takové poradenství děla-

K narozeninám Palečku přišel popřát ředitelce centra Janě Liškové i místostarosta pro
sociální oblast David Gregor (ČSSD)

jí je málo,“ uvedla Lišková. Kompletní
nabídku aktivit Palečku najdete
na www.rcpalecek.cz. 
Text a foto Katka Maršálová

Rekonstrukce Roháčova 34–44 zahájena
Na základě harmonogramu objednaných stavebních činností se naplno rozběhly rekonstrukční práce
v rámci akce „Oprava panelových
domů Roháčova 34–44.
Stavba byla oplocena a okolo předmětných domů stojí již takřka polovina fasádního lešení. V uplynulém období proběhlo zařízení
staveniště a v prázdných nebytových prostorách byly zřízeny kanceláře stavby. Zároveň byly uvolněny garáže a vymezeny koridory pro
přístup nájemců do jednotlivých
domů.
Po vyklizení nebytových prostor
jsou v současnosti v plném proudu
bourací práce a následná likvidace
suti. Byla provedena ta část výkopo-

vých prací souvisejících s přeložkami inženýrských sítí.
V současné době probíhá demontáž vzduchotechnických zařízení
včetně klempířských prvků na střechách objektů. Rozběhly se i práce
na montáži fasádního izolantu.
Prováděcí ﬁrma provedla, respektive provádí, celé spektrum
dalších prací souvisejících s harmonogramem objednaných stavební
činností. Namátkou možno zmínit
práce tesařské, truhlářské a zámečnické, včetně nezbytných prací pomocných.
Subdodavatelé mající na starosti
dílenskou výrobu realizují konstrukční prvky jako je kupříkladu
zábradlí na lodžie dotčených domů
a průběžně jsou kontrahovány sub-

dodávky dalších potřebných profesí. „Je zřejmé, že po dobu oprav budou
nájemníci obtěžováni zvýšenou prašností, hlukem a dalšími nepříjemnými
vlivy, které s sebou stavební činnost nutně přináší. Vzhledem k těmto skutečnostem bude všem nájemcům, kterých se
stavební činnost dotkne, přiznána částečná sleva na nájemném. Věřím však,
že toto dočasné nepohodlí bude vyváženo nesporným zlepšením kvality a úrovně jejich bydlení,“ uvedl místostarosta Ivan Holeček (ČSSD), do jehož
gesce investice spadají.
Dokončení realizace oprav domů
Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 je i s
překonáním
zimního
období
2018/2019 a dokončením přejímky
předpokládáno na začátek roku
2019. Při příznivém termínu vyřízení

Roztančený parket v Olšance

Foto Radko Šťastný

vštěvnost. Kongresový sál hotelu
Olšanka se zaplnil hned po čtrnácté
hodině a sváteční nálada panovala
až do závěru.
Vstup na akci byl již tradičně
zdarma a je dobře, že městská část

kolaudačního řízení by privatizace
mohla být zahájena ve 2. čtvrtletí
roku 2019. Rozpočet této rekon-

strukce dosahuje částky 133 mil. korun. 
-red-

Porušení pořádku v ulicích hlaste
strážníkům

Na svoje mladá léta zavzpomínali
senioři v Kongresovém sálu hotelu
Olšanka, kde se konalo 24. dubna
další Taneční odpoledne s Žižkovankou, první v letošním roce.
Přítomné pozdravil místostarosta
David Gregor (ČSSD), který taneční
odpoledne pravidelně navštěvuje
a s některými dámami si i zatančil.
Známé a oblíbené šlágry zněly seniorům z Prahy 3 v podání oblíbeného Petra Soviče a jeho Žižkovanky,
která se řadí mezi nejstarší tuzemské
dechové orchestry. Tančilo se v duchu polky, valčíku nebo mazurky.
Petr Sovič v úvodu připomněl, že
letos je to již 18. sezona, kdy třetí městská část, v rámci akcí připravovaných
pro seniory, společně s Žižkovankou
pořádá tato Taneční odpoledne.
Lze tedy říci, že tato akce se právem řadí mezi ty tradiční a oblíbené,
o čemž svědčí pravidelně vysoká ná-

Foto Radko Šťastný

pamatuje na své starší spoluobčany
a připravuje pro ně tyto kvalitní společenské akce, nyní pod hlavičkou
projektu Trojka pro seniory. 
-red-

Konec zimního období mimo jiné znamená, že se problematika bezdomovectví více přesouvá do parků a do ulic.
V Praze 3 se to týká parků u Ohrady,
Viktorky Žizkov, Olšanského náměstí,
na konečné zastávky Spojovací, kde se
lidé bez domova obvykle zdržují.
„Pokud budou občané svědky zjevného
porušování veřejného pořádku, mohou se
obracet na městskou nebo státní policii.
Strážníky mohou požádat o pomoc v případě, že budou svědky znečišťování veřejného
prostranství, pití alkoholu na zakázaných
místech, nebo rušení nočního klidu,“ doporučuje místostarosta pro sociální oblast David Gregor (ČSSD).
Praha 3 se ve spolupráci s organizací Naděje věnuje pravidelným terénním hlídkám. Sociální pracovník
a zdravotník dvakrát týdně kontrolují
frekventovaná místa a lidem bez domova poskytují základní servis a infor-

mace o možnostech pomoci. Měsíčně
uskuteční v průměru stovku kontaktů.
V zimním období byla osobám bez
přístřeší k dispozici noclehárna Vackov, která poskytla během čtyř měsíců
pomoc čtyřem stovkám klientů. Celkový počet noclehů za toto období čítal osm tisíc, v průměru 60 osob
za noc. Ubytovaní dostávali teplý čaj,
měli k dispozici sprchu a v případě
potřeby si mohli vyměnit oblečení.
Ubytovnu provozuje hlavní město
ve spolupráci s organizací Naděje
na území městské části. S tím se pojí
negativní dopady do MHD při dojíždění těchto osob do ubytovny hromadnou dopravou a stížnosti občanů.
Praha 3 se tímto zabývá, a již pro další
sezonu chce vyjednat s dopravním
podnikem posílení linek MHD na trase k noclehárně. 
-redRADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2018
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Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 12. 4. 2018 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal místostarosta Ivan Holeček

Na vítání občánků dne 26. 4. 2018 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal místostarosta David Gregor

Jubilejní svatby
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17. dubna proběhl na radnici městské části obřad jubilejních svateb. Vedla ho místostarostka Lucie Vítkovská (ODS). Své jubilejní výročí oslavili tito manželé:
Zlatá svatba
Hrabánkovi, Janouškovi,
Jedličkovi a Landovi

kvďten
    ~WHUêVWĜHGDþWYUWHNRGGR
3ODYHPHV7URMNRXSURVHQLRU\
Areál na Pražaþce, Za Žižkovskou vozovnou 19

Kamenná svatba
Librovi, Žákovi
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Smaragdová svatba
Toušovi

Sraz ve 14:00 u dolní stanice lanové dráhy.

 VWĜHGDRG
äLåNRYHPVNYt]HP±äLåNRYHPSREêYDOpGUiåQtFHVWČ

Diamantová svatba:
Budilovi a Staňkovi

Sraz ve 14:00 v SeifertovČ ulici, pĜed domem þ. 3 poblíž železniþního viaduktu.

 ~WHUêRGGR
-D]]RYpWDQHþQtRGSROHGQHSURVHQLRU\ – hotel Olšanka, Táboritská 23
 VWĜHGDRG
äLåNRYHPVNYt]HP±2OãDQVNpKĜELWRY\,
Sraz ve 14:00 v ulici Vinohradská, pĜed hlavní branou na hĜbitov.

Z redakční pošty
Vážená redakce,
již delší dobu není v provozu lékárna Olšanka v Táboritské ul. Kromě toho, že tato služba chybí obyvatelům bližšího okolí (zejména
seniorům), vyskytuje se i další problém.
Schody do lékárny obsadili tak říkajíc „lidé
bez přístřeší“, kteří prostor před vchodem
do domu č. 26 nejen zaměňují s veřejnými
záchody, ale také dělají ostudu celé čtvrtí.
Celý den tam posedávají, popíjejí alkohol,
pokřikují na kolemjdoucí, kontrolují automat
na jízdenky, který používají cizinci a jiní hosté
hotelu Olšanka, zda tam náhodou nezůstaly
mince. Zdánlivě nic trestného nedělají, ale
neměla by Městská policie kromě toho, že
je občas na chvíli vykáže, dělat něco víc?
Každopádně je to velice špatná vizitka nejen
pro cizince, ale i pro nás všechny, co tu
bydlíme.

Dobrý den,
Každý den chodím kolem úřadu na Seifertově ulici, na jehož fasádě visí tři špinavé,
nefunkční obrazovky. Když jsem se zajímala
o jejich původ, zjistila jsem, že šlo o informační tabule instalované v rámci tzv. Chytrého města.
Ráda bych se touto cestou zeptala, zda je
toto to tzv. Smart City, které nám radnice už
4 roky slibuje. Na webu Prahy 3 jsem k tomu
našla článek z listopadu 2016, který se jmenuje „Zavádění koncepce Smart City na Praze 3 zdárně pokračuje“. Z něhož krátce cituji:
„Praha 3 je v zavádění této koncepce do praxe lídrem,“ říká Alexander Bellu, který má
na starosti vedení tohoto projektu v Praze 3.“
To je poslední článek na téma Smart City.
Ráda bych se také dozvěděla, kolik nás tato
agenda stála, abych si udělala představu,
jak moc chytrá investice to od města byla.
Děkuji,
Eva Gurná

 VWĜHGDRGGR
2SHUHWND – ObĜadní síĖ žižkovské radnice, Havlíþkovo nám. 700/9, 2. patro
3&NXU]\SURVHQLRU\ – Lupáþova 1/1200, tel.: 777 478 657, vankova@lupacovka.cz
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rozhovor

„Z hlediska urbanismu byla asanace
naprosté zvěrstvo,“ říká Ivan Vavřík
Čtyřicet let uběhlo od doby, kdy začal jeden z nejnásilnějších zásahů do staré městské zástavby a
třicet let od chvíle, kdy se asanaci podařilo na poslední chvíli zastavit a zachránit tak školu na
Komenského náměstí. Osudovou chvíli Žižkova připomene panelová výstava na Komenského
náměstí, Havlíčkově náměstí a Olšanském náměstí, kde budou od půlky května vystaveny unikátní
fotograﬁe z archivu Ivana Vavříka, který se kdysi aktivně zapojil do boje o pavlačovou čtvrť.
Co rozhodlo o tom, že se zbourá
stará zástavba a na jejím místě se
postaví nové panelové domy?
Je to pozůstatek funkcionalismu,
který tvrdil, že zdravé město může
být jedině v případě, že domy budou
mít velká prosklená okna, prosluněné a zelené okolí, hodně dopravy
a segregaci všech těchto věcí. Pro komunistický režim byl Žižkov symbol
přežívání, nedůstojného pro socialistického člověka. My, mladí architekti v 80. letech, jsme v tom ale viděli jinou kvalitu. Oponovali jsme,
že by to bylo stejné, jako kdyby se
kvůli těmto názorům musela zbourat Malá Strana. Ta je přece také nedůstojná socialistického člověka.
Na tu si netrouﬂi, na Žižkov ale jo.
Na začátku 70. letech vyhlásili
na území Žižkova stavební uzávěru,
takže nikdo si nemohl nechat opravit zásuvku, kanalizaci, střechu, komín, zkrátka nic. Všechny opravy
spadaly pod OPBH (Okresní podnik bytového hospodářství), a pokud jste si opravu neudělal na vlastní triko, OPBH nehnul ani prstem.
Čili bylo v plánu nechat domy záměrně zchátrat.
Přesně tak. Když jsme začali řešit, že
celé území má rozhodně urbanistickou a architektonickou kvalitu, měli
výmluvu, že domy jsou zchátralé
a nemají budoucnost. My na to, že
jste neopravovali a nechali je záměrně zchátrat. A vždyť přece stačí udělat stoupačky, na pavlačích nebudou
záchody, z malých bytů se dají udělat větší apod. Jenomže to nebyla jejich představa. Zkrátka v záměru
byla celoplošná asanace.
Kdo hlavně žil v domech před asanací?
Bydleli zde senioři, pro něž bylo hotové peklo, když se museli přestěhovat do paneláků na okraj Prahy, kde
nakonec zemřeli. Najednou nevěděli, kde je traﬁka, obchod s potravinami, hospoda… Byli vytrženi ze
svého sociálního kontextu, nebyli se
schopni orientovat v novém prostředí, kde se s nimi nikdo nebavil. Pro
ně to bylo vyhnanství. Do starých
domů před zbouráním navíc režim
nechal nastěhovat i sociálně slabší
rodiny, které vytvořily jakési ghetto.
Domy pak úplně vybydleli. Vše proto, aby tu byl argument, proč zbourat starý Žižkov.
Probíhala asanace hlavně z ideologických důvodů, anebo by opravdu
nové domy vyšly nakonec levněji?
Byla to ideologie. Bojovali jsme ale

”

Báli jsme se,
že když padne
škola, padne
i zbytek domů
ale vládla stará levicová garnitura.
Ve vedoucích pozicích byli ředitelé,
co si chtěli konečně splnit svoje sny
z meziválečného období.

v obou rovinách. Říkali: panelová
výstavba je levná a rychlá. My byli
mladí rozhněvaní architekti a nechali jsme si spočítat, kolik stojí odstřel,
odvoz sutě, kolik stojí samotná asanace. Poté jsme udělali fígl. Nechali
jsme si zjistit, kolik stojí výroba oceli, cementu do panelu, přesun materiálů do panelárny a prefabrikátů
na staveniště. Hodně by stála také
nová kanalizace a topení v panelových domech. Celá asanace, výroba
cementu, panelů a toho všeho by vyšla na dvakrát tolik, než oprava starých domů. To jsme jim vmetli
do tváře zrovna v době, kdy jela perestrojka, ekonomika byla na tom
zle a hospodářství chátralo. Pochopili, že nešlo argumentovat jen z ideologického hlediska, ale i z toho
ekonomického. Vše bylo ale naplánované a nikdo s tím nechtěl hnout.
Kdyby k asanaci došlo dřív, nikdo
by se s vámi asi nebavil…
Ne, to vůbec. V roce 1988 už bylo
klima uvolněné a novináři se nebáli
zveřejňovat kritické články. My navíc byli třicetiletí, bezdětní architekti, kteří to chtěli těm bolševikům
aspoň takhle nandat.
Dá se říct, že největší boje byly
v roce 1988 o nynější budovu školy
na Komenského náměstí?
Byl to pro nás symbol, aby asanace
skončila. Zde bylo hlavní staveniště,
takže budova nevýslovně trpěla. Pak
nás chtěli uchlácholit, že zachrání

zvon školy! Škola byla obklíčena paneláky a měla jít dolu taky. Pro nás
to byl ale mezní bod. Báli jsme se, že
když padne škola, padne i zbytek
domů.
Jakými zbraněmi jste vedli válku?
V časopisu Tvorba pracovala redaktorka Špačková, která nechala otisknout naše příspěvky. Ta nechala rozproudit diskuzi s Rudým právem,
kde byla jasná odpověď – všechno
zdemolovat. Ve Večerní Praze nás
Miroslav Štěpán nazval „individui“.
Snažili jsme se monitorovat situaci,
já úplně ne čestnou formou sehnal
výkresy celého projektu. Pečlivě
jsme všechno nafotili a sdíleli, jak to
jen šlo.
Jak moc by se Žižkov proměnil?
Všechno by zmizelo – náměstí i ulice. Zůstala by jen radnice, ale vše
ostatní by pohltily paneláky. Ale
i radnice měla být původně srovnaná se zemí. Byl by tu kulturní dům,
garáže, velkoprodejna, mateřská
škola a hlavně zeleň, tu prosazovali
hodně. Člověk jenom žasne, co bylo
v plánu – třeba Betlémská kaple by
to přežila, ale byla by obklopena pětipodlažními paneláky. Vše v duchu
funkcionalismu a brutalismu.
Vadil komunistům Žižkov i z jiných
důvodů?
Žižkovští obyvatelé byli vždycky
trochu tvrdohlaví. Popravdě řečeno:
když došlo pivo v hospodě, šli si stě-

žovat rovnou ke starostovi. Byla to
sice čtvrť „proletářská“, ale vždy svéhlavá, to jim samozřejmě také nevonělo. Nicméně staré zástavby měly
padnout i kvůli dopravě, kde ulice
nevyhovovaly většímu provozu.
Po Žižkovu měl přijít na řadu starý
Břevnov, Smíchov, Vysočany. S nikým se nechtěli mazlit.
Zeptám se opačně – dá se najít
něco pozitivního na tom, že uprostřed staré zástavby jsou panelové
domy?
Já jsem samozřejmě ovlivněn všemi
událostmi, které jsem zažil. Nevidím
na tom nic pozitivního. Z hlediska
urbanismu se jedná o naprostou ničemnost a zvěrstvo. Praha 3 se s tímto „dědictvím“ stále vypořádává,
a když vidíte, kde to žije a kde ne,
v okolí panelových domů je odpověď spíše ne.
Proběhla podobná akce jako u nás
i v nějaké jiné zemi?
Není to samozřejmě jen fenomén komunismu. V 60. letech probíhala výstavba nových čtvrtí v mnoha městech. Ale většina z nich – jako
Rotterdam nebo Berlín – se stále
vzpamatovávala z válečného bombardování. Odůvodnění zde bylo ale
jiné a smysluplnější. Když ve čtvrti
zbylo 20 procent domů, tak logicky
zbourali i zbytek a postavili celé sídliště. Od roku 1970 ale pochopili, že
tahle cesta je špatná. Do zájmu se
dostala drobná architektura. U nás

Když došlo k ukončení asanace,
měli jste možnost konfrontovat
zodpovědné osoby, které se na ni
aktivně podílely?
Většina z nich chybu neuznala, ale
výjimky se našly. Proto si myslím, že
kdyby nedošlo ke změně společenského klimatu, z ekonomických důvodů by se projekt nakonec změnil.
Někteří z morálních důvodů odstoupili během projektování, došlo jim,
že je to hrůza. Kolegu Baše a architekta Benešová, kteří u projektování
na začátku byli, uznali, že asanace je
špatná věc. Zmiňovaná docentka Benešová byla opravdu kovaná předválečná bolševička, ale na druhou stranu i uznávaná odborná kapacita,
mimo jiné znalkyně avantgardy. Nakonec jsme se profesně několikrát
potkali a zajímavostí je, že nakonec
v roce 1995 pomohla vybrat barvu
pražským památkářům, s kterou
měli problém skoro tři měsíce. Ona
ji vybrala okamžitě. 
Text a foto Martin Hošna

Ivan Vavřík během studií
pracoval jako pomocná vědecká
síla u doc. M. Radové na Katedře
teorie a vývoje architektury
(středověká architektura). Obhájil
diplomovou práci v oboru
rekonstrukce historických budov
a jako projektant se podílel
na obnově památek, např. na
rekonstrukci hradů, zámků
a kostelů ve Středočeském kraji
(Hořovice, Březnice, Karlštejn,
Žebrák, Libušín). Zabýval se
problematikou pražských sídlišť
a ekologických investic, nebo
rekonstrukcemi a výstavbou
průmyslových objektů. Je členem
a předsedou Památkové zóny
MČ Praha 3. Spolu s dalšími
architekty rozvíjel v 80. letech
minulého století ostrou polemiku
o zachování staré zástavby
Žižkova, jemuž hrozila demolice.
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Náměstí Jiřího z Poděbrad nečekají velké
změny, pouze opravy
Největší náměstí v Praze 3, které se svým charakterem i způsobem využití blíží spíše městskému
parku, mělo v budoucnu projít dlouho plánovanou revitalizací. Patnáct let starý projekt
ale s největší pravděpodobností realizován nebude. Většina zastupitelů rozhodla v březnu
o okamžitém zastavení přípravných prací.

M

ísto plánované revitalizace podle návrhu
ateliéru MCA, který
v roce 2002 vybrala
porota jako nejlepší ze čtrnácti návrhů z architektonické soutěže, zadali zastupitelé Radě městské části, aby připravila pouze plán oprav
náměstí. Projekt v důvodové zprávě označili za zastaralý. Nepomohly
ani úpravy v projektu, které vzešly
z veřejného projednání před čtyřmi lety, kdy k němu část veřejnosti vznášela své připomínky. Podle
nově schváleného usnesení, na kterém se shodla opozice a část koalice, mají připravované opravy zachovat současný rozsah zeleně, zlepšit
podmínky pro fungování trhů na Jiřáku a celé území mají řešit komplexně. Návrh oprav včetně jejich
rozpočtu a harmonogramu, se má
projednávat na červnovém jednání
zastupitelstva.
Náměstí Jiřího z Poděbrad je ovšem prostor velmi významný, leží
v pražské památkové zóně a monumentální kostel Nejsvětějšího Srdce
Páně je národní kulturní památkou.
Proto je nutné k místu přistupovat
s velkým respektem. Pro obyvatele Prahy 3 je náměstí prostranstvím
pro relaxaci a odpočinek, je místem
setkávání a mnoha veřejných společenských akcí.
Odbor ochrany životního prostředí má na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3
č. 372 ze dne 20. 3. 2018 připravit
„plán oprav včetně rozpočtu a har-

Přes plochu okolo revitalizované kašny je možné plynule různými směry projít na hlavní „náměstíčko“ před kostelem anebo pobývat na různých
k tomu nabídnutých místech – okolí kašny, sezení pod skupinami stromů, pobytově upravené trávníky, mlatové plochy s lavičkami, zpevněné
plochy s volnými stolky a židlemi a podobně. Vizualizace a komentář MCA Atelier

monogramu, přičemž tyto opravy
mají zachovat současný rozsah zeleně, zlepšit podmínky pro fungování
trhů a celé území řešit komplexně“.
Vzhledem k výše popsanému významu daného místa a z toho plynoucí náročnosti přípravy plánu oprav
zadal odbor ochrany životního prostředí vypracování odborných posudků, jejichž cílem bude zhodnocení současného stavu a z něho
vyplývajících potřeb a možností
řešení. Odborné posudky posoudí koncepci a funkčnost stávajícího
prostoru a stav vegetačních prvků,
tzn. dřevin i trávníkových porostů.

Odborné či znalecké posudky by
měly obsahovat i návrhy způsobu
řešení.
Ke každé změně, kterou městská
část na náměstí navrhne, byť by se
týkala např. pouze mobiliáře, je třeba získat souhlas odboru památkové
péče magistrátu.
Co zastupitelé odmítli?
Myšlenka obnovy náměstí dle návrhu MCA Atelier směřovala k vytvoření adekvátního prostoru, který by
byl z poloviny parkem a z poloviny
měl být právě náměstím. Náměstí
mělo splňovat nároky na plnohod-

notný městský veřejný prostor, nabídnout místo pro reprezentaci,
občasné konání kulturních a společenských akcí či doplnění formou
farmářských trhů. Prostor parku
měl být členěn na klidovou východní část, ve které měla být zachována a dotvořena stávající parková
plocha, a na západní část, kde měl
na exponovaném místě před kostelem vzniknout nový prostor s větším podílem dlážděných ploch
a stromořadím umožňující širší pohyb lidí libovolnými směry. Architektonický návrh počítal s osázením
náměstí vzrostlými lipami a plata-

ny, obdobně jako je tomu u většiny Plečnikových staveb ve Slovinsku. Projekt měl řešit také plynulé
propojení sadů S. Čecha s náměstím Jiřího z Poděbrad a zlepšit pěší
prostupnost křižovatky Vinohradské a Slavíkovy ulice přidáním povrchových přechodů pro chodce
a upravoval výstupy ze stanice metra včetně výstavby nového bezbariérového výtahu.
Návrh měl dlouhodobě své příznivce i odpůrce, kritizován byl například úbytek travnatých ploch
na místě před kostelem nebo kácení
vzrostlých sakur v ose kostela. Diskuse se též vedla kolem díla umístěného na náměstí v době socialismu, a to kašny Sjednocená Evropa
od sochaře Petra Šedivého. S jejím
zachováním projekt MCA Atelier
při obnově náměstí původně nepočítal, ale nakonec se kašna v aktualizované verzi do projektu vrátila,
pouze s mírným posunutím a návrhem na rekonstrukci podle platných předpisů.
K projektu revitalizace se před
čtyřmi lety přihlásilo hlavní město
Praha, které podepsalo s Prahou 3
memorandum o spolupráci.
Odmítnutý projekt má být nyní
nahrazen komplexními dílčími opravami. Ve správě městské části Prahy 3
je veškerá zeleň v prostoru náměstí
včetně parkových cest, stará se také
o dětské hřiště. Obvodové chodníky
a komunikace kolem náměstí spravuje Technická správa komunikací. 
Katka Maršálová

Anketa Jak by měla vypadat údržba náměstí Jiřího z Poděbrad?
Unikátní kostel
Nejsvětějšího
Srdce Páně,
národní kulturní
památka, by si
jistě zasloužil
důstojnější prostředí, které může být realizováno pouze rekonstrukcí náměstí
Jiřího z Poděbrad. Běžná údržba
v praxi znamená sečení trávy,
průřez stromů a keřů, opravy
laviček, výměny odpadkových
košů, ale předláždění cest nebo
instalace pítka a všechny opravy, které vyžadují stavební povolení, se odsouvají na několik let.
Od června v Informačním centru
na „Jiřáku“ se budou moci lidé
podívat, jak by mohlo náměstí
vypadat, kdyby zastupitelé nezrušili jeho rekonstrukci.

Náměstí Jiřího
z Poděbrad je
výstavní skříní
Prahy 3. Měli
bychom se
proto o něj
řádně starat.
Zároveň je Jiřák jedním z nejzelenějších náměstí v Praze. To
bychom měli zachovat. Je proto potřeba bránit všem snahám
změnit ho v jednu souvislou
betonovou plochu. Jsem proto rád, že se nám, coby ODS,
podařilo na posledním jednání
zastupitelstva prosadit přípravu
plánu oprav náměstí. Zároveň
chceme zlepšit podmínky pro
fungování trhů na Jiřáku a zajistit, že náměstí bude fungovat
jako jeden celek, nebude každý
pes jiná ves.

Zastupitelstvo
bylo donuceno odmítnout obnovu
náměstí proto,
že byl návrh
prosazován silou bez shody mezi politickými
stranami a za zády veřejnosti.
Celá koncepce vydláždění velkých ploch je chybná a drobné
ústupky, jako je zachránění
kašny, to nemohou vyvážit.
MCA Atelier nemá na náměstí
monopol. Jeho návrhy nebyly
realizovány ani po roce 2002,
ani po roce 2013. V roce 2013
narazily návrhy na silný odpor
veřejnosti. Potřebujeme jiné architekty s novým přístupem.

Vladislava Hujová (TOP 09),
starostka

Alexander Bellu (ODS),
místostarosta

Zdeněk Zábojník (ČSSD)
koaliční zastupitel
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Svobodní
šli již do komunálních
voleb s heslem: „Prosadíme rozumnou úpravu
náměstí Jiřího z Poděbrad, ne
megalomanskou revitalizaci“.
Jsme potěšeni, že toto naše
přání bylo vyslyšeno. Údržba musí respektovat současný parkový charakter náměstí, zvláštní péče by tak měla
být věnována zeleni. Výsledná
podoba pak musí navazovat
na rekonstrukci Vinohradské
a vybudování bezbariérového
přístupu do metra.

Tomáš Štampach (Svobodní),
opoziční zastupitel

Největší naše
náměstí je víc
používáno
než udržováno. Určitě
by pomohlo přesunout
akce na hlavní cestu od kostela k Mánesově ulici. Nahradit
asfalt dlažbou, LED osvětlení,
opravit kašnu, zkrášlit vstupy
do metra, zajistit nepřetržitý
provoz WC v podchodu. Obnovit trávníky a ozdobit je záhony
květin i keři (zlatý déšť, šeřík...).
Více nových, pohodlných laviček a dostatek košů na odpadky. A třeba se jednou dočkáme
i sochy českého krále Jiřího
z Poděbrad.

Rozhodnutí
zastupitelstva
znamená, že
náměstí nemá
být rekonstruováno
z gruntu podle
nové architektonické koncepce.
Neznamená to však, že současný stav má být zakonzervován. Kromě údržby si náměstí
zaslouží i drobné úpravy, např.
zrušení točny pro svatebčany,
přestavbu bývalé silnice před
školou na pěší zónu nebo zakomponování výtahu do metra. Je třeba nalézt odpověď
na otázku, zda a jak na tak
intenzivně využívaném prostoru
udržet travnaté plochy.

Pavel Ambrož (KSČM),
opoziční zastupitel

Martina Chmelová (Ž(n)S),
opoziční zastupitel
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Palba na akciovou společnost MČ Prahy 3

Není to poprvé, co se vyvíjí enormní veřejný tlak
k poškození jedné z akciovek naší městské části, dokonce bych se odvážil napsat, ji zlikvidovat. Počínaje zveřejňováním fabulujících článků,
po agresivní destruktivní ingerenci do její činnosti konče. Pokud mám být konkrétní, tak jde
např. o dopis rozesílaný SVJ, že Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. (SMP) končí a proto by SVJ měly okamžitě ukončit svoje smlouvy a najít si nového správce, nebo dopis, kdy
se vlastníkům bytů tvrdí, že pokud by SVJ kotelny spravovala sama, tak ušetří necelý milion

Kč ročně. Obě písemná sdělení jsou nepravdivá a ničím nepodložená. SMP je jedna z mála
obchodních ﬁrem, vlastněných městskou části
v celé Praze, která nemá žádné korupční kauzy, každoročně jí rostou zisky, neeviduje žádné
závažné reklamace služeb. Ceny služeb a tepla jsou v Praze 3 jedny z nejnižších z celého
hl. m. Prahy (např. cena tepla za rok 2017 je
590,80 Kč za GJ vč. DPH). Musím upozornit, že
pokud by tato forma šíření zkreslených informací pokračovala, pak by zcela zajisté toto úmyslné jednání mohlo nejen poškodit akciovou společnost, ale také městskou část Praha 3, která
by musela vynaložit nemalé prostředky k zajištění správy obecního majetku prostřednictvím
třetí soukromé osoby, jejímž přirozeným naturelem bude vždy generovat co nejvyšší zisk, kdy
s určitostí pak lze říci, že nejenom Praha 3, ale
i vy klienti, zaplatí více za služby. Jako zastupitel
hájící vaše zájmy bych uvítal dialog. 

Irena Ropková / ČSSD

„Trojka pro sport“ pro aktivní život v Praze 3

Rada městské části se po minulých volbách zavázala všestranně podporovat sport a s ním spojené různorodé aktivity. Sociální demokracie tento závazek bere vážně, proto jsme prosadili vznik
programu „Trojka pro sport“. Ten je přednostně
určen pro občany Prahy 3 a jeho hlavním cílem
je maximální zpřístupnění individuálních i kolektivních pohybových aktivit pro široké vrstvy obyvatelstva naší městské části. Kromě sportovních
aktivit klade tento program rovněž důraz na propagaci zdravého životního stylu života, a to včetně zodpovědného stravování, principů udržitelného rozvoje a zamezení plýtvání potravinami.

V rámci realizace tohoto projektu spolupracujeme zejména s partnery městské části, kteří
obdrželi ﬁnanční podporu prostřednictvím grantového systému městské části, a rovněž se sousedními městskými částmi a neziskovými organizacemi. Městská část bude dále organizovat
vlastní aktivity, kterými bude již od května například projekt „Tenis pro seniory“, který v dopoledních hodinách od konce května otevře brány kurtů Na Balkáně pro bezplatnou výuku tenisu pro
seniory, dále projekt „Nordic Walking“ a v neposlední řadě rovněž pokračování úspěšného projektu bezplatných plavenek pro rodiny s dětmi
a seniory do bazénu Na Pražačce.
Prioritou sociální demokracie je aktivní život
v naší městské části. Našim cílem je nabízet rodinám s dětmi, seniorům, ale i široké veřejnosti
bohatou paletu bezplatných sportovních a volnočasových aktivit a obohatit tak jejich život o celou
řadu příjemných zážitků. 

Pavel Ambrož / KSČM

Zpěv míru

Ve čtvrtek 5. dubna v předvečer 60. výročí úmrtí národního umělce Vítězslava Nezvala jsme se
sešli u jeho pamětní desky na domu v Baranově
ulici č. 1901/4, kde bydlel do své smrti.
Přítomné přivítal Milan Krajča za obvodní organizaci komunistické strany v Praze 3: „Jako
komunisté se k tomuto velikánovi české poezie
oprávněně hrdě hlásíme nejen proto, že byl celoživotním členem naší strany, ale i z toho důvodu, že dokázal bytostně spojovat svou uměleckou tvorbu se zápasem za společenský pokrok,

Alexander Bellu / ODS

Dobrá zpráva: Metro D zamíří na Žižkov

Za zachování původní plánované trasy metra D
bojujeme dlouhodobě. Nechtěli jsme se totiž
smířit s možností, že by se Žižkov stal jedinou
centrální městskou částí bez metra. A dobrá
věc se podařila. Na posledním celopražském
zastupitelstvu se nám o tom, že metro D na Žižkov patří, podařilo přesvědčit i ostatní kolegy
napříč politickým spektrem. Zastupitelstvo hlavního města tak schválilo záměr vrátit metro D na
Žižkov. Samotná výstavba sice bude trvat řadu
let, ostatně v reálném čase můžeme vidět, jak
se táhne budování metra D z Pankráce do No-

vých Dvorů, ale zanesením žižkovské trasy do
metropolitního plánu získáme my všichni, co na
Praze 3 žijeme, jistotu, že se metra jednoho dne
dočkáme. Pro budoucí rozvoj Žižkova je totiž
déčko zcela zásadní. Věříme, že bude podobně,
jako jsme to mohli pozorovat i v jiných částech
Prahy, impulsem pro rozvoj naší čtvrti. Speciálně pro Nákladové nádraží, ve kterém by mělo
v budoucnu vzniknout několik tisícovek bytů, je
metro stěžejní. Moderní město se totiž bez kvalitní veřejné hromadné dopravy neobejde. Pominout přitom nemůžeme ani pozitivní dopady na
životní prostředí. Linka D totiž může být atraktivní pro ty, kteří dnes jezdí autem. Od rozvoje
metra si tak můžeme slibovat i úlevu pro povrchovou dopravu. Do okamžiku, kdy se konečně
metrem D na Žižkov svezeme, uteče ještě hodně vody a bude to stát nemalé úsilí. Jako trojková ODS však uděláme vše pro to, aby metro D
na Žižkově bylo co možná nejdříve. 

Matěj Stropnický / Žižkov (nejen) sobě

Jak to bylo s metrem na Žižkov

Možná si ještě vzpomínáte na to, že starostka
Vladislava Hujová kdysi nechala schválit žižkovské zastupitelstvo usnesení, že všichni chceme,
aby metro D v budoucnu pokračovalo z Náměstí Míru právě k nám. Kdo neskáče, není Žižkovák…no, všichni byli pro. Pak ještě jako obvykle
poslala na magistrát, kde se o tom rozhoduje,
dopis. Kdyby u toho zůstalo, žádné metro by
k nám samozřejmě nikdy nejelo. Jako předseda
magistrátního výboru pro dopravu jsem se ale
trasy přes Prokopovo náměstí, Nákladové nádraží a Chmelnici do Vysočan ujal a získal pro
ni podporu: také radnice Prahy 9, ve zmíněném

výboru a v březnu konečně i v magistrátním zastupitelstvu. Při klíčovém hlasování Hujová chyběla. A teď už zase chodí a říká, že to zařídila.
Vem to čert, hlavní je, že se trasa přes Žižkov
vrátí do územního plánu a bude možné začít pro
ni zasmluvňovat potřebné pozemky. Co vypadá
jako předčasný poplach, je ve skutečnosti aktivita proběhlá právě včas, pokud se chceme vyhnout zpoždění jako u jižní části Déčka. Takhle
má město plánovat výstavbu na období za deset let, pokud ji chce stihnout. Chtěl bych proto,
jakkoliv je to v této rubrice neobvyklé, poděkovat Alexovi Bellu z ODS, Ireně Ropkové z ČSSD
i magistrátním kolegům z KDU-ČSL, STAN,
TOP 09, KSČM i ANO. Jen Piráti se zdrželi. Bylo
to myslím poprvé, co se žižkovští zastupitelé
zorganizovali a nahoře na městě něco vybojovali společně. Mám radost, že jsem to pro naši
čtvrť dokázal zprostředkovat. 

Mojmír Mikuláš / Svobodní

Odpovědi na podněty občanů
mír a socialismus.“ Předseda Unie českých spisovatelů, básník a zasloužilý umělec Ing. Karel Sýs připomněl život a bohaté dílo významného moderního básníka. Po té předsedkyně
klubu KSČM v Zastupitelstvu hlavního města
Prahy Mgr. Marta Semelová přednesla báseň
Zpěv míru, za kterou byl Vítězslav Nezval oceněn Zlatou medailí Světové rady míru. Obsah
této básně je stále živý i pro dnešní dobu. Vždyť
představitelé velmocí a jejich regionální podporovatelé stále haraší zbraněmi, vyhrožují použitím i jaderných, vměšují se do vnitřních věcí
států, vyvolávají spory a konﬂikty, rozvrat států a války i terorismus. Neumírají jen vojáci, ale
především trpí obyvatelé. Jsou vyvolávány vlny
migrace, která není řešením, jen se tak problémy rozšiřují do dalších zemí. Pro pár vyvolených
je zbrojení dobrý kšeft za spousty miliard dolarů
a eur, které ale chybí na řešení chudoby většiny
obyvatel Země a zajištění lepší budoucnosti pro
všechny.
Stop válkám! Světu mír! 

Nejvíce připomínek občanů za poslední dva měsíce jsem dostal k dopravní situaci na Žižkově.
Všemu logicky vévodila zahájená rekonstrukce
Husitské ulice, která způsobila na Žižkově dopravní kolaps. Záměr přestavby zanedbaných
ulic je určitě správný, Husitská a návazná Koněvova ulice byly za svůj stav oprávněně kritizovány, ale v tomto konkrétním případě bohužel Magistrát a TSK, kteří rekonstrukci zajišťují,
zanedbali širší koordinaci projektu a komunikaci s řidiči. Situaci se postupem času podařilo

stabilizovat ve spolupráci s radní Prahy 3 pro
dopravu a zmírnit komplikace zavedením dočasných jednosměrek a někde i omezením parkování.
Celá věc ale hlavně dokladovala neradostnou
obecnou dopravní situaci Prahy 3, kdy značnou
část pohybu aut tvoří tranzitní doprava. Nejen
pro naši městskou část, ale i pro ostatní „zpovykané“ Pražany je tak zásadní vybudování vnitřního městského, ale i vnějšího dopravního okruhu. Investice do dopravní infrastruktury je nutná,
bez té ke znatelnému zlepšení nemůže dojít.
Součástí těchto investic musí být i prodloužení
trasy D na Žižkov, které bude zaneseno do připravovaného metropolitního plánu. Snad se ho
dočkají alespoň naše děti. 

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2018



pozvánky/inzerce

 Krámek bylinky a zdravá výživa Biskupcova
36 přijme brigádníka/nici na cca 2 dny
v týdnu, od 10 do 18. Požadavky: spolehlivost, milé jednání se zákazníky, praxe v obchodě výhodou, základy s kasou a počítačem, zájem o bylinky. Nástup možný ihned.
Tel.: 733 372 457, www.evitalita.cz
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 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální
pomocník pro opravy, montáže, údržbu
a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě nebo v kanceláři.
Tel.: 736 140 942.
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www.ProFutbolAnalytics.cz
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 Malířské a tapetářské práce, prodej
tapet MARBURG. Michal Zelenka, tel.:
776 559 898, www.tapety-marburg.cz.
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 VYKLÍZENÍ – ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoli. Rozumná cena – stěhování. Volejte tel.: 773 484 056.
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 Knihy a knižní pozůstalost koupím,
odvezu. Tel.: 286 891 400.
ěɁȴƅɴĩȚǹƃȢʍɴȈ

 Koupím lidový kroj. Tel.: 603 410 736.

SLEVOVÝ

 LÉČITEL PhDr. L. Kolářík, Mistr REIKI,
U Zásobní zahrady 8, Praha 3. Tibetskou metodou REIKI pomohu u závažných, chronických i psychických onemocnění. Tel.: 722 092 647.
www.reiki-reiki.webnode.cz

VOUCHER
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 Terapie Bachovými květinovými esencemi,
pomůže odstranit únavu, stres, zlepší psychiku. Vitalita, Biskupcova 36, P3, tel.:
775 114 490.
 Přímý zájemce koupí pro své děti dva byty
v Praze a okolí - menší 1-2+1 a větší
3-4+1. Lze i zvlášť, na stěhování nespěchám, platba hotově, pomůžu vyplatit
dluhy nebo exekuce. Tel.: 608 661 664.
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 Malířské a lakýr. práce+úklid, levně kvalitně, p. Sus. Tel.: 603 505 927.

 Koupím ván. ozdoby, řetězy, péřový stromek, lucerničky aj. Tel.: 603 410 736.
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 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a oprava rozvodů plynu, vody, kanalizace a topení. Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032,
www.voda-plyn-tymes.cz

 VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. Volejte tel.: 608 884 148.
 Pronajmu garážové stání V Zahrádkách 11, P3, cena 1500 Kč/měsíc, vrata
dálk. ovládaná. Tel.: 775 373 887.
 Stropní sušák prádla – prádlo se snadno
vytáhne ke stropu a nepřekáží. Montáž
– tel.: 602 273 584.

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

Změna
adresy
Inzertní oddělení
Radničních novin
naleznete nově
na adrese
Lipanská 7
v přízemí.
Tel.: 222 116 708,
rn.inzerce@praha3.cz

 Koupím rodinný dům na Praze 3. Nejsem
RK. Tel.: 774 344 645.
RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2018
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 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ – vyklidíme
Váš byt, dům, půdu, sklep, zahradu
a jiné. Pracujeme rychle, levně a kvalitně, i o víkendu. Ceny dohodou.
Tel.: 775 520 155 Roman.

 Koupím byt Praha 3 a okolí.
Tel.: 736 789 954, oku@centrum.cz.
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důležité informace
Kontejnery na velkoobjemový odpad

Plán oprav chodníků

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv
pro živnostníky a ﬁrmy! Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistí ﬁrma AVE CZ odpadové 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. 

Praha 3 získala tříletý harmonogram
oprav chodníků, které TSK plánuje
v nejbližších letech opravit v památkové zóně městské části. Seznam
ulic včetně předpokládaných nákladů si vyžádala starostka Vladislava
Hujová mimo jiné proto, aby Praha 3 mohla zajistit ze svého rozpočtu
potřebné množství peněz. „Praha 3 je
připravena poskytovat ze svého rozpočtu
ﬁnanční prostředky na realizaci chodníkového programu. Od roku 2010 předisponovala na opravy chodníků, které
jsou majetkem hlavního města 133,5 milionu korun,“ uvedla starostka. Generální ředitel TSK Petr Smolka zaslal
na městskou část seznam chodníků
a jejich částí, u kterých se zahajuje
příprava projektové dokumentace
a investiční činnost. V sezoně 2018–
19 TSK předpokládá opravy chodníků zhruba v desítce ulic za orientační náklady přes 87 milionů korun.
V následujícím období přijdou

místo

datum a čas

Buková x Pod Lipami

1. 5. 2018 13:00–17:00

Jeseniova 143

1. 5. 2018 14:00–18:00

Přemyslovská x Orlická

2. 5. 2018 13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova

2. 5. 2018 15:00–19:00

Křivá 15

3. 5. 2018 15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská

5. 5. 2018 09:00–13:00

U Rajské zahrady x Vlkova

5. 5. 2018 10:00–14:00

V Zahrádkách x Květinková

8. 5. 2018 13:00–17:00

Ambrožova x Malešická

8. 5. 2018 14:00–18:00

Koněvova x V Jezerách

9. 5. 2018 13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí

9. 5. 2018 15:00–19:00

Tachovské náměstí

10. 5. 2018 15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově

12. 5. 2018 09:00–13:00

nám. Jiřího z Lobkovic

12. 5. 2018 10:00–14:00

nám. Barikád

15. 5. 2018 13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova

15. 5. 2018 14:00–18:00

Buková x Pod Lipami

16. 5. 2018 13:00–17:00

Jeseniova 143

16. 5. 2018 15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická

17. 5. 2018 15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova

19. 5. 2018 09:00–13:00

Křivá 15

19. 5. 2018 10:00–14:00

Přemyslovská x Sudoměřská

22. 5. 2018 13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova

22. 5. 2018 14:00–18:00

V Zahrádkách x Květinková

23. 5. 2018 13:00–17:00

Ambrožova x Malešická

23. 5. 2018 15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách

24. 5. 2018 15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí

26. 5. 2018 09:00–13:00

Tachovské náměstí

26. 5. 2018 10:00–14:00

Na Vrcholu x V Domově

29. 5. 2018 13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic

29. 5. 2018 14:00–18:00

nám. Barikád

30. 5. 2018 13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova

30. 5. 2018 15:00–19:00

Buková x Pod Lipami

31. 5. 2018 15:00–19:00
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korun. Městská část disponuje plánem oprav do roku 2022. 
-red-

Harmonogram oprav chodníků pro období 2018–2019
Ulice
Baranova 27-35
Fibichova 19 (Kubelíkova-Křížkovského)
Fibichova proti 1-11
Chelčického 2-18
Křížkovského 2-8, 11-19
Kubelíkova 2-14, 16-20, 29-31
Lucemburská 35-41, 44-40
Lupáčova17-21
Ondříčkova 2-10, 12-20, 1-9
Přemyslovská 18 (Velehradská-Orlická)
Příběnická 2-22
Roháčova 1-19
Rokycanova 5-11, 21-27
Řehořova 3-15
Řehořova 17-45 + Příběnická l
Řehořova 8-52
Sabinova 2-6
Slavíkova 2-6, 8-18, 20-22, 24-28
Sudoměřická 2-10, 17-35, 37-47
Šrobárova la (Jičínská - Hradecká)
Šrobárova 1-7, 9-13, 15, 17-23

Orientační náklady bez DPH
3 200 000
1 410 000
5 600 000
2 410 000
5 900 000
6 910 000
4 900 000
800 000
6 000 000
1 600 000
2 300 000
1 600 000
1 950 000
2 200 000
4 810 000
4 610 000
1 200 000
9 500 000
7 800 000
3 610 000
8 700 000
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Cibule tulipánů k dispozici na konci měsíce
Záhony s rozkvetlými tulipány, narcisy, kterými jsme se těšili zkraje jara,
už mají své nejlepší za sebou. Přibližně na přelomu května a června budou cibuloviny s dvouletkami na záhonech vystřídány letničkami. Stejně
jako v předchozích letech budou cibule narcisů a tulipánů ze zrušených
výsadeb dále využity. Část se poskytuje základním a mateřským školám,
které o to projeví zájem, ostatní cibule se rozdají zájemcům z řad občanů.
V této věci s odborem ochrany život-

na řadu ulice Chvalkova, Jagellonská, Krásova, Lucemburská či Milešovská s rozpočtem přes 60 milionů

ního prostředí tradičně obětavě spolupracuje klub důchodců, jehož členové
připravují cibule, vyzvednuté ze záhonů zahradníky, do sáčků a zajišťují
v prostorách klubu rozdávání zájemcům. Vzhledem k tomu, že termín rušení výsadeb a zakládání nových závisí
na počasí, nelze nyní stanovit termín,
kdy budou cibuloviny k dispozici. Sledujete proto webové stránky městské
části Praha 3 a vývěsku klubu důchodců v budově polikliniky Olšanská 6. 
-red-
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Ukliďme Česko
Odpadky a černé skládky byly cílem dobrovolníků, kteří se v rámci akce „Ukliďme Česko“ rozhodli přiložit
svoji ruku k dílu a tak zlepšit životní
prostředí nás všech. Většinou se jednalo o akci organizovanou lidmi, obyvateli městské části Praha 3, kterým
není lhostejný stav okolí, ve kterém
žijí, někde se do úklidu pustili také
zaměstnanci ﬁrem sídlící v této části
hlavního města. Úklidové práce byly zaměřeny na Vítkov, lokalitu nad
tunelem, kterým vede cyklostezka,
a na lesopark Krejcárek. Celkem se
na akci „Ukliďme Česko“ podílelo
okolo 50 dobrovolníků a na Vítkově
také pomohli pracovníci Komerční
banky, Koněvova 91. Sebraný odpad
odvezl úklidový vůz Čisté Trojky. Svezeno bylo okolo 1 800 kilogramů odpadu. Všem, kteří se této velkolepé
akce zúčastnili anebo ještě zúčastní
za jejich práci a pomoc děkujeme. 
-red-
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programy

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 úterý 1. 5. a 8. 5. je státní svátek a Nová
Trojka je zavřená.
Pá 11. 5. 18.00 – So 12. 5. 9.30 Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti
se postaráme my
So 12. 5. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne
pro ženy – běžecká skupina
So 12. 5. 9.00–11.15 Sportovní dopoledne
pro ženy – NEběžecká skupina
So 12. 5. 11.00–12.30 Nedostatky ve stravování dětí
St 16. 5. 15.30 Jarní koncert hudebních
kurzů
Pá 18. 5. 16.00 Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny
Pá 18. 5. 16.00–18.00 Smrt a vážná nemoc
v rodině
19. 5. Den pro děti z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin.
Út 22. 5. 9.00–12.00 Nejistá vazba a porucha attachementu
Ne 27. 5. 15.00 Bojovka na Vítkově aneb
Oslava Dne dětí
Individuální poradenství a mediace,
podpůrné skupiny
Čt 3. 5. 16.30–17.00 Jak na poruchy učení
a chování s etopedkou Mgr. Janou Češkovou
So 12. 5. 11.00–11.40 Výživová poradna
pro děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou
Pá 18. 5. 9.30–11.30 Psychomotorický vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu
Po 21. 5. 9.00–10.30 Poradna v oblasti
osobnostního rozvoje
Pá 25. 5. 9.30–11.30 Laktační poradna
s Marikou Pithartovou, DiS.
Út 29. 5. 15.00–16.00 Dvojčata v rodině
Krizová linka Nové Trojky
okud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či
náhlé osobní krizi, můžete vždy od pátku
do neděle včetně kontaktovat naši konzultantku, vyškolenou pracovnici krizové linky
na tel.: 734 258 291.
Internetové poradny
Rodinné a občanské právo, Daně a jak
na ně, Sociálně právní ochrana dětí, Výchova dětí.
Odpovídají odborní lektoři Nové Trojky.
Dotazy do internetových poraden posílejte
na email: jolana.kurzweilova@nova-trojka.
cz, předmět „poradna“. Možnost individuálních osobních konzultací dle dohody. Info
a rezervace Jolana tel.: 603 416 724 nebo
email: jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz.
Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena 774 644 974
Čt 24. 5. 19.00 Úvod do arteterapie s Andreou Bubíkovou
Sportovní léto aneb Cvičení pro dospělé
v Nové Trojce i o prázdninách
Začínáme 18. 6. 2018. Rezervace nutná
v systému: nova-trojka.webooker.eu.
Beztíže
nízkoprahový klub
Na Balkáně 2866/17a
tel: 271 774 725
www.beztize.ulita.cz
Téma: Internet a sociální sítě
1. 5. Black mirror/promítání
7. 5. Doraž zjistit, zda se na internetu pohybuješ bezpečně! (krátký dotazník)
11. 5. Jak na tělo a svaly po celém dnu u PC?
14. 5. Den bez internetu v klubu
17. 5. Víš, jaký mají sociální sítě rizika?
21. 5. Disconect/promítání
28. 5. Turnaj smyslů
31. 5. „Fejky“ na FB, přijď sdílet svoje zkušenosti!
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
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)
13. 5. ne 14–18 Závody kočárků
15. 5. út 16–18 Pohádkový les
22. 5. út V čem podnikat – workshop,
15.30–18.30 s možností hlídání dětí, nebo
18.30–21.30
29. 5. út 15.30–17 Ploché bříško aneb jak
správně posilovat břišní svaly
1. 6. pá 14–17 Oslava dne dětí
Letní příměstské tábory s výukou českého
jazyka „Hezky česky se strašidly – Let’s
learn some Czech with bogeymen“ 20.–24.
8. 2018, 27.–31. 8. 2018 Více informací
a registrace na www.rkulitka.cz.
Registrace do kroužků na školní rok
2018/19 bude spuštěna v druhé polovině
května.
Ulita
Dům dětí a mládeže Praha 3
Na Balkáně 2866/17a
tel.: 271 771 025–26, 606 611 920
info@ulita.cz, www.ulita.cz
7., 14., 21. a 28. po 16–18 Rodinná úniková
hra „Sherlockova zkouška“
18. pá 17–20 Výtvarný ateliér pro dospělé –
malba olejovými barvami
19. so 10–18 Víkendová únikvka „Sherlockova zkouška“
22. út 17–19 Drátování v lidovém stylu – vytvoříme věšáčky, obrázky a zápichy do květináčů
25. pá 17–20 Výtvarný ateliér pro dospělé –
Portrét a ﬁgura
26. so 14–19 Ulitafest 1918 aneb Zakládáme republiku!
29. út 17–20.30 Vitráže technikou Tiffani
1. 6. pá 14–18 Den dětí v Ulitě
2. 6. so 14–18 Ulítlej blešák – v parku
na Krejcárku
Tábor pro rodiče s dětmi:
25. 8.–1. 9. Otevřený tábor Žloukovice
u Berouna. Více informací 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
DUBEN–ČERVEN 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
KVĚTNU?
1. 5. a 8. 5. Paleček je zavřený
2. 5. Podpůrná skupina v počátcích mateřství, 13–15
9. 5. Podpůrná skupina pro ženy s batolaty,
10–12
9. 5. Jsem máma a mám své limity, 10–
11.30
9. 5. Podpůrná skupina Porod jinak, 13–15
12. 5. Příměstská sobota pro děti v péči
OSPOD
13. 5. Svoboda nebo přísnost, přednáška,
15–18
16. 5. Podpůrná skupina v počátcích mateřství, 13–15
19. 5. Příměstská sobota pro děti v péči
OSPOD
31. 5. Podvečerní seminář pro pěstouny,
16.30–18.30
Paleček dále zdarma nebo za dotovanou
cenu nabízí:
• Psychoterapeutickou poradnu pro dospělé a děti
• Sociálně právní poradnu
• Logopedickou poradnu
• Poradnu empatického rodičovství
• Poradnu pro slaďování profesního a rodinného života
• Svépomocné podpůrné skupiny: Porod
jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batolaty; Jsem máma a mám své limity
Více informací o programu najdete na
www.rcpalecek.cz.

Registrace do seminářů a besed na
kurzyprodeti@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.
Téma: Já a rodina. Jaká práva má moje rodina?
1.–11. 5. Tvorba dárků pro mámy
14. 5. Den Matek
14.–17. 5. Já a moje rodina – tvorba genealogického stromu
21.–25. 5. Rodičovství
31. 5. Světový den bez tabáku
28.–31. 5. Jak přestat kouřit
KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory,
Praha 3, Táboritská 22,
222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz;
www.vstupujte.cz.
Od 2. května probíhá zápis do LETNÍCH
KURZŮ 2018 – angličtina, němčina, rehabilitační cvičení. Od 2. května probíhá zápis
do PODZIMNÍCH KURZŮ 2018, bude trvat
do jejich naplnění. Platby v pokladních hodinách, info v Klubu.
Ve středu 9. května zveme seniory na ukázkovou hodinu letní angličtiny od 13.30,
zdarma.
V pondělí 14. května zveme seniory
na ukázkovou hodinu letního rehabilitačního
cvičení od 15.20, zdarma.
Ve středu 16. května začíná PC kurz Úvod
do Excelu a domácí účetnictví, kurz má 3
lekce á 90 min. a stojí 240 Kč, zápis v Klubu.
Skupina KONTAKT, příležitost k popovídání a seznámení bude 10. května od 10.30
hod. účast ZDARMA. Zájemci o různé společenské hry ozvěte se! Vytváříme skupinku
příznivců.
DS Proměna hledá do souboru herce/muže
a prostory ke zkouškám, info v Klubu.
V Klubu je otevřeno po–čt, 9.00–18.00, pá
do 16.00 hodin, zavřeno 1., 7. a 8. 5.
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 následujících časech:
pondělí, úterý a čtvrtek 8.30–11.30 pro
osobní konzultace (bez objednání), pondělí
a úterý 12.30–15.30 pro telefonické dotazy
na tel. čísle 272 743 666, čtvrtek 12.30–
15.30 pro osobní konzultace (pro klienty
předem objednané).
Čekárnu otevíráme v 8.15. Objednat se
můžete každé pondělí a úterý v době pro
telefonické dotazy na tel. čísle 272 743 666
nebo na e-mailu obcanskaporadna@remedium.cz.
Na našich stránkách www.dluhovylabyrint.
cz můžete zjišťovat informace z oblasti dluhové problematiky.
Bližší informace najdete na www.remedium.cz.
ALFA HUMAN SERVICE
Na Vrcholu 2595/25
130 00 Praha 3
tel.: 242 441 486
e-mail.: info@alfabet.cz
www.alfahs.cz
Pro seniory:
– pravidelná setkávání Tréninku paměti –
volná místa ve st 10–11
– základy na PC pro úplné začátečníky –
v út dopoledne, malé skupiny
– zdravé cvičení s fyzioterap. L. Vrzoňovou – pá 9–10 do konce června, Sokol
Na Balkáně
– tvořivé dílny tematicky zaměřené s prvky
arteterapie – 23. 5. dopoledne
– seminář pro seniory na téma Sebeobrana, s praktickými radami a nácviky

Pro rodiče:
– Poradenské a terapeutické konzultace
a poradenství
Zájemci o naše aktivity přihlaste se u nás
telefonicky či emailem. Rádi Vás také u nás
přivítáme osobně v dopoledních hodinách.
Další informace také naleznete na našich
webových stránkách.

Komunitní centrum Žižkov
Koněvova 65a, Praha 3
Pondělí:
9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi
13–14 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá
záda
13.30–15.30 Otevřená hodina šití na strojích
14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá
záda
14–18 Otevřený klub pro mládež
15–17.30 Romské tance pro děti a mládež
15.30–17.30 Free Cinema Films: ﬁlmová výchova pro veřejnost
18–19.30 Kurz vaření s panem Eichnerem
ve dnech 7. 5. a 14. 5.
18–19.30 Kurz šití na strojích pro začátečníky s registrací ve dnech 21. 5. a 28. 5.
Úterý:
9–12 Předškolní dětský klub
9–11 Psychoterap. služby pro rodiny s dětmi
9–12 Poradenství pro cizince
9–13 Otevřený klub pro seniory
11–13 Dámský klub
15.30–17.30 Cvičení pro maminky s dětmi
se zajištěným hlídáním
18–20 Kalistenika pro děti a mládež
Středa:
9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi
10–12 Kreativní workshopy pro seniory
12–14 Divadelní klub pro seniory
14–18 Bojové sporty pro mládež
13–15 Poradna pro seniory – Remedium
Praha, o.p.s.
14.30–16 Kung Fu pro děti od 6 do 12 let
16–18 Poradenství pro rodiny s dětmi
18–21 Divadelní workshop I. pro mládež
Čtvrtek:
9–12 Předškolní dětský klub
9–12 Otevřený klub pro seniory
9–13 Skupinové terapie a poradenství, svépomocné skupiny
10–12 Cestování nejen po ČR – seminář pro
seniory
13–16 Poradna pro seniory
17–19 Nízkoprahový školní klub
Pátek:
9–10.30 Kurz češtiny pro cizince s registrací
– pokročilí
10.45–12.15 Kurz češtiny pro cizince s registrací – příprava na zkoušku A1
18–20 Kalistenika
Všechny aktivity kromě nízkoprahových
kurzů češtiny jsou bezplatné a konají se
při účasti dvou a více účastníků. Projekt je
spoluﬁnancován Evropskou unií. Přehled

HUSŮV INSTITUT TEOLOGICKÝCH
STUDIÍ
Zveme opět všechny příznivce klasické hudby na květnový operní večer. 21. 5. od 18
hod. v aule Husova institutu teologických
studií, v Roháčově ul. 66, Praha 3 Žižkov.
Na programu bude opera Nabucco G. Verdiho tak, jak byla uvedena na dominantní
scéně „Arena di Verona“ v r. 2007 v podání světově proslulých pěvců L. Nucciho, F.
Sartoriho, C. Colombara, či M. Guleghiny
pod noblesním vedením taktovky dirigenta
Daniela Orena. Vezměte své rodinné příslušníky a známé a přijďte se s námi zaposlouchat do úchvatných melodií. Vstupné je
zdarma.
Senioři České republiky, z.s. –
Základní organizace Praha 3
blahopřeje všem jubilantům, kteří se v první
polovině roku 2018 dožívají významného životního jubilea.
Přátelské posezení, na které obdrží pozvání
dopisem, se bude konat dne 24. 5. ve 14
hod. v prostorách Klubu Seniorů v Praze 3,
Olšanská 7 (zelená budova vedle pošty).
Bezbariérový vstup do Klubu je ze zadní
části budovy. Příjezd tramvají č. 9 a 26.
PRAGUE CENTRAL CAMP
Nad Ohradou 17, 130 00 Praha 3
www.praguecentralcamp.com
1. 5. 17.00 Jan Nic – koncert pro 1. Máj –
lásky čas
4. 5. 19.00 Tři v triku – acoustic rock
5. 5. 19.00 Spyder Křížan – world music
11. 5. 19.00 Chill out PCC – DJs
12. 5. 19.00 Reserve Band – world music
13. 5. 14.00 Závody kočárků 2018 – velké
hřiště SARAP
13. 5. 17.00 The Tap Tap
18. 5. 19.00 Justin Lavash – world music
19. 5. 19.00 Ouim Kim Beat – alternative
guitar&voice
25. 5. 19.00 USB – Universal Swing Brothers
26. 5. 19.00 The Kingsize Boogiemen –
blues-rock
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. Vstup na všechny akce zdarma.
Otevřeno každý den 12–22 hodin.
KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
BLAHOSLAVOVA 2, PRAHA 3
22. května 2018, 16.30 hod.
Přednáška Olšanské hřbitovy, jejich sochaři
a architekti. Přednáší Anna Oplatková, SPH

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH / 13:00 & 18:00

Husitská 114/74 / Praha 3 – Žižkov
FILMOVÉ ÚTERKY & AKCE V KCH SUTERÉN / KVĚTEN 2018
15. 5. 13.00
18.00
22. 5. 13.00
18.00
29. 5. 13.00
18.00

Sedm písní pro dlouhý život / VB 2015 / 83 min.
#chicagoGirl / USA / Sýrie 2013 / 74 min.
Slyšet očima / Rakousko 2016 / 89 min.
Epicentrum / ČR 1993 / 38 min.
Aminin proﬁl / Kanada 2015 / 84 min.
Film jako Brno / ČR 2011 / 63 min.

OSVĚTOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY
KLUB DESKOVÝCH HER
VÝTVARNÉ AKTIVITY
BEZPLATNÝ VSTUP
BEZPLATNÝ
PRONÁJEM
bezplatný
vstup

VSTUP VOLN

Ý

11. 5. / pá /17.00 - 19.00 / POEZIE NENÍ NUDA / recitační workshop / poezie ze šuplíku
22. 5. / út / 19.30 / novinářka a humanitární pracovnice PETRA PROCHÁZKOVÁ
hostem Jana Bárty /z cyklu Setkávání s osobnostmi veřejného života
27. 5. / ne / 10.00 - 14.00 / SWAP / přines, co se ti nehodí /odnes si, co se ti líbí
29. 5. / út / 20.00 / MAGIE PROLÍNÁNÍ JAZZU A KLASIKY / aneb ozvěny Pražského jara
pro každého /s klávesovou virtuozkou Pavlou Schönovou
30. 5. / st / 17.00 - 19.00 / STAŇ SE SUPER LEADEREM NA TÁBORECH A POBYTECH PRO DĚTI
UMĚNÍ V KCH / DIVADELNÍ SOUBOR REGIMܫNT & KC REMOZKA / VERNISÁŽ 2. květen / ST / 19.00

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Praha - pól růstu ČR
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Kroužky pro děti na ZŠ JESENIOVA:
– Poznej svou sílu
– Tvoření hrou
– Tancování hrou

,.DUHO,9E\OMHQþORYČN3UDPHQ\UHDOLWDDKLVWRULFNiOLWHUDWXUDRþLPD
3K'U9ODVWLPLOD9RQGUXãN\


96783='$50$  .XOWXUQtFHQWUXP9R]RYQD=DäLåNRYVNRXYR]RYQRX3UDKD

REZERVACE NUTNÁ – vstupenky si mĤžete rezervovat elektronicky prostĜednictvím www.kcvozovna.cz, nebo osobnČ vyzvednout od 10.00 do 18.00 v KC Vozovna.

literarni_vecer_2018_05_karel_IV_DL.indd 1
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aktivit v je pravidelně aktualizován na facebooku https://www.facebook.com/KCZizkov/. V případě dotazů volejte na tel.
775 917 645.

17.4.2018 8:50:48



inzerce
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PROGRAM INFORMAýNÍHO CENTRA PRAHA 3 - Vinohrady
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QtPDOtĜND9ČUD.UXPSKDQ]ORYiY\VWXGRYDODYäHOH]QpP%URGČ6WĜHGQtXPČOHFNRSUĤP\VORYRXãNR
OXVNOiĜVNRX 683â6 DY3UD]H9\VRNRXãNROXXPČOHFNRSUĤP\VORYRX 9â83 6WXGRYDODNDOLJUD¿L
QDXNDRStVPX DVXPLL QDXNDRMDSRQVNpWXãRYpPDOEČ QD-DSRQVNpDPEDViGČDY-DSDQRORJLFNp
VSROHþQRVWLY3UD]H3RGtOHODVHQDþHVNRIUDQFRX]VNpPFHORYHþHUQtPNUHVOHQpP¿OPXÄ'LYRNiSOD
QHWD³SUDFRYDODYUR]KODVHYWHOHYL]LMDNRYêWYDUQiUHGDNWRUNDDNPHQRYiLOXVWUiWRUNDQČNROLNDGH
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a pomoc v tíživých životních situacích.
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RGKRGLQ | 7URMNDSURURGLQ\±0HGLDþQtWHFKQLN\YURGLQQêFKY]WD]tFK
RGKRGLQ | &HVWRYDWHOVNiSĜHGQiãND0DUND.UHPHUD±,VWDQEXO

NYČWQD

RGKRGLQ | )LOPRYiSURMHNFH ±0XVWDQJ

NYČWQD

RGKRGLQ | &HVWRYDWHOVNiSĜHGQiãND7RPiãH.XEHãH±%XOKDUVNR

NYČWQD

RGKRGLQ | 9ODVWLYČGQiSURFKi]ND ±9tWNRY(sraz v 10 hodin na VítkovČ, u památníku)
 _ .RPHQWRYDQiSURKOtGNDYêVWDY\9ČU\.UXPSKDQ]ORYp

NYČWQD

RGKRGLQ | äLåNRYVNpNRþiUNRYiQt ±1RYêåLGRYVNêKĜELWRY

NYČWQD

RGKRGLQ | 7URMNDSURURGLQ\±-DNQDGOXK\"

NYČWQD

RGKRGLQ _ äLåNRYVNpUR]KRYRU\ V0DUWLQHP6HYHURX±SURIHVRU-LĜt&KYiOD

NYČWQD

RGKRGLQ | )LOPRYiSURMHNFH ±2GQLNXG

(sraz pĜed branou do Nového židovského hĜbitova)

NYČWQD

RGKRGLQ | 3ĜHGQiãNDQDWpPD-DNVHY\URYQDWVHVWUHVHP

NYČWQD

RGKRGLQ | Ä6YČWQDUXE\±DQHEWDN]YDQêUiM³ – komponovaný veþer k 70. výroþí založení Izraele

OTEVÍRACÍ DOBA
pondČlí 9.00 –19.00
úterý
9.00 –16.00
stĜeda 9.00 –19.00
þtvrtek 9.00 –16.00
pátek
9.00 –16.00

3DUWQHUDNFH

96783='$50$
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pracovníky živnostenského odboru, a to každé úterý v þase od 9 do 12 hodin. ZájemcĤm o vstup do podnikání zde budou poskytovány zejména informace ve vztahu k základní orientaci z problematiky živnostenského podnikání, dokladování odborných
zpĤsobilostí a další. Poradenské centrum je urþeno primárnČ a pouze k poskytování informací o podnikání, tedy není zde možno
uþinit ohlášení živností, ohlášení zmČny þi podat žádost.

Na programy oznaþené hvČzdiþkou * je tĜeba si vyzvednout volné vstupenky z dĤvodu omezené kapacity, jedná se o ¿lmové projekce a vlastivČdné vycházky a vybrané pĜednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informaþního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném mČsíci, od devíti hodin. DČkujeme za pochopení. 9VWXS='$50$
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 | 3RUDGHQVNpFHQWUXPåLYQRVWHQVNpKRRGERUX– ýinnost a služby zde poskytované budou zajištovány

 NYČWQD
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RGKRGLQ

+2',1
2''2
/

6 3 2 5 7 29 1

mohou pĜijít úþastníci bez pĜedchozí registrace, tj. i nepravidelnČ. Zaþáteþníci mohou pĜijít kdykoliv. výuce správné techniky chĤze se vČnujeme v každé lekci. Hole je možné si na místČ konání kurzu zapĤjþit. Doporuþujeme se na kurz vybavit
vhodnou obuví, obleþením a pitím. Zavazadlo – ideálnČ batoh na záda.

DNYČWQD | 2PEXGVPDQSURVHQLRU\– poskytuje seniorĤm Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, dĤchodĤ, sociálních
RGGRKRGLQ
a zdravotnických služeb, volnoþasových aktivit, zajišĢuje bezplatné právní poradenství, doprovod pĜi úĜedních jednáních
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3. 6.

 _ NXU]\125',&:$/.,1*pro zaþáteþníky i pokroþilé z Ĝad seniorĤ. Na lekce v rámci projektu Trojka pro seniory

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

16.4.2018 18:30:33

19.4.2018 11:12:23
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16. 5. 19.30 Magdaléna Bajuszová
– klavír
17. 5. 19.30 Vernisáž Ian Mikyska
a Prokop Jelínek
20. 5. 16.00–18.00 Výtvarná a hudební dílna v trávě
28. 5. 19.00 Galakoncert mladých
talentů
29. 5. 19.30 Příroda inspirující – zvuková instalace projektu MUSICA
NOVA
VÝSTAVY
9. 5.–2. 6. Ondřej Roubík: Ženy/
Woman

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 232 464
e-mail: infocentrum@praha3.cz
Program informačního centra na příslušný měsíc viz inzerát na straně 17

Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz
4. st 10.30 LouDkové divadélko:
2. st 17.00 Křeslo pro hosta: Michaela Kuklová
3. čt 16.00–19.00 Klub deskových
her, skupina 1: Děti s doprovodem
9. st 18.00 Literární večer: Karel IV.
zrod legendy
10. čt 19.00 Klub deskových her
v kavárně Atria
14. po 16.00 Fresh senior: Tvůrčí
dílna s Miladou Gabrielovou
15. út 17.00 Divadlo Lokvar: Deset
malých černoušků
16. st 17.00 Okénko do historie:
Kultura středověkého stolu
17. čt 16.00–19.00 Klub deskových
her, skupina 3: Tradiční deskové
a karetní hry
21. po 16.00 Fresh senior: Expedice
Grand Canyon s cestovatelem
M. Kratochvílem
22. út 17.00 Divadlo Koník: O Budulínkovi
23. st 17.00 Komponovaný hudební
večer Hašlerky ve Vozovně
28. po 16.00 Fresh senior: Fresh memory – jogging pro svěží paměť
29. út 17.00 Divadlo Lokvar: Tatínek
není k zahození
30. st 10.30 Remedium - LouDkové
divadélko: Jak Kašpárek pomohl vodníkovi
30. st 17.00 Středeční hudební recitály: Jan Burian

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3
tel.: 222 721 838, fax: 222 716 866
www.atriumzizkov.cz
2. 5. 19.30 Violoncellový recitál
Eduarda Šístka
5. 5. 15.00 Violoncellový recitál
Václava Petra
7. 5. 17.00 Fresh senior: Shahab
Tolouie Trio
9. 5. 19.00 Vernisáž k výstavě Ondřej Roubík: Ženy/Woman
10. 5. 19.30 Jana Boušková – harfa,
Radek Baborák – lesní roh
11. 5. 19.30 PIO – Pražský improvizační orchestr
RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2018

Štítného 5, Praha 3,
tel.: 222 780 396, www.zdjc.cz
1. út 19:00 Smích zakázán | 3D
company
2. st 19:00 Vyšetřování ztráty třídní
knihy | Divadlo Járy Cimrmana
3. čt 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimrmana
8. út 19:00 Čechov vs. Tolstoj aneb
Manželská zkouška | 3D company
9. st 19:00 Válka Roseových | Divadlo A. Dvořáka Příbram
10. čt 19:00 Válka s mloky | Divadlo
AQUALUNG
11. pá 19:00 Zabte ošklivé | Divadlo
AQUALUNG
12. so 19:00 Starý holky| 3D company
13. ne 19:00 Záskok | Divadlo Járy
Cimrmana
14. po 19:00 Vinnetou | Divadlo
A. Dvořáka Příbram
15. út 19:00 Cimrman v říši hudby |
Divadlo Járy Cimrmana
16. st 19:00 Dlouhý, Široký a Krátkozraký | Divadlo Járy Cimrmana
17. čt 19:00 Blaník | Divadlo Járy
Cimrmana
18. pá 19:00 Pub in the Glade | Cimrman English Theatre
19. so 19:00 Frida K. | 3D company
20. ne 19.00 Vražda v salónním
coupé | Divadlo Járy Cimrmana
21. po 19:00 České nebe pro nadaci
Slunce | Divadlo Járy Cimrmana
22. út 19:00 České nebe | Divadlo
Járy Cimrmana
23. st 19:00 Němý Bobeš | Divadlo
Járy Cimrmana
24. čt 19:00 Dlouhý, Široký a Krátkozraký | Divadlo Járy Cimrmana
25. pá 19:00 Dobrý proti severáku |
3D company
26. so 19:00 Muži ve zbrani aneb
Celá Zeměplocha jest jevištěm! |
Divadlo AQUALUNG
27. ne 19:00 Afrika | Divadlo Járy
Cimrmana
28. po 19:00 Figaro, lazebník sevillský | Divadlo AQUALUNG
29. út 19:00 Záskok | Divadlo Járy
Cimrmana
30. st 19:00 Švestka | Divadlo Járy
Cimrmana
31. čt 19:00 Lijavec | Divadlo Járy
Cimrmana

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
4. 5.18.00 a 20.30 Pocta Miloši
Formanovi
9. 5. 18.00 Psí ostrov
10. 5. 19.45 NT Live | Macbeth
15. 5. 20.00 Stand-Up Comedy:
Přiostři to!
16. 5. 20.30 Cyklo Kino | Kouř
22. 5. 20.30 Aero Naslepo
29. 5. 20.30 Diáky | Pět holek v tuktuku
30. 5. 20.30 Legendy v Aeru | Goldﬁnger
Projekce pro seniory – každé úterý
od 10.00 a čtvrtek od 13.30
1. 5. Tátova volha
3. 5. Planeta Česko
8. 5. Ztratili jsme Stalina
10. 5. Souboj pohlaví
15. 5. Bratři Lumiérové
17. 5. Foxtrot
22. 5. Hastrman
24. 5. S láskou Vincent
29. 5. Gauguin
31. 5. Tvář vody

24. 5. Schodiště – Ex Nahoru
po schodišti dolu band
31. 5. Jé Jé Neduha & The rock &
Jokes Extempore band

DIVADLO PRO TANEC

1. út 16:00 Karneval zvířat

2. st 9:00 a 11:00 Karneval zvířat
3. čt 20:00 Dokud neumřeli
4. pá 20:00 Constellations II. (Time
for Sharing)
10. čt 20:00 Švihla
14. po 20:00 Flow
15. út 20:00 KOREKCE
17. čt 20:00 Family Journey
18. pá 20:00 Pojďme na tanec!
20. ne 16:00 Momo
22. út 9:00 a 11:00 Karneval zvířat
25. pá 20:00 YOU ARE HERE
28. po 20:00 PULSAR

6WDURVWNDPČVWVNpþiVWL3UDKD
9ODGLVODYD+XMRYiVLYiVGRYROXMHSR]YDWQD

Pohár
fotbalový turnaj dďtí mateĢských a základních škol

poĢádaný k pĢíležitosti 137. výroĀí povýšení Žižkova na mďsto

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou
středu od 10.00.
Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti
i dospělé. www.aeroskola.cz.

17. kvďtna 2018
RGGRKRGLQ

stadion Viktoria Žižkov – Seifertova ul.
Kubelíkova 27, Praha 3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
4. pá 19:30 DELUXE /FR + VOILA /
CZ
7. po 20:00 SPITFIRE COMPANY
& MCKENZIE TOMSKI X MISS
AMERIKA
8. út 20:00 SPITFIRE COMPANY
& MCKENZIE TOMSKI X MISS
AMERIKA
9. út 20:00 SPITFIRE COMPANY
& MCKENZIE TOMSKI X MISS
AMERIKA
10. čt 20:00 Mwezi WaQ
11. pá 19:30 FEMI KUTI /NG & THE
POSITIVE FORCE
12. so 19:30 SOHN
14. po – 18. pá Festival integrace
Slunce
21. po 19:30 DONNY McCASLIN /
US
22. út 19:30 VEEBLEFETZER /IT
23. st 20:00 RIDINA AHMEDOVÁ,
MILLI JANATKOVÁ, ANTONIA
NYASS X ŘEKNI MI
25. pá 19:30 DEETHANE
26. so 19:30 PORTY
27. ne 19:30 PERE UBU /US

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3
tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz
3. 5. Odečet plynu, rock-blues
10. 5. J. H. Krchovský & Krch-off
band, rock-alternative
17. 5. Sketa syn a Johannes benz &
Harvey sisters, country punk
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Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:
Za Trojku (Atrium a KC Vozovna)
a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

programy
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ze života Prahy 

Kyberšikana a drogy jsou tématy
AntiFETfestu
K kině Aero se již tradičně konala přehlídka soutěžních ﬁlmů, které natočili školáci do soutěže
AntiFETfest. Porotci současně vyhlásili vítěze obvodního kola, který bude Prahu 3 reprezentovat
v celopražském ﬁnále.

A

ntiFETfest je soutěžní
festival amatérských ﬁlmů pro školy, školská
zařízení a nízkoprahové
kluby pro děti a mládež s tématikou
rizikového chování, jako například
drogová závislost, šikana, rasizmus,
homofobie, záškoláctví, gambling,
poruchy příjmu potravy, domácí
násilí a v posledních letech čím dál
častější téma kyberšikany. Tomu se
také věnoval vítězný snímek s názvem Kéž by…, který natočily žákyně 7. třídy ZŠ Chmelnice. Natáčení
a přípravám desetiminutového krátkého ﬁlmu věnovaly asi dva měsíce,
mimo jiné v rámci školního předmětu mediální a dramatická výchova.
Film točily na video ve fotoaparátu. „Příběh je o školačce, která pošle své
fotky klukovi, ale není to ve skutečnosti jemu, za tím se skrývají holky, které
ji nemají rády, a pak rozešlou její fotky
celé škole,“ popsala příběh režisérka
ﬁlmu Viktoria Kolarevičová s tím,
že kyberšikana je skutečně téma,
o kterém se hodně mluví.

Do soutěže, jejímž cílem je upozornit na rizikové chování a motivovat k jeho předcházení, byly
přihlášeny čtyři soutěžní snímky,
a to ze ZŠ Chmelnice, ZŠ Lupáčova a ZŠ Chelčického v kategorii základních škol, a snímek s názvem
Úspěch za Mezinárodní konzervatoř Praha v kategorii střední školy
o tématu drog a zkresleném vnímání reality. Přestože byl v kategorii
jediný, porotce překvapil profesionálním zpracováním a také postoupil do pražského kola.
Snímky hodnotila porota složená z odborníků a zástupců městské
části. Místostarosta David Gregor
(ČSSD) jako jeden z porotců ocenil
kvalitu všech snímků a při předávání cen popřál vítězům hodně štěstí
v celopražském ﬁnále 13. 6. v kině
Lucerna. Autory ﬁlmů městská část
ocenila poukázkami na nákup v internetovém obchodě Alza. 
Text a foto Katka Maršálová
Autorky vítězného ﬁlmu Viktoria Kolarevičová, Sára Bláhová, Veronika Blažková, Magdaléna

1. místo: Kéž by… – Viktoria Kolarevičová (režie, střih, herec, kamera), Sára Bláhová (herec, střih,
kamera) Veronika Blažková (herec,
kamera), Magdaléna Skálová (herec, kamera)
2. místo: Za dveřmi – Yana Pancherenko (režie, scénář, kamera, hudba, střih), Michal Hájek (herec), Tadeáš Bouček (herec), Ema Pechová
(režie, scénář, herec), Anastázie Saliy (režie, scénář, herec)
3. místo: Vnímej – Jakub Pustay
(scénář, kamera, střih, zvuk), Jana
Phamová (režie, námět, skript,
zvuk), Jana Davídková (klapka,
skript, zvuk), Natálie Stoklasová
(herečka), Jakub Ouhrabka (herec)
1. místo SŠ: Úspěch – Leila Selyshcheva (režie, scénář, hudba). 

Skálová ze ZŠ Chmelnice s učitelem mediální výchovy, který poskytl odborné vedení

Ředitel propojil různé vyučovací
předměty
Na jednodenní výlet se v polovině
dubna vydali žáci dvou pátých tříd ze
ZŠ a MŠ Chelčického. „Využili jsme ﬁnanční podpory zřizovatele a vypravili se
s žáky na Chodsko,“ informoval ředitel
školy Pavel Ostap. V průběhu celého
dne se podařilo propojovat znalosti
i nové poznatky z různých vyučovacích předmětů. Z hlediska navštívených objektů se žáci nejvíce zabývali
historií a vlastivědou. V Horšovském
Týně navštívili zámek a hrad, v Domažlicích si prohlédli centrální náměstí, v Chotěšově si zvenčí prohlédli
bývalý klášter a díky ochotě místních
zahradníků se prošli přilehlou zahradou. Při výkladech a rozhovorech se
dotkli ekonomiky, matematiky, zamýšleli se nad místními názvy z hlediska českého jazyka, pojmenovávali
kvetoucí rostliny, stromy a ze zoolo-

Výsledky
obvodního kola

Festival Open
House i v Praze 3

gie hlavně kolem letící ptáky. Nedílnou součástí výletu se staly vzájemné
vztahy, hygiena cestování, dopravní
výchova a bezpečnost na ulicích, ale
také správné stolování v jídelně ZŠ
Komenského v Domažlicích. Podle
přístupu všech žáků bylo zřejmé, že
jsou zvyklí na respekt, vstřícnost,
ochotu a ohleduplnost. Potvrzuje
se tak smysluplnost projektu Zdravé
děti na Trojce, do kterého byl výlet
na Chodsko zařazen. „Jsem velmi potěšena, že ředitelé škol využívají podpory
MČ Praha 3 a podílejí se tak na plnění
záměru projektu Zdravé děti na Trojce,
a to v dětech a žácích posilovat vlastní
vědomí k povinnostem a důležitost prolínání fyzické a psychické odolnosti,“ konstatovala radní pro školství Jaroslava
Suková (TOP 09). 
-red-

Během víkendu 19.–20. května se díky
4. ročníku festivalu Open House Praha otevře 65 architektonicky zajímavých a běžně nepřístupných budov
a prostorů. K události se připojuje
i Praha 3, která festivalu udělila záštitu. Na území městské části budou
v rámci Open House Praha otevřené
dva objekty. První z nich je Ústřední
telekomunikační budova CETIN, jež
se skládá ze dvou propojených budov
a z jejíž věže o výšce 78 metrů je poměrně netradiční výhled na Prahu.
Druhou představuje sídlo společnosti Raiﬀeisen stavební spořitelna, jež
tvoří od roku 1997 další dominantu
Žižkova. Budova s prosklenou čelní stěnou, jež chrání vnitřní prostory
od okolního hluku, získala v roce 1998
hlavní cenu za design časopisu Stavitel. Na její střeše se nachází i několik
včelích úlů. Zájemci o festival se nemusí omezovat jen na naši městskou
část, naplánovat si mohou procházku
po otevřených budovách po celé Praze. Seznam zpřístupněných objektů
v rámci festivalu najdete na stránkách
www.openhousepraha.cz. 
-red-
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ze života Prahy 

Komunitní centrum Alfa spojuje
na Jarově všechny generace
Dětská skupina Alfík, psychoterapeutická poradna pro dlouhodobě pečující rodiče i kurzy pro
seniory – to je pomyslná trojnožka komunitního centra Alfa na Jarově.

O

rganizace Alfa Human
Service nabízí své služby
s individuálním přístupem a ohledem na potřeby jednotlivců již 18 let.
Věnuje i dalším oblastem jako je
vzdělávání nebo volnočasovým aktivitám. V rámci těchto aktivit spolupracuje s ostatními organizacemi na
Praze 3, zvláště ve svém nejbližším
okolí. Ve spolupráci se ZŠ Chmelnice
a ZŠ Jeseniova otevřela na těchto školách také kroužky pro děti. Jedná se
nejen o pohybové aktivity formou
tance a prvků sebeobrany a arteﬁletiky, ale děti se současně učí ovládat
své emoce, svoji mysl a kroužky tak
působí preventivně v oblasti šikany a
posilují vzájemné vztahy ve skupině.
Důležitou součástí Alfa centra je ambulantní psychoterapeutická poradna.
Rodičům, kteří se ocitli v tíživé situaci, nabízí poradenské a terapeutické služby jako například podpora
psychické stability, řešení a prevence
syndromu vyhoření a v neposlední
řadě osvojování zdravých výchovných kompetencí. Tyto služby poskytuje ambulantní Alfa poradna všem,
kteří dlouhodobě pečují o své blízké
v domácím prostředí, např. seniory,
dlouhodobě nemocné partnery nebo
děti se zdravotním postižením.

již mnoho spokojených „absolventů“. Dětská skupina připravuje děti
na zapojení do kolektivu, takže ve
„velké“ školce už nemají problém se
sžít s ostatními vrstevníky. Současně
je to také pomoc rodičům, především
matkám, které se mohou začít navracet do zaměstnání, byť třeba jen na
částečný úvazek.
A jak vypadají nejbližší plány Alfa
centra? Již 23. května je to další Tvořivá dílna a v současné době také probíhá příprava Semináře pro Seniory
na téma Sebeobrana, s praktickými
radami a nácviky.

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2018
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Alfa centrum
Alfa Human Service, z.s.,
Na Vrcholu 25/2595,
130 00 Praha 3
tel.: 242 441 486

O kurzy práce s PC je mezi seniory velký zájem

Pro seniory, kteří se chtějí aktivně
zapojovat do společnosti a posilovat
svoji psychickou kondici, probíhá v
komunitním centru několik skupin
kurzu Tréninku paměti. Pod vedením zkušených lektorů probíhá Trénink paměti formou her, povídání a
interaktivních cvičení. Zároveň ale
jsou pro dříve narozené k dispozici
také kurzy práce s počítačem a zákla-

Tréninky Běžecké školy každou
středu na Pražačce

Běžecká škola Prahy 3 vedená lektory
týmu Smart Running pokračuje
za podpory městské části i v letošním
roce. Tréninky jsou určené sportovcům, aktivním běžcům, ale i začátečníkům. Vítáni jsou běžci všech úrovní.
Tréninky jsou zaměřené na zlepšování
běžecké techniky, rozvoj vytrvalosti
a obecné síly, lektoři je každému přizpůsobí dle jeho kondice. V rámci
skupiny nebo menších skupinek dle
výkonnosti se běhá směrem na Vítkov,
občas kopce Na Krejcárku nebo se piluje technika na atletickém ovále. Tré-

Aktuální informace zájemci naleznou na webových stránkách www.alfahs.cz, včetně kontaktů na koordinátory jednotlivých aktivit, kteří rádi
poskytnou informace o všech aktivitách a možnostech zařazení do kurzů. 

dy angličtiny, o které je mezi seniory
velký zájem.
Od poloviny dubna probíhá v Sokole Na Balkáně Zdravotní cvičení
pro seniory i ostatní zájemce. Toto
cvičení se koná každý pátek od 9 do
10 hodin až do konce června a vede
ho zkušená fyzioterapeutka Lucie Vrzoňová.
Od roku 2016 funguje v Alfa centru Miniškolka Alfík a za tu dobu má

Trénink paměti – kurzu se zúčastňuje několik skupin

Pražská snítka v Atriu
Na padesát hudebně nadaných žáků
ze základních škol Prahy 3 se zúčastnilo tradiční pěvecké přehlídky Pražská snítka, kterou pro ně zorganizovala městská část. Svůj talent
předvedli v koncertní síni Atria, kde
se podrobili hodnocení poroty. Tu
tvořila operní pěvkyně Jana Borková,
která vyučuje muzikálový zpěv
na konzervatoři v Praze a Josefína
Čermáková, bluesjazzová zpěvačka
s pedagogickou praxí v uměleckých
školách. Přehlídka byla rozdělena
do dvou soutěžních odpolední,
v prvním vystoupily děti z prvního
stupně základních škol, ve druhém
žáci z druhého stupně, kteří předved-

ninkům předchází zahřátí a správně
provedená protahovací cvičení.
Tréninky začínají každou středu
v 18.30 z areálu Pražačka. Tréninky
včetně poskytovaného zázemí jsou
pro zájemce zdarma a potrvají
do konce října. Ve sportovním areálu jsou zajištěny šatny, sprchy
a uzamčení věcí během tréninku.
Aktuální informace můžete sledovat na Facebooku Běžecká škola Prahy 3 nebo na webu www.smartrunning.cz/bezecka-skola. 

li soutěžní skladbu z repertoáru národních písní za klavírního doprovodu člena symfonického orchestru
Českého rozhlasu a člena orchestru
Národního divadla. Na prvních místech se v jednotlivých věkových kategoriích umístili Josef Seidl ze ZŠ Jarov, Praha 3, Zuzana Bezděková ze
ZŠ Chmelnice, Valentina Dvořáčková ze ZŠ Jarov, Soﬁe Vieweghová
a Kateřina Homolová ze ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad a Jan Klumpar
a Vojtěch Poledník, oba ze ZŠ Chmelnice. Účastníci si odnesli účastnické
listy a knižní ceny, které věnovala
městská část. 

-red-

Text a foto Katka Maršálová



ze života Prahy 

Měl jsem krásný život, dělal jsem,
co jsem chtěl
Nestora našeho současného herectví, charismatického Stanislava Zindulku, přivítal Martin
Severa v Galerii Toyen v informačním centru 18. dubna. V předtočené upoutávce spolu vedli
krátký hovor o vztahu k Žižkovu, který Stanislav Zindulka zakončil slovy: „Těším se na vás!“

Z

aplněný sál galerie přivítal
herce bouřlivým potleskem
a hned po něm následovaly
úvodní otázky Martina Severy. Přítomní se dočkali zasvěcených a vtipných odpovědí, které navodily příjemnou atmosféru večera.
Stanislav Zindulka, který oslaví
počátkem května již 86 let, se potom
rozpovídal o svých hereckých začátcích v rodné Jilemnici, kde už jako
dítě vystupoval v Prodané nevěstě,
nastudované tamními ochotníky
v roce 1937 v atmosféře, která českému živlu nebyla příznivě nakloněna.
Poutavé vyprávění se potom zaměřilo na studentská léta na pražské
DAMU, v němž Stanislav Zindulka
vzpomínal nejen na své spolužáky,
ale ocenil především tehdejší profesory, mezi které patřili Vlasta Fabiánová, Stanislav Neumann, Bohumil
Záhorský či František Smolík. „Byli
to úžasní lidé, kteří dělali skvěle svoji
práci, čišela z nich vášeň a zaujetí, to se
dnes už málo vidí,“ řekl.
Jako velmi zajímavou a poučnou
označil i životní etapu, kterou strávil
v angažmá v Divadle bratří Mrštíků
v Brně. Kraj jižní Moravy s vinnými
sklípky mu doslova učaroval. Více
než na krajinu vzpomínal však na lidi, se kterými se zde potkal, ať už to
byli básníci Skácel, Mikulášek nebo
Ludvík Kundera, ale také jeho stu-

Stanislav Zindulka je mistr slova a poutavý vypravěč

denti, mezi které patřili například
Oldřich Kaiser, Libuše Šafránková
či Dagmar Veškrnová. „Už tenkrát
jsem s nimi měl výborný vztah a trvá to
dodnes, myslím,“ hodnotil atmosféru ve škole, která však byla přetržena jeho nedobrovolným odchodem.
Stanislav Zindulka se také rozhovořil o svých ﬁlmových rolích, vyzdvihl zejména spolupráci s režisérem
Karlem Kachyňou na seriálu Vlak
dětství a naděje nebo práci na ﬁlmu
Odcházení, který režíroval Václav
Havel. „Normálně si na prázdniny žádnou práci neberu, abych si po celoročním
nabitém programu odpočinul. V tomto

Slovo z církví
Lásky čas
„Byl pozdní večer, první máj, večerní
máj, byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce
šeptal tichý mech…“
Jaro je tady. Zima ztratila svou vládu – byť se trochu obáváme, že ještě
může zazlobit. Známe ty pozdní mrazíky, které umí tak ošklivě spálit již
nádherně rozkvetlé stromy a květy.
Možná i proto se tak trochu bojíme
se také zdravě a krásně „rozjařit“?
Otevřít se životu. Rozkvést. A odkvést. A dozrát a přinést plody. Přijmout a předat život?
Jak dokonale je to ve stvoření zařízené a seřízené: Nejkrásnější a nejpřitažlivější je/jsme právě tehdy, kdy má/
máme být připraveni k tomu, spojit se
k předání života. K nejvýsostnějšímu
úkolu patří to nejskvělejší vybavení.
V jak pošetilém, umělém a umělohmotném světě to žijeme, když chceme být stále mladí, krásní, jako rozkvetlí? Užívat si to co nejdéle. Zdobit
se a nechat se obletovat. A klidně
i za tu cenu, že nedozrajeme a nepřineseme plody. Nedáme život, zůstaneme neplodní…
Když vám dnes přeji v máji krásné
„rozjaření“, nemohu dost dobře záro-

případě jsem udělal výjimku a vůbec toho
nelituji. Natáčení v České Skalici bylo
ohromné, byla tam nádherná atmosféra
a lidi si tam vzájemně naslouchali.“
Stanislav Zindulka žije na Žižkově od roku 1989, kdy vyměnil Brno
za Prahu a tamní byt za byt v Baranově ulici. A proč si vybral právě toto místo – nedaleko, v Jičínské, bydlel jeho celoživotní přítel a kamarád
Vlastimil Brodský. Osobní vzpomínka na něj, o kterou se s posluchači
podělil, byla obzvláště dojemná
a plná lidského porozumění.
Vtipné vyprávění nebralo konce,
takže na obvyklé dotazy už nezbyl

Stanislav Zindulka se narodil 5. května 1932 v Jilemnici. K herectví ho přivedli jeho rodiče, kteří byli zapálenými ochotníky, na divadelních prknech stál poprvé už ve svých pěti letech. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že od této
chvíle jde až do dneška z role do role.
Po absolutoriu na pražské DAMU hrál dvanáct sezon v divadle v Hradci
Králové, poté byl dvacet dva let ve stálém angažmá v brněnském Divadle bratří
Mrštíků a současně dlouhá léta spolupracoval i s loutkovým divadlem Radost.
Vedle herectví se v Brně věnoval také pedagogické činnosti. Na zdejší konzervatoři učil od roku 1968 do roku 1975, kdy musel z politických důvodů ze školy
odejít. Kvůli špatnému kádrovému proﬁlu nemohl dlouhou dobu vystupovat ani
na pražských divadelních scénách. To se změnilo v roce 1989.
Ve svých sedmapadesáti letech se rozhodl začít nanovo a z Brna odešel
do Městských divadel pražských, na jejichž scénách odehrál pět sezon. Od roku 1994 je členem pražského Činoherního klubu. Tím si vlastně splnil i jedno
ze svých tajných přání z mládí, kdy do „Činoheráku“ často jezdíval obdivovat
herecké výkony svých kolegů.
Filmový či televizní diváci si ho vybaví především jako velkého herce malých
rolí. V polovině osmdesátých let jej proslavila role „srágorky“ Josefa Pumplně
v seriálu Vlak dětství a naděje. V roce 2001 získal dokonce Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli za ztvárnění své zatím druhé životní
role – Edy v Babím létě. Často hraje v pohádkách (například Anděl Páně, Kouzelný měšec, Policejní pohádky strážmistra Zahrádky, O zakletém hadovi aj.),
ale objevil se mimo jiné také ve snímcích Hanele, Báječná léta pod psa, Bumerang, Stůj, nebo se netrefím, Pasáž, Učitel tance, Andělské oči, Tichá bolest či
Smrt krásných srnců i v dalších seriálech. Popularitu hlavně mezi nejmenšími
diváky mu přinesla i role kouzelného dědy neposedy v Kouzelné školce.

čas. Milý host na rozloučenou pozval diváky na představení, ve kterých v současnosti vystupuje, jmenovitě zmínil Divadlo v Řeznické a hru
Benjamina Kurase Vražedný pátek,
kde hraje pod režijním vedením svého syna Jakuba.

K zápisům přišlo méně dětí
Do deseti základních škol v Praze 3
podalo přihlášku během dvou dnů, ve
kterých se konaly zápisy pro nadcházející školní rok, 576 budoucích prvňáků. Je to o 40 dětí méně, než v uplynulém roce. Pro srovnání, vloni v září
zahájilo školní docházku 597 dětí, přihlášku jich podalo celkem 616.
Ani v současné době ještě není číslo o počtu přijatých dětí konečné. Rodiče mohou požádat o odklad školní
veň nepřát i následné „rozletnění“.
Vždyť letos jsou Letnice právě v máji.
50. den po Velikonocích slavili Židé
Letnice – pro ně již vlastně první dožínky, sklizeň. Právě tehdy v Jeruzalémě přijali Ježíšovi učedníci nový život, v nové síle – přijali Ducha, který
je osvobozoval od jejich strachů o sebe a uschopňoval je k lásce, ke službě, k předávání a ochraně života.
Takové „rozletnění“ vám přeji,
abyste se nenechali nalákat a koupit,
ale odvážili se přijmout pozvání
k dalšímu kroku – ke zralosti. Ke zralosti, která znamená posun od sebe
sama k novému životu. Schopnost
milovat láskou, která se dává.
Požehnané Letnice!
Jaromír Strádal
farář Druhého sboru Českobratrské církve
evangelické (ČCE) v Praze 3 – Žižkově

docházky, nebo o zařazení dítěte do
přípravné třídy. Deﬁnitivní počet dětí
v prvních třídách našich základních
škol bude k dispozici v září. „Jako
pozitivní lze hodnotit fakt, že pro děti
s bydlištěm v Praze 3 má radnice dostatečný počet míst,“ sdělila radní pro
školství Jaroslava Suková (TOP 09).
Přibližně 15 % přihlášených dětí má
trvalé bydliště mimo Prahu 3. 
-red-

Sbormistr Chvála v rozhovorech u Severy
Hostem Žižkovských rozhovorů Martina Severy bude 23. 5. sbormistr Kühnova dětského sboru prof. Jiří
Chvála, který v čele jednoho z našich
nejlepších dětských souborů stojí od
roku 1967. Významná je i jeho dlouholetá pedagogická aktivita na Hudební fakultě AMU, kde působí jako
profesor dirigování a sborových disciplín. Přednášel rovněž na mezinárodních seminářích a pracoval v porotách mezinárodních sborových
soutěží. Má za sebou imponující počet rozhlasových snímků a přes třicet
gramofonových nahrávek. V květnu
oslaví 85. narozeniny. 
-red-

Pak už se jen rozloučil a než ho
nadšené publikum odměnilo dlouhotrvajícím potleskem, řekl: „Měl
jsem krásný život, dělal jsem co chtěl.
A k tomu mám už 59 let skvělou ženu,
která mi v tom pomáhala.“ 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Historie českého
exlibris na Vítkově
Aktuální výstava v Národním
památníku
na Vítkově provází návštěvníky
zajímavou historií českého exlibris, graﬁckého lístku vlepovaného přímo do
knihy, jehož účelem je označit, komu
výtisk patří nebo z které knihovny
pochází. Od vzniku prvních tištěných exlibris v 15. století prošlo
mnoha změnami souvisejícími s vývojem graﬁckých technik a sociálním
vývojem společnosti. Výstava prezentuje exlibris pocházející z knihoven
šlechticů, lze si prohlédnout ukázky
z období od 16. století až k nově pojaté graﬁce Josefa Mánesa z roku 1868,
která je označována za první české
moderní exlibris. V hlavní části jsou
představena exlibris od počátku 20.
století až do roku 1945. Celkem je vystaveno 365 moderních tisků od 90
autorů, počínaje Mikolášem Alšem
a konče Cyrilem Boudou. Výstavu doplňuje zajímavý doprovodný program. 
-redRADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2018
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Chcete výzvu? Zorganizujte pro své
sousedy poznávací den Zažít město jinak!
Také ve vás s jarním sluníčkem ožívá chuť začít něco dělat? Pak pro vás máme dobrý tip. Dejte
dohromady partu přátel nebo lidí z okolí a připravte pro své sousedy celodenní slavnost přímo
ve vaší ulici nebo parku! Abyste se mohli soustředit jen na produkci a program, nutnou
administrativu za vás vyřídí spolek Auto*Mat. Už vás napadá, jaké aktivity by vás mohly společně
bavit? Času máte dost – slavnosti se konají v sobotu 15. září.

S

ousedi sousedům. I tak by
mohl znít podtitul Zažít město jinak. Loni se takových
sousedských zón jen v Praze
objevilo 68 a dalších 25 ve městech

po celé republice. Slavnosti se konají
tradičně třetí sobotu v září. Program
a podoba slavnosti je plně v režii
místních organizátorů.

Proč zažít město jinak?
Osobně poznáte své sousedy a jejich
koníčky nebo um; seznámíte se
s činností organizací a podniků
ve vašem okolí a lidmi, kteří za nimi
stojí; o veřejném prostoru se naučíte
přemýšlet jinak. Díky nově vzniklým
vazbám mezi lidmi také často vznikají další iniciativy.
Na programu se nejčastěji objevuje hudba, domácí recepty, dílny, hry,
divadla, zábavné závody, bazárky,
módní přehlídky, besedy, tanec, programy pro děti, povídání s pamětníky, vycházky atd. Na hojně navštěvovaných slavnostech také můžete
přitáhnout pozornost k místním
kauzám nebo zlepšovat vztahy mezi
zájmovými skupinami (samosprávou, podnikateli a obyvateli).
A co řešit nemusíte?
Koordinátoři z Auto*Matu vám budou během celého procesu příprav

Z činnosti
Zájmového
klubu seniorů
Hořanská 2 Praha 3
V měsíci dubnu proběhla úspěšná
beseda s hercem Jiřím Krampolem,
který přijal naše pozvání i s manželkou. Ochotně odpověděl na četné dotazy našich členů, jak z mládí
a života na Žižkově, tak z dob svých
studií a z ﬁlmů, ve kterých hrál.
Na závěr podepsal své knihy a věnoval každému zájemci fotograﬁi
i s podpisem. Všichni účastníci plně
obsazené klubovny byli spokojeni
s jeho milým a srdečným přístupem.
Na závěr předseda klubu panu
Krampolovi poděkoval za hezký
zážitek a poblahopřál mu k jeho
blížícímu se životnímu jubileu.
Jako další akci v tomto měsíci jsme uspořádali přednášku o Irsku, kterou pro nás vzorně připravila naše členka Anička Morávková.
Všichni jí moc děkujeme. 
Marie Arlothová

Foto Jaroslav Měrka
RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2018

k dispozici s radami, postarají se
o všechna úřední povolení, pomohou s graﬁkou a propagací a propojí
vás s aktivními skupinami a jedinci
v každé čtvrti.

Pokud máte o organizaci slavností předběžný zájem, napište do
31. května na zmj@auto-mat.cz
Všechny informace naleznete na
-redwebu zazitmestojinak.cz. 
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O bezpečnost akcí na Trojce se stará ALI 21
Žižkovský masopust, Čarodějnice, Husité na Vítkově, fotbalové zápasy na Viktorce… to jsou
namátkou některé z akcí, na nichž se o bezpečnost návštěvníků i účinkujících stará bezpečnostní
agentura ALI 21. Její majitel a zakladatel Alois Neuman získal letos titul Podnikatele roku
Prahy 3 v kategorii služby.
ky ministerstva vnitra, na které ho
agentura připraví. Zaměstnanci se
řídí ﬁremním heslem SUL, které je
zkratkou pro spolehlivost, upřímnost a loajalitu. „Jsem pyšný na to,
že lidé chytli ﬁlozoﬁi naší ﬁrmy a chtějí s námi spolupracovat. Nemyslím jen
klienty, ale hlavně spolupracovníky, kteří jsou hrdí na to, že jsou v ALI 21, že se
k lidem chováme slušně, a to byl důvod,
proč jsme agenturu zakládali.“ ALI 21
jako první agentura začala používat
reﬂexní vesty a ve svých řadách má
také spoustu žen, což je potřebné zejména u osobních prohlídek.

Majitel ﬁrmy Alois Neuman při převzetí ocenění na radnici

Muhammada Aliho, číslo 21 je Neumanovým šťastným číslem a symbolem úspěchu.
Agentura ALI 21 ročně zajišťuje 300–400 akcí po celé republice. Od svých konkurentů se podle
Neumana odlišuje přístupem k zaměstnancům a komplexními službami. „Dáme šanci každému, kdo u nás

Sportoviště a parky v letním provozu

Oblíbené dětské dopravní hřiště Jilmová se od dubna otevřelo veřejnosti v pravidelných časech, a to každé
odpoledne od 14 do 19 hodin mimo
prázdninových víkendů. Děti se zde
mohou seznámit se základy provozu
na silnici a poučit o bezpečnosti silničního provozu a prakticky vyzkoušet dodržování pravidel bezpečnosti
silničního provozu. Areál je vhodný
i pro oslavy narozenin.
Areál pro teenagery Habrová
s moderními hracími prvky jako
místo pro aktivní mladé lidi, kteří si

chtějí protáhnout svaly a potkat se
s přáteli je v květnu v provozu od 9
do 20 hod. a od června se otevírací doba prodlouží do 21 hod. Kolem
hřiště vede pohodlná in-line dráha.
Vyhledávaný park Rajská zahrada patří k nejkrásnějším relaxačním zónám na Trojce. Od dubna je
otevřen každý den od 8 do 22 hodin. Návštěvníkům jsou k dispozici
čtyři výškově oddělené terasy parku, které umožňují sportovní i relaxační vyžití, aniž by se návštěvníci
vzájemně při svých aktivitách ru-

Dětský balet na Praze 3 už 25 let
Od roku 1992 působí Baletní škola
Jána Nemce, em. sólisty baletu ND
v Praze, na území MČ Praha 3. Vychovává k vztahu ke klasickému tanci, pohybu a klasické hudbě.
Kromě výuky klasického tance nabízí letní soustředění, příměstský tábor
v měsíci srpnu, organizuje již po jede-

nácté „Baletní mládí Praha - Žižkov“ amatérskou soutěž pro malé
tanečníky z celé České republiky a
také ze zahraničí.
Škola pravidelně uvádí dětská baletní představení jako např. Louskáček,
Coppélia, Zvířátka a loupežníci, Popelka, Spící krasavice a další.

chce pracovat,“ říká. Stovky brigádníků testuje přímo na akcích v terénu: „Sledujeme, jak jsou zodpovědní, jak
jsou spolehliví. Někdo je komunikativní,
někdo umí výborně organizovat lidi, tak
skládáme dohromady úspěšný tým.“ Zájemci o brigádu stačí výpis z rejstříku trestů. Kdo chce dál pracovat
jako security, musí si udělat zkouš-

Komplexní služby
Jiný přístup uplatňuje i ve vztahu
ke klientům. „Nejsme jen ochranka, ale
podílíme se i na zajištění pořadatelského servisu, zajistíme hasiče, úklidy akcí,
jsme schopni dodat hostesky nebo proškolené zdravotníky. Snažíme se dát možnost klientům, aby se mohli soustředit
na jiné věci.“ V portfoliu má agentura ALI 21 řadu sportovních i kulturních akcí, hlídá hokejové a fotbalové
zápasy a mimo jiné českou fotbalovou reprezentaci, předávání Českých lvů, módní přehlídky, ﬁremní

šili. V parku naleznete víceúčelové
hřiště s umělým povrchem, pingpongové stoly, plácek na pétanque,
venkovní posilovnu a dětská hřiště,
na která lze dohlédnout ze zahrádky kavárny.
Od dubna se změnila otevírací
doba sauny v areálu na Pražačce. Zavřeno je o sobotách. Nadále je sauna
otevřena ve všední dny od 14 do 21.30
hod. a během nedělí od 10.30
do 18.30 hod. Sauna je určená až pro
12 osob a mohou ji využít jednotlivci
nebo ji lze pronajmout celou. Krytý
bazén na Pražačce zůstává otevřen
v pravidelných časech do doby zahájení letní sezony. Každé úterý, středu
a čtvrtek od 12 do 13 hodin je bazén
vyhrazen pro plavání seniorů.
K veřejnému sportování je vhodný také atletický ovál na Pražačce, který je přístupný pro veřejnost
zdarma v době otevírací doby areálu od 8 do 22 hodin. V areálu jsou
dále k pronajmutí čtyři antukové kurty, dvě hřiště s umělým povrchem a beachvolejbalové hřiště.
Více na www.prazacka.cz. 

Katka Maršálová

STAROSTKA MČ PRAHA 3 VLADISLAVA HUJOVÁ
VÁS ZVE NA SEDMÝ ROČNÍK FESTIVALU

PARK PARUKÁŘKA
1. a 2. června 2018
PÁTE0Khod.

1.0
12.00–2

PRIOLA

16.00 KA
LDEN
18.00 HO
20.00

-red-

Baletní škola přes veškeré aktivity
pro děti zůstává zájmovým kroužkem, který obohacuje nabídku volnočasových aktivit na Praze 3.
Slavnostní koncert k 25. výročí existence baletní školy se uskuteční 2. 6.
2018 ve 14 hod. v Městské knihovně
v Praze.
www.baletniskola.cz. 
red

akce, nebo festivaly – mezi nimi již
třetím rokem jeden z největších u nás
– Gambrinus den v Plzni. V Praze 3
od roku 2006 hlídají fotbalové zápasy Viktorky Žižkov, kulturní akce
na Jiřáku nebo na Vítkově. „Firmy,
které chtějí dělat akci na Vítkově, nás vyhledávají, protože to tam známe a umíme to,“ vysvětluje Alois Neuman.
V roli ředitele agentury má na starosti školení supervizorů, kteří řídí
jednotlivé zakázky. Do terénu vyráží jako bezpečnostní manažer: „Moje
pozice se během let změnila, ﬁrma vyrostla a někdo se musí starat o administrativu a obchod,“ říká. I když má
občas noční můru z toho, že se stane něco nepředpokládaného, na co
ochranka nebudeme umět zareagovat, takové situace se stávají zřídka.
„Vloni přijelo 1 300 fanoušků Baníku Ostrava na Viktorku a zápas jsme zvládli
ve fantastické atmosféře. Práce našich
lidí je velmi náročná na psychiku. V poslední době se často stává, že jsou velmi
agresivní návštěvníci akcí, kteří přijdou
na poslední chvíli a rozčilují je bezpečnostní prohlídky. I takové situace je třeba v klidu ustát.“ 

PSH

SOBOTA

12.00–21.00 hod.
16.30 I LOVE YOU

HONEY BUNNY
18.00 TH!S
20.00

NO DISTANCE
PARADISE

DOPROVODNÝ PROGRAM
OD 14.00 DO 19.00 HOD.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PIVOVAR, MISTROVSTVÍ V OTÁČENÍ PIVNÍCH TÁCKŮ, MOBILNÍ PÍSKOVIŠTĚ,
KUCHYŇKA, PROLÉZAČKY, MALOVANÍ NA OBLIČEJ, SKÁKACÍ HRAD, STOLNÍ FOTBÁLKY

DEGUSTACE PIV 40 MINIPIVOVARŮ
VSTUP ZDARMA

WWW.PRAHA3.CZ

Zizkovske_pivobrani_2018_vybrany_A1_v2.indd 1

/ZIZKOVSKEPIVOBRANI

MEDIÁLNÍ
PARTNER

D

va metry vysoký muž se
150 kg váhy a tetováním
Žižkov na hrudi již
na první pohled působí
dojmem, že byste s ním nechtěli přijít do konﬂiktu. Paradoxně za tím,
že před 13 lety založil bezpečnostní
agenturu, nestojí vítězství v bitkách, ale schopnost jim předcházet.
„Objevil jsem v sobě talent řešit konﬂiktní situace verbálně, 80 % problémů
jsem vždy vyřešil domluvou. Fyzicky řeším konﬂikt, jen pokud jsou lidé v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog,“
říká šestatřicetiletý majitel agentury, který si před lety začal přivydělávat jako člen ochranky na hokejových zápasech. „Byl jsem žádaný
proto, že jsem uměl působit preventivně,“ vypráví. Jednorázové zakázky
se množily, až se rozhodl odejít ze
zaměstnání v managementu České
pošty. „Dal jsem dohromady pár lidí
a založil vlastní ﬁrmu, čistě na základě
praktických zkušeností z terénu. Také mi
k tomu pomohl školící systém osobního
a podnikatelského růstu Romana
Hassmanna, který mi dal inspiraci, jak
jednat s lidmi a jak podnikat.“ Název
agentury odkazuje ke jménu boxera

29.3.2018 13:01:36
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Zemřel režisér a herec Juraj Herz,
autor slavného Spalovače mrtvol
V neděli 8. dubna zemřel po prodělané mrtvici a dlouhodobé léčbě režisér Juraj Herz, mistr
hororového žánru. Bylo mu 83 let.

J

uraj Herz bezesporu patřil mezi naše nejvýznamnější režiséry, kteří se podíleli
na tvorbě ﬁlmů československé nové vlny. Přitom jeho život
hned od raného mládí poznamenal
transport do koncentračního tábora, kam byl spolu s rodiči ke konci
války deportován. Přestože všichni
z rodiny přežili, režisér se o události
vyjadřoval jako o zlomové, což udělalo tečku za jeho dětstvím. Lásku
k ﬁlmu v něm vzbudil otec lékárník,
vášnivý fotoamatér a majitel malé
kamery, kterou syna natáčel. V rodném Kežmarku chodili na všechny
ﬁlmy.
„V Kežmarku bylo jediné kino a mě
do něj pouštěli klidně na mládeži nepřístupné ﬁlmy. Jako jediného. Před vchodem stál policajt, a když se ho ostatní
děti ptaly, jak to, že ho pustí a je ne, on
řekl: Herz může, ten už všechno prožil,“
vzpomínal režisér.
Každá koruna dobrá, ﬁlm,
ve kterém si zahrál, odstartoval
jeho režisérskou dráhu. Řemeslu se
v Praze učil od režisérů Zbyňka
Brynycha a Jána Kadára: „Brynych
Juraj Herz se narodil v roce 1934
v Kežmarku. Vystudoval fotograﬁi na Uměleckoprůmyslové škole
v Bratislavě a později režii a loutkoherectví na DAMU v Praze. V letech
1960–1961 působil jako herec a režisér v pražském divadle Semafor,
byl obsazován do menších ﬁlmových
rolí, od roku 1961 pracoval jako asistent režie ﬁlmového studia na Barrandově v Praze, mimo jiné u oscarového ﬁlmu Obchod na korze režisérské
dvojice Ján Kadár a Elmar Klos. První
nabídku na samostatnou režii dostal
v polovině 60. let od Jaromila Jireše,
který ho přizval k natáčení povídkového ﬁlmu Perličky na dně podle povídek Bohumila Hrabala.
Sem se však jeho příspěvek nakonec nedostal, mimo jiné kvůli délce, a tak s tímto středometrážním
snímkem s názvem Sběrné surovosti
debutoval roku 1965 jako samostatný režisér.
První celovečerní ﬁlm Znamení
raka, natočil na motivy knihy Poslední večeře (1966) Hany Bělohradské. Jeho bohaté dílo je řazeno
k tzv. české nové vlně a vyznačuje se prvky hororu, speciﬁckého
humoru a erotiky. Mezi jeho nejznámější ﬁlmy patří na Oscara navržený ﬁlm Spalovač mrtvol, te-

mi nabídl roli ve ﬁlmu a pak i místo asistenta režie, to bylo v roce 1961 po mém
působení v roli herce a režiséra v divadle Semafor.“ Od té doby se Juraj
Herz pohyboval na poli režie a debutoval s krátkometrážním snímkem Sběrné surovosti na motivy povídky Bohumila Hrabala. Dodnes
je považovaný za jeden z nejlepších
ﬁlmů podle Bohumila Hrabala.
levizní ﬁlm Sladké hry minulého
léta, za který získal Zlatou nymfu
a Grand Prix na MTF Monte Carlo,
drama Petrolejové lampy, které bylo
uvedené na FF v Cannes, Morgiana,
pohádka Panna a netvor nebo první český horor Upír z Feratu. Po návratu z emigrace v devadesátých
letech začal opět působit na poli
ﬁlmu a mezi jeho nejznámější režisérské úspěchy patří například televizní seriál Černí baroni, diskutovaný ﬁlm T. M. A. a proslulé historické
drama Habermannův mlýn. Za své
celoživotní dílo také obdržel v roce
2009 Českého lva. V roce 2010
obdržel na festivalu v Karlových
Varech Křišťálový glóbus za dlouholetý umělecký přínos světové kinematograﬁi. Byl členem Evropské
ﬁlmové akademie. Od roku 1961 až
do emigrace v roce 1987 žil na Žižkově, a tam se po návratu z Německa na mnoho let opět usadil.
Patřil tak k významným osobnostem, které dlouhodobě spojily svůj
život s Prahou 3. Proto byl navržen
na zápis do Knihy cti městské části Prahy 3, a to za celoživotní umělecký přínos české a světové kinematograﬁi. Vzhledem k jeho nemoci
nemohlo k zápisu dojít a bude tak
učiněno in memoriam. 
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Jeho nejznámějším a nejzásadnějším dílem je adaptace Fuksovy
novely Spalovač mrtvol v titulní roli
s vynikajícím Rudolfem Hrušínským, která na sebe upozornila
i v zahraničí, kde byl snímek nominován dokonce na Oscara. Doba
po událostech roku 1968 ﬁlmu ale
nepřála, skončil nedlouho po uvedení v normalizačním trezoru. „Najednou získal na strašlivé aktuálnosti,
protože byl o konformistovi. Po srpnu se
nejžádanějšími typy stali právě konformisté. Najednou byl zoufale aktuální:
o lidech, kteří otáčeli. Proto ho zakázali,“ říkal k tomu Herz. Plánoval další spolupráci s Fuksem, komunistický režim jí ale zamezil. Spalovač
mrtvol byl nadlouho ﬁlm, který si
udělal po svém.
Od Spalovače následovalo několik období, kdy měl Herz zákaz točit, nebo byl nucen vystříhávat erotické scény (Sladké hry minulého
léta), což se táhlo téměř do konce
totality.
Kromě tehdy u nás nepřijímané
erotiky jsou zásadní pro Herzovu
tvorbu hororové prvky a schopnost
navozovat pocit napětí inspirované
například Hitchcockovými ﬁlmy.
Tento trend je patrný jak ve Spalovači, tak například v hororové adaptaci slavné pohádky Kráska a zvíře
– Panna a netvor nebo Deváté srdce. Vždy říkal, že hrůzu má rád
a pohrává si s ní ve svých ﬁlmech.
Jeho ﬁlmy zneklidňují, fascinují
a děsí.
„Jako dítě jsem se dostal k německým
pohádkám bratří Hauﬀů. To byly skutečné horory. Usekané ruce, nohy…“
vysvětloval svou inspiraci režisér.
Kromě hororových žánrů diváci
důvěrně znají například ﬁlm Holky
z porcelánu, snímek z dělnického
prostředí, kde se proslavila Dagmar
Veškrnová a který Herz natočil „výměnou“ za to, aby mohl točit.
V roce 1987 emigroval do Německa, kde pracoval především pro televizi. Po návratu žil převážně
v Česku a natočil ještě několik
ﬁlmů.
Ačkoliv tvorbu Juraje Herze poznamenala doba, přesto ﬁlmům dokázal vtisknout čitelný a originální
rukopis, za nějž byl nejednou u nás
i v zahraničí oceněn a díky němuž si
jeho ﬁlmy budeme pamatovat.
Herz natočil více než 25 celovečerních ﬁlmů, z nichž mnohé získaly ocenění na prestižních ﬁlmových
festivalech. Před osmi lety dostal

na ﬁlmovém festivalu v Karlových
Varech Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematograﬁi. O rok dříve obdržel
za své celoživotní dílo také ocenění
Český lev.
Jsou osobnosti, které nelze nahradit. Nikdo už nenatočí ﬁlm tak originální a stylotvorný jakým byl třeba
Spalovač mrtvol. Měl jsem to štěstí
se s Jurajem setkat a pracovat s ním
na ﬁlmu podle mého scénáře T.M.A.
Byl silnou, vyhraněnou osobností,
ale i ve vzájemném střetávání názorů byl nositelem velmi speciﬁckého,
jak jinak než černého, humoru. Pamatuji si, že jsem se mu jednou velmi
pozdě v noci ozval esemeskou s nějakými námitkami ohledně schůzky
s producenty, kam jsem nebyl přizván. Během několika vteřin jsem
od též nespavého Juraje dostal tuto

Jeho posledními ﬁlmy byly Habermannův mlýn, který natočil v roce
2010, a o čtyři roky později povídkový projekt Slovensko 2.0, na němž se
podílel s dalšími devíti režiséry. 
Jan Dvořák

odpověď: „Nejlepší scénárista je mrtvej scénárista“.
S Jurajem Herzem odchází velký tvůrce nezapomenutelných ﬁlmů,
a to i ve světovém kontextu. Je mi
líto, že už si spolu nedáme panáka
jeho oblíbené single malt…
P. S. Juraj říkal, když jsme se seznámili: „Já jsem za komunistů horory točit nesměl a tak jsem točil pohádky – ke své chvále musím říci, že
po jejich zhlédnutí děti vybíhaly z kina
s pláčem!“ 
Malá vzpomínka malíře a hudebníka
Martina Němce
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