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Vážení spoluobčané,

Exteriérovou výstavu na Havlíčkově a Olšanském náměstí si můžete prohlédnout až do neděle 30. září 2018

Foto Radko Šťastný

Žižkov přežil, Žižkov
žije dál
Asanace Žižkova byla v plánu už v 60. letech minulého
století. Žižkov měl od základu změnit svou tvář. Žádné
staré domy, žádný stadion Viktorky, žádná radnice.
Samé paneláky a uprostřed magistrála.

V

e vnitrobloku panelových
domů mezi žižkovskými ulicemi Ondříčkovou
a Kubelíkovou si můžete povšimnout pamětního kamene s nápisem „Zahájení přestavby
Žižkova, říjen 1978“, který odstartoval tuto urbanistickou apokalypsu. Oprýskaná mramorová deska se
zlaceným nápisem, ledabyle osazená v betonu, trochu připomíná náhrobní kámen. K prvním demolicím
na Olšanském náměstí a následné
výstavbě nových panelových domů
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došlo už v roce 1977. Naštěstí se další asanační etapy ale nedařilo plnit
v plánovaných termínech a deﬁnitivně přestavbu této části města zastavil
až rok 1989. „Poslední domy na Žižkově
byly strženy krátce po Listopadu,“ říká
architekt Ivan Vavřík, autor exteriérové výstavy „Žižkov přežil, Žižkov
žije dál“, která v současnosti probíhá
na Havlíčkově a Olšanském náměstí.
Územní rozvoj má v současnosti
ve své gesci starostka Vladislava Hujová (bez pol. přísl.), která záměr
uspořádat „asanační výstavu“ inici-

ovala a oslovila osobnost nadmíru
povolanou, architekta Ivana Vavříka. Vavřík se spolu s dalšími mladými architekty koncem osmdesátých
let snažil vyvolat veřejnou diskusi
o nesmyslnosti asanace špatně udržovaných pavlačových domů. Jako
alternativu navrhovali postupnou
modernizaci bytového fondu.
O asanaci Žižkova, který byl kvůli kopcovitému terénu koncipován

Zastupitelstvo
neschválilo prodej
bytů
Zastupitelstvo na svém zasedání 15.
května neschválilo připravenou koncepci prodeje pronajatých bytových
jednotek.
Více na str. 3

Radnice rozšiřuje
oblíbené trojkové
programy pro sport,
rodiny i seniory
Radniční programy Trojka pro rodiny,
Trojka pro seniory a Trojka pro sport
se pro velký zájem veřejnosti rozšiřují
o zcela nové možnosti pro aktivní život
na Praze 3.
Více na str. 5

posledních několik týdnů bylo u nás
v Praze 3 politicky poměrně turbulentních, protože starostka vystoupila
ze své vlastní strany a jeden z koaličních partnerů vyzval k vypovězení koaliční smlouvy. Chtěl bych vás všechny na tomto místě jako místostarosta
ujistit, že jsem okamžitě začal komunikovat s koaličními partnery, abychom společně zabránili tomu, že
v naší městské části vznikne v těch
několika málo měsících, které zbývají do komunálních voleb, chaos
a krize. Současně s tím jsem pro jednání, která mají garantovat stabilitu
a fungování Prahy 3 získal i podporu
KDU-ČSL a Svobodných, s kterými
ODS tvoří nově vzniklou Koalici pro
Prahu 3. Pokud bude i v TOP 09
vůle a rozhodne se s námi spolupracovat na uklidnění současné situace,
budeme jedině rádi a osobně jsem
připraven s nimi jednat a podat jim
pomocnou ruku v jejich nelehké vnitrostranické situaci.
Mimo tyto nepříjemné události
nám končí školní rok a dětem začínají
prázdniny. Věřím, že budete s jejich
studijními výsledky spokojeni a vaše ratolesti si tak užijí příjemné a klidné léto.
Abychom příjemné léto dopřáli všem,
tak městská část připravuje řadu zajímavých aktivit, jmenovitě bych vypíchl
dvě: Merkádo a Tutto Italiano.
Festival Merkádo promění náměstí Jiřího z Poděbrad v Latinskou
Ameriku. Spolupracujeme na něm
s velvyslanectvím Peru, Mexika, Argentiny, Brazílie a Chile. Čekají vás
typické jídlo a pití, kuchařská show
nebo lekce tance.
Jak jistě víte, tak jsem se narodil
v Itálii a léta žil v Miláně, a proto je
mému srdci nejbližší festival Tutto
Italiano. Tuto akci umožnil mimo jiné
i můj dobrý přítel, italský velvyslanec
Aldo Amati. Budete se moci seznámit s pravou Itálií, tak jak ji znám ze
svého dětství.
Závěrem vám přeji hezké léto,
případně příjemnou dovolenou a co
nejméně starostí. Ty na radnici nechte na mně, od toho tu jako váš
zastupitel a místostarosta jsem,
a slibuji vám, že politickou situaci
stabilizuji a naše městská část bude
i nadále normálně fungovat.
Váš,

Alexander Bellu (ODS)
místostarosta

Praha 3 chce
pomoci lidem se
zahrádkami v ulicích
Inspirací pro tento záměr byl loňský ročník participativního rozpočtu.
Více na str. 12
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Rada MČ Praha 3
9. 5. 2018
Záštity nad akcemi
RMČ schválila záštitu starostky Vladislavy Hujové a místostarosty Davida
Gregora nad akcí Světového romského festivalu Khamoro, která se koná
ve dnech 27. května až 2. června.
Festival nabídne návštěvníkům koncerty tradiční romské hudby, výstavy,
fotbalový turnaj, prezentaci romské literatury, setkání dětí z dětských domovů atd. Dále byla schválena záštita
místostarosty Jana Materny nad akcí
Den pro zdraví seniorů, která se konala 18. května.
Revitalizace cyklostezky pod
Vítkovem
Na jednání Rady MČ bylo schváleno
zpracování projektové dokumentace
„Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem – Smart Cities“. Jedná se o celkovou revitalizaci ploch okolo cyklostezky
zahrnující
jak
pozemky
ve správě městské části, tak pozemky
MHMP s cílem vytvoření návrhu pobytových ploch určených pro posezení,
hry i workout. Realizace tohoto projektu je podpořena dotací z MHMP,
která byla městské části přidělena
ve výši 1 750 tis. Kč.

Rada MČ Praha 3
23. 5. 2018
Záštity nad akcemi
Na jednání Rady MČ byla schválena
záštita starostky Vladislavy Hujové
nad charitativní akcí Nadace T. Maxové dětem – Teribear hýbe Prahou
aneb Prima den s medvědem, která
se uskuteční 6.−15. září na Vítkově,
a záštita místostarosty Davida Gregora nad pouličním festivalem Praha žije
hudbou, který se koná 8. a 9. června
na nám. Jiřího z Poděbrad.
Zápis do Knihy cti
RMČ schválila zápis Jiřího Krampola,
který prožil své dětství na Žižkově,
do Knihy cti Prahy 3, a to u příležitosti
životního jubilea a za celoživotní práci
v oblasti kultury. Zapsán bude taktéž
Josef Janíček u příležitosti jubilea založení kapely Plastic People of the Universe a za celoživotní zásluhy o svobodu v kultuře. Janíček na Praze 3 několik
desítek let žil a pracoval.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
15. 5. 2018
Privatizace bytů
Na jednání ZMČ nebyla schválena
privatizace bytových jednotek v ulicích Jeseniova 15–41, Ostromečská
3, 5, Rokycanova 18, Sabinova 8, 10
a Českobratrská 9, 11. Byty měly být
nájemcům prodány dle harmonogramu privatizace a dle Souboru pravidel pro prodej jednotek ve vlastnictví
hl. m. Prahy, svěřená správa MČ
Praha 3, který ZMČ Prahy 3 schválilo
v březnu 2014.
Petice občanů
Zastupitelstvo městské části projednalo a vzalo na vědomí petici občanů –
nájemníků bytových jednotek určených k privatizaci, kteří nesouhlasili
s navrženou výší ceny za m² bytové
plochy.
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.

zpravodajství

Žižkov přežil, Žižkov žije dál
méně velkoryse než například sousední Královské Vinohrady, snili levicoví architekti a urbanisté už před
druhou světovou válkou. Likvidace
zástavby „nedůstojné pro socialistického člověka“ a zbudování nového
sídliště v duchu funkcionalismu se
do plánů dostalo až v letech šedesátých. Asanační záměry mířily až
ke křižovatce U Bulhara, zachována
měla zůstat pouze funkcionalistická
budova Penzijního ústavu od architektů Havlíčka a Honzíka, dnešní
Dům oborových svazů. Vše ostatní
mělo nevratně zmizet, kupříkladu
i radnice, Viktorka nebo školy.
Na začátku 70. let byla na území
Žižkova vyhlášena stavební uzávěra.
Obyvatelé domů byli vystaveni
problémům jak opravit zásuvku, kanalizaci, střechu, nešlo téměř nic.
Tehdejší Obvodní podnik bytového
hospodářství měl, dle pokynů komunistických plánovačů, domy
na Žižkově nechat zchátrat a zcela
vybydlet. Záměr a rozsah asanace
Žižkova byl schválen v roce 1973
a již o čtyři roky později došlo k prvním demolicím. Jedním z argumentů pro tak radikální řez byl záměr
vést Žižkovem výpadovku směrem
na východ. Od Bulhara měla stoupat podél úpatí Vítkova, pak se stáčet Prokopovou na Olšanské náměs-

tí a pokračovat paralelně s hřbitovní
zdí dál ven z města.
Přehledně koncipovaná výstava
nabízí obyvatelům Žižkova a dalším
zájemcům o tuto neslavnou kapitolu
vývoje naší městské části řadu novinových výstřižků a fotograﬁí z odstřelů či asanační plány, ke kterým
autor v osmdesátých letech nepřišel
zrovna tím nejčestnějším způsobem.
„To je pěkný eufemismus, prostě jsem je
ukradl svému zaměstnavateli. Bylo to
ale pro dobrou věc,“ komentuje tento
akt Vavřík. V tom čase pracoval
v Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy.
„Vývoj výstavby hlavního města Prahy dospěl do období, kdy bude nutné zahájit rekonstrukce a přestavbu nejen
vlastního historického jádra města, ale
i vnitřních městských čtvrtí k němu přiléhajících,“ stojí v klíčovém usnesení,
které přijal pražský národní výbor
v roce 1973. „Stárnoucí a nevhodně zastavěné části města zaujímají vysoce
hodnotná území, znemožňující jejich
progresivnější využití pro celoměstské
funkce centrální oblasti města.“
„Pozůstatky špatného bydlení z buržoazní republiky musejí být urychleně zlikvidovány, což poctiví lidé chápou. A těší
se z nových bytů. Proto stojíme za přijatými programy a budeme prosazovat jejich uskutečnění v co nejkratším čase,“

citoval komunistického tajemníka
Miroslava Štěpána článek z léta 1988
v tehdejší Večerní Praze. Podobných
článků a názorů naleznete na výstavních panelech celou řadu.
Tak například Československá televize v té době natáčela propagandistické snímky, které měly podpořit
stěhování lidí ze Žižkova na Jižní
Město. Sami obyvatelé se na kameru
radovali, že místo špinavých a nevyhovujících pavlačových domů čtvrté
kategorie přešli do pohodlné a moderní „jedničky“ v paneláku. „Přestěhování bylo pro ně až fatální,“ řekla
starostka Vladislava Hujová při vernisáži na Havlíčkově náměstí a podotkla: „Osmičky na konci letopočtu
nejsou fatální jen pro naši republiku, ale
i pro Žižkov. V roce 1978 byla zahájena
komunisty naplánovaná první etapa
přestavby Žižkova a o další etapě bylo
rozhodnuto v roce 1988, kdy jako první
měla byt zbourána škola na Komenského
náměstí, k tomu naštěstí již nedošlo. Tato
rozhodnutí měla za následek, že se
do dolního Žižkova desítky let neinvestovalo a až dnes se konečně tento dluh začíná splácet a opravují se ulice a náměstí.“
Třicet let uchovával architekt
Ivan Vavřík originály fotograﬁí, plánů, novinových článků a letáků, které byly součástí snahy zachránit Žiž-

kov před bouráním. Nyní se tyto
předměty doličné doby dostávají
na veřejnost díky podpoře městské
části Praha 3 a starostky Vladislavy
Hujové. Původní fotograﬁe Jaroslava Kocourka jsou zde konfrontovány se současným stavem nafoceným
z identických míst pro srovnání.
Ivan Vavřík uznává, že Žižkov nezachránili oni ani další aktivisté.
Fakt, že dnes paneláky stojí jen
v okolí Olšanského a Komenského
náměstí, způsobil pomalý postup
demoličních prací, zpoždění, které
výstavba nabírala a ve ﬁnále samotný pád komunistického režimu.
„Naše činnost alespoň zasela nejistotu
do mašinerie systému panelové výstavby.
Symbolem nedotažené asanace je dnes
budova školy na Komenského náměstí,
ostrůvek devatenáctého století uprostřed
betonu. Bili se za ni Žižkováci i Klub
za starou Prahu, zachránilo ji, že si ji
stavbaři vybrali jako svůj hlavní stan
a skladiště cennějšího materiálu. Zbourána měla být až naposled, až zázemí nebude potřeba“. Desítky bezejmenných
činžáků bohužel, dle názoru architekta Vavříka, takové štěstí neměly.
Exteriérovou výstavu na Havlíčkově a Olšanském náměstí si můžete
prohlédnout až do neděle 30. září
2018. 
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prostorové možnosti školy. Na školním dvoře, kde děti tráví velké přestávky, jsme instalovali basketbalový
koš a plánujeme přidat druhý. Hledáme sponzory, abychom dvůr mohli vybavit i dalšími herními prvky.
Na chodbách jsou stolní fotbálky,
pingpongové stoly i basketbalový
koš. Dětem se to líbí, chtěly by toho
co nejvíc. V létě dojde k rekonstrukci suterénu, kde se pohybují děti
z družiny, na chodbách vzniknou
sportovní a odpočinkové zóny, herní prvky jako skákací panák se zabudují přímo do podlahy. Pro ty, co tolik nesportují, máme na chodbách
knihovničky, kde si mohou půjčit
nebo vyměnit knížky. Školní rok
jsme zahájili netradičně koncertem
Maxíků a na závěr roku nás čeká
školní akademie.

Základní škola Pražačka
Mgr. Pavel Dobeš je ve funkci ředitele ZŠ Pražačka jeden školní rok.
Jako tělocvikář a sportovec
do školy mimo jiné nastoupil s cílem rozpohybovat školáky, přitáhnout je ke sportu a maximálně využít sousední sportovní areál.
Plánujete škole vtisknout sportovní
zaměření. Jaké je to současné?
Škola má přes dvacet let od 2. stupně vedle běžných tříd i speciální třídy pro žáky s poruchami učení typu
dyslexie, dysgraﬁe, ADHD apod.,
kterým se věnují v malých skupinách
vyškolení pedagogové. Zájem o tyto
třídy ale kvůli inkluzi upadá, rodiče
chtějí začleňovat tyto děti do běžných tříd. Z toho důvodu jsme vloni
ani šestou třídu neotevírali. Tuto
specializaci bychom do budoucna
chtěli od druhého stupně nahradit
jednou sportovní fotbalovou třídou.
V jaké je to fázi?
Souhlas zřizovatele, kterým je městská část, již máme. Aktuálně jednáme o spolupráci s fotbalovými oddíly, zda jsou schopny dodat trenéra,
zjišťujeme, zda se podaří třídu naplnit, řešíme s fotbalovým svazem,
jaký je požadavek na počet hodin
TV navíc. Vše bude záležet na počtu
zájemců a volných prostorách
ve škole.
Škola má nedostatek místa?
Aktuálně ne, ale do budoucna nám
budou chybět učebny. Škola má kapacitu 330 dětí, dnes jich tu je 260,
během dvou let se nám škola naplní.
V okolí se staví, do spádové oblasti
přibývají mladé rodiny, stěhují se
sem lidé. Již tento školní rok máme
nově dvě první třídy. Od letošního

roku také došlo ke změně spádových
oblastí, přibyla nám ulice Olgy Havlové. Nově jsme také spádovou školou pro Jarov, která má pouze první
stupeň a žáci tak přednostně přecházejí k nám. Budeme proto otevírat
druhou šestou třídu. Třetí patro
školní budovy zřizovatel na základě
dlouholeté smlouvy pronajímá gymnáziu. Pravděpodobně budeme muset zřizovatele požádat, aby vyjednal
s hlavním městem navrácení patra,
kde by bylo několik učeben k dispozici.
Když se ohlédnete za prvním rokem stráveným ve vedení školy, jaký byl?
Z pozice tělocvikáře na ZŠ Lupáčova jsem po úspěšném konkurzu nastoupil do školy v srpnu 2017 po řediteli
Samkovi,
který
odešel
do důchodu ze zdravotních důvodů.
Současně s ním odešli i někteří učitelé, takže prvním úkolem bylo stabilizovat učitelský sbor, což se během
roku podařilo. Po šesti letech školu

Jan Dvořák

také navštívila školní inspekce, která
prověřila zpětně chod školy, a dostali jsme nějaká doporučení ke změnám. I s tím jsme se vypořádali. Pro
budoucí první třídy máme kvaliﬁkované učitelky, ještě hledáme vychovatelku do oddělení družiny, které
od září přibude. Z evropských peněz
žádáme o ﬁnancování rekonstrukce
učebny fyziky a dílen za dva a půl
milionu korun a doufáme, že to vyjde. Do školy se tak vrátí polytechnická výchova. Také se mi podařilo
vyjednat, že děti z naší školy by měly
mít přednostně zajištěné místo
v kroužcích, které v prostorách školy
organizuje DDM Ulita.

Ve škole prý platí přísný zákaz používání mobilních telefonů…
Ačkoliv to má ve školním řádu skoro
každá škola, u nás musejí být telefony opravdu vypnuté. Přísný zákaz
používání mobilních telefonů si odsouhlasili rodiče i školská rada. Děti
s telefony rušily vyučování, o přestávkách se spolu nebavily, vázla
mezi nimi komunikace, řešili jsme
ztráty a krádeže, rodiče volali do vyučování. Od září vidíme jen pozitivní efekt, kyberšikana se škole vyhýbá, žádné focení nebo nahrávání
učitelů nebo posílání výhružných
SMS zpráv spolužákům… A v případě potřeby se rodiče do školy
vždy dovolají. 

Vaším cílem je rozhýbat školáky,
jak se to daří?
Jako tělocvikář vidím, že současná
pohybová úroveň dětí není dobrá.
Kromě toho, že maximálně využíváme při tělocviku sportovní areál Pražačky, kde máme zdarma k dispozici
sektory pro atletické disciplíny
a různá hřiště, se snažíme využívat

Text a foto Katka Maršálová

ZŠ Pražačka
Nad Ohradou 25, Praha 3
E-mail: info@prazacka.cz
Tel: 222 592 044
www.zsprazacka.cz
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Metropolitní plán: blíží se čas
na připomínky
Metropolitní plán určuje, nakolik a jakým způsobem se může proměnit město. Politikům slouží
jako podklad pro rozhodování, co se má kde z veřejných peněz vybudovat. Investorům stanovuje
pravidla, osvětluje, jak s pozemkem nakládat, kde se smí a nesmí stavět. Vlastníkům garantuje
právo využívat pozemky v souladu se schválenými regulativy.

N

ávrh plánu je plně digitální a dá se snadno prohlížet v aplikaci na webu
IPR Praha http://plan.
iprpraha.cz. Na tomto webu jsou
k dispozici také podrobné návody,
jak „číst“ Metropolitní plán a instruktážní videa. Na připomínkování návrhu Metropolitního plánu je stanovena lhůta 30 dnů, a to od 27. 6. do 26. 7.
Městská část Praha 3 aktuálně připravuje vlastní vyjádření k územnímu
plánu, kterým se zabývá též výbor
pro územní rozvoj. V červnu budou
stanovisko městské části pojednávat
zastupitelé na svém jednání.
Pro pochopení plánu lze navštívit
některou z prezentací a diskusí v Centru architektury a městského plánování (tzv. CAMPu), nebo tematickou vý-

Jedním z velkých transformačních území je lokalita NNŽ

stavu, která je do 27. 7. K dispozici je
také pojízdný kontejnerový infostá-

Foto Radko Šťastný

nek s prezentací návrhu plánu putující po 17 městských částech. Prahu 3

navštívil 28. a 29. 5. Večerní přednášky pro veřejnost se v CAMPu konají
13. 6. a 28. 6. od 19 hodin. Zástupce
zpracovatele (IPR Praha) na nich
představí aktuální stav přípravy a seznámí účastníky s hlavními tezemi
plánu. Součástí je i vysvětlení metodiky plánu a návod, jak plán číst.
Ve středu 27. 6. ÚZR MHMP
uspořádá veřejnou část společného
jednání. Oﬁciální pozvánka je zveřejněna na úřední desce Magistrátu
HMP a úředních deskách úřadů
městských částí. Místem konání
bude Střední hala Průmyslového paláce, Výstaviště 67 v Praze 7.
Občané se do projednávání návrhu mohou zapojit na společném
jednání nebo ve fázi veřejného projednávání. Pokyny a podmínky po-

dávání připomínek včetně formuláře
lze najít na http://metropolitniplan.
praha.eu. 
-red-

Kde hledat informace
http://metropolitniplan.praha.eu
http://plan.iprpraha.cz
http://praha.camp/
Dotazy směřujete na e-mail:
plan@ipr.praha.eu

Sloupek starostky
Vladislavy Hujové

Opravy vozovek a dopravní omezení
V polovině května ﬁnišovala Technická správa komunikací s první
etapou generální rekonstrukce
Husitské ulice v úseku od Trocnovské po ulici Orebitskou.
Probíhala ﬁnální výšková úprava
poklopů kanalizace, u divadla Ponec se pokládala křemencová dlažba
a začaly se klást první asfaltové vrstvy. Práce se postupně přesunuly
k zahájení druhé etapy od Orebitské
po Jeronýmovu, která bude podle
předpokladů trvat také dva měsíce,

Práce na I. etapě rekonstrukce Husitské ﬁnišují

zhruba do druhé poloviny července.
Městská část, která se pravidelně
účastní kontrolních dnů na stavbě,
nyní vyjednává, aby dokončená první etapa v uzavřené Husitské mohla
být přístupná pro dopravní obsluhu
co nejdříve.
Na konci června připravuje pražský dopravní podnik zahájení očekávané rekonstrukce tramvajové
trati ve Vinohradské ulici, a to v úse-

ku od křižovatky s ulicí Jana Želivského po ulici Hradeckou (před
OC Atrium Flora). Jedná se o první
etapu rekonstrukce z celkem 2,6 km
dlouhého úseku. Od června do konce srpna plánuje dopravní podnik
opravit 0,7 km dlouhý úsek ohraničený ulicemi Hradecká a Jana Želivského. V následujícím roce na něj
naváže rekonstrukcí 1,9 km úseku
mezi ulicemi Sudoměřská a Škré-

tova. Tramvajové zastávky Olšanské hřbitovy a Želivského v obou
směrech dostanou také svoji novou
podobu. Budou provedeny jako nástupní ostrůvky, budou vybaveny
zábradlím s vodící funkcí pro nevidomé a slabozraké a dále dojde
k obnově připojení osvětlených zastávkových označníků. Mezi zastávkami bude položen travnatý pás,
který bude vybaven automatickým
zavlažováním. V rámci rekonstrukce tramvajové tratě budou přechody pro chodce upraveny pro bezbariérové přecházení. Investorem
rekonstrukce je Dopravní podnik
Praha, práce má na starost společnost Strabag. Po dobu rekonstrukce bude v úseku zajištěna náhradní
doprava.
Z důvodu opravy Koněvovy ulice
v úseku od křižovatky s ulicí Jana
Želivského po ulici Rečkovu dojde
zhruba v polovině července k úplnému uzavření komunikace ve směru
z centra. Technická správa komunikací má na období prázdnin plánovanou opravu po dobu jednoho měsíce. 
Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Zastupitelstvo neschválilo prodej bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 3, na svém veřejném zasedání
15. května neschválilo připravenou
koncepci prodeje pronajatých bytových jednotek v ulicích Jeseniova
15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41, Ostromečská 3, 5, Rokycanova 18, Sabinova 8, 10 a Českobratrská 9, 11.
Byty měly být prodávány podle Sou-

boru pravidel pro prodej jednotek
ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená
správa městské části Praha 3, schválené dne 18. 3. 2014 Zastupitelstvem
MČ Praha 3, usnesením č. 451.
Úvodem zastupitelstvo schválilo
změnu programu v souvislosti s peticí občanů, nájemníků výše uvedených bytových jednotek, kteří vyjádřili nespokojenost s navrženou výší
ceny za metr čtvereční bytové plo-

chy. V rámci projednávání jejich petice proběhla bouřlivá diskuse,
ve které kromě zastupitelů pronesli
své výhrady i zástupci petentů Roman Bíža, Jiří Novotný, Stefan Križo, Jitka Kotolánová a Markéta Vokrouhlíková. Většina výhrad se točila
kolem znaleckého posudku ﬁrmy
Baleno Real, s.r.o oceňujícího jednotlivé bytové jednotky a z toho vyplývající kupní ceny. V následném

hlasování Zastupitelstvo městské
části privatizaci bytů neschválilo.
V současnosti probíhá jednání zástupců petentů s představiteli politických klubů v zastupitelstvu jak
vzniklou situaci řešit tak, aby odklad privatizace nabral co nejmenší
zpoždění. O výsledcích těchto jednání vás budeme na stránkách Radničních novin informovat. 

Užívání veřejného prostoru
Sázení květin = užívání veřejného prostoru. Svévolné oplocováni
= privatizace veřejného prostoru.
Záměnou těchto dvou pojmů a jednostranným pohledem na věc byla
vyvolána bouřlivá veřejná diskuze.
Není to tak, že nechci květiny v rabátkách okolo stromů. Je to přesně
naopak. Jen jsem chtěla poukázat
na to, že podomácku udělané provizorní konstrukce kolem stromů by
mohly někomu způsobit zranění.
Praha 3 nabízí projekt Adopce
stromu s minizahrádkou. Každý, kdo
bude mít zájem, si může rezervovat
strom v ulicích Prahy 3. Městská
část na své náklady založí kvalitní
záhonek a pak už lidé mohou sázet.
Jako každý rok budeme v červnu
rozdávat několik tisíc cibulí narcisů
a tulipánů, které na jaře zdobily naše
parky a příští rok nám opět udělají radost. Prostřednictvím péče o květiny
dostanou stromy více vláhy a radnice získá informace, zda není potřeba
například odstranit uschlé větve.
Svévolné oplocování dráty, provazy, neopracovanými prkny apod.
může být nebezpečné a nemohu
přijmout argument, že je to kvůli pejskařům. Všichni máme nárok
na sdílení veřejného prostoru a jeho
užívání je věcí tolerance a vzájemné
ohleduplnosti všech skupin obyvatel
Prahy 3.
www.facebook.com/vladislava.hujova
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Na Parukářce se děti bavily cestováním
pohádkovým lesem
V rámci projektu Trojka pro rodiny, jehož patrony jsou Ivan Holeček a David Gregor (oba ČSSD),
uspořádala městská část 10. května v parku Na Parukářce zábavné odpoledne pod názvem Cesta
pohádkovým lesem.

S

lunečné odpoledne odstartovalo už v 15 hodin doprovodným programem, ve kterém
si děti mohly ve výtvarných
dílnách vyzkoušet například malování na trička, vytvářely si pohádkové postavy z papíru a velkému
zájmu se těšilo oblíbené malování
na obličej.
Potom už přišel na řadu hlavní
bod tohoto zábavného odpoledne.
Pro děti bylo přichystáno putování osmi tematickými pohádkovými
stanovišti, na kterých plnily soutěžní úkoly. Od těch nejmenších, které
se ještě neobešly při soutěžení bez
pomoci maminek, tatínků, babiček
či dědečků, až po ty co již zadané
úkoly zvládaly samy, byla vidět snaha uspět co nejlépe a překonat ná-

strahy, které jim připravila třeba čarodějnice a další postavy ze světa
pohádek. Za každou absolvovanou
soutěž obdržely do své soutěžní karty razítko potvrzující splnění úkolu.
Kdo splnil vše, co si na něj pohádkové postavy vymyslely, měl kartu plnou razítek. A v cíli jej čekala hezká
odměna od městské části.
Až do dvacáté hodiny se v pohádkovém lese vystřídaly stovky dětí,
kterým superman, čarodějnice, víla
a další postavy z pohádkové říše
připravily zajímavé odpoledne plné
pohybu a her na čerstvém vzduchu.
Hojná účast svědčila i o tom, že podobné akce jsou pro obyvatele naší
městské části vyhledávanou možností trávení volného času. 
Místostarosta Holeček přivítal cestovatele

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Nevíte si rady s počítačem, tabletem nebo
telefonem?

3DWURQ\SURMHNWĤ7URMNDSURVHQLRU\D7URMNDSURURGLQ\MVRXPtVWRVWDURVWRYp
PČVWVNpþiVWL3UDKD,YDQ+ROHþHND'DYLG*UHJRU3DWURQHPSURMHNWX7URMND
SURVSRUWMHUDGQt0ý3UDKD,UHQD5RSNRYi9HãNHUpDNWLYLW\YMHGQRWOLYêFKSUR
JUDPHFKMVRXSURREþDQ\0ý3UDKD]GDUPD
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 ODYiQtV7URMNRXSURVHQLRU\
ÒWHUêVWĜHGDþWYUWHNRGGR– Areál na Pražaþce, Za Žižkovskou vozovnou 19
 äLåNRYHPVNYt]HP±9UFK9tWNRYD1iURGQtSDPiWQtN
6WĜHGDRG – Sraz na OhradČ pĜed hotelem Vítkov
 9\FKi]NDSURVHQLRU\±9\ãHKUDG
ýWYUWHNRG – Sraz na stanici metra Vyšehrad
 3ODYEDSDUQtNHPSR9OWDYČ
3RQGČOtRG – Loć Cecílie bude pĜistavena na molo þ. 10, Na Františku
 7DQHþQtRGSROHGQHSURVHQLRU\
ÒWHUêRGGR – Kongresový sál hotelu Olšanka, Táboritská 23
 ä
 LåNRYHPVNYt]HP±0DKOHURY\VDG\5LHJURY\VDG\5DMVNi]DKUDGD
6WĜHGDRG– Sraz na rohu ulic OndĜíþkova a Milešovská
 .XU]1RUGLF:DONLQJ
6WĜHGDDRG– Sraz pĜed Informaþním centrem Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1
 2SHUHWND –ÒWHUêRGGR– ObĜadní síĖ žižkovské radnice, Havlíþkovo nám. 700/9, 2. patro
 /XãWtPHV3UDKRX
$NFH]DþQHYHþWYUWHN– Registraþní místa Informaþní centrum Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1
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a budova radnice, Havlíþkovo nám. 700/9, první patro, kanceláĜ þ. 116.

 3
 URMtåćNDKLVWRULFNRXWUDPYDMt
3RQGČOtRG– Nástupní místo na zastávce Olšanská (smČr do centra)
 3UiYQtVOXåE\SURVHQLRU\

3

Bc. ZdeĖka Hošková, tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@praha3.cz

 3ODYiQtV7URMNRXSURURGLQ\
ÒWHUêVWĜHGDþWYUWHNRGGRSiWHNRGGR
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Cesta pohádkovým lesem začíná

Neziskový spolek Moudrá Sovička z.s.
ve spolupráci s MČ Praha 3 zajišťuje nově
pro seniory na Praze 3 službu Hodinový ajťák. Hodinový ajťák pomáhá seniorům s nastavením a správným používáním počítače,
tablet, telefonu, internetu, emailu a dalšími
službami spojenými s používáním digitálních technologií. Poradí jim jak bezpečně
používat internet, email, skype, facebook,
jak si na internetu najít co je zajímá a co potřebují. Pomáháme starším lidem s instalací
různých aplikací a programů, které jsou pro
ně přínosné v běžných činnostech doma,
na zahradě, na chatě, v léčebných zařízeních
a díky, kterým mohou být stále v kontaktu
se svými blízkými. Ke každému přistupujeme individuálně, lidsky a trpělivě, protože
víme, že každý má jiné dovednosti a požadavky. Hodinový ajťák dojede za seniory až
domů nebo na předem domluvené místo.
Cena za hodinu individuální pomoci u seniorů doma nebo na předem domluveném
místě je 50 Kč/hodina.

Spolek Moudrá Sovička z.s. si klade
za cíl snížení pocitu osamocení starších lidí
a zlepšení mezigeneračního spojení pomocí digitálních a informačních technologií.
Podporujeme seniory v aktivním využívání
počítačů, tabletů, telefonů a internetu. Trpělivě vysvětlujeme, jak správně a bezpečně
používat internet a jak se dostat k tomu, co
vás zajímá. Pomáháme s výběrem, prvním
spuštěním nebo reklamací zařízení. Prioritou spolku je individuální přístup a pomoc uživatelům s digitálními technologiemi a službami, které umožní uživateli vést
běžný život ve svém přirozeném prostředí,
podpoří uživatele v zapojení se do nových
komunit a předejde tak jeho vyloučení ze
společenského života.
Ajťáka si můžete objednat na emailu info@moudrasovicka.cz nebo telefonu
777 611 790
Více informací na našich webových stránkách www.moudrasovicka.cz. 
-red-
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Areál na Pražaþce, Za Žižkovskou vozovnou 19

 3URPtWiQtV7URMNRXSURURGLQ\±3DGGLQJWRQ
3RQGČOtRGGR– Kino Aero, Biskupcova 87/31a
 3ĜHGQiãNDQDWpPD-DN]DXMPRXWVYRXSĜLKOiãNRXGRSĜLMtPDFtKRĜt]HQt
6WĜHGDRGGR– Informaþní centrum Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1
 :RUNVKRSV7URMNRXSURURGLQ\
6WĜHGDRGGR– Komunitní centrum Husitská, Husitská 74
 6:$3±YêPČQD3RãOLWRGiO
1HGČOHRGGR– Komunitní centrum Husitská, Husitská 74
 3URMtåćNDKLVWRULFNRXWUDPYDMt
3RQGČOtRG– Nástupní místo na zastávce Olšanská (smČr do centra).
 /pWR]DþtQiDQHESRWNiPHVHY5DMVNp]DKUDGČ
ÒWHUêRGGR– park Rajská zahrada na ŽižkovČ
 3ĜHGQiãNDQDWpPD-DNSĜHVYČGþLWSĜLYêEČURYpPĜt]HQt
6WĜHGDRGGR– Informaþní centrum Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1
 5R]YRGRYiSRUDGQD–6RERWDRGGR
 7HQLVSURYHĜHMQRVW
3RQGČOtDSiWHNYåG\RGGRRGGRRGGR

Luštíme s Prahou 3
Dvanáct křížovek, dvanáct tajenek. Soutěž v luštění pro seniory z Prahy 3 začne
v červnu.

3
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Tenisový areál TJ Spoje, Na BalkánČ 21a
 7iWDIHVW–1HGČOHþHUYQD 'HQRWFĤ RG– Areál na Pražaþce, Za Žižkovskou vozovnou 19
 .ROREČåND&XS–6RERWDRGGR– Vrch Vítkov
 -yJDSURVHQLRU\ –ÒWHUêRGGR– Areál na Pražaþce, Za Žižkovskou vozovnou 19
 &YLþHQtVI\]LRWHUDSHXWHPSURVHQLRU\ –ýWYUWHNRGGR– Areál na Pražaþce, Za Žižkovskou vozovnou 19
Na akce oznaþené * je tĜeba vyzvednout poukázky zdarma v budovČ radnice na adrese Havlíþkovo nám. 700/9, v prvním patĜe, kanceláĜ þ. 116,
Po a St od 13:00 do 16:00, Út a ýt od 9:00 do 12:00.
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Již v loňském roce měli senioři (60+) z Prahy 3 možnost procvičit si svoji bystrost,
paměť a znalosti v soutěži luštění křížovek, do které se zapojila více než stovka obyvatel Prahy 3. V letošním roce tato zábavná a mozku prospěšná aktivita pokračuje soutěží „Luštíme s Prahou 3“. Zájemci o luštění se mohou registrovat v Informačním centru
v Milešovské ulici u nám. Jiřího z Poděbrad a v budově radnice na Havlíčkově náměstí
v sekretariátu místostarostů Davida Gregora a Ivana Holečka, kteří jsou patrony soutěže.
Na těchto místech si také od 21. června mohou vyzvedávat každý čtvrtek v čase 9:00–
12:00 hodin novou křížovku. Soutěž bude mít celkem dvanáct kol a bude zakončena
společným podzimním kláním, ve kterém spolu budou soutěžit jak jednotlivci, tak skupinky. Na výherce budou čekat zajímavé odměny. Výhodou soutěže je, že křížovky, které si
nemohou zájemci vyzvednout v aktuálním týdnu, bude možné vyřešit i zpětně. Poslední
možnost odevzdání všech tajenek bude podle pravidel soutěže 14. září. 
-red-
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Trojka zažila v uplynulém volebním
období investiční boom
Městská část v letech 2014–2017 zrealizovala více než 80 investičních projektů. Investovalo se
především do revitalizace bytového fondu, základních a mateřských škol ve správě městské části,
ale i do sportovišť či objektů sloužících kultuře. Připomeňme si nejvýznamnější projekty.

V

roce 2014 byla věnována
pozornost MŠ Vozová,
kde byla vyměněna okna
a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, která dostala kromě nových
oken i zateplený plášť. V MŠ Jeseniova 304 došlo k modernizaci technologie stravovacího zařízení. V jeslích
Roháčova 38a proběhla rekonstrukce včetně zateplení pláště budovy.
Pozornost byla věnována i základním školám. ZŠ Cimburkova prošla
rekonstrukcí a byla nově vybavena.
V ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad došlo
k výměně oken uliční fasády.
Investovalo se rovněž ve veřejném
prostoru. Byla provedena úprava veřejné cesty v lokalitě Pražačka, dopravně bezpečnostní úpravou prošla
křižovatka Lupáčova-Chelčického.
Rok 2015 byl ve znamení dalších investic do základních škol. ZŠ
Chmelnice má rekonstruované venkovní víceúčelové hřiště, ZŠ Chel-

čického prošla I. etapou zateplení
a rekonstrukcí střechy. V ZŠ Žerotínova proběhla rekonstrukce kuchyně včetně pořízení nové moderní
technologie. ZŠ V Zahrádkách dostala novou mateřskou školu včetně vybavení. MŠ Vlkova byla rozšířena o dvě třídy včetně vybavení.
Ve veřejném prostoru stojí za zmínku výsadba stromořadí a stabilizace
části jihovýchodních svahů na Parukářce, zbudování nových cest, rekonstrukce oplocení a nový přístup
do areálu Ulita Na Balkáně, přístavba dětského bazénu včetně zázemí ve sportovním areálu Pražačka,
nebo výstavba nového hřiště pro teenagery v Habrové. Zmínit můžeme
i zbudování přístupu na cyklostezku
z Lukášovy ulice.
V roce 2016 pokračovala investiční aktivita ve školských zařízeních.
V ZŠ K Lučinám byla rozšířena jídelna a byla zrekonstruována zpev-

něná plocha pro přístup do areálu,
ZŠ Jeseniova dostala novou zastřešenou sprinterskou dráhu, ZŠ a MŠ
Chelčického prošla II. etapou rekonstrukce střech a zateplení pláště. Výstavba objektu pro družinu
byla realizována v ZŠ V Zahrádkách. V MŠ Jeseniova 4, 6 proběhla rekonstrukce oken dvorní fasády.
V oblasti sociálních služeb se investovalo do DPS Roháčova 24, 26, kde
proběhla oprava bytových jednotek
č. 55, 101, 108, 135, rovněž byly provedeny stavební úpravy nebytových
prostor. Ve veřejném prostoru se investovalo do výsadby stromořadí
v lokalitě ulice Jeseniova, byla zbudována ﬁtness hřiště v ul. Pod Lipami a v parku Židovské pece. Na Parukářce byl instalován parkový
vodovod, upraveno a vybaveno grilovací místo a vyhrazeno psí hřiště.
Ve sportovním areálu Pražačka byl
zrekonstruován povrch fotbalového

Radnice rozšiřuje oblíbené trojkové programy pro
sport, rodiny i seniory. Nově i o bezplatný kurz tenisu
a lekce jógy
Radniční programy Trojka pro rodiny, Trojka pro seniory a Trojka
pro sport se s ohledem na velký
zájem veřejnosti rozšiřují o zcela
nové možnosti pro aktivní život
na Praze 3. Vedle volných vstupů
do bazénu pro seniory i rodiny
s dětmi mohou zájemci nově využít i bezplatné lekce tenisu pro veřejnost či například venkovní lekce
jógy pro seniory.
Nabídka bezplatných volnočasových a sportovních aktivit, které pro
obyvatele naší městské části připravuje v rámci takzvaných trojkových
programů radnice Prahy 3, se nově
rozšiřuje o celou řadu zajímavých
možností k aktivnímu trávení volného času široké veřejnosti. „Doposavad nabízené aktivity vzbudily nebývalý
zájem veřejnosti, což je skvělé. Obzvláště rychle mizí poukázky na prohlídku
žižkovské televizní věže pro rodiny, volné vstupy do bazénu či poukázky na zážitkovou plavbu parníkem pro seniory,“ vysvětluje radní pro sport Irena
Ropková (ČSSD).
Nově se například rozšiřuje program Trojka pro sport, který je určen na rozvoj sportovních a volnočasových aktivit široké veřejnosti
a propagaci zdravého životního stylu. Tento program přináší od června
letošního roku veřejnosti možnost
bezplatně využít kurty v areálu TJ
Spoje v ulici Na Balkáně k absolvování hodinového začátečnického
kurzu s trenérem a zapůjčeným vy-

hřiště. Nový přístup na cyklostezku
byl zřízen z ulice Pod Vítkovem.
Rok 2017 je rokem zahájení
masivních investic do revitalizace
bytových domů. Výčet je to úctyhodný: Buková 16, 18, 20, 22, 24,
Bořivojova 27, Jeseniova 15, 17, 19,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
Ostromečská 3, 5, dále pak v ulicích
Českobratrská, Rokycanova a Sabinova. Nezapomnělo se ale ani
na školská zařízení. V ZŠ nám. J.
z Poděbrad byla provedena vestavba
solné jeskyně včetně vybavení, v ZŠ
V Zahrádkách prošla rekonstrukcí
kuchyně a jídelna, včetně vybavení,
byla provedena vestavba sauny a rekonstrukce učeben včetně vybavení. ZŠ Žerotínova dostala nová okna
na celé budově, stejně tak ZŠ Perunova. Rekonstrukce sociálního zařízení proběhla v ZŠ Žerotínova, nám.
Jiřího z Lobkovic a nám. Jiřího z Poděbrad. V ZŠ Chelčického se inves-

-red-

Praha 3 má Strom seniorů
V pondělí 14. května vysadili senioři z Prahy 3 společně se zástupci
radnice místostarosty Ivanem Holečkem a Davidem Gregorem (oba
ČSSD) v parku na Olšanském náměstí Strom seniorů.
Prvotní impuls vzešel od Základní
organizace Seniorů České republiky
v Praze 3 a na trojkové radnici se setkal s příznivou odezvou. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí bylo vytipováno vhodné místo
a druh dřeviny (jírovec maďal – Aesculus hippocastanum).
Přítomné přivítal místostarosta Ivan Holeček a ocenil seniory
za jejich aktivitu a podnětný nápad.
Vyzdvihl rovněž vysokou úroveň
spolupráce se Základní organizací
Seniorů České republiky v Praze 3,
Olšanská 7.

bavením. Zájemci si mohou zvolit
některý z nabízených termínů, přičemž kurty jsou pro aktivitu otevřeny v pondělí a v pátek od 9:00
do 12:00 hodin.
„Mám radost, že se nám podařilo s provozovatelem areálu TJ Spoje dohodnout
tuto novou aktivitu, která je určena široké veřejnosti. Myslím, že především senioři a rodiny s dětmi ocení, že si mohou bezplatně osvojit základy tenisu a na tomto
základě pak své dovednosti v tomto sportu
dále rozvíjet,“ vysvětluje radní městské
části pro sport Irena Ropková.
V rámci programu Trojka pro sport
se rovněž nově otevírá seniorům možnost využít bezplatné venkovní cvičení s fyzioterapeutem, které se koná

tovalo do výstavby výtahu a rekonstrukce bezbariérových WC. V MŠ
Sudoměřská proběhla rekonstrukce
dětského hřiště včetně oplocení.
V roce 2018 pokračují investice
do bytového fondu, zahájena je rekonstrukce v Roháčově ulici. Návštěvníci sportovního areálu Pražačka mají od 1. června k dispozici
zbrusu nový venkovní bazén. „Jsem
rád, že se mi v tomto volebním období
podařilo úspěšně zrealizovat mnoho projektů a přispět tak ke zlepšení životních
podmínek obyvatel naší městské části.
Díky mému osobnímu přispění a přispění kolegyně Ropkové přibylo mnoho
desítek milionů korun do rozpočtu městské části z Magistrátu hlavního města
Prahy. Aktuálním úspěchem je přislíbená dotace 50 milionů na opravy bytů,“
uvedl místostarosta Ivan Holeček
(ČSSD), který má investice ve své
kompetenci. 

Poté již nic nebránilo tomu, aby
byl strom slavnostně vysazen. Pracovníci zahradnické ﬁrmy zajistili
odborné zasazení a přítomní senioři spolu s místostarosty nakonec přiložili ruku k dílu a strom zasypali
zeminou.
Vladimíra Kalfusová, předsedkyně
Základní organizace Seniorů České
republiky v Praze 3, při této příležitosti řekla: „Jsem ráda, že zde máme svoje místo, svůj strom, u kterého se můžeme
scházet. A děkuji radnici, že nám vyšla
vstříc v naší snaze mít na Trojce strom.“
Místostarosta David Gregor upozornil na skutečnost, že výsadbou
stromu tato akce nekončí a ujistil
seniory, že v průběhu měsíce bude
v jeho blízkosti umístěna i odpočinková lavička, aby tak u svého stromu
mohli posedět a popovídat si. 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

každý čtvrtek od 10:30 do 11:30 hodin
v areálu Na Pražačce. Vedle toho program na stejném místě nabízí i venkovní cvičení jógy pro seniory, a to
každé úterý od 10:30 do 11:30. 
-red-

Zájemci o využití bezplatných aktivit
v rámci programů Trojka pro sport,
Trojka pro rodiny a Trojka pro seniory si mohou vyzvednout poukázky
v místnosti č. 116 v budově radnice na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, a to v pondělí a ve středu
od 13:00 do 16:00 hodin a v úterý
a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin.
Vladimíra Kalfusová spolu s místostarosty sází strom seniorů
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Děti představily roboty v řecké Soluni
Dvouletý mezinárodní projekt STEM by ART byl letos v dubnu ukončen závěrečnou konferencí
v řecké Soluni. Česká republika byla v projektu zastoupena žáky ZŠ Lupáčova. Konference
v Soluni se zúčastnilo pět chlapců ze 7.–9. tříd.

D

o projektu byly zapojeny
školy ze sedmi států, ČR,
Řecko, Bulharsko, Turecko, Slovinsko, Španělsko
a Rumunsko. Kromě Turecka vyjely
děti do zbývajících zemí účastnit se
konferencí na různá témata. Například v Praze byl projekt zahájen stream konferencí o trojrozměrném modelování. „Mezinárodní školní projekty
podporují zvyšování znalostí a dovedností v různých oborech. Pomáhají také navazovat přátelství a díky vzájemné aktivní komunikaci si žáci uvědomují potřebu
znalosti cizích jazyků,“ sdělila radní pro
školství Jaroslava Suková (bez pol.
přísl.) a podotkla, že jde také o posílení role zřizovatele s výhledem přípravy dalších projektů Erasmus+
ve prospěch škol MČ Prahy 3.
Projekt podporoval předměty
přírodních věd (matematika, fyzika,
chemie, biologie), předměty informačních a komunikačních technologií a technické výchovy, rozvoj kreativity, a v neposlední řadě týmovou
spolupráci na školní i mezinárodní
úrovni. „Základním článkem projektu
se stal koncept STEM, tedy polytechnické vzdělávání, díky němuž žáci rozvíjejí
své kooperační a komunikační doved-

nosti, setkávají se s žáky z dalších evropských zemí a učí se vzájemnému respektu,“ informoval autor projektu,
bývalý ředitel ZŠ Lupáčova Milan
Hausner. Školní část projektu byla
založena na pravidelnosti každodenních aktivit se zaměřením
na předměty přírodních věd a ICT,
přednášky, besedy, ale i výlety, výstavy a exkurze do muzeí a vědeckých
center. „Rozšířený koncept STEAM
nám umožnil do projektu zapojit větší
množství žáků, než kdybychom se omezili
pouze na čistou vědu. Většina aktivit
byla zaměřena na skupinové a kolektivní učení v různých prostředích, proto je
počet zapojených žáků vysoký. Do dílčích částí projektu se střídavě zapojily téměř všechny třídy naší školy,“ doplnil
ředitel ZŠ Lupáčova Jiří Kopecký.
V Soluni děti všech skupin prezentovaly svoje robotické výrobky
prostřednictvím videí, ale i samotnými zařízeními. K nejzajímavějším
a nejatraktivnějším patřil robot řeckých dětí, který byl naprogramován
na skládání Rubikovy kostky. Při
soutěži robota s dětmi však zvítězil
lidský faktor.
Nabitý program soluňské konference umožnil dětem také poznat

Účastníci projektu STEM by ART

V květnovém zákonném termínu
přišlo v Praze 3 k zápisu do mateřských škol 761 dětí, z toho pět procent zájemců mělo trvalé bydliště
v jiné obci nebo městské části. Pro
předškolní děti s trvalým pobytem
v Praze 3 je dostatek míst. „Na místa
v mateřských školách uvolněná po odchodu dětí do 1. tříd jsme přijali 624

dětí. Přijaty byly všechny přihlášené děti
k plnění povinné předškolní docházky,
a díky dostatečnému počtu míst jsme
mohli přijmout i 106 dětí, kterým budou
tři roky až na podzim, nebo ještě později,“ konstatovala radní pro školství
Jaroslava Suková (bez pol. přísl.). 
Katka Maršálová

Ocenění za zdravé
vaření mají další
školky
Dětské hřiště Na Vrcholu

Na konci dubna též městská část
ukončila úpravy veřejného prostoru
na nároží ulic Osiková a Pod Lipami. Zmizela zpevněná dlážděná plocha spolu s betonovými truhlíky
a na stejném místě byly provedeny
terénní modelace navazující na stávající travnaté plochy. Mezi chodníkem a travnatou plochou byly doplněny sadové obrubníky a podél
chodníku vysázeno vzrostlé stromořadí s travnatým podrostem. Lavičky nebyly do místa umístěny záměrně, a to z důvodu častého pohybu
lidí bez domova, což bylo příčinou
stížností místních obyvatel. 
Osiková – Pod Lipami

-red-

Míst pro předškolní děti
je dostatek

Nové hřiště a upravené nároží
Děti mohou od začátku května dovádět na novém dětském hřišti, které
městská část nechala instalovat v ulici
Na Vrcholu. Hřiště vzniklo rozšířením
stávajícího o nové herní prvky, čímž
vznikl prostor pro širší věkovou skupinu dětí. Prostor dětského hřiště je
vymezen ochrannou sítí s výsadbou
tvarovaného živého plotu se dvěma
brankami. Došlo k úpravě pískoviště,
do pískové dopadové plochy je nově
umístěna herní sestava se skluzavkou. V trávě je osazen dřevěný hrací
domeček, malá dřevěná houpačka
na ocelové noze, dřevěný houpací koník na pružině a socha kočky, která
též slouží jako herní prvek. Mobiliář
dětského hřiště je doplněn o čtyři lavičky a odpadkový koš. Součástí projektu byly mlatové cesty, spojovací
schodiště a výsadba růží a břečťanů.

místa, díky kterým je město zařazeno mezi památky Unesco. Dominanta essaloniki, Bílá věž, je obležená
turisty sedm dní v týdnu. Po zdolání
95 schodů se návštěvníkům nabízí
pohled na nákladní přístav a čtyřkilometrovou promenádu po břehu
moře. Patrně jedním z nejkrásnějších zážitků se stal výlet po úbočí
pohoří Olymp, pod zasněženým nejvyšším vrcholem pohoří, hory Mitakas, tyčící se do výšky 2 917 metrů,
a za téměř tropické teploty, na poslední dubnový týden i v Řecku
nezvyklé.
„Projekt STEM by ART se stal důležitou součástí propagace nejen Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání MČ
Praha 3, ale i jako příklad dobré praxe
pro oblast polytechnické výchovy a podpory zřizovatele vůči svým základním
školám,“ vyzdvihla význam projektu
Jaroslava Suková. 

-red-

Další dvě mateřské školy z Prahy 3
získaly ocenění Zdravá školní jídelna. Po MŠ Jeseniova, která titul
získala jako první na konci loňského roku, byly odborníky ohodnoceny také MŠ Na Balkáně a MŠ Pražačka.
Jídelníčky ve školkách nyní splňují
požadovaná kritéria. Stravování
musí vyhovovat v deseti předepsaných bodech. Spotřební koš musí
obsahovat vybrané potraviny, např.
ovoce, zeleninu, ryby, luštěniny
podle nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, solit se
musí střídmě, minimálně používat
dochucovadla. K pití musejí mít děti
k dispozici neslazené nápoje. Ale jde
i o výchovu k správným stravovacím

návykům a důležitá je i otevřená komunikace s rodiči. Projekt podporovaný ministerstvem zdravotnictví
a odborníky na výživu se snaží o to,
aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, nutričně vyvážená
a chutná strava. 
-red-

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVEN 2018

06_07.indd 6

29.5.18 11:01

zpravodajství

Dva participativní projekty jdou do realizace
V rámci participativního rozpočtu budou v letošním roce zrealizovány dva nápady, které vzešly
z podnětů občanů. Projekt Kvetoucí Ohrada povede ke zkrášlení zeleně a u ZŠ Chmelnice se rozšíří
schodiště.

P

rojekt Malvíny Šmídové
navrhuje upravit zeleň
a cesty mezi bloky domů
u nedaleké křižovatky.
„Prostor mezi bloky je hojně navštěvovaný, má vzrostlou zeleň a je příjemný.
Nějaké úpravy jsme udělali sami, ale
na vše nestačíme. V současnosti zde
bydlí dost starších osob, které by uvítaly
možnost posezení,“ píše v projektu,
který by radnice měla realizovat
do konce roku. Dojde k úpravě úpatí svahu, opravě zdi u schodiště,
úpravě cesty a umístění lavičky
nebo něčeho k sezení. Podle nápadu Marcely Bednářové bude rozšířeno úzké schodiště u ZŠ Chmelni-

Kvetoucí Ohrada

ce. „Když je mokro, tak jdeme v blátě.
Tuto přístupovou cestu využívají nejen
děti, které jdou ze školy a do školy, ale
i místní obyvatelé,“ vysvětluje, proč je
třeba schody rozšířit a zpevnit.
I v letošním roce lidé měli zájem
o participaci o zvelebování prostředí, ve kterém žijí. Na radnici se sešlo celkem 17 návrhů občanů. Pravidla však splnily pouze dva nápady
a radnice se oba rozhodla realizovat. „Máme-li pouze dva projekty, pozbývá smysl hlasovat o nejúspěšnějších
návrzích. Proto rada rozhodla o změně
pravidel a oba návrhy se zrealizují, neboť částka alokovaná v rozpočtu toto
umožnuje,“ uvedl místostarosta Jan

Materna (TOP 09). Ostatní doručené návrhy zpravidla nesplňovaly
podmínku, že musí být umístěné
do majetku vlastněného nebo svěřeného městské části. Řady z nich se
ale občané nakonec dočkají: „Jedná
se o návrhy, které byly v mezičase realizovány mimo projekt participace nebo
se s nimi počítá v rámci investičních
akcí hlavního města,“ uvedla koordinátorka participace Kristýna Adamíčková. Jde zejména o nápady na
dopravních opatření, úpravy přechodů pro chodce apod. 
-redÚprava schodiště a rozšíření cesty

Antigrafﬁti program
úspěšně pokračuje
Ukázka v květnu očištěných fasád
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OHNGYRXOHWHNOHWQLþHNDFLEXORYLQ3URMHNWMHXUþHQSURãLURNRXYHĜHMQRVWNG\VL
REþDQpQD]iNODGČVYpYROE\PRKRXY]tWGRVYpSpþHNRQNUpWQtUDEiWNR.RRUGL
QiWRUHPSURMHNWXMHRGERURFKUDQ\åLYRWQtKRSURVWĜHGtÒ0ý3UDKD

0DSXVWURPĤXUþHQêFKNÄDGRSFL³QDOH]QHWHQDDGUHVH

ZZZSUDKDF]VDPRVSUDYDPDSRY\SRUWDO

Kolínská 2

9SĜtSDGČ]iMPXRNRQNUpWQtÄ9iãVWURP³VHSURSR
VRX]HQtUHDOL]RYDWHOQRVWL9DãtPLQL]DKUiGN\REUDĢWH
QD 2GERU RFKUDQ\ åLYRWQtKR SURVWĜHGt ÒĜDGX PČVW
VNp þiVWL 3UDKD  ± UHIHUHQWNX ,QJ 3 1LJULQRYRX ±
   SRSĜ QD YHGRXFtKR RGGČOHQt VSUiY\
]HOHQČDNRPXQLNDFt,QJ5%ĜH]LQX 

9þHUYQXEXGHQDZHERYêFKVWUiQNiFKPČVWVNpþiV
WL XYHĜHMQČQ SRVWXS SĜL UHDOL]DFL SURMHNWX Ä$GRSFH
VWURPXVPLQL]DKUiGNRX³9HONRXLQVSLUDFtPĤåHEêW
þLQQRVWKQXWt6WUHHW*DUGHQLQJ]VNWHUpVH]DEêYi
YêVDGERXSRXOLþQtFK]iKRQNĤ
ZZZVWUHHWJDUGHQLQJF]

:25.6+23NSURMHNWXÄ$GRSFHVWURPXVPLQL]DKUiGNRX³VHEXGHNRQDW
RGY,QIRUPDþQtPFHQWUX3UDKD9LQRKUDG\0LOHãRYVNi
,QIRUPDFHNWHUpVH9iPPRKRXKRGLW

Kouřimská 6

9KRGQpGUXK\NYêVDGEČGRXOUDEiWHN
'DQiVWDQRYLãWČMVRXYČWãLQRXSĜLVWtQČQiDYKRGQiSURVXFKRPLOQČMãtGUXK\URVWOLQ
'ĜHYLQ\Hedera helix EĜHþĢDQ Vinca minor
 &LEXORYLQ\ O]H Vi]HW PH]L Qt]Np GUXK\ WUYDOHN
EDUYtQHNPHQãt Cotoneaster VNDOQtN «±SĤGR
DSRNU\YQêFKGĜHYLQ±ERWDQLFNpWXOLSiQ\ Tulipa tarda
SRNU\YQpGUXK\YKRGQpQDVNDONX
DSRG  Muscari armeniacum PRGĜHQHF  Galanthus
nivalis VQČåHQND Crocus ãDIUiQ O]HY\XåtWWDNpFL
7UYDON\Hemerocalis GHQLYND Geranium ND
EXOHWXOLSiQĤDQDUFLVĤ]UXãHQêFKYêVDGHE]H]iKRQĤ
NRVW Iberis sempervirens«
YSDUFtFK±SĜLWRPMHQXWQi]YêãHQiRSDWUQRVWQDNR
/HWQLþN\Tagetes DIULNiQ «
ĜHQ\VWURPĤSRSĜO]H]WRKRWRGĤYRGXFLEXON\Vi]HW
GRPHQãtKORXEN\
9KRGQêWHUPtQYêVDGE\
GĜHYLQ\WUYDON\EĜH]HQGXEHQĜtMHQOLVWRSDGNRQWHMQHURYDQpURVWOLQ\SRFHOpYHJHWDþQtREGREt
OHWQLþN\SRORYLQDNYČWQDFLEXORYLQ\SRG]LP

3ĜLYêVDGEČMDNêFKNROLURVWOLQGRUDEiWHNMHYåG\QXWQRGEiWDE\QHGRãORNSRãNR]HQt
NRĜHQĤVWURPĤNWHUpVHY\VN\WXMtLYPDOêFKKORXENiFKSRGSRYUFKHPSĤG\
Škroupovo náměstí 10
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Přijďte se na úřad bezplatně poradit, jak
snížit účty za energie
Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost, která slouží k podpoře
zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Díky městské části Praha 3 ji může
bezplatně využít opravdu každý.

Ú

spora energií je dlouhodobě velké téma a je také
nedílnou součástí naplňování koncepce Smart City,
v jehož čele naše městská část díky
svým projektům v rámci Prahy stojí.
Zajímalo by vás jak ušetřit měsíčně významnou částku za energie a nevíte
s kým se poradit nebo na koho se obrátit? Tak právě pro vás je projekt
energetické poradenství EKIS, na kterém se podílíme, to pravé. „Poskytujeme našim občanům jedinečnou možnost
nechat si sestavit analýzu energetických
úspor na míru a tak významně ušetřit,“
říká místostarosta Alexander Bellu
(ODS). Odborné konzultace poskytují Energetická konzultační a informační střediska – EKIS. Poradenství

zde vykonávají kvaliﬁkovaní a řádně
proškolení energetičtí poradci. Naší
městské části se totiž podařilo díky výborné práci s dotacemi zajistit bezplatné poradenství v oblasti energetických úspor pro veřejnost.

Zažijte Itálii na Jiřího z Poděbrad
Již podruhé můžete v Praze 3 navštívit festival zaměřený na region Itálie.
Těšit se můžete na vyhlášenou italskou gastronomii, tanec, vzdělávací
workshopy a vystavené ikonické
skútry Vespa. Festival Tutto Italiano
2018 je tu pro celou rodinu.
Letní počasí již přeje venkovním akcím a městská část jich aktuálně připravuje ve spolupráci s dalšími subjekty hned několik. Jednou z nich je
festival Tutto Italiano, který se bude
konat 16. 6. na náměstí Jiřího z Poděbrad od 10:00 do 20:00. Jedná se
již o druhý ročník festivalu, který se
zaměřuje na region Itálie. Cílem organizátorů je představit široké veřejnosti
malou ochutnávku Itálie v různých
podobách. Itálie je totiž velmi rozmanitá a každý region či oblast má svá
kulturní, historická i kulinářská speciﬁka. Gastromie bude samozřejmě stěžejním tématem celé akce, ale určitě
ne jediným. Dozvíte se bližší informace o různých italských regionech a budete moci načerpat inspiraci pro své
budoucí cesty do této oblasti.
Na festivalu bude ovšem možné
zhlédnout také módní přehlídku nebo
kuchařskou show. Zvláštní částí bude

taneční vystoupení, kde návštěvníci
uvidí tradiční tanec z oblasti Puglie –
pizzica a následně i dostanou možnost se jej naučit v rámci jednoho
z workshopů. Připraveny budou rovněž zajímavé soutěže o hodnotné
ceny. Na své si ale přijdou i milovníci
automobilů a ikonických italských skútrů Vespa, které organizátoři plánují
vystavit. Na závěr akce je připraven
v žižkovském Atriu koncert italsko-českého Gymnázia Ústavní a to od
19:00 hod. „Věřím, že tahle akce zaujme
svým rozsahem opravdu návštěvníky všech
věkových kategorií,“ doplňuje místostarosta pro oblast kultury Alexander
Bellu (ODS). Akci pořádá Společnost
přátel Itálie, z. s. – nezisková organizace, která v příštím roce oslaví již
30 let od svého založení a přímo
ve svých stanovách má podporu česko-italských vztahů na všech úrovních
společenského života. Spolupracuje
s městskou částí Praha 3, za kterou
převzal záštitu místostarosta Alexander Bellu. „Je nám velkou ctí, že akci udělil záštitu J. E. Aldo Amati, velvyslanec
Italské republiky v České republice a Dott.
Giovanni Sciola, ředitel Italského kulturního institutu v Praze,“ uzavírá mís-redtostarosta Alexander Bellu. 

16.6.2018 od 10:00 do 20:00
Praha 3,
Náměstí Jiřího z Poděbrad
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Společnost přátel Itálie
Associazione amici dell’ Italia

Podporu čerpáme z Programu
EFEKT – Státního programu na
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.
Možná to celé zní složitě, nicméně je to velmi jednoduché a oprav-

du dostupné pro všechny. Ideální je
tato možnost nejen pro samotné
občany, ale třeba také majitele větších nemovitostí či sdružení vlastníků bytových jednotek. Úředník
ochotně poradí i s energetickým
rozměrem plánovaní investic do nemovitosti nebo legislativou týkající
se energetiky. Poradenství vykonává kvaliﬁkovaný odborník a je vám
k dispozici každé pondělí a středu
od 13 do 17 hodin v budově úřadu
na adrese Lipanská 7. Není třeba se
ani jakkoliv objednávat, stačí
prostě dorazit s podklady. „Na konzultaci si jednoduše přineste podklady
typu faktury nebo plány projektu,
na základě kterých zpracuje poradce
na míru analýzu toho, kde byste mohli

ušetřit,“ dodává Alexander Bellu.
Využijte tedy této jedinečné možnosti a zjistěte zcela zdarma jak
ušetřit energii a tím i významné ﬁnanční prostředky. 
-red-

Kdy a kde se můžete
na konzultaci zastavit?
Městská část Praha 3
Adresa: Lipanská 7,
2. patro, (vchod z Lipanské 9);
Praha 3 - Žižkov;
Kontakt: tel: 222116766, e-mail
poradny: ekis.praha3@praha3.cz
Pondělí a středa, vždy 13–17

Asie vzdálená a blízká, příklad aktivního způsobu
integrace
Na náměstí Jiřího z Poděbrad byla
24. května Asie opět na dosah
ruky. Festival uspořádala městská
část Praha 3 ve spolupráci se
spolkem INFO-DRÁČEK, který
podporuje integraci Vietnamců
v Čechách. Akci podporuje Ministerstvo kultury a Magistrát hlavního města Prahy a záštitu nad festivalem převzal místostarosta
Alexander Bellu (ODS).
Projekt Asie vzdálená a blízká navazuje na úspěšné ročníky 2016 a 2017.
Loni se představil Vietnam, Indonésie, Japonsko, Korea, ajsko
a Indie, letos přibylo k šesti asijským
zemím ještě Mongolsko. Projekt si
klade za cíl zvýšit povědomí majoritní společnosti o asijské kultuře a zároveň aktivně zapojit českou společnost do vzájemného bližšího
poznání. Otevřenou, nekonﬂiktní
formou chce změnit pohled na Asiaty a jejich kulturu, která je českým
občanům vzdálená a často těžko pochopitelná.
Místostarosta Bellu ve svém zahajovacím projevu mimo jiné vyzdvihl
toto: „Bližší poznání jiných kultur,
v našem případě asijských, majoritní
společností je ten nejlepší způsob aktivní
integrace. Zájem veřejnosti o náš festival
svědčí o tom, že směřujeme správným
směrem.“
Milovníci speciﬁckých asijských
kultur měli takříkajíc svůj svátek.
Kromě gastronomických stánků plných úžasných dobrot ze všech zmíněných zemí, bylo možno navštívit
i stánky s workshopy, kde si mohli
návštěvníci vyzkoušet například japonská kimona, techniky korejského bojového umění taekwondo, vytvořit mandalu, zahrát si japonské

šachy nebo si nechat namalovat obrázek indickou henou.

Dámy zamířily do stánků s kosmetikou, tradičními oděvy či doplňky. Nejmladší návštěvníci si přišli
na své v dětském koutku. Od 16 ho-

din se mohli příznivci asijských kultur těšit na pestrý program na pódiu, který trval až do večera.
Přítomné, kterých byl plný Jiřák, zaujaly moderní i tradiční tance, pěvecká čísla, představení bojových
umění, kuchařská show Vieta známého jako Liu ze seriálu Ohnivé
kuře a módní přehlídky tradičních
oděvů hned z několika zemí.
Součástí festivalu byl i projekt
„Daruj dřeň, daruješ život“, který se
realizuje ve spolupráci s profesorem
Petrem Sedláčkem, vedoucím transplantační jednotky FN Motol Praha
a Českým národním registrem dárců
v Plzni s cílem oslovit asijské dárce
kostní dřeně.
Zaplněné náměstí Jiřího z Poděbrad bylo nejlepším důkazem
skutečnosti, že projekt Asie vzdálená
a blízká si našel celou řadu příznivců nejen z naší městské části a stává
se oblíbeným cílem všech Pražanů
i cizinců. 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný
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Hrůzy války a hrdinství našich obyvatel
nesmí být nikdy zapomenuty
Praha 3 si Na Pražačce tradičně připomněla již 73. výročí
Pražského povstání a konce 2. světové války. V areálu ZŠ
Pražačka se v den výročí uskutečnil slavnostní pietní akt.

P

ředstavitelé radnice Prahy 3
v čele se starostkou Vladislavou Hujovou (bez pol.
přísl.) a místostarosty Lucií
Vítkovskou (ODS), Alexanderem
Bellu (ODS) a Davidem Gregorem
(ČSSD), žáky školy, skauty i ostatními hosty, mezi kterými byl i žižkovský pamětník Eduard Marek, který
nedávno oslavil 101. narozeniny,
vzdali hold těm, kteří na samém
konci druhé světové války neváhali
položit své životy za svobodu nás
všech. Alexander Bellu se v úvodu
ujal slova, pozdravil přítomné
a mimo jiné řekl: „Před 73 lety byly
na těchto místech, v okolí školy, již od

5. května stavěny barikády. Vedly se tu
těžké boje se střídavým úspěchem obou
stran. K vyhrocení situace došlo 7. května, kdy Němcům přijelo na pomoc sedm
tanků. Přestože nacisté použili zajatce
jako živé štíty, povstalecké skupiny uhájily obranné linie a zabránily německým
jednotkám v dalším postupu.“
Zdejší posádka SA opustila kasárny Na Pražačce až po kapitulaci nacistického Německa 8. května. Teprve poté se veřejnost dozvěděla
tragickou pravdu. Asi z osmdesáti
zde zajatých civilistů bylo přes čtyřicet brutálně mučeno a posléze i zastřeleno. Byli mezi nimi i žáci okolních škol, u jejichž pomníku se

pietní akt odehrával. Dne 7. května
1945 v ranních hodinách zastřelili
dokonce štábního strážmistra Václava Bečváře, který do kasáren vstoupil s bílou vlajkou jako vyjednavač.
Závěrem Alexander Bellu poznamenal: „Stojíme na místě, které přímo
pamatuje nelidské utrpení způsobené
válečnou okupací. Vzdejme tedy teď,
na tomto posvátném místě, úctu nejen
hrdinům Pražského povstání, ale i všem
obětem 2. světové války, ať už umíraly
kdekoliv. Památka nás zavazuje k tomu,
abychom nedali nikdy šanci žádným silám, které by nás chtěly ještě někdy o svobodu připravit.“

Čestná stráž před pomníkem, tvořená vojáky v dobových uniformách
a skauty z pražských oddílů, vzdala
společně s přihlížejícími hold pad-

lým kladením věnců. Důstojná akce
vyvrcholila státní hymnou. 

připravena zábavná vědomostní soutěž,
ve které ti nejlepší vyhrají věcné ceny,“
doplňuje místostarosta pro oblast
kultury Alexander Bellu (ODS).
Všichni, kdo na Parukářku přijdou,
si také vyzkouší dobová řemesla
jako provaznictví, výrobu hraček ze
slámy, ruční tisk nebo kovotepectví.
Pro milovníky historie bude připravena speciální výstava o třicetileté
válce. „Vedle popisu samotného průběhu
války, o němž se divák může ve zkratce
dočíst mimo jiné i na panelech umístěných v rámci projektu Po stopách osmiček v Praze 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad, je tato výstava zajímavá
především tím, že se poměrně podrobně
věnuje i válečným strategiím, bojovým
dovednostem, vývoji fortiﬁkačního stavitelství a podobně. Detailní vystavená
zobrazení pocházejí z dobových graﬁk,“
říká k výstavě historik Jan Vlk. Výstavu doplní poutavou přednáškou
přední odborník na tuto tématiku
Pavel Bělina.

Nouze nebude ani o napínavé
a dramatické zážitky. Náplní několika strhujících vystoupení budou
ukázky taktiky boje za třicetileté války a představení jednotlivých vojenských jednotek dragounů, mušketýrů, dělostřelců, pikenýrů či rondašírů
s jejich speciﬁckou výzbrojí. Tuto
část programu obstarají skupiny historického šermu: „Na plánovaných
oslavách vystoupí naše Skupina historického šermu Corporal a dále také skupiny
Compagnia della Morte, Salva Quardia
a Fvobodní Fermíři – Freie Fechter,“
upřesňuje Petr Kaisrlík z šermířské
skupiny Corporal. Již tak skvělý
program završí jedinečný koncert
Jamie Marshall & Ampliﬁed Acoustic Band.
Celou akcí bude provázet moderátor Petr Jančařík. „Kromě ukázek boje
bude možno zhlédnout také ukázku historického tance a poslechnout si dobovou
hudbu,“ uzavírá Alexander Bellu. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Parukářka ožije připomínkou třicetileté války
Na jedné straně politická klika prosazující katolicismus, absolutismus
a podporovatelé celoevropské moci
Habsburků. Na straně druhé zastánci
stavovské monarchie, protestantismu
a odpůrci Habsburků. To by mohlo
být stručné shrnutí největšího válečného konﬂiktu, který Evropa do té
doby neznala. Evropské země dvou
křesťanských vyznání – katolického
a protestantského, vedly válku nejenom náboženskou, ale především šlo
o střet politických zájmů, odlišných
životních standardů a kultur.
Ohniskem začínající války se staly České země, kde byl porušen Rudolfův majestát zaručující svobodu
vyznání v Českém království. Nikdo
nesměl být nucen ke katolickému, či
jinému náboženství. Třicetiletá válka začala…
Na náměstí Jiřího z Poděbrad můžete od začátku dubna do konce listopadu navštívit exteriérovou výstavu Po stopách „osmiček“ v Praze 3.

Výstava se vztahuje k historickým
událostem našich dějin, důležitým
výročím a také se můžete dozvědět,
jak se tyto události odrazily v historii
naší městské části Praha 3. Třicetiletá
válka není výjimkou. Část panelové
výstavy je věnována letům ohraničujícím průběh tohoto válečného konﬂiktu, a to letům 1618 a 1648. Jeho
stopy vedou i na území Prahy 3, ať už
v souvislosti s popravou 27 představitelů stavovského povstání, včetně
doktora Jana Jesenia, nebo švédským
dobýváním Prahy. Všechny tyto
a další zajímavosti si mohou návštěvníci přečíst na již zmíněných výstavních panelech.
K tomuto období nejen našich
dějin chystá třetí městská část speciální doprovodnou akci „Oživlé
obrazy třicetileté války“, která se
uskuteční 23. 6. od 14:00 do 20:00
hodin na Vrchu svatého Kříže.
Zde bude připraven bohatý tematický program pro celou rodinu, kte-

rý pobaví, ale i poučí. Návštěvníci
uvítají možnost prohlédnout si vojenské ležení či ochutnat dobovou
kuchyni. „Pro všechny zájemce je pak

-red-

Přivítejte prázdniny ve Vozovně
Prostor KC Vozovny, který je navštěvovaný nejen dětmi, ale všemi
generacemi obyvatel Prahy 3, se
chystá na prázdniny. V úterý
26. června zve příspěvková organizace Za Trojku všechny děti, aby se
přišly ještě před odjezdem na tábor nebo na dovolenou rozloučit.
Bude divadlo a také překvapení.
Kulturní centrum Vozovna se tak trochu schovává v suterénu pod městskou knihovnou na adrese Za Žižkovskou vozovnou 2687/18. Mnozí
z obyvatel Prahy 3 toto pohodové
místo znají a navštěvují, ale jsou nejspíše i ti, co o něm ještě neslyšeli.
Abyste tento moderní a příjemný
prostor poznali, musíte sejít na zmí-

něné adrese z chodníku po schodech
dolů. Neznamená to však, že se ocitnete v temném sklepním klubu, naopak. Překvapí vás prosvětlené prostředí plné veselých barev, které
nabízí po celý rok příjemné místo pro
trávení volného času. Především pro
rodiny s dětmi, mládež nebo i seniory.
Chcete-li se jen na chvíli zastavit,
posedět, napít se či něco zakousnout,
najdete zde kavárnu, se stolky venku
i uvnitř, kde si můžete odpočinout, zatímco si vaše děti hrají v dětském
koutku. Ale to rozhodně není všechno. Vozovna nabízí bez ohledu na počasí úžasný program. Spoustu tradičních i netradičních loutkových
divadélek pro školní děti i pro předškoláky, zajímavé dílny vedené odbor-

níky na slovo vzatými, pro teenagery
i pro ty starší je zde k dispozici např.
kroužek deskových her, najdete tu
i přednášky či různé zábavné programy pro seniory, koncerty a další a další akce. Nebo se jen tak zaboříte
v předsálí do polštářů a budete si číst
či relaxovat. I to je ve Vozovně možné.
Většinu roku si ve Vozovně užijete zajímavý program každý den.
O prázdninách je to ale všechno
jiné. Místostarosta Alexander Bellu
(ODS) upozorňuje: „Stejně jako loni,
tak se ani letos o prázdninách ve Vozovně nebude hrát žádné divadlo, nebude
ani žádná jiná akce. Volno máme z toho
důvodu, že většina dětí tráví volný čas
mimo Prahu a o program v tomto období
není téměř vůbec zájem.“ Alexander

Bellu ale ještě dodává: „Rodinám, které zůstanou doma, jsme ale nevzali možnost zajít si do dětského koutku, třeba
za nepříznivého počasí, kdy nebudou
u vody nebo v přírodě. Můžete jej navštívit každý všední den.“
Otevírací doba dětského koutku je
v prázdninovém režimu identická
s provozem kavárny, tj. všední dny

od 11.00 do 19.00 hodin. Kancelář
bude rovněž o prázdninách otevřena
kromě víkendu denně, a to vždy
od 10.00 do 14.00 hodin. Tam si např.
před začátkem školního roku můžete
koupit vstupenky, třeba na Žižkovskou loutku nebo na jinou akci, které
KC Vozovna připraví na září.
Než se ale vydáte za letním dobrodružstvím, k moři nebo na tábor, nezapomeňte 26. června od 17.00 hodin
přivítat prázdniny právě ve Vozovně.
Uvidíte pohádku Divadla Koník s názvem Jak Martin s Barborkou vypluli
na moře, děti si také budou malovat,
a navíc se dočkají i velkého překvapení. Jakého? To nemůžeme dopředu
prozradit. Přijďte a uvidíte! 
-red-
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Praha 3 vítala nové občánky

Klub seniorů zažil slavnostní chvíle

Na vítání občánků dne 10. 5. 2018 vystoupily děti z MŠ Sudoměřská. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal místostarosta David Gregor

V klubu seniorů v Olšanské 7 se ve čtvrtek 24. května
sešli jubilanti ke společné oslavě narozenin. Radnice na
tuto oslavu pravidelně zve seniory starší 70 let, kteří slaví
kulaté jubileum, po 90. roce věku každý rok. Účastníky
ve zcela zaplněné klubovně přivítala Vladimíra Kalfusová, předsedkyně Základní organizace Seniorů České republiky v Praze 3. Zvláštní pozornost věnovala hostům,
kterými byli radní Irena Ropková, místostarostové David
Gregor a Ivan Holeček (všichni ČSSD) a Miloslav Mrština,
předseda krajské organizace v Praze. Zástupci radnice
popřáli všem jubilantům k jejich narozeninám, předali jim
malé dárky a pozvali je na řadu akcí, které radnice pořádá v rámci programu Trojka pro seniory. Miloslav Mrština
jubilantům rovněž pogratuloval a zdůraznil, aby si vážili
vstřícnosti představitelů radnice, neboť v řadě pražských
městských částí taková vstřícnost zdaleka nepanuje. Po
slavnostním přípitku s předáním dárků se rozproudila při
malém občerstvení příjemná debata.
-red-

Na vítání občánků dne 24. 5. 2018 vystoupily děti z MŠ Sudoměřská. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala místostarostka Lucie Vítkovská

Z redakční pošty
Dobrý den,
podnikám ve spodní části Husitské
ulice, mám tam malou pekárnu.
Podnikání na Husitské byl vždy těžký boj a poslední dva měsíce je to
doslova boj o přežití, přičemž radnice Prahy 3 s podnikateli v této
oblasti vůbec nekomunikuje, alespoň se mnou ne. Obrat mi
po dobu rekonstrukce klesl
o 90 %, má třeba smysl žádat
kompenzaci, pomoc od města?
Nebo mám zkrachovat? Ať na tý
husitský není dál nic jinýho než zastavárny? A pokud přežiju, budou
mít kde zastavit dodavatelé, kteří
mi vozí do pekárny suroviny? Zajímá se o to někdo?
Myslím si, že podnikatelé na Husitské, kteří se snaží tuto složitou
část Prahy 3 pozvednout, by si
zasloužili trochu více pozornosti.
S pozdravem
Pavel Podařil

Vážená redakce Radničních
novin!
Máme za sebou sváteční dny a já
bych se s Vámi ráda podělila o své
opakované zážitky ze svátečních
procházek po Židovských pecích.
Park je na jaře opravdu krásný,
dětské koutky jsou funkční a žijí.
Tristní je však okolí pítka, kde dochází ke zneužívání prostoru určeného původně pro malé grilování.
Pokud bylo původním záměrem
radnice umožnit dětem, aby si
na Pecích mohly pod dozorem rodičů opékat své dva špekáčky,
pak tento jistě původně bohulibý

záměr opravdu nevyšel. Početné
skupiny blíže neurčených velkých
rodin s krabicemi doma naloženého masa a taškami nápojů (včetně
alkoholických) své odpadky odkládají na hromady ke dvěma maličkým zcela nedostatečným košům. Po celou dobu je v okolí
hluk, zápach z přepáleného tuku
obtěžuje okolí, na neuklizených
roštech zůstává popel, velké ohně
zalévané studenou vodou z pítka
poškozují rošty a kovový plát pod
nimi.
Vycházka v předvečer obou státních svátků mě přesvědčila, že
hromada tašek a lahví nikoho netrápí. A že večer se zřejmě park
neuklízí.
Kromě toho zde nebyla dodržena
hygienická vzdálenost od nejbližších rodinných domů - doporučuji se zde zastavit a zeptat se těchto
nejbližších
obyvatel
na zkušenosti i na názor na další
plány radnice - kavárnu. Jednoduše řečeno tito lidé, žijící jen
za úzkou silnicí, jsou naštvaní
a nešťastní.
K poslednímu květnovému číslu:
Jako důchodkyni mě zaujal způsob, kterým jsou na radnici řešeny
a po jedné rozdávány „plavenky“.
Možnost, že se mohu každý týden
znovu postavit do fronty a pokusit
se požádat o další kartičku, mě
rozveselila ještě více než předem
určená hodina v polední pauze
poté, co bazén opustí skupiny dětí
z mateřských škol a v malé polední pauze není jiného využití. Do tohoto mělkého bazénu jsem doprovázela své žáky a dobře vím,

že plavat se v něm nedá. Bravo,
pane místostarosto!!
Vztah radnice k nejstarším občanům chápu již od doby, kdy jsem
k sedmdesátinám obdržela tuhou
žlutou kartičku. Pěkný papír, pěkná obálka. Podpis paní starostky
možná i byl vlastnoruční, nezkoumala jsem ho. Přáníčko jsem vyhodila do koše. Obálku jsem poznala. Radnice ji rozesílá při všech
„slavnostních“ příležitostech. Kdysi jsem podobnou dostala při vyhodnocování pracovníků ve školství. Tehdy to byla pocta, kterou
doprovodila milá slova, a malý
koncert v Atriu. Tentokrát mě planá a neosobní slova urazila, protože jsem Praze odevzdala zbytek
svého energetického potenciálu
a ve školství jsem přesluhovala víc
jak o 10 let. Pochopila jsem, že si
malou kytičku nezasloužím, protože setkání důchodců se školami
nikoho na radnici nenapadlo. Paní
starostce a radním bych doporučila poučit se, jak se staví ke kulatým výročí svých starých občanů
v maličkých obcích na Žatecku.
Posléze byla na internetu zveřejněna účtenka na konzumaci při jakési reprezentativní „svačince“,
kterou
starostka
podepsala
a předložila k úhradě. Zveřejnění
bylo hanbou pro celou radnici a já
jsem pochopila princip šetření.
Šetřit se musí na správném místě.
Protože mě počátkem příštího
roku čekají další polokulatiny, prosím o vyřazení ze seznamu obesílaných.
Dnes jen sleduji, kolikrát je paní
starostka v radničních novinách
fotografována, bavím se jejími

přestřelkami s radním Stropnickým, a když se jí povede tak
husarský kousek, jakým bylo její
rozhořčení nad živelnou privatizací
veřejného prostoru Žižkova, jsem
spokojena, opět mě nezklamala.
Záhonky kolem našich paneláků
jsou krásné a byly takové už řadu
let před privatizací. Nikdy nás nenapadlo, že překračujeme radniční pravidla. Pokus o vysvětlení té
blamáže jsem se zájmem vyslechla, ale málo platné, co je psáno, je
dáno.
Editoru MF DNES panu Špačkovi
patří dík za vtipné zhodnocení situace v tisku. Naši radní by měli
častěji sestoupit k lidu a možná se
již trvale navrátit do reality, ve kte-

ré žijeme my ostatní. Ano, byla to
ostuda, sprcha je zasloužená!
Přeji Vám mnoho úspěchů v práci. Jako řadový občan bych uvítala, kdyby měly Radniční noviny
menší formát a bylo v nich méně
fotograﬁí našich slavných, někdy
jako by myšlenky a nápady nahrazovala velikost. A obrázky. Čím víc
politických stran, tím více je třeba
místa na názory. Zrušte galerii
ve Fóru. Ale jsem jen řadová občanka. Ano, naši radní jsou stále
fešáci a máme ty největší radniční
noviny vydávané v počtu 65 000
výtisků.
Přeji Vám pěkné dny a radost
z práce.
Jana Urbanská

Senioři tančili swing

V úterý 22. května se konalo další Taneční odpoledne v hotelu Olšanka
určené seniorům. Petr Sovič se tentokrát představil se svým Golden
Big Band Prague. Tančilo se na melodie swingu, ale i na soudobou
populární hudbu. Přítomné pozdravili místostarostové David Gregor a
Ivan Holeček (oba ČSSD). Popřáli seniorům krásné taneční odpoledne
a pozvali je na další akce, které radnice pro seniory pořádá.
-red-
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rozhovor

„Hlas je nejdokonalejší a nejobtížnější
hudební nástroj,“ říká Jiří Chvála
Do Knihy cti bude v červnu tohoto roku uvedeno jméno Jiřího Chvály, uměleckého šéfa Kühnova
sboru, který diriguje Kühňata již přes padesát let a převzal tuto funkci po samotném zakladateli
profesionálního sbormistrovství u nás. Řeč byla pochopitelně o počátcích našeho nejstaršího sboru,
ale i o Vinohradech a Žižkovu, kde Jiří Chvála, který nedávno oslavil 85. narozeniny, bydlí většinu
svého života.
Má bydliště nějaký vliv na hudební profesi, kterou jste si zvolil jako
svůj životní cíl?
Pro mě určitě ano. Možná je to i tím,
že tu bydlela řada významných
osobností, s kterými jsem se znal –
skladatelé Otmar Mácha a Václav
Trojan, skvělá cembalová interpretka Zuzana Růžičková a mnoho dalších ﬁlharmoniků, s kterými jsem se
často vídal. S Kühňatama jsme tu
i často vystupovali, třeba v kostele
svatého Prokopa nebo kostele svatého Rocha v rámci Nekonvenčního
žižkovského podzimu. Žiju zde přes
padesát let a musím říct, jak se ten
Žižkov změnil k nepoznání. Třeba
park na Havlíčkově náměstí u radnice je moc pěkný a nevadí mi ani
nové budovy, co vznikají. Není to
vůbec jednoduché udržet tenhle kolorit v duchaplném stavu, obzvlášť
s jeho historií, kdy se tu tak bouralo…
Zrovna letos si připomínáme neveselé výročí 40 let od asanace Žižkova. Jak na ni vzpomínáte?
Bylo strašné sledovat, jak bourají
starý Žižkov. Těžce jsme to nesli,
i osud Komenského náměstí a jeho
staré školy, s kterou jsme taky spolupracovali. Když vyrostly ty šílené
panelové domy a postavily se celé
panelové bloky, byly velké obavy,
aby to nešlo dál. Vždyť i my, laici, cítili, že se tady děje velká křivda.
Bydlel jste na Praze 3, když už jste
vedl Kühnův dětský sbor. Je pravda, že jeho počátky jsou spjaté
s Žižkovem?
Zakladatel Jan Kühn byl ze začátku
operní pěvec, který působil v Národním divadle a na dalších jiných
místech. Jako režisér pracoval také
v olomoucké opeře. Přesně se neví,
co ho vedlo k tomu, že se rozhodl
zcela změnit svou životní cestu. Vzal
si do hlavy, že by měl založit sbor.
Nebyl totiž spokojený s úrovní sbormistrovství, hlavně se to týkalo intonace. Chtěl vytvořit sbor, který by
měl podobnou profesionální úroveň
jako tehdejší orchestry. Protože neměl žádnou zkušenost, řekl si, že začne u dětí. Shodou okolností to bylo
v době – 30. léta minulého století,
kdy vznikal rozhlas, což byla tenkrát
instituce s velkou budoucností.
V pražském rozhlasovém studiu pracoval dirigent Otakar Jeremiáš, pozdější šéf ND, s nímž se od mládí
znal, a ten pro Jana Kühna a jeho
sbor zkomponoval tři Směsi národních písní československých s doprovodem orchestru. Před tím

”

Nepodceňuji
populární hudbu.
Je v ní ale
spousta balastu
a jednostrannosti
Myslím si, že hudební výchovu bez
znalosti hudební teorie není možné
vyučovat.

ve škole v Lupáčově ulici si režisér
Kühn, jak ho v rozhlase oslovovali,
vybral skupinku dětí, které začaly
v pořadu zpívat. Během krátké doby
vzniklo těleso s velkou pěveckou
úrovní, které u nás nemělo dosud
obdoby. Podobné to bylo i se sborovým, o dva roky mladším, tělesem
dospělých zpěváků. Oba sbory brzy
začaly pravidelně pracovat s Českou ﬁlharmonií a dalšími profesionálními orchestry. Byl to počátek
našeho profesionálního sbormistrovství.
Víte, že Kühnův dětský sbor slaví
nyní stejné výročí jako vy?
Ano, je nám oběma 85 let! Narodil
jsem se v téže sezóně, v které Jan
Kühn sbor založil. A je to teď také
50 let od doby, kdy jsem převzal vedení sboru.
Jak jste se seznámil s Janem Kühnem?
Sešel jsem se s ním v roce 1952
na HAMU, kde byl mým profesorem. Vůbec jsem předtím netušil, že
budu mít takový vyhraněný zájem
o sborové zpívání. Profesor Kühn
mě pozval do Českého pěveckého
sboru, kde jsem si i vyzkoušel, jaké
je to být sborovým zpěvákem, to
abych sám úplně od píky poznal
způsob sborové práce. To byla velká
škola. Tenkrát čítal sbor okolo 160
členů a měl krásný zvuk, jenž mě
uchvátil. Začal jsem vést dělené
zkoušky, poté jsem někdy vedl i celý
sbor. Jan Kühn měl ve mě důvěru.

Čím se již tenkrát Kühnův dětský
sbor nejvíce lišil od ostatních? Bylo
to jen zmiňovaným apelem na intonaci?
Moje maminka mi často říkala, když
sbor slyšela z rozhlasu: „Já ho poznám již podle zvuku.“ A je to skutečně
tak. Svou čistotou, průzračností, naprosto přesnou intonací, kultivovaností projevu – to je nesmírně těžké
skloubit, ale Janu Kühnovi se to povedlo, protože sám byl výborným
zpěvákem. Děti především učil
správně a zdravě zpívat. Vymýtil
všechny manýry, šel jen za tou čistotou, jednoduchostí a poctivostí. Pro
mě to byla velká zkušenost. Seznamoval děti s tím, jak se tvoří tón, jak
správně frázovat…
Říká se, že hlas je nejdokonalejší
hudební nástroj. Je to tak?
A doplním taky: nejobtížnější. Není
pravda, že by zpěv byl lehčí než
zvládnout hudební nástroj, třeba
housle. Na nástroji se můžete spolehnout na určitou jistotu, ale na hlasu není žádná. Každý zpěvák se snaží přijít na to, jak tón správně
posadit, vytvořit ho.
Za 85 let, co sbor funguje, se událo
ve světě hudby mnoho věcí, třeba
masivní nástup pop music. Ovlivnilo to nějak Kühnův dětský sbor?
Dnešní doba se takřka nedá srovnat
s první polovinou 20. století. Sbor
vznikal v době, kdy byl obrovský zájem o sborový zpěv. Existovalo značné množství sborů různých úrovní,

po nichž není dnes už ani vidu ani
slechu. Je pravda, že i dnes je tu
mnoho poctivých a výborných sborů. Jsou ale spíše komorního charakteru. Dnes již neplatí, aby sbor, jako
například Moravští učitelé, vyprodal
dvakrát za sebou Smetanovu síň. Je
to i tím, jak jsem říkal na začátku.
Kdysi si každý doma prozpěvoval
národní písně, děti si je samy zpívaly, bylo to živé, bylo to v nich. Dnes
je znají pramálo a zájem o ně není.
Není to problém i výuky hudební
výchovy na školách?
Je a velký. Nejde jen o vzdělání pedagogů, ale hlavně o zájem dětí o samotný předmět. Často učitelé nevědí, jak učit, aby děti zaujala výuka.
Jejich zájem je jiný, jako v celé společnosti. Populární hudba je jiného
charakteru, vůbec ji ale nepodceňuju, zvlášť když se žánr dělá dobře
a zasvěceně. Je tam ale spousta balastu a jednostrannosti.
Čili spojit artiﬁciální a nonartiﬁciální hudbu do jedné vyučovací hodiny, aby z toho nevzniknul guláš, je
největší problém?
Víte, je to i tím, že znám řadu interpretů toho lehčího žánru, kteří
v dnešní době neumějí ani noty.
Kdysi jsem tomu nemohl ani uvěřit.
Jeden známý skladatel a interpret se
mi například přiznal, že vše dělá jen
podle sluchu. Nedovedl nám dohromady dát předem notový zápis, abychom si svůj part mohli připravit.
Pochopitelně, netýká se to všech.

Přesto ale Kühnův sbor má stovky malých členů, takže nelze říct,
že by zájem o národní píseň vůbec
nebyl…
Je zázrak, že takové těleso pracuje
bez přerušení a na vysoké úrovni už
85 let. Měl jsem obavy začátkem 90.
let, kdy se celá sféra kultury značně
proměnila, jak to přežijeme. Byli
jsme vyvázáni ze svazku s Českou
ﬁlharmonií. Nakonec jsme našli
způsob, začali jsme pracovat na platformě obecně prospěšné společnosti. Podařilo se nám přežít a přišli
jsme na to, že rodiče od nejútlejšího
věku svých dětí se je snaží někam nasměrovat. Děti u nás začínají zpívat
již od 3–4 let a cvičí se v pěvecké
průpravě odmala. Dnes máme okolo
950 členů. 
Text a foto Martin Hošna

Jiří Chvála (*1933) začínal
hudební dráhu už za studií
(1952) na Hudební fakultě AMU
a jedním z jeho učitelů byl
i zakladatel Kühnova dětského
sboru Jan Kühn, po jehož
manželce Markétě v roce 1967
převzal vedení. Během let
dosáhl sbor mnoha významných
mezinárodních úspěchů
včetně účinkování ve slavné
Carnegie Hall či na pódiích
v Mexiku, Singapuru, Malajsii
nebo Japonsku. Největším
úspěchem je ocenění European
Grand Prix z roku 1998 a také
absolutní vítězství v mezinárodní
sborové soutěži European
Broadcast Union ve Wuppertalu
z roku 2008. Sbor je zván
na nejprestižnější festivalová
pódia, vedle samostatných
koncertů spolupracuje s předními
orchestry a operními scénami. Se
sborem nahrál Jiří Chvála přes 50
CD české i světové hudby včetně
mnoha rozhlasových a televizních
snímků.
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Praha 3 chce pomoci lidem se zahrádkami
v ulicích
Stromy v ulicích Prahy 3 by mohly ožít novými minizahrádkami. Radnice představila projekt,
díky kterému si lidé budou mít možnost vybrat strom, o který budou pečovat a zapojit se tak
dle vlastních sil do zvelebování veřejného prostoru Trojky.

I

nspirací pro tento záměr byl
loňský ročník participativního rozpočtu, ve kterém lidé
sami navrhli místa, kde by
pod stromy chtěli pěstovat květiny.
Na náklady městské části pak bylo
vybráno a upraveno devatenáct rabátek jako minizahrádky pro sázení
květin.
Radnice chce lidem, kteří mají
o minizahrádku zájem, nabídnout
současně pomoc s počáteční přípravou. Městská část na své náklady
upraví rabátko na kvalitní záhonek,
aby rostliny měly skutečně odpovídající podmínky pro přežití. Záměrem je, aby minizahrádky v ulicích
Žižkova a Vinohrad byly kvalitně
založeny a byly dlouhodobě udržitelné. Fyzické, ale i právnické osoby
si budou moci v první etapě projektu ještě před prázdninami vybírat
z připravené mapy jeden nebo několik ze 713 stromů, u kterých se
upraví okolí na záhonek s kvalitní
a vhodnou zeminou a Praha 3 je připravena poradit s dalšími nezbytnými kroky. Jedná se o stromy, které
má městská část ve své péči. Odbor
životního prostředí také vytipoval
rostliny, které jsou pro takové prostředí vhodné, mezi nimi jsou například afrikány, břečťan, barvínek,
skalník nebo různé druhy cibulovin. Lidé by měli zohlednit, zda se
jedná o světlé nebo stinné stanoviště, pak už se sami aktivně mohou
podílet na zvelebování veřejného
prostoru. Výhodou pro radnici je
také to, že prostřednictvím péče
o květiny budou moci občané hlásit
případné poškození stromů.

Oplocená minizahrádka v Ševčíkově ulici

Minizahrádky by neměly být
oplocovány a jejich uživatelé by
neměli kolem záhonků vystavovat
plůtky a jiné improvizované konstrukce, protože se o ně nemohl někdo zranit. Právě ochrana rostlin před
případnými vandaly nebo jiným zničením se v posledních týdnech stala předmětem vzrušených diskuzí
a lišily se i názory na to, zda drobné oplocení je nebo není narušováním či využíváním veřejného prostoru. Například z pohledu Technické
správy komunikací, která má v Praze 3 ve správě více než 1 500 stromů,
jde stále o veřejný prostor, ke kterému se v případě oplocení musí postupovat jako k jakémukoliv jinému

záboru. V takovém případě je podle
mluvčí TSK Barbory Liškové „nutný
předběžný souhlas silničního správního
úřadu s umístěním, plánek s vyznačením záboru, a teprve následně je možno
žádat o nájemní/výpůjční smlouvu. Samozřejmě takovéto zařízení nesmí bránit
v pohybu na komunikaci a ohrožovat
příkladně nevidomé a slabozraké občany, také nesmí bránit v úklidu a údržbě
komunikace a péči o stromy a další zeleň.“ Navíc, pokud se jedná o památkovou zónu, musel by se k tomu vyjadřovat také odbor památkové péče
Magistrátu hl. m. Prahy.
Pouliční zahradničení není v Praze 3 novinkou. Této aktivity se zhostilo také hnutí Street Gardening,

které si klade za cíl především zvelebovat zanedbaná místa, o která se
nikdo nestará, a také k tomu inspirovat ostatní. „V ulicích plných květin,
v ulicích kde se lidí znají a seznámili
třeba při tomto zahradničení, v těchto
ulicích se lidé cítí dobře,“ říká Tomáš
Plesník, předseda spolku. „Myslím,
že jako projekt to zní dobře. Ne každý má
auto a sílu na to dopravit na záhonek
200 kg zeminy.“ Na druhou stranu je
k projektu „Adopce stromů“ skeptický, protože se obává, že projekt,
který ztratí svoji spontánnost, může
ztrácet na atraktivitě pro veřejnost.
„Lidé se asi raději starají o to, co si vytvořili od úplného začátku,“ domnívá se.
K těmto úvahám ho vede zkušenost

právě s projektem participativního
rozpočtu, který inicioval. „Nejsem
proti těmto adopcím stromů, ale bohužel projekt participativního rozpočtu pro
mě nesplnil očekávání a nemyslím si,
že adopce stromů bude mít lepší výsledek. Na podzim loňského roku městská
část vytvořila 18 záhonků na místech,
kde si o ně lidé řekli. Ty čekaly na jaro,
aby do nich lidé mohli sázet květiny. Bohužel přišlo jaro a většina záhonků není
osázená. Nevím, čím to je způsobené,
někteří lidé se odstěhovali. Někteří ztratili o zahradničení zájem. Myslím si, že
zdroje a cenný čas odborníků na zeleň
jde využít lépe, než na tvorbu záhonků,
o které lidé ztratí zájem,“ uvedl Plesník.
Pilotní projekt Adopce stromů
není zdaleka jedinou aktivitou, kterou městská část podporuje zkrášlení Prahy 3. Květiny ve městě přinášejí lidem radost, proto každoročně
městská část Praha 3 rozdává téměř
7 tisíc cibulek odkvetlých tulipánů
a narcisek. Z rozpočtu obce také
dotuje truhlíky do oken, podporuje
vznik komunitních zahrádek ve vnitroblocích a další aktivity směřující
ke zlepšení životního prostředí. Jak
participace, tak dotační programy
jsou ale pro občany administrativně poměrně náročné. Projekt Adopce stromu s minizahrádkou naopak
umožní jednoduše zarezervovat
strom, o který lidé mají zájem pečovat, na webu Prahy 3. Mapu stromů
vytipovaných k adopci naleznou zájemci na webových stránkách městské části. 
Katka Maršálová

Anketa Jaký je váš názor na oplocování stromů v ulicích, jako je v Ševčíkově ulici?
Jakoukoliv aktivitu občanů
ke zkrášlení
naší MČ vítám. Nevidím
důvod, proč
by si lidé nemohli před svým domem zasadit ke stromu několik kytiček.
Jako jednu z možností pak
vidím ve využití participativního
rozpočtu, jak se již stalo v minulosti. Městská část zajistí
v takovém případě i přípravu
zeminy tak, aby se květinám
na vybraném stanovišti dařilo. Nicméně zrovna oplocení
stromu, jak je vidět na obrázku, není hezké ani bezpečné
a považuji to za nepříliš šťastný
výsledek jistě dobrého úmyslu.

Vážím si každého občana, který
je ochoten
obětovat kus
svého volného času, aby
zkrášlil své okolí. Radnice by
přitom neměla aktivní občany
kritizovat ani jim házet klacky
pod nohy, ale naopak by se
měla snažit vycházet jim vstříc.
Veřejný prostor je nás všech
a měla by v něm platit nějaká
pravidla, normy a meze. A pokud v něm cokoli děláme, měli
bychom se držet obecných zásad a pravidel slušnosti a vzájemného respektu a nesnažit
se brát si část veřejného prostoru jenom pro sebe na úkor
ostatních.

Je dobře,
že obyvatelé sami
od sebe zvelebují prostor,
ve kterém
společně žijeme. Namísto toho, aby jim
městská část bránila, jak to
plánovala starostka Hujová
předtím, než se proti ní zvedla
oprávněná vlna veřejné nevole,
by měla naopak těmto aktivitám vycházet všemožně vstříc.
Nikdo přece neoplocuje strom
proto, aby tento prostor privatizoval, ale aby ochránil před
vandaly a psy tento opečovávaný kousek přírody. Takže
– jen víc a houšť, a to i třeba
podporou vzniku a fungování
komunitních zahrad.

Ulice je veřejný prostor
ve vlastnictví
obce Prahy
a dle dohod se
podílí na správě městská
část a na údržbě placené ﬁrmy. Zodpovídají za její údržbu a bezpečnost nás uživatelů na ní, ale i za vzhled ulice.
Vynakládá se na to dost ﬁnancí
z pražských rozpočtů.
Vítám každý další zasazený
strom v ulicích. Ale budu vždy
respektovat názor odborníků
o jeho vhodném druhu výběru,
jeho umístění, úpravy povrchu
v místě růstu, zajištění dostatku
vody a živin… Vždyť v našem
náročném prostředí by měl žít
desítky let.

Lidé spontánním zakládáním zahrádek
u stromů v ulicích nahrazují roli města, které zde
selhává. V ulicích Prahy 3 je
kolem 3 tisíc stromů. Z pozice
starostky je naprosto zcestné
systémově napadat tuhle prospěšnou činnost kvůli jednomu
nepodařenému plůtku v Ševčíkově ulici. Jednotlivé problémy
je třeba řešit přímo na místě,
ale bez zbytečného mediálního
humbuku. Zahrádky v ulicích
nikomu nevadí a není třeba
všechny aktivity ve veřejném
prostoru svazovat byrokratickými procedurami.

Téma malých zahrádek u stromů
na Praze 3
vyvolalo nebývalý ohlas
a zájem. Zásluhu na tom má zejména paní
starostka (pro mě) překotnou
změnou stanovisek.
Obecně budiž pochválena
dobrovolná aktivita občanů
za účelem zkrášlování životního
prostředí. Takže ano kytičkám
bez úředních razítek.
Ale dotaz směřuje na konkrétní
„pirátské“ oplocení v Ševčíkově
ulici. Tam už to ohraničení působí
jako zabírání si veřejného prostoru, což principálně nepodporujeme. A toto konkrétní zadrátování
prostoru je nevzhledné.

Jan Materna (TOP 09),
místostarosta

Gabriela Pecićová (ODS),
koaliční zastupitel

Radek Hlaváček (ČSSD),
koaliční zastupitel

Pavel Ambrož, (KSČM),
opoziční zastupitel

Martina Chmelová (Ž(n)S),
opoziční zastupitel

Mojmír Mikuláš (Svobodní),
opoziční zastupitel
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fórum
Jan Materna
TOP 09

Tomáš Kalivoda
ODS

Miroslav Procházka
Volba pro město

Irena Ropková
ČSSD

Radnice by měla
připravit předvolební
debatu kandidátů
na starostu

Chceme dokončit
privatizaci městských
bytů

ČSSD do podzimních
voleb povede lékař
a ředitel vinohradské
fakultní nemocnice

Ombudsman

V Praze 3 je dobrým zvykem, že bezprostředně
před komunálními volbami předstoupí všichni kandidáti na starostu
před veřejnost a vzájemně se utkají v předvolební
debatě. Tuhle tradici zde
založilo občanské sdružení KAUZA 3. V letech
2010 a 2014 se akce těšila velkému zájmu a zaplnila kongresový sál hotelu Olšanka. Další lidé ji sledovali online na internetu
a dodnes lze dohledat záznam v online archívu.
Avšak letos to bude jinak. Jedním z hlavních
organizátorů byl Jirka Ptáček. Ten se v letošních
volbách stal lídrem koalice TOP 09 a STAN a přirozeně by měl vystoupit jako jeden z kandidátů.
Pořadatelské role se společně se zbytkem KAUZY 3 vzdal a současně učinil veřejnou výzvu, aby
pořadatelskou štafetu převzal někdo další. Dobrá
tradice by měla být i nadále zachována a pořadatel by měl zůstat nezávislý. Já se s touto myšlenkou ztotožňuji. Myslím, že pořadatelství by se měla
ujmout sama radnice. Ta má kapacitu zorganizovat nestrannou a profesionálně moderovanou akci,
kde dostanou stejný prostor zástupci všech kandidujících politických subjektů. V případě komunálních voleb můžeme zastoupit úlohu, kterou při
volbách parlamentních a prezidentských mají veřejnoprávní média.
KAUZE 3 tímto děkuji, že se postarala o předchozí dvě události a na příští poradě vedení Prahy 3 předložím návrh, abychom si tuto myšlenku s kolegy osvojili. Debata by se mohla konat
na stejném místě jako předchozí ročníky a moderovat by ji mohl stejný moderátor, tím byl zkušený
Milan Šíma. 

Příběh privatizace bytů
naší městské části se
na dalším zastupitelstvu přehoupl do dalšího, a bohužel, ostudného
dějství.
Jako
zastupitelé jsme se nebyli schopni dohodnout.
A výsledkem je, že přichystaná
privatizace
nebyla schválena. Rozumím každému, že by chtěl privatizovat za co
nejméně, pokud možno zadarmo. My, občanští
demokraté, jsme přesvědčeni, že pro lidi je nejlepší, když jsou byty v soukromém vlastnictví. MČ
by si měla nechat pouze omezené množství bytů,
které by měly sloužit zejména jako startovací byty
pro mladé rodiny. A dále pak jako byty sociální,
krizové pro případ náhlé nouze a v neposlední řadě, jako byty služební. Tak abychom mohli
nabídnout beneﬁty pro učitele, kteří učí na našich
školách, nebo třeba pro strážníky a zdravotníky. Nicméně, žádná městská část nemůže svůj
majetek rozdat a zvýhodnit vybranou skupinu lidí
na úkor ostatních. Když to udělá, pak jí chybí peníze jinde. Třeba na rozvoj veřejných služeb, jako
jsou školky a školy. Pokládám za správné, když je
cena bytů v privatizaci vyváženým a vůči privatizujícím příznivým kompromisem mezi ekonomickou realitou a naší snahou nabídnout občanům
Prahy 3 zvýhodněné podmínky. Věřím, že právě
cena nabízená Radou MČ takovým dobrým kompromisem byla. Tento argument je snadno ověřitelný. Srovnáním mezi tržní a privatizační cenou
totiž každý zjistí, že cena nabízená radnicí, je vůči
nájemcům více než vstřícná. Stejné byty se totiž dnes na trhu prodávají za dvoj až trojnásobné
ceny. 

Podzimní volby do zastupitelstva naší městské
části, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října
letošního roku, se kvapem
blíží. Sociální demokracii
bude v souboji o radnici
Prahy 3 reprezentovat lékař a ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Robert Grill. Oslovili
jsme jej jako nestraníka, který od narození bydlí na Žižkově, chodil zde na základní školu i na gymnázium,
a především zde po dlouhá léta působí jako lékař. Je
pro nás velkou ctí, že se o voličskou podporu bude
s naším programem ucházet právě tento odborník
na zdravotnická témata, vysokoškolský pedagog
a schopný manažer.
Naší prioritou je především dostupnost všech důležitých veřejných služeb. Chceme postavit zcela nový
dům sociálních služeb na žižkovském nákladovém
nádraží, zajistit vznik lékařské pohotovosti na Jarově
i lékárny s nepřetržitým provozem na dolním Žižkově. Chceme rovněž podporovat vznik nových provozoven drobných živnostníků, vytvoření interaktivní
mapy jejích služeb a v neposlední řadě podporovat
formou víceletých grantů fungování sítě sociálních služeb včetně činnosti rodinných center a poradenství.
Naším společným cílem je také řešení kritické bytové situace, kdy překotně rostou tržní nájmy
a na trhu není k dispozici dostupné městské bydlení.
Řešení vidíme v intenzivní výstavbě dostupného bydlení v režii magistrátu a městské části. Nechceme, aby
se kdokoliv musel stěhovat mimo naši městskou část
či zcela mimo hlavní město jenom proto, že si nadále
nedokáže dovolit platit nájem. Prostřednictvím veřejné
konkurence stlačíme ceny bydlení dolů. 

Vážení žižkovští sousedé a přátelé. Končí se
práce stávajícího zastupitelstva a tak přichází
čas bilancování. Jsem
velice šťastný, že se mi
podařilo splnit svůj základní slib za hnutí Volba pro město – nezávislí kandidáti, a to vytvořit
v naší městské části institut ombudsmana pro seniory. Věděl jsem, že
půjde o smysluplnou aktivitu, a nemýlil jsem se.
Ombudsman existuje a je prakticky denně vyhledáván potřebnými, jimž buď poradí přímo či
v případech složitějších problémů naviguje klienta
rovnou k příslušným odborníkům. Podle statistiky je vyžádána jeho pomoc minimálně jedním klientem za jeden pracovní den. Ne náhodou jsme
se v tomto ohledu stali vzorem pro jiné zastupitelské orgány pražské i mimopražské. Věřím, že
tomu tak bude i v budoucnu, jistě i díky konkrétní
osobě paní Hoškové. Blíží se nové volby do místních orgánů a tak doufám, že i nadále budeme
realizovat podobné aktivity, které pomáhají a zvyšují kvalitu života na našem krásném Žižkově. A to
opět za hnutí Volba pro město – nezávislí kandidáti. Nejsme do voleb dosazeni jako kandidáti
stranických sekretariátů, jdeme za sebe, jako lidé.
A vy, jako lidé, se kterými se denně potkáváme,
rozhodujete… 

k
t

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) sobě

Pavel Ambrož / KSČM

Drahé byty
Metropolitní plán promluví
do života nás všech – teď máte
možnost se vyjádřit!
V dubnu zveřejnil pražský magistrát návrh Metropolitního územního plánu. Začala tím první fáze připomínkování
(tzv. společné jednání) dokumentu, který
nasměruje rozvoj hlavního města na desítky let dopředu. Už nyní v něm vidíme
významné nedostatky – není v něm zaneseno metro D na Žižkov, nestanovuje
povinnost postavit v areálu nákladového
nádraží základní školu, neurčuje přesnou
polohu budoucího parku či náměstí, nebo počítá s tím, že kemp
na Pražačce bude možné zastavět bytovými domy.
Ve společném jednání může každý občan podat své připomínky,
a to nejpozději do 26. 7. Jednotlivé připomínky občanů však mají
jen malou váhu a významnější roli mají městské části, které mohou
podávat tzv. zásadní připomínky, o jejichž vypořádání bude rozhodovat zastupitelstvo hlavního města.
Zelení na magistrátu prosadili, aby zákonná lhůta pro zveřejnění návrhu územního plánu byla prodloužena o 60 dnů. Tím vznikl
prostor pro městské části, aby sesbíraly podněty od občanů a zahrnuly je do svého stanoviska. Protože naše radnice tuto možnost nevyužila, pokusíme se to napravit. Svoje podněty, návrhy nebo otázky
mi můžete posílat na rut.ondrej@praha3.cz. Žižkovské zastupitelstvo
bude o připomínkách MČ rozhodovat na veřejném jednání už v úterý
12. 6. od 15 hod. Vaše oprávněné podněty rádi využijeme a navrhneme, aby se staly součástí stanoviska městské části.
S návrhem se můžete seznámit zde:
plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan 

V roce 1991, kdy nájemné činilo 2,80
Kčs/m2, zastupitelé, krom členů KSČM,
se rozhodli zbavit starostí o údržbu větší
části bytového fondu prodejem nájemníkům. Městské části měly zůstat paneláky a vybrané domy na hlavních ulicích.
Dle tehdejších pravidel pro Prahu 3 byla
cena do cca 2 tisíc korun za m2. Kupující splácel deset let a část ze zaplacených
peněz (výše částky dle stáří nemovitosti)
mohl zpětně čerpat na opravu domu. Navíc byl založen fond obnovy, od kterého lze získat bezúročnou půjčku na opravu společných
částí domu. Byl to projev zájmu radnice o dosažení zlepšení vzhledu fasád domů. I přes tuto snahu o cenovou dostupnost už tehdy
sociálně slabším nájemníkům, především seniorům, často s koupí
pomáhaly jejich rodiny. Od začátku byli nájemníci při rozhodování
o koupi pod tlakem neustále se zvyšujícího nájemného. V roce 2002
již byl m2 za 37 Kč. Ale znal jsem předsedy domů, kteří dokázali při
příspěvku do fondu oprav pod 25 Kč/m2 postupně dát do pořádku
dům během pěti let. Ale už dlouho jsou nájmy v obecních domech
nad stokorunou za m2 a tak se z městské části vytrácejí starousedlíci. I pravidla prodeje obecních domů se od roku 1995 postupně
zpřísnila (žádné zpětné čerpání, naopak jednorázová platba nutící
kupující vzít si hypotéky) a koupě bytu se prodražuje. Poslední květnový pokus o prodej paneláků s cenou přes 30 tisíc Kč/m2 je nutno
hodnotit, že radní nebyli schopni (ochotni) včas reagovat na uměle
vyšroubované ceny nemovitostí v Praze. Do prodeje byly nasměrovány všechny zbylé domy obce bez ohledu na potřeby očekávaného zákona o sociálním bydlení! 

Tomáš Štampach / Svobodní

Privatizace

Privatizace, pojem, který nejčastěji zněl
na posledních dvou jednáních zastupitelstva. V březnu se ozývali lidé z Blahoslavovy ulice, kterým se nelíbila stále odkládaná revitalizace „jejich“ domu a tím
pádem i privatizace dotčených bytových
jednotek. Teď v květnu zase lidé z Jeseniovy a Ostromečské protestovali proti stanovené ceně bytů k privatizaci. Na těchto
dvou aktuálních případech je vidět, že vedení radnice během svého čtyřletého působení oblast privatizace
bytových domů absolutně nezvládlo a podcenilo. Osobně mě pak
velice mrzí, že na jednání zastupitelstva v těchto otázkách musím
sledovat „politický boj“ namísto toho, aby se v této otázce většina
zastupitelů jednoznačně shodla a ukázala, že jsme zde skutečně
pro občany.
Nedá mi to a v této souvislosti musím připomenout slova kolegy Mojmíra Mikuláše z prázdninového čísla RN z loňského roku:
„Zhruba před osmi lety se začalo mluvit o privatizaci bytů v těchto
domech. Od té doby byla privatizace stále slibována, ale opakovaně odkládána. Naposledy rozhodnutím o nákladné rekonstrukci
vnějších plášťů těchto domů. Tím však radnice posunula privatizaci
do doby, která je pro nájemníky nejméně výhodná. Ceny bytů, které se promítají do odhadu nemovitosti, jsou v Praze na svých historických maximech. Nedávno také došlo ke zpřísnění podmínek pro
poskytování hypoték. A významné je i přenesení povinnosti k odvodu daně z nabytí nemovitosti na kupujícího.“
Škoda, že se nad těmito řádky pana Mikuláše vedení radnice
nezamyslelo… 
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pozvánky/inzerce

 Příměstský tábor TRÉNUJEME S KUNG-FU
PANDOU. Turnusy 2.–4. 7. a 27.–31. 8. Cena
250 Kč/den. Adresa Cimburkova 19, Praha 3. Na programu základy Kung-Fu, Taichi
a čínského boxu. Za finanční podpory MČ
Praha 3 pořádá www.kungfu-praha.com
 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.
 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a oprava
rozvodů plynu, vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz,
tel.: 603 937 032.
 SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ –
opravy karem, kotlů, wawek atd. REVIZE
PLYNU + KULATÉ RAZÍTKO, pravidelné
kontroly, tlakové zkoušky po odebrání
plynoměru. TOMÁŠ ZIKL, tel.: 603 486 565
Praha 3.
 Malířské a lakýr. práce+úklid, levně kvalitně, p. Sus. Tel.: 603 505 927.
 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální pomocník pro opravy, montáže, údržbu a další
pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.
 Malířské a tapetářské práce, prodej tapet
MARBURG.
Michal
Zelenka,
tel.:
776 559 898, www.tapety-marburg.cz.
 VYKLÍZENÍ – ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoli. Rozumná cena – stěhování. Volejte
tel.: 773 484 056.
šiml.indd

 Koupím bižuterii. Tel.: 603 410 736.
 Koupím krejč. pannu. Tel.: 603 410 736.
 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
 Terapie Bachovými květinovými esencemi,
pomůže odstranit únavu, stres, zlepší psychiku. Vitalita, Biskupcova 36, P3, tel.:
775 114 490.
 Koupím byt Praha 3 a okolí. Tel.:
736 789 954, oku@centrum.cz.
 Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele.
Tel.: 604 617 788.
 Hledám k pronájmu garáž/garážové stání,
Praha 3, nejraději v okolí Flory, nám. J. z Poděbrad. Tel.: 602 621 385.
 Pronajmu ihned samostatnou garáž u hromadných garážových stání za hotelem Olšanka. Tel.: 732 785 645.
 PRACOVNÍCI DO SKLADU: obchodní firma přijme muže a ženu na zkrác. úvazek
pro sklad. práce, nekuřáky. Muž s ŘP
sk. B, žena se zádklad. znalostí šití na
stroji. Práce po–pá, pracoviště Praha 3.
V případě zájmu volejte tel.: 601 574 256.

I{naše síĿ potĵebuje
v{létö regeneraci
549 kilometrŉ naší sítö dodává teplo 225 tisícŉm domácností, desítkám
škol, nemocnic, úĵadŉ, administrativních budov a{prŉmyslových objektŉ
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální
pohodu a{pohodlí, teplovodní síĿ kontrolujeme pravidelnö v{letních
mösících. Pĵedejdeme tak nepĵíjemným poruchám v{zimním období, které
si bez vyhĵátého domova a{teplé koupele neumíme pĵedstavit. Je to jako
s{dovolenou, böhem níž si dopĵáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako s{péèí,
kterou vönujete svému autu, stĵeše domu a{vŉbec všemu, na èem vám záleží.
Jedinö díky ní získáte klid a{jistotu.

Pĵedböžné termíny odstávek tepelné energie v{roce 2018
lokality
Vinohrady – ulice Jièínská
Žižkov – ulice Olšanská
Žižkov – oblast ulic Na Vrcholu,
K Luèinám, Nad Lukami
Jarov

termíny od – do
30. 7. – 10. 8.
10. – 12. 7. a 22. – 24. 8.
16. – 20. 7.
bez omezení

Pozor, jedná se pouze o základní pĵehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat také
individuální odstávky. O pĵesných termínech vèas informujeme konkrétní smluvní
odböratele (SVJ, BD atp.)
1

18.5.2016 11:57:20

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

Cely rok s Vámi

 VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ. Volejte tel.: 608 884 148.
 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400.

odstavka_PT_138x179_PH3.indd 1

Zástupce starostky MČ
Praha
3 David Gregor si vás dovoluje pozvat
Untitled-3
1
15.5.2018

Töšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

19.05.18 10:28

13:10:58

na veletrh sociálních a návazných
služeb na Praze 3

5. 6. 2018

14.00 – 18.00 hodin

ZZZSUDKD൮F]
SUDKD൮F]

96783='$50$

veletrojka_2018_FHD_naocich.indd 1
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důležité informace
Označování a registrace psů na území Prahy

Kontejnery na velkoobjemový odpad
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. 
místo

datum a čas

Jeseniova 143

2. 6. 2018

09:00–13:00

Přemyslovská x Orlická

2. 6. 2018

10:00–14:00

Sudoměřská x Křišťanova

5. 6. 2018

13:00–17:00

Křivá 15

5. 6. 2018

14:00–18:00

Přemyslovská x Sudoměřská

6. 6. 2018

13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova

6. 6. 2018

15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková

7. 6. 2018

15:00–19:00

Ambrožova x Malešická

9. 6. 2018

09:00–13:00

Koněvova x V Jezerách

9. 6. 2018

10:00–14:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí

12. 6. 2018

13:00–17:00

Tachovské náměstí

12. 6. 2018

14:00–18:00

Na Vrcholu x V Domově

13. 6. 2018

13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic

13. 6. 2018

15:00–19:00

nám. Barikád

14. 6. 2018

15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova

16. 6. 2018

09:00–13:00

Buková x Pod Lipami

16. 6. 2018

10:00–14:00

Jeseniova 143

19. 6. 2018

13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická

19. 6. 2018

14:00–18:00

Sudoměřská x Křišťanova

20. 6. 2018

13:00–17:00

Křivá 15

20. 6. 2016

15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská

21. 6. 2018

15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova

23. 6. 2018

09:00–13:00

V Zahrádkách x Květinková

23. 6. 2018

10:00–14:00

Ambrožova x Malešická

26. 6. 2018

13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách

26. 6. 2018

14:00–18:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí

27. 6. 2018

13:00–17:00

Tachovské náměstí

27. 6. 2018
28. 6. 2018

15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic

30. 6. 2018

09:00–13:00

Trvalé označování psů
Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit
mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba.
Evidence chovatelů psů
Evidence chovatelů psů (dále jen evidence) je vedena Magistrátem hl. m. Prahy. Povinné přihlášení do evidence se
provádí pomocí registrační karty chovatele. Po přihlášení do evidence chovatel obdrží potvrzení. Chovatel, který nabude
psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence.
Evidence chovatele psa je BEZPLATNÁ.
Chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu se shora uvedenou vyhláškou, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů ve výši roční sazby. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok
ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.
POZOR! Nezaměňovat evidenci chovatelů psů s registrací psa k místnímu poplatku ze psů na místně
příslušném úřadě.
Jaké výhody přináší systém označení a evidence
• Při ztrátě psa se mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost jeho navrácení majiteli a tím se pochopitelně zkracuje doba
vzájemného odloučení.
• Chovatel, který psa označil mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od poplatků.
• Od 1. 1. 2021 bude očkování proti vzteklině vázáno na mikročip.
V případě nesplnění této povinnosti a namátkové kontrole Vašeho psa městskými strážníky hrozí za přestupek dle § 27 odst. 1 písm. q) a odst. 12 písm. c) zákona č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, pokuta do výše 50.000 Kč.

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor
VÝZVA č. 674 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážemi a garážovými stáními. Jedná se o následující prostor:
Pořadové č.
1.
2.

Adresa

Účel užívání

Plocha

Minimální nájemné za měsíc

Termín nabídky

Jeseniova 37
Jeseniova 37

garáž. stání č.26.12
garáž. stání č.26.63

12,00 m2
11,00 m2

1 000 Kč
1 000 Kč

14. 6. 2018
14. 6. 2018

VÝZVA č. 675 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným garážovým stáním. Jedná se o následující prostor:
PořaAdresa
dové č.
1.
Ondříčkova 37/391

15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově

Informace k trvalému označování psů chovaných na území hlavního města Prahy a k vedení evidence chovatelů psů.
Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 18/ 2004 Sb. o místním poplatku ze psů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2005,
zavedlo hl. m. Praha povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů.

Účel užívání

Minimální nájemné
za měsíc
1 000 Kč

Plocha
2

garáž. stání č. 25.205

11,00 m

Termín nabídky
14. 6. 2018

Pozn.: !!!! V garážích v Ondříčkově ulici je v roce 2018 plánovaná rekonstrukce. V době rekonstrukce bude nutné opustit garážové
stání na nezbytně nutnou dobu !!!
VÝZVA č. 676 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným garážovým stáním. Jedná se o následující prostor:

Cibule tulipánů a narcisů opět zdarma
Cibule tulipánů a narcisů z rušených výsadeb ze záhonů v parcích
Prahy 3 se i letos budou zdarma rozdávat zájemcům, tentokrát na dvou
místech. První je v prostorách základní organizace Svazu důchodců Praha 3, která se na přípravě této akce
již tradičně podílí. Nachází se v budově Polikliniky Olšanská 2666/7,
vchod je z ulice Pitterovy (přibližně naproti květinářství). Zde bude
rozdávání cibulí zahájeno 12. června od 13:00 hodin do 15:00 hodin,

v další dny bude pokračovat vždy
v době 9:00–12:00 hodin a 13:00–
15:00 hodin. Mimo to budou cibule k dispozici v Informačním centru
Praha 3, Milešovská 846/1, kde se
začne rozdávat 13. června od 10:00
hodin a pokračovat ve shodě s otvírací dobou centra, která je v pondělí a ve středu od 9:00 do 19:00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 9:00
hodin do 16:00 hodin. Cibule budou
zájemcům k dispozici na obou místech do vyčerpání zásob. 

Adresa

Účel užívání

Plocha

Minimální nájemné za měsíc

Termín nabídky

Jeseniova 27

garáž. stání č.26.30

12,25 m2

1 000 Kč

14. 6. 2018

VÝZVA č. 677 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným garážovým stáním. Jedná se o následující prostor:
Pořadové č.
1.

Adresa

Účel užívání

Sabinova 8/278

Plocha

Minimální nájemné za měsíc

Termín nabídky

1 000 Kč

14. 6. 2018

2

garáž. stání č. 7

10,20 m

VÝZVA č. 678 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými prostory, které nejsou určeny k bydlení. Jedná se
o následující prostory:
Pořadové č.

Adresa

Účel užívání

Plocha

Minimální nájemné
za m2/rok

Termín prohlídky

Termín nabídky

1.

Viklefova 22/1814B

nebytový prostor č. 111

43,15 m2

1 600 Kč

07. 06. 2018
9:00–10:00 hod.

14. 6. 2018

VÝZVA č. 679 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným parkovacím stáním. Jedná se o následující prostor:

Umístění stanovišť směsného odpadu
v souladu s vyhláškou
Odbor majetku MČ Praha 3 prováděl a provádí kontrolu umístění stanovišť sběrných míst na směsný (domovní) odpad. Bylo zjištěno zhruba
400 případů porušení vyhlášky
č. 5/2007 Sb. hlavního města Prahy
(vyhlášky o odpadech) a zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Z těchto předpisů vyplývá,
že vlastník domu je povinen mít svozové nádoby na směsný odpad umístěné v prostorách vlastního objektu
(domu) nebo na vlastním pozemku.
Stanoviště, která jsou umístěna na
komunikacích a chodnících musí
mít povolení Odboru dopravy MČ
Praha 3 a souhlas Technické správy

Pořadové č.
1.

Pořadové č.
1.

komunikací hlavního města Prahy
a. s., jako správce těchto komunikací.
MČ Praha 3 ve snaze o narovnání
stavu oslovuje písemně jednotlivá
SV, BD i soukromé vlastníky s nabídkou možnosti umístit tyto stanoviště na pozemcích MČ Praha 3.
Tam, kde je možné, nabízí městská
část řešení této situace formou pronájmu pozemku.
Další informace vám v případě
zájmu sdělí Odbor majetku MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9/700,
Praha 3. 
-red-

Adresa
Vinohradská 172/2370B

Účel užívání

Plocha

garáž. stání č. 54

Minimální nájemné za měsíc

Termín nabídky

1 000 Kč

15. 6. 2018

2

12,72 m

Pozn.: Toto parkovací stání bude pronajato pouze občanům s nájemní či podnájemní smlouvou na adrese Vinohradská 172/2370!
VÝZVA č. 680 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážemi a garážovými stáními. Jedná se o následující prostor:
Pořadové č.
1.
2.

Adresa
Pod Lipami 33A/2561A
2. podzemní podlaží
Pod Lipami 33A/2561A
2. podzemní podlaží

Účel užívání

Plocha

Minimální nájemné
za měsíc

garáž. stání č. 2

18,75 m2

800 Kč

garáž. stání č. 45

18,75 m2

800 Kč

Termín prohlídky
19. 6. 2018
9:00–10:00 hod.
19. 6. 2018
9:00–10:00 hod.

Termín nabídky
25. 6. 2018
25. 6. 2018

Pozn.: Výše uvedená garážová stání jsou určena p o u z e pro invalidní občany, k jejich pronájmu je nutno doložit příslušné doklady!
VÝZVA č. 681 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době touto volnou garáží. Jedná se o následující prostor:
Pořadové č.
1.

Adresa
Jana Želivského 15/2387

Účel užívání
motostání č. 101/2

Plocha
2

5,40 m

Minimální nájemné za měsíc

Termín nabídky

500 Kč

25. 6. 2018
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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
Sportovní léto aneb Cvičení pro dospělé v
Nové Trojce i o prázdninách - začínáme 18.
6.
Ne 3. 6. 8.45–12 Sportovní dopoledne pro
ženy - běžecká skupina
Ne 3. 6. 9–11.15 Sportovní dopoledne pro
ženy - NEběžecká skupina
Út 5. 6. 14.00 Veletrojka aneb Veletrh sociálních a návazných služeb Prahy 3
Pá 15. 6. 18.00 – So 16. 6. 9.30 Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti
se postaráme my
Individuální poradenství a mediace,
podpůrné skupiny
Ne 3. 6. 11–11.40 Výživová poradna pro
děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou
St 6. 6. 15–16 Nemocné dítě v rodině s
MUDr. Petrou Řeháčkovou
Pá 8. 6. 9.30–11.30 Psychomotorický vývoj
s Mgr. Lenkou Arimiyawu
Po 11. 6. 9–10.30 Poradna v oblasti osobnostního rozvoje s Mgr. Janou Ježkovou
Út 12. 6. 15–16 Dvojčata v rodině
Pá 15. 6. 9.30–11.30 Laktační poradna s
Marikou Pithartovou, DiS.
Krizová linka Nové Trojky
Od pátku do neděle včetně můžete kontaktovat naši konzultantku na tel.: 734 258
291.
Internetové poradny
Dotazy do internetových poraden posílejte
na email: jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz,
předmět „poradna“. Info a rezervace Jolana
tel.: 603 416 724 nebo email.
Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena 774 644 974
Pá 15. 6. 19.00 15. narozeniny Nové Trojky
aneb Indiánský rituál
Kurzovní tipy
Od 1. 7. se můžete registrovat do kurzů nového školního roku 2018/2019. 10. 9. zahajujeme pravidelný program Nové Trojky.
Beztíže
nízkoprahový klub
Na Balkáně 2866/17a
tel: 271 774 725
www.beztize.ulita.cz
Téma měsíce červen: Mužsko-ženský svět
7. 6. Letní párty na Vinohradské vodárně
12. 6. Dívčí klub (Co řeší holky?)
15. 6. Holky vs kluci - je něco mezi? (zjisti
nové informace)
18. 6. Kdo je pro Tebe ideální partner/partnerka? Přijď to zjistit! (aktivita)
19. 6. Mužsko-ženské sterotypy – víš co to
znamená?
21. 6. Pánský klub (Co řeší kluci?)
25. 6. Basketbalový turna!
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)
1. 6. pá 14–17 Oslava Dne dětí
5. 6. a 12. 6. út 15:30–17 Ploché bříško
aneb jak správně posilovat břišní svaly
17. 6. ne 15–18 Tátafest 2018
Zápis do kroužků na nový školní rok
2018/19 zahájen! Přihlašovat se můžete
online na http://www.rkulitka.cz/krouzky.
Informace s možností přihlášení také na
info@rkulitka.cz a tel. 777 851 386.
Sportovní družina ve školním roce 2018/19.
Každé po, st, čt 13–17. Pro děti od 5 do
8 let.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - nabízíme poslední
volná místa!
Příměstský tábor pro nejmenší 27.–31. 8.

Letní příměstský tábor s výukou češtiny (pro
cizince) 20.–24. 8.
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
1. pá 14–18 Den dětí na Den dětí
1. pá 14–18 Ulítlej blešák
4., 11., 18., a 25. po 16–18 Rodinná úniková hra „Sherlockova zkouška“
5. út 17–19 Drátované větrohry
10. ne 11–22 Divadelní invaze v Ulitě - festival
12. út 17–19.30 Košíkaření z pedigu
20.–27. 6. Beneﬁční výstava keramiky
Zápis do kroužků na školní rok 2018/2019
Už v červnu se můžete přihlásit mailem, telefonicky nebo osobně v recepci Ulity od 9
do 17 ve všední dny i během letních prázdnin.
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
• registrujeme do Palečkovy LETNÍ ŠKOLKY od 9. 7. do 10. 8. – pro děti od 3,5
do 8 let
• 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
ČERVNU?
3. 6.Emoce v rodině, seminář AHA rodičovství, 14–18
5. 6. Přechod z plenek na toaletu, beseda,
9–10:30
5. 6. Dětský vzdor, beseda, 10:30–12
5. 6. Veletrojka – veletrh soc. služeb na
nám. Jiřího z Poděbrad, 14–18
6. 6. Podpůrná skupina v počátcích mateřství, 13–15
9. 6. Příměstská sobota pro děti v péči OSPOD
12. 6. Základy zdravej výživy po 1. roku,
přednáška, 16:30–18
13. 6. Podpůrná skupina pro ženy s batolaty, 10–12
13. 6. Podpůrná skupina Porod jinak, 13–15
16. 6. Příměstská sobota pro děti v péči
OSPOD
20. 6. Podpůrná skupina v počátcích mateřství, 13–15
28. 6. 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.

4. 6. Zoo Praha
5. 6. Veletrh sociálních služeb Praha 3
6. 6.–7. 6. Co je to právo – jaká práva má a
jaké povinnosti se k tomu pojí?
11. 6.–14. 6. Týden proti dětské práci- odkdy můžu pracovat?
18. 6.–21. 6. Týden proti násilí- kam se
můžu obrátit a jak se správně bránit?
25. 6.–28. 6. Týden proti užívání návykových látek- odkdy můžu pít alkohol a co jiné
látky?

KLUB REMEDIUM
Centrum aktivit pro seniory,
Praha 3, Táboritská 22,
222 712 940
e-mail: senior@remedium.cz;
www.vstupujte.cz.
Probíhá zápis do LETNÍCH KURZŮ 2018
– angličtina, němčina, rehabilitační cvičení.
Probíhá zápis do PODZIMNÍCH KURZŮ
2018, bude trvat do jejich naplnění. Platby
v pokladních hodinách, info v Klubu.
V úterý 5. 6. zveme seniory odpoledne na
náš stánek na nám. Jiřího z Poděbrad při
příležitosti veletrhu Veletrojka.
Skupina KONTAKT, příležitost k popovídání a seznámení, bude 7. a 21. 6. od 10.30
hod.
Zájemci o různé společenské hry ozvěte se!
Vytváříme skupinku příznivců, možnost hrát
celé léto. Účast ve skupinách zdarma.
DS Proměna hledá prostory ke zkouškám,
případné možnosti na tel. 272 739 833.
V Klubu je otevřeno po–čt 9–18, pá do 16,
zavřeno 14., 15., 22. a 29. 6. 2018.
Přejeme krásné léto a srdečně zveme do
Klubu seniory, kteří během prázdnin zůstávají v Praze.
OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3
272 743 666
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
Občanská poradna REMEDIUM poskytuje
pravidelně sociální poradenství v následujících časech:
po, út a čt 8.30–11.30 pro osobní konzultace (bez objednání), po a út 12.30–15.30 pro
telefonické dotazy na tel. čísle 272 743 666,
čt 12.30–15.30 pro osobní konzultace (pro
klienty předem objednané).
Čekárnu otevíráme v 8.15. Objednat se můžete každé po a út v době pro telefonické
dotazy na tel. čísle 272 743 666 nebo na
e-mailu obcanskaporadna@remedium.cz.
Ve čt 14. 6. bude Občanská poradna
REMEDIUM z provozních důvodů uzavřena.
Na našich stránkách www.dluhovylabyrint.
cz můžete zjišťovat informace z oblasti dluhové problematiky.
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
– základy na PC pro úplné začátečníky
– zdravé cvičení s fyzioterap. L. Vrzoňovou v
Sokole Na Balkáně
– 8. 6. seminář pro seniory na téma Sebeobrana, s praktickými radami a nácviky
Kroužky pro děti na ZŠ JESENIOVA:
– Poznej svou sílu
– Tvoření hrou
– Tancování hrou

13.30–15.30 Otevřená hodina šití na strojích
14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá
záda
14–18 Otevřený klub pro děti a mládež
15–17.30 Romské tance pro děti a mládež
15.30–17.30 Free Cinema Films
18–19.30 Kurz vaření/Kurz šití na strojích
Úterý:
9–10 Kondiční cvičení pro seniory
9–11 Psychoterap. služby pro rodiny s dětmi
9–12 Poradenství pro cizince/Otevřený klub
pro seniory/Předškolní dětský klub
11–13 Dámský klub
12–14 Kurz vaření
14–16 Obecná bezpečnost pro seniory
15.30–17.30 Cvičení pro maminky s dětmi
se zajištěným hlídáním
Středa:
9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi
10–12 Kreativní workshopy pro seniory
12–14 Divadelní klub pro seniory
13–15 Poradna pro seniory
14–18 Bojové sporty pro mládež
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/Otevřený klub
pro seniory
9–13 Skupinové terapie a poradenství, svépomoc. skupiny
10–12 Cestování nejen po ČR – seminář pro
seniory
13–16 Poradna pro seniory - Bc. K. Kuldová
14–15 Kondiční cvičení pro seniory
14–16 Cestovatelské semináře
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
14–18 Otevřený klub pro děti a mládež
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 aktivit v je pravidelně aktualizován na
facebooku
https://www.facebook.com/
KCZizkov/. V případě dotazů volejte na tel.
775 917 645.
HUSŮV INSTITUT TEOLOGICKÝCH
STUDIÍ
Zveme všechny příznivce klasické hudby
na poslední předprázdninový koncertní večer do Husova institutu teologických studií,
Roháčova 66, Praha 3–Žižkov. Od 18 hodin
si promítneme na velkoplošné plátno záznam z unikátního galakoncertu, který byl
v r. 1983 realizován v Opera House Sydney.
Představíme vám umělecký odkaz dvou

nezapomenutelných velikánů bel canta – J.
Sutherland a L. Pavarotti. Zazní známé melodie árií např. G. Verdiho, G. Pucciniho, V.
Belliniho, R. Leoncavalla, G. Donzettiho etc.
Vstupné je zdarma.

Zájmový klub seniorů Hořanská 2,
Praha 3
Srdečně zve všechny členy i nečleny na besedu s Jiřinou Kučerovou, která žila dlouhou
dobu v Anglii. Přednáška bude zaměřena na
sociální a zdravotní oblast, pracovní podmínky pro cizince, bydlení a celkově o životě
v Anglii. Budou zodpovězeny i dotazy účastníků. Přednáška se bude konat ve čtvrtek
14. 6. od 16 hodin v klubovně Hořanská 2,
Praha 3.

PRAGUE CENTRAL CAMP
Nad Ohradou 17, 130 00 Praha 3
www.praguecentralcamp.com
1. 6. 14–17 Kemp a RK Ulitka vás zvou na
dětský den
1. 6. 19:00 The Roling Stones Revival Prague
2. 6. 19:30 JAM SESION
8. 6. 19:30 Pilgrim Pimple
9. 6. 19:30 Sakra Buraja
14. 6. 19:30 Slow-traveling Worldscholers
15. 6. 19:30 Filippo Poderini (IT)
16. 6. 19:30 Hot Club Radio
17. 6. 15:30 Blue Robin, Dreddy Seppsama, Janota 1935
21. 6. 18:00 Slunovratová taškařice: Zbor
hravé hlasy, Louka band, Létající Koberec,
posvátný tanec ohně
22. 6. 19:30 Tonny Rose (Skotsko)
23. 6. 19:30 Dick O Brass (CZ/IR)
29. 6. 19:30 Robert Hlavatý duo
30. 6. 19:30 21 hodin
PCC uvádí projekt „Napříč kontinenty“ –
„Cesta kolem Evropy“
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
5. 6. 16.30 Žižkovák ve světě: Madeira
– rozkvetlý ostrov. Vyprávění a fotograﬁe
z cest Jarmily Hlavničkové.
19. 6. 16.30 Kaleidoskop - Zmizelá Praha
a Po Vltavě. P. Kallista – Projekce obrázků
ze staré Prahy a Karlův most. Předletní průvodce po Vltavských přehradách.

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH / 13:00 & 18:00

Husitská 114/74 / Praha 3 – Žižkov

FILMOVÉ ÚTERKY & AKCE V KCH SUTERÉN / ČERVEN 2018
5. 6. 13.00
18.00
12. 6. 13.00
18.00
19. 6. 13.00
18.00
26. 6. 13.00
18.00

OSVĚTOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY
KLUB DESKOVÝCH HER
VÝTVARNÉ AKTIVITY

Piráti ze Salé / UK 2014 / 78 min.
BEZPLATNÝ VSTUP
VSTUP VOLNÝ
Město duchů / USA 2017 / 90 min.
BEZPLATNÝ
PRONÁJEM
bezplatný
vstup
A Plastic Ocean / Hong Kong / VB 2016 /102 min.
Běloruský sen / Rusko 2011 / 55 min.
Nemusíš s láskou, stačí s citem / ČR 2015 /52 min.
Za hranicemi možností / Finsko / Německo / Polsko 2017 / 74 min.
Verdikt v Maďarsku / Maďarsko 2013 / 107 min.
Piripkura / Brazílie 2017 / 81 min.

KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.00 - PEDIG // 18.00 KLUB DESKOVÝCH HER
4. 6. / pondělí /17.00 / 30 LET BIO U NÁS / setkání „otců zakladatelů“ s veřejností se zájmem
o biopotraviny a ekozemědělství // 11. 6. / pondělí / 19.00 / speleopotapěč DANIEL HUTŇAN
& Xibalba - tajemství zaplaveného mayského podzemí // 12. 6. / út erý / 19.30 / ředitel Činohry
Národního divadla DANIEL ŠPINAR hostem Jana Bárty z cyklu Setkávání s osobnostmi veřejného
života // 24. 6. / neděle / 10.00 - 14.00 / SWAP / přines, co se ti nehodí /odnes si, co se ti líbí

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.

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Praha - pól růstu ČR
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NPK Husita
Náměstí Barikád 1
Praha 3, 130 00
Otevírací doba:
Po–Čt 14:00–18:00 hod.
1. 6. Mezinárodní den dětí - nějaká menší
akce??? Jumppark

YHVWĜHGXRGKRGLQ

Komunitní centrum Žižkov
Koněvova 65a, Praha 3



,YVH]StYDOR

Pondělí:
9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi
13–14 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá
záda

3ODYRYOiVNDL7ĜLNĜtåHDQHEWH[W\StVQtMVRXYDãtSRH]LtYãHGQtKRGQH
9HVHOpSRYtGiQtD]QiPpStVQČ
9\VWRXSt-LĜt+HOHNDODVWXGHQWL0H]LQiURGQtNRQ]HUYDWRĜH3UDKD
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.
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inzerce

6WDURVWNDPČVWVNpþiVWL3UDKD
9ODGLVODYD+XMRYiVLYiVGRYROXMHSR]YDW
QDH[WHULpURYRXYêVWDYX

PROGRAM INFORMAýNÍHO CENTRA PRAHA 3 - Vinohrady

þHUYHQ
9PČVtFLþHUYQXRGGRVHPĤåHWHWČãLWQDYêVWDYXREUD]ĤMHGQRKR
] QHMYêUD]QČMãtFK PDOtĜĤ QDVWXSXMtFt JHQHUDFH 2QGĜHMH .RSDOD *DOHULH 7R\HQ
0LOHãRYVNi3UDKD9VWXS='$50$
DþHUYQD | 3RUDGHQVNpFHQWUXPåLYQRVWHQVNpKRRGERUXýinnost a služby zde poskytované budou
RGGRKRGLQ
zajištovány 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.

äLåNRYSĜHåLO
äLåNRYåLMHGiO

DþHUYQD | 2PEXGVPDQSURVHQLRU\– poskytuje seniorĤm Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, dĤchodĤ,
RGGRKRGLQ
sociálních a zdravotnických služeb, volnoþasových aktivit, zajišĢuje bezplatné právní poradenství, doprovod

/(72'$6$1$&($3ě(67$9%<ä,ä.29$±

þHUYQD

RGKRGLQ | 7DNGDOHNRWDNEOt]NR±9LHWQDPþHVNêPDRþLPD– cestovatelská pĜednáška

þHUYQD

RGKRGLQ | äLåNRYVNpUR]KRYRU\ V0DUWLQHP6HYHURX±-LWND=HOHQNRYi

þHUYQD

RGKRGLQ | )LOPRYiSURMHNFH ±0RMHNUiVQiXþLWHOND

þHUYQD

RGKRGLQ | -DNSĜHVYČGþLWSĜLYêEČURYpPĜt]HQt
pĜednáška PhDr. Ludmily Johanovské v rámci projektu mČstské þásti Praha 3 „Trojka pro rodiny“

þHUYQD

RGKRGLQ | $VHUWLYLWDDVHEHYČGRPt– cyklus pĜednášek „Cesta k sobč“

$VDQDFHäLåNRYDE\ODY SOiQXMLåY OHWHFKVWROHWt
NG\WHKGHMãtHVWDEOLVKPHQWEUDOVWDURX]iVWDYEXMDNR
QHGĤVWRMQRXSURÄVRFLDOLVWLFNpKRþORYČND³3DYODþRYp
GRP\PČO\EêWQDKUD]HQ\SDQHORYRXYêVWDYERXY GXFKX
IXQNFLRQDOLVPX±YHONiSURVNOHQiRNQDKRGQČGRSUDY\
D ]HOHQČ'HPROLFHPČODGRViKQRXWDåNH NĜLåRYDWFH
8 %XOKDUDD ]DFKRYiQPČOEêWMHQQ\QČMãt'ĤPRGERURYêFK
VYD]Ĥ-LåY SUĤEČKXOHWVH SOiQSĜHVWDYE\]DþDO
SĜHGČOiYDW1D ]DþiWNXOHWE\ODY\KOiãHQDQD ~]HPt
äLåNRYDVWDYHEQtX]iYČUD9 SOiQXE\ORGRP\QD äLåNRYČ
QHFKDW]FKiWUDWD ]FHODY\E\GOHW=iPČUD UR]VDKDVDQDFH
äLåNRYDE\OVFKYiOHQY URFHD MLåR þW\ĜLURN\
SR]GČMLGRãORN SUYQtPGHPROLFtPQD 2OãDQVNpPQiPČVWt
D QiVOHGQpYêVWDYEČQRYêFKSDQHORYêFKGRPĤ'DOãt
DVDQDþQtHWDS\VH YãDNMLåQHGDĜLORSOQLWY SOiQRYDQêFK
WHUPtQHFKD SĜHVWDYEXWpWRþiVWLPČVWD]DVWDYLO\DåXGiORVWL
URNXD QiVOHGQp]PČQ\3RVOHGQtGRP\QD äLåNRYČ
E\O\ VWUåHQ\MHãWČQD SRþiWNXOHW
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pĜi úĜedních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

 þHUYQD RGKRGLQ | 9ODVWLYČGQiSURFKi]ND ±1RYêåLGRYVNêKĜELWRYQD9LQRKUDGHFK
sraz v 10 hod. u brány hĜbitova

 þHUYQD

RGKRGLQ | 3ĜHGQiãNDQDWpPD0LJUDFHDýHVNR

 þHUYQD

RGKRGLQ | )LOPRYiSURMHNFH ±6HGPSV\FKRSDWĤ

þHUYQD

RGKRGLQ | -DN]DXMPRXWVYRXSĜLKOiãNRXGRSĜLMtPDFtKRĜt]HQt
pĜednáška PhDr. Ludmily Johanovské v rámci projektu mČstské þásti Praha 3 „Trojka pro rodiny“

þHUYQD

RGKRGLQ | &HVWRYDWHOVNiSĜHGQiãND7RPiãH.XEHãH ±%DUPD

þHUYQD RGKRGLQ | äLåNRYVNpNRþiUNRYiQt ±2OãDQ\sraz v 10 hod. pĜed kostelem sv. Rocha na Olšanském nám.

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='$50$

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
plakat_IC_06_2018_A1.indd 1

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

18.5.2018 14:34:56
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Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:
Za Trojku (Atrium a KC Vozovna)
a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

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

Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz
5. út 17.00 Divadlo Krasohled: Příběhy psíka Kubíka
6. st 17.00 Křeslo pro hosta: Václav
Kopta
11. po 16.00 Fresh senior: Setkání
se Zdenkou Procházkovou
12. út 17.00 Anička a letadýlko:
Frutti di Mare
19. út 17.00 Divadlo Bořivoj: Dva
Kašpaři
20. st 18.00 Litereární večer: I v 68
se zpívalo
26. út 17.00 Divadlo Koník: Jak Martin s Barborkou vypluli na moře
27. st 17.00 Středeční hudební recitály: Jamie Marshall & Radek
Hlávka (UK/CZ)

Štítného 5, Praha 3,
tel.: 222 780 396, www.zdjc.cz
1. pá 19:00 Smích zakázán | 3D
company
3. ne 19:00 Vražda v salónním
coupé | Divadlo Járy Cimrmana
4. po 19:00 Afrika | Divadlo Járy
Cimrmana
5. út 19:00 Afrika | Divadlo Járy
Cimrmana
6. st 19:00 Švestka | Divadlo Járy
Cimrmana
7. čt 19:00 Švestka | Divadlo Járy
Cimrmana
8. pá 19:00 Čechov vs. Tolstoj
aneb Manželská zkouška | 3D
company
9. so 19:00 Muži ve zbrani aneb
Celá Zeměplocha jest jevištěm! |
Divadlo AQUALUNG
10. ne 19:00 Dlouhý, Široký a Krátkozraký | Divadlo Járy Cimrmana
11. po 19:00 Lijavec | Divadlo Járy
Cimrmana
12. út 19:00 Cimrman v říši hudby |
Divadlo Járy Cimrmana
13. st 19:00 Blaník | Divadlo Járy
Cimrmana
14. čt 19:00 Němý Bobeš | Divadlo
Járy Cimrmana
15. pá 19:00 Starý holky| 3D company

programy
17. ne 16:00 a 19:00 České nebe |
Divadlo Járy Cimrmana
18. po 19:00 Archiv jazyků | Divadlo
A. Dvořáka Příbram
19. út 19:00 Dobrý proti severáku |
3D company
20. st 20:30 Frida K. | 3D company
21. čt 19:00 Zub za zub | Agentura
Familie
22. pá 19:00 Pub in the Glade | Cimrman English Theatre
25. po 16:00 Fresh senior: koncert
Jana Vančury a skupiny Plavci

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3
tel.: 222 721 838, fax: 222 716 866
www.atriumzizkov.cz
4. 6. 17.00 Fresh senior: Léto v
hudbě
7. 6. 19.30 Broken Ghost Consort
se zvláštním hostem Michalem
Ratajem
11. 6. 19.00 Žižkovský salon - vernisáž
12. 6. 19.30 Bukač Trio - Roman
Placzek (USA) - violoncello, Elena
Nezhdanova (USA) - klavír, Vladimír Bukač (CZ) - viola
14. 6. 19.30 Pavel Voráček - Beethovenovy sonáty (klavír)
16. 6. 19.00 Tutto Italiano - vystoupení studentů Gymnázia Ústavní,
pod vedením sbormistra Stanislava Mistra
VÝSTAVY
11. 6.–27. 6. Žižkovský salon

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
2. 6. Retrospektiva Drahomíry Vihanové9. 5. 18.00 Psí ostrov
4. 6. 20.30 Popkulturní milníky s Moviezone.cz | Žhavé výstřely 2
6. 6. 19.45 NT Live | Podivuhodný
případ se psem16. 5. 20.30 Cyklo
Kino | Kouř
11. 6. 20.30 Aero Naslepo
12. 6. 20.00 Teheránské tabu - veřejná premiéra
13. 6. 19.20 PechaKucha Night Prague Vol. 59
20. 6. 20.30 Legendy v Aeru | Fargo
Projekce pro seniory - každé úterý
od 10.00 a čtvrtek od 13.30
5. 6. Tátova volha
7. 6. Planeta Česko
12. 6. Neznámý voják
14. 6. Ztratili jsme Stalina
19. 6. Psí ostrov
21. 6. Bistro Ramen
26. 6. Pod jedním stromem
28. 6. Gauguin
Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou
středu od 10.00.

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti
i dospělé. www.aeroskola.cz.

0tVWRVWDURVWRYpPČVWVNpþiVWL3UDKD
'DYLG*UHJRUD,YDQ+ROHþHN
YiVVUGHþQČ]YRXQDDNFL

3
trojka pro_vybrané.indd 4

752-.$
35252',1<
13.12.2017 10:18:35

Kubelíkova 27, Praha 3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
2. so 19:30 CENTRAL EUROPEAN
JAZZ CONNECTION /
PL,HU,SK,CZ
4. po 20:00 STUDIO DAMÚZA &
FEKETE SERETLEK X RAT
6. st 19:30 LARAAJI /US + HIOR
CHRONIK /GR
8. pá 20:00 OLI ALCHEMY
12. út 20:00 CIRQUONAUTI KOLEMJDOUCÍ
17. ne 18:30 HATEBREED &
MADBALL /US
27. st 19:30 AQUASERGE /FR

/(71Ë6287ċä(
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96783
='$50$

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3
tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz
7. 6. 18.30 JURKOFEST U OKA –
vzpomínka na bluesmana Petra
Jurkoviče, David Murphy a band,
Marcus Jurkovič & Motion food,
Žáha
12. 6. 19.30 MENTAL POWER –
ozvěny mezinárodního ﬁlmového
festivalu, promítání vítězných
ﬁlmů posledního ročníku, koncert
: Holy Fanda & the Reverends a
Jarda Svoboda
14. 6. 19.30 V DÁMSKÉ SPOLEČNOSTI – večer Filipa Topola,
Budoár staré dámy, Tornádo Lue,
promítání
19. 6. 19.30 DERRAL GLEASON /
Texas, JAN RICHTER/ Praha
- soul kissed Texas rhytm and
blues
21. 6. 19.30 MAGYARSKY VECIREK
- Gregor Samsa, Fask Luma,
Nedělní lidé
26. 6. 19.30 JOLLY JOKER - heavy
funky boxing’n’roll
29. 6. 19.00 VÍTÁNÍ LÉTA VE VESELÉM RYTMU - Pentagramček/
Košice, Amigoos funk by Jindra
Holubec/ Ostrava
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DIVADLO PRO TANEC

1. pá 20:00 East Shadow
2. so 20:00 East Shadow
3. ne 20:00 East Shadow
5. út 20:00 Waiting for Schrödinger
7. čt 20:00 A UN ENDROIT DU
DEBUT / Somewhere at the
11. po 20:00 SAME SAME
12. út 20:00 Lego de l’ego + Máa
Labyrinthe
14. čt 20:00 Idea de una pasión
18. po 20:00 Sunday Neurosis
20. st 20:00 So Blue
24. ne 17:00 HORSES
25. po 10:00 HORSES
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ze života Prahy 

Pražákovo kvarteto u svatého Prokopa
Praha 3 si připomněla den, kdy se ze Žižkova stalo
hrdé město, tradičními akcemi pro obyvatele,
které se každoročně těší velké pozornosti. Jednou
z nejvýznamnějších byl koncert našeho předního
komorního souboru, Pražákova kvarteta, v kostele
sv. Prokopa na Sladkovského náměstí.

Hraje ve složení Jana Vonášková – 1. housle, Vlastimil Holek – 2. housle, Josef
Klusoň – viola a Michal Kaňka – violoncello.
Všichni členové jsou absolventi Pražské konzervatoře a Akademie múzických
umění. Komorní hru studovali u členů Vlachova, Pražského a Smetanova kvarteta. Zároveň byli v kontaktu s univerzitou v Cincinnati, kde studovali zejména
hudbu 2. Vídeňské školy.
V roce 1979 získalo Pražákovo kvarteto 1. cenu v soutěži Pražského jara, ale
již rok předtím zvítězilo v prestižní mezinárodní soutěži ve francouzském Evianu. Od té doby se soubor stal pravidelným hostem na všech mezinárodních
pódiích jak v Evropě a v severní Americe, tak v Japonsku a Austrálii.
Během své téměř již 40leté kariéry natočilo Pražákovo kvarteto na 50 kompaktních disků u francouzské ﬁrmy Praga Digitals, kde zaznamenalo kompletní
kvartetní dílo Beethovena, Brahmse, Schuberta, 2. Vídeňské školy a všechna
významná díla českých skladatelů, za které obdrželo bezpočet mezinárodních
ocenění.

Ú

vodem večera 15. května
pozdravila starostka Vladislava Hujová zaplněný
kostel, poděkovala páteru Vítu Uhrovi za možnost tradičně
pořádat koncert právě zde a uvedla:
„Před 137 lety podepsal císař František Josef I. dekret o povýšení Žižkova na město.
Od té doby prošla čtvrť mnohými historickými událostmi. Přestože letos neslavíme
kulaté výročí, vznik Československa ano.
V letošním roce uplyne 100 let od vzniku samostatné republiky. Přestože to byla
cesta mnohdy trnitá, můžeme být právem
hrdi na naši krásnou zemi a statečně nést
dál odkaz otců zakladatelů T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.“
O Pražákově kvartetu poté krátce
pohovořil dramaturg České ﬁlharmonie PhDr. Ludvík Kašpárek, který vyzdvihl vysoké interpretační mistrovství tohoto tělesa a řekl: „Repertoár
souboru je úctyhodně široký a zahrnuje

Pražákovo kvarteto

V lednu 2018 soubor vydal po 20 letech druhou nahrávku kvartetů B. Smetany, které bude během roku nabízet na programech ke 100. výročí vzniku
Československa. V této sezoně absolvuje již 23. turné po Japonsku a také vystoupí poprvé v Číně – mimo jiné v Pekingu, Wuchanu a Šanghaji a v létě se
zúčastní prestižního festivalu MOSTLY MOZART v Lincoln Centre v New Yorku.
Zároveň se bude vracet do významných hudebních center v Evropě - Amsterodamu, Londýna, Marseille, Ženevy atd.
Členové Pražákova kvarteta hrají na tyto nástroje: 1. housle – Petr Sedláček
(2010), 2. housle – Paolo Albani (1790), viola – Tomáš Pilař (2006), violoncello
– Christian Bayon (2006).

všechna velká kvartetní díla, od Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta
a Dvořáka až k Schönbergovi a Zemlinskému. Pražákovo kvarteto bezesporu patří mezi několik souborů, jež tvoří špičku
české kvartetní interpretace. Proniknutí

na koncertní pódia japonských a amerických koncertních sálů nebylo pro tento
soubor jen dočasné, o evropských uměleckých metropolích nemluvě.“
Potom se už kostel rozezněl podmanivými tóny hudby Ludwiga van

Beethovena (Smyčcový kvartet G
dur op. 18/2), Bedřicha Smetany
(Smyčcový kvartet č. 1 „ Z mého života“) a Antonína Dvořáka (Smyčcový kvintet s kontrabasem G dur
op. 77). Výtečné výkony hudebníků,
společně s vynikající akustikou kos-

tela připravily milovníkům klasické hudby nevšední kulturní zážitek
a oslavy povýšení tak měly v podobě
jedinečného koncertu svůj přirozený
umělecký vrchol. 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

7:57:33

O náhrobek zemřelých sester pečuje Praha 3
Mezi opuštěné náhrobky, o které
Praha 3 pečuje v rámci projektu
Adopce významných hrobů, nově
patří i náhrobek sester Klenkových. Jde o jeden z nejznámějších
olšanských náhrobků.
Slavný náhrobek dodnes vzbuzuje mezi lidmi emoce. Je opředen legendou o dvou sestrách, Františce
a Antonii, které zahynuly tragickou
smrtí, když jim těžký povoz při hře
na dvorku přejel nohy. Obě děvčátka vzápětí zemřela. Původně byl
náhrobek umístěn na zrušeném I.
Olšanském hřbitově. Zřejmě díky
příběhu o smutném osudu děvčátek
se stal známým a byl hojně navštěvován, takže nedošlo k jeho zničení při
rušení hřbitova, a na rozdíl od řady
náhrobků významných osobností
pohřbených na I. hřbitově byl přenesen na své současné místo. Praha 3
se péče o náhrobek ujala z podnětu
paní Julie Stomeové. Po dobu deseti
let se zavázala starat se o jeho opravu
a údržbu, podobně jako u již adop-

Náhrobek sester Klenkových
Foto Jana Jůzlová

tovaných náhrobků, u kterých došlo
k ošetření, očištění nebo například
k zrestaurování nápisů a v případě
náhrobku Františka Sauera odstranění stromu, který utlačoval náhrobní desku.

Adoptované hroby v péči Prahy 3
František Sauer (1882–1947) Spisovatel, anarchista, bohém a legendární žižkovská postava. S Jaroslavem Haškem ho pojilo kamarádství,
byl nakladatelem prvního sešitového vydání Dobrého vojáka Švejka. Proslul zinscenováním husitské
bitvy na Vítkově 14. července 1920,
která ovšem dopadla vítězstvím křižáků a řadou zranění a nakonec vedla k Sauerově odsouzení k částečné
úhradě škod ve výši dvaceti tisíc korun. Byl spoluzakladatelem organizace Černá ruka, která obsazovala
žižkovské prázdné byty, obchody
a sklady a nutila jejich majitele pronajímat je lidem bez přístřeší. Vydal knihy Franta Habán ze Žižkova
a Pašeráci. Napsal je pod pseudonymem František Kysela a obě nesou
autobiograﬁcké rysy.
František Ponec (1869–1946) Průkopník kinematograﬁe na úpatí tzv.
Šibeničního vrchu nechal přestavět
bývalou budovu Stabenowy tovární
haly, kde 3. září 1910 otevřel Royal

Náhrobek Františka Sauera

Bioskop Františka Ponce, který provozoval deset let. Byl producentem řady ﬁlmových reportáží, které
promítal ve svém biografu. Krátce
po jeho smrti bylo žižkovské kino
slavnostně přejmenováno na Bio
Ponec, pod kterým fungovalo až
do ukončení provozu v roce 1968.
Jan Alfons Šimáček (1858–1942)
Architekt, stavitel a žižkovský rad-

Foto Radko Šťastný

ní se podílel na výstavbě několika
domů v dnešní Seifertově ulici. Mezi
jeho nejvýznamnější práce patří projekt novorenesanční budovy žižkovské radnice, dokončené roku 1888.
Je podepsán pod projektem soudní
budovy v Seifertově ulici, který roku
1898 vystavil na Výstavě architektů
a inženýrů. 
Katka Maršálová

Opravy interiéru domů Kubelíkova 60, 62, 64, 66
V polovině měsíce května byly
v rámci plánu oprav městské části
Praha 3 na rok 2018 zahájeny práce na renovaci vstupních prostor do
domů Kubelíkova 60/733, 62/725,
64/717, 66/703 v Praze 3, které budou zahrnovat opravu stěn a stropů
ve vstupních prostorách a provedení malířských a lakýrnických prací.

Dále bude provedena výměna dožilé dlažby, starých dopisních schránek, vstupních dveří a zvonkových
tabel. Současně s těmito opravami
bude probíhat odstranění havarijního stavu stoupacích vodovodních potrubí studené a teplé vody
v instalačních šachtách bytových
jader. „Omlouváme se tímto nájemní-

kům za dočasné nepohodlí, prosíme je
o trpělivost a spolupráci. Věřím, že dočasné nepohodlí bude kompenzováno
zlepšením úrovně jejich bydlení,“ uvedl
místostarosta Holeček (ČSSD), který má investice na starost. Nájemci
bytů v uvedených domech obdrželi v předstihu základní informace
k chystaným pracím formou dopi-

su od místostarosty Ivana Holečka.
Přesné informace o nutnosti a termínech zpřístupnění bytů k provedení oprav stoupaček byly vyvěšeny
v jednotlivých domech. Za městskou část má opravy na starosti Odbor technické správy majetku a investic. V případě potřeby se mohou
nájemci bytů obracet na zodpověd-

né osoby. Jejich kontakty jsou zveřejněny ve vstupech opravovaných
domů. Práce budou probíhat postupně po jednotlivých vchodech
až do října letošního roku. 
-red-
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ze života Prahy 

Potřebujete opravit nebo koupit strunný
hudební nástroj? Zajděte k Liškům
Ve dvou místnostech v prodejně a opravně nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad stojí piana jedno
vedle druhého, nad nimi visí housle nebo kytary. Přestože prostor působí trochu stísněně, ani
na chvíli nepochybujete, že jsou nástroje u opraváře Petra Lišky v dobrých rukou.

A

myslí si to především jeho
zákazníci, kteří ﬁrmu Hudební nástroje Liška vynesli v soutěži Podnikatel
roku, kterou organizovala městská
část, na druhou příčku v kategorii
obchod. Podnik, ve kterém pracuje
již třetí generace Lišků, také radnice
ocenila jako společensky odpovědnou ﬁrmu.
Firmu založil otec Petra Lišky,
který před revolucí opravoval a ladil
piana pro Svaz invalidů. Po roce
1989 si pak zkusil otevřít vlastní
podnik. Ten byl nejprve v Kubelíkově ulici v Praze 3, před deseti lety se
přemístil do Lucemburské. „Další
pracovní silou v rodinném podniku byla
maminka, která se od otce začala učit,“
vypráví Petr Liška. „Já, ač jsem vyučen v jiném oboru, jsem k němu začal
chodit do učení. Hudba je mým celoživotním koníčkem, tak jsem se učil čistě ze
zájmu. Chodil jsem se dívat, jak pracuje,
a pak i pomáhat.“ Před dvaadvaceti
lety Petr Liška opustil řemeslo slaboproudaře a naplno se pustil s tátou
do oprav pian a nástrojů. „Mezitím
dospěl bratr Jan, který vystudoval Ladičskou školu Jana Deyla v Praze a vyučil se v oboru. Ladění piana je velmi odborná záležitost, bez školy není možné.
A to i přesto, že má člověk absolutní
sluch,“ vysvětluje Petr Liška. Do rodinného podniku se po studiu
na stejné škole zapojil i syn Petra
Lišky. „Jsme schopni opravit vše, co má
struny,“ říká majitel rodinné ﬁrmy,
kde se opravě nástrojů věnují po tři
generace. Servis nástrojů je to, v čem
jsou Liškovi dobří. „Když nástroj pou-

ťují v Praze 3 na konzervatoři, ve školách a v hudebkách. „Při normálním
provozu, pokud hrajete na piano doma,
stačí servis jednou ročně, ale v hudebních
školách je to potřeba častěji,“ říká. Jednoduché opravy a ladění provádějí
na místě, pro generální opravu zajistí
převoz do dílny na Žižkově.
Rodinná ﬁrma funguje již přes tři
desetiletí a vypadá to, že se Liškovi
o živobytí strachovat zatím nemusí.

ka k hudbě také spojuje celou rodinu, která dohromady dokáže utvořit
celou kapelu.
Když se snažíte u Petra Lišky vyzvědět, kde opravoval vzácné piano
nebo jaký známý hudebník u něj seřizuje nástroje, neochotně pátrá
v paměti. Je vidět, že to pro něj není
důležité. „Práci se snažíme dělat slušně
a pořádně. Na přístupu k zákazníkům si
dáváme záležet a jsme rádi, že si to lidé

Petr Liška se věnuje opravám nástrojů i jejich restaurování

žíváte, je třeba se o něj starat – seřízení,
výměnu strun, přípravu na koncerty, to
vše zajistíme.“ Ale také umí opravit
zlámané krky kytar, rozlepené nástroje, které lidé zapomenou v horkém počasí v autě, různé šrámy z bujarých večírků.
Pianům vdechnou nový život
Další činností ﬁrmy je restaurování pian. „Vykupujeme staré nástroje, dáme je dohromady a se zárukou v perfektním stavu znovu prodáváme,“ říká Petr
Liška. „Pokud si totiž mezi starými výrobky vyberete správný, tak bývá zpravidla daleko kvalitnější než dnešní nové.
Například piana do roku 1942 byla
skvostná.“ Rozdíly jsou podle něj především v materiálu. „Po únoru ’48 se
rozprodaly zásoby kvalitního materiálu,
které se schovávaly jako rezonanční dře-

vo. U pian je to hodně markantní. Výrobky z šedesátých až osmdesátých let, to
nejsou šťastné roky na koupi piana. Velké rozdíly jsou i v provedení. Před válkou konkurence doháněla malé i velké
značky k tomu, aby to dělaly pořádně,“
vysvětluje. Kvůli restaurování vykupuje i staré a nefunkční nástroje
na náhradní díly, aby mohl v dnešní
době použít stejně kvalitní materiál.
Občas se totiž přihodí, že dostanou
k opravě nějakou historickou dvoukrkou kytaru, loutnu, nebo housle,
na které hrál skladatel Josef Suk.
A to se staré materiály hodí. Také
veškerou truhlařinu včetně oprav
pianových skříní a lakýrnické práce
si Liškovi dělají sami.
Podstatnou část práce Liškům zabere servis pian v domácnostech
i po školách. Kompletní servis zajiš-

Liškovi umí spravit vše, co má struny

Zákazníci si do sympatického obchodu chodí často jen pro radu před
tím, než se rozhodnou ke koupi nástroje. „Lidé mají pořád zájem o hudbu.
Měli jsme obavu, aby digitální piana
nevytlačila ta klasická, ale nestalo se to.
Dřevo je dřevo a digitální nástroj klasický nástroj nenahradí,“ říká Liška. Lás-

mezi sebou řeknou,“ vysvětluje si pro
sebe úspěch v soutěži Prahy 3. Nakonec přece jen přizná, že restaurovali piano ve znovuotevřené Werichově vile, historické spinety
na Vyšehradě, nebo že seřizoval kytaru rockerovi Petru Jandovi. 
Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Nový bazén nabízí více atrakcí

Soutěž mladých cyklistů

Práce na rekonstrukci venkovního bazénu v areálu sportovního komplexu Pražačka v květnu
dospěly do ﬁniše. V době redakční uzávěrky bylo zahájení letošní
plavecké sezony naplánováno na
1. červen.

Školáci z Prahy 3 změřili svoje síly
na dětském dopravním hřišti v Jilmové v rámci oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Podstatou rekonstrukce byla výměna
staré bazénové vany za novou nerezovou. Návštěvníci nyní mají k dispozici bazén o něco delší a širší, se čtyřmi
dráhami pro plavce a relaxační zónou s vířivkami. „Bazén bude rozdělený
na několik částí, a tím pádem poslouží
všem návštěvníkům najednou – plavcům
i těm, kteří přijdou jen za zábavou,“ říká
ředitel areálu Václav Bartásek.
S novou sezonou mohou návštěvníci ocenit prodlouženou provozní dobu. „Dosud venkovní bazén
končil ve všední den v 19 hodin, nyní budeme mít otevřeno do 21.30 hodin,“ sdělil Bartásek. Také vstupné
na koupaliště, které dosud činilo
120 korun na celý den, se o něco

zvýší. „Nebude se ale jednat o závratné navýšení, zdražíme nejvíce na 140
korun za dospělého člověka na den,“
ujišťuje Bartásek. „Hlavním důvodem navýšení cen není rekonstrukce,
nýbrž zvyšování provozních nákladů.“
To se týká hlavně rapidního nárůstu mzdových prostředků a nákladů za energie.

Na rekonstrukci bazénu a jeho
okolí se Praha 3 podílela 22 miliony korun a 10 miliony korun hlavní
město Praha. Vedení areálu plánuje
v jeho vylepšování pokračovat. Například zavedením elektronického
systému nebo rekonstrukcí spodní
části areálu s antukovými kurty. 
-red-

kategorií budou reprezentovat Prahu 3 v krajském kole soutěže. 
-red-

Žáci 1. a 2. stupně v cyklistické soutěži museli zdolat soutěžní disciplíny, které otestovaly jejich znalosti pravidel provozu, jízdy na kole
dle pravidel, přezkoušely zručnost
na kole skrze různé překážky i zásady poskytování první pomoci.
Dopravní hřiště se na celý den proměnilo v reálnou komunikaci s křižovatkami, semafory a přechody, které monitorovali příslušníci
městské policie. Vítězem kategorie mladších týmů se staly děti ze
ZŠ Jarov. V kategorii starších týmů
slavili žáci ze ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic. Všechny účastníky dopravní soutěže pak odměnila místostarostka Lucie Vítkovská
(ODS), žáci mladších a starších týmů, které se umístily na 1.–3. místě,
dostali ceny. Vítězná družstva obou
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Žižkováci byli vždy
bodří a dobří
Tak začal své povídání o životě profesor Jiří Chvála
v dalším pokračování cyklu Žižkovské rozhovory Martina
Severy. „Žiji na Žižkově už od roku 1971 a musím říct, že
toto místo má svoji nezaměnitelnou poezii,“ zamýšlí se dále.

V

informačním centru se
letošní jubilant (85 let)
poutavou formou rozpovídal o svém, na zážitky
bohatém životě, o mládí prožitém
v Písku, kde se již v šesti letech začal učit u Vladimíra Polívky na klavír a jako malý pak doprovázel své-

ho
otce,
nadšeného
houslistu-amatéra.
S nadšením hovořil o svých studiích na vysoké škole a o setkání s profesorem Janem Kühnem, který mu
ještě za studií nabídl místo sbormistra dvou těles – Českého pěveckého
sboru a Kühnova dětského sboru.

Profesor Jiří Chvála poutavě vyprávěl o své práci šéfa Kühnova dětského sboru

Slovo z církví
O Dobru, které
dává něco navíc
Nevycházíme z údivu, když pozorujeme snímky odlehlých končin vesmíru nebo když skrze mikroskopy nahlížíme do mikrosvěta. Ale bohatě
postačí krása, pestrost a mnohotvárnost přírody, kterou máme přímo
pod nosem. To vše je úžasné, ohromující a přemáhající. Jak to všechno
vnímáme? Je velkým obohacení života, když to můžeme vnímat jako dar.
Ničím jsem si to, co je kolem mě dobrého a krásného, nezasloužil. Bylo to
tu přede mnou a bude to tu i po mně.
Za darem ovšem smím tušit zároveň
i Dárce. Jsem-li obdarovaný, smím

věřit, že tu je i Někdo, kdo mě obdarovat chtěl. Co říci o povaze tohoto
Dárce? Zajímavou odpověď jednou
vložil sir A. C. Doyle do úst své nejslavnější postavy, Sherlocka Holmese: „Květiny jsou pro nás nejvyšším potvrzením dobrotivé Prozřetelnosti. Všechny
ostatní věci, naše schopnosti, naše touhy,

Zajímavé bylo i vzpomínání
na velikány světové hudební scény,
kupříkladu vzpomněl na Svjatoslava Richtěra, pianistu, považovaného
za jednoho z největších ve 20. století, se kterým se osobně poznal.
Značná část rozhovoru se točila
kolem Kühnova dětského sboru,
který vede již od šedesátých let. Tady vyzdvihl právě odkaz Jana Kühna, ke kterému se hrdě hlásí
a od něhož se velmi mnoho naučil,
a položil důraz na to, že dobrý
sbor musí mít charakteristický
a nezaměnitelný zvuk. Soudí, že
právě tento zvuk přinesl a nadále
přináší Kühnovu sboru skvělá celosvětová ocenění. Při této příležitosti vyjádřil svůj vděk hlavně rodičům dětí ze souboru (v současnosti
jich je ve sboru cca 950), kteří mají
velkou zásluhu na úspěšném působení tělesa.
Protože jak Jiří Chvála závěrem
řekl: „Není jednoduché být dobrým, ale
je opravdu těžké se dobrým dlouhodobě
udržet.“ 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

naše potrava – to všechno je, pravda, pro
naši existenci nezbytné v první řadě. Tahle růže je ale něco navíc. Její vůně
a barva jsou okrasou života, nikoli jeho
podmínkou. Jen dobro může vytvořit něco navíc, a tak musím opakovat, že z květin lze čerpat mnoho naděje.“1) Jen dobro může vytvořit něco navíc, než je
nezbytné. Křesťané vidí v tomto
„dobru“ Boha, Stvořitele nebe i země. Vidí ho jako přejného Tvůrce
dobra a krásy, který nedává jen to nejnutnější pro přežití, ale také „něco
navíc“, aby život nebyl jen přežíváním, ale měl také barvu, vůni a chuť.
Michal Žemlička
kazatel Církve bratrské na Praze 3
1) Doyle, A. C. Vzpomínky na Sherlocka Holmese.
1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1972.

Na koloběžce pro dobrou věc
Sportovně-charitativní projekt Koloběžka Cup je akcí pro všechny,
kteří mají chuť se projet na koloběžce, zazávodit si o atraktivní
ceny a zároveň podpořit Nadaci
Jedličkova ústavu.
Pod patronátem radní pro sport Ireny Ropkové (ČSSD) se v sobotu
9. 6. uskuteční sportovně charitativní projekt Koloběžka Cup. Svou
podporu dětem s handicapem věnujete ať svou účastí v samotném závodě, nebo tím, že si přijdete na Vítkov
užít samotný doprovodný program.
V místě konání bude připraveno zázemí jak pro aktivní účastníky závodů, tak samozřejmě pro fanoušky,
návštěvníky a diváky.
„Veškerý výdělek z projektu bude poukázán k podpoře a realizacím projektů
jako jsou bezbariérová doprava, osobní
asistence, pořízení kompenzačních pomůcek, podpora volnočasových aktivit
pro děti a mladé lidi s trvalým zdravotním handicapem,“ vysvětluje radní
Ropková (ČSSD).

Zahájení Landscape festivalu na Vítkově

Závod odstartuje zpěvačka Olga
Lounová, která závodníky potěší hudebním vystoupením. Pro návštěvníky bez koloběžky bude k dispozici zdarma půjčovna koloběžek.
Zajímavé modely bude možné spatřit v muzeu koloběžek, kde budou
i prototypy, které se nedostaly do výroby. Dále se představí projekt Pohybová gramotnost – Atletika pro
celou rodinu. Děti si tu vyzkoušejí
hod, běh a skok a připravené jsou
i drobné odměny. Těšit se můžete také na osobní setkání s českým
koulařem, bronzovým medailistou
z letošního halového MS, Tomášem
Staňkem.
Závodí se na vrchu Vítkově na trasách 300 m, 1,3 km a 5,2 km podle
věku závodníků. Každý z účastníků
obdrží hodnotný startovací balíček.
Registrovat se k závodu je možné
předem nebo přímo na místě. Více
informací na www.kolobezkacup.cz/
nebo na Facebooku. Partnerem závodu je městská část Praha 3. 
-red-

pod záštitou

pořadatel

spolupořadatel

Praha se v letních měsících stane dějištěm 6. ročníku mezinárodního krajinářského festivalu, který vnese do
veřejného prostoru města více než 50
site-speciﬁc instalací a intervencí předních českých (např. Milena Dopitová,
H3T, Kurt Gebauer, Jiří Kovanda, Jitka Trevisan) i zahraničních architektů
a umělců (např. Lodewijk Baljon, Till
Rehwald, Ilona Németh). Pro letošní
ročník Landscape festivalu s podtitulem „Objevte pražskou divočinu!“
byly vybrány lokality ostrov Štvanice,
Rohanský ostrov, vrch Vítkov a dolní

Žižkov. Právě tyto oblasti by se díky
vhodné revitalizaci měly stát příkladem kvalitního rozvoje městské krajiny a veřejného prostoru. Slavnostní
zahájení festivalu s názvem Eskalace
dobra na Vítkově se koná 21. 6. od 16
hodin. Vystoupí kapely J.A.R., Kapitán Demo a Puding paní Elvisovej.
Ideou festivalu je vytvoření alternativní turistické trasy vůči centru, vzájemné propojení Holešovic,
Karlína a Žižkova a představení potenciálů možných budoucích center
-redspolečenských aktivit. 

Eskalace dobra na Vítkově
ve spolupráci

za podpory

generální partner

hlavní partner

partneři

mediální partneři
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Zastávka v Cetinu
v rámci festivalu Open
House
Ústřední telekomunikační budova Cetinu byla jednou
ze zastávek festivalu Open House Praha, který se konal
během víkendu 19.–20. května a během kterého se
veřejnosti otevřely běžně nepřístupné interiéry známých
budov. Návštěvu Cetinu si podle organizátorů nenechaly
ujít téměř dva tisíce návštěvníků.
Na ochozu věže Cetinu na návštěvníky festivalu čekal parádní výhled na Prahu

T

elekomunikační budova je
stále jednou z výrazných
dominant Prahy a do roku
1978 byla dokonce nejvyšší
budovou v Praze. 85 metrů vysoká
budova byla slavnostně otevřena 3. 1.
1980 a na svou dobu představovala
naprosto ojedinělý stavebně-architektonický počin, a to jak do rozsahu, tak do složitosti. Jednalo se tehdy
o největší budovu v Československu
co do obestavěného prostoru. Unikátní byla nejen pro svou velikost, ale
i použitými technologiemi. Ve své
době byla také největší telekomunikační budovou v Evropě a svým technickým vybavením patřila dokonce

ke světové špičce. Objekt, kterému se
kvůli členitým podzemním chodbám, přezdívalo pražský Mordor, je
tvořen dvěma budovami. Střed budovy, ze které vyrůstá jako samostatná stavba věž, obsahuje obrovské sály
s technologiemi, s kancelářemi
po obvodu. Druhá budova obsahuje
administrativní zázemí a jídelnu. Budova byla vystavěna zejména jako náhrada za již kapacitně nedostačující
mezinárodní ústřednu ve Fibichově
ulici, odkud do ÚTB byly veškeré linky přeloženy. Aby se vůbec budovy
daly napřímo propojit, byl pod Prahou proražen 2 km dlouhý tunel, kte-

trunning.cz, kde najdete také odkaz
na přihlášku. Registrace je možná
i v den závodu mezi 17:45 a 18:45
přímo na Vrchu sv. Kříže (Park Parukářka), startovné je 50 Kč.
Projekt Běžecká škola Prahy 3 je
realizován za podpory Městské části
Praha 3.

Aktuální informace najdete na facebookových stránkách Běžecké
školy Prahy 3 nebo na webu Smar-

Program akce
17:45–18:45 – registrace
18:20 – společné rozcvičení
19:00 – start závodu
20:00 – vyhlášení výsledků 

Národní památník na Vítkově zve veřejnost na aktuální panelovou výstavu
Československé obce legionářské s názvem Bachmač 1918–2018
Stejně jako bitva u Zborova, stal
se i Bachmač významnou bojovou
kapitolou československých legií
v Rusku. Vybojování strategického
železničního uzlu plně nedosahovalo slávy legendárního útoku na zborovských pláních, ale jeho význam
byl v březnu 1918 pro budoucí československou anabázi zcela klíčový. Proto se i bitva u Bachmače stala
jedním ze základů válečné a následně hojně připomínané poválečné tradice. Jak probíhaly přípravy k boji,
samotný střet nebo jak byli vystrojeni a vyzbrojeni českoslovenští legionáři i jejich protivníci, to všechno
se dozvíte na panelech věnovaných
právě této bitvě až do 2. července. 
-red-

Text Katka Maršálová,
foto Radko Šťastný

V nové Parkové čtvrti by lidé uvítali park pro
všechny generace, kavárnu i pekárnu

Přijďte se proběhnout Parukářkou
Ve středu 27. 6. se uskuteční již
třetí ročník Běhu Parukářkou. Závod je určený všem, kteří se rádi hýbou, chtějí se poměřit s kamarády,
či loňským časem, anebo si chtějí
prostě jen zasportovat. Čeká na vás
trať dlouhá 4,1 km, malé občerstvení a pro nejlepší závodníky v mužské
a ženské kategorii hezké ceny.
Od 18:20 proběhne pro zájemce společné rozcvičení pod vedením
trenérů Běžecké školy Prahy 3. Samotný start závodu je naplánovaný
na 19:00.

rý je používán dodnes. Dosluhující
Ústřední telekomunikační budova
dnes stále slouží jako technické zázemí pro telekomunikace. Na začátku
roku 2017 koupil parcelu developer
Central Group, který budovu výhledově zřejmě zbourá. Její údržba je totiž velmi nákladná a budovy a jejich
vybavení je zastaralé.
Návštěvníci mohli při prohlídce
spatřit například sál s technologiemi
– tzv. baterkárnu. Návštěva věže pak
nabídla parádní výhled na Prahu ze
spodního ochozu hlavní věže. 

Podobu budoucí Parkové čtvrti, která má
vzniknout na brownﬁeldu v severní části
Nákladového nádraží Žižkov, představili zástupci společnosti Central Group
veřejnosti v březnu
na radnici Prahy 3.
Současně vyzvali veřejnost k hlasování o preferovaném obsazení
komerčních prostor. Lidé se mohli vyjádřit také k budoucí podobě
velkého parku, který prostoupí část
území a naváže na park Židovské
pece. Z výsledků ankety vyplývá, že
nejvíce žádaná je mateřská školka,
se kterou projekt již počítá, kavárna a pekárna. Velký veřejný park by
podle hlasujících měl obsahovat aktivní prvky pro všechny generace,
tedy například hřiště pro pétanque
a pingpong nebo funkční sochu pro
hraní streetballu či houpačky.
„Zapojení veřejnosti probíhá s velkým předstihem, aby mohly být názory
Pražanů v dalších fázích příprav reﬂektovány. Rozložení komerčních prostor
je zatím ﬂexibilní a umožňuje tak výběr budoucích pronajímatelů či majitelů dle preferencí obyvatel,“ uvedla
výkonná ředitelka Central Group
Michaela Tomášková.
V rámci preferovaných komerčních prostor bylo možné hlasovat
ve třech kategoriích: restaurace, obchody a služby. Mezi restauracemi

by Pražané uvítali kavárnu a pizzerii. Mezi obchody s převahou zvítězila pekárna následovaná prodejnou se smíšeným zbožím. U služeb
převažovaly hlasy pro mateřskou
školku, se kterou projekt již počítá.
Přes 20 procent hlasujících preferovalo i bankomat či ﬁtness centrum.
S plánovanou podobou nové
Parkové čtvrti se mohla veřejnost
seznámit na komentované procházce, která na Nákladovém nádraží
proběhla 25. dubna. Možnost nahlédnout za brány nepřístupného
brownﬁeldu v severní části Nákladového nádraží Žižkov využilo více
než 60 zájemců, které územím provedl hlavní architekt čtvrti Jakub
Cigler. Zodpovídal celou řadu dotazů, především k dopravě v lokalitě.
Skupina účastníků prohlídky se podívala i do míst, která budou sloužit velké šestitřídní mateřské škole.
Školku v hodnotě 60 milionů korun
postaví Central Group na vlastní
náklady a převede ji do vlastnictví
městské části. 
-red-
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Před 550 lety zemřel Martin Lupáč.
Kdo to byl?
Martin zvaný Lupáč též z Chrudimi, kde je po něm nazvána i jedna z ulic, protože v tomto
městě byl delší dobu farářem. I u nás na Trojce máme ulici nesoucí jeho jméno. Připomeňme si,
u příležitosti 550. výročí úmrtí, tuto neprávem opomíjenou postavu našich dějin.

L

upáč byl český náboženský
spisovatel, radikální teolog
a kazatel husitské reformace. Proslul také jako diplomat evropského významu, především svým několikerým působením
na koncilu v Basileji. V roce 1435
provedl úpravu českého znění Nového zákona.
Přesné datum jeho narození neznáme, předpokládá se, že to bylo
někdy koncem 14. století.
Martin Lupáč studoval na pražské univerzitě a roku 1412 se jako
student zúčastnil pálení papežské
buly. Na pražské univerzitě byl jeho
učitelem mimo jiné i Jakoubek ze
Stříbra. V době odpustkových bouří v Praze roku 1412 se mladý Lupáč
zúčastnil studentské demonstrace s alegorickým průvodem metropolí. Byl od počátku stoupencem
utrakvismu s akcentem na pastorační praxi a zastáncem linie svého
učitele.

Utrakvismus

v Prešpurku, dnešní Bratislavě. Lze
konstatovat, že tímto jednáním byla
odstartována jeho nepřehlédnutelná diplomatická kariéra. V květnu
1432 se zúčastnil jednání s vyslanci
Basilejského koncilu v Chebu, kde
byl přijat tzv. Chebský soudce. Byl
významným členem hlavní delegace

Zikmund Korybut zvaný Korybutovič
(asi 1397–1. 9. 1435)
Syn litevského velkoknížete Dimitrije
Korybuta a rjazaňské kněžny Anastázie. Na jaře 1422 byl kníže Korybut,
„požádaný král český“, vyslán do Čech
svým strýcem, velkoknížetem Vitoldem
Alexandrem jako „správce Království
českého a Markrabství moravského“.
V čele vojska překročil hranice zemí Koruny české a v květnu byl přivítán v Praze. Korybut po příjezdu jmenoval nové
radní na Starém i Novém Městě. Tím
byla vytvořena společná samospráva Prahy, sjednocená rovným počtem
konšelů v obou městech.
Na počátku roku 1427 se přiostřila situace v Praze, proti Korybutovi se vytvořila i opozice, většinou ze Starého
Města. Bylo totiž prozrazeno, že kníže na sněm svolaný do Prahy rozesílá glejty i katolíkům. Neklid Korybut

předvídavě vyhodnotil, a hejtmana
Jana Rozvodu ze Stakor a podkomořího Svojše ze Zahrádky pověřil,
aby informovali Hynka Kolštejnského
a Jana Smiřického, a ti se měli dostavit do Prahy v čele svých vojenských
oddílů. Rozvoda i Svojše však byli věrní kališníci, kteří o tom uvědomili staroměstské opozičníky a Rokycanovy přívržence. Martin Lupáč předložil důkazy
o Korybutových „zrádných rejdech“.
Rozhořčení utrakvisti Korybuta zatkli
a byl tajně v noci převezen na hrad
Valdštejn. Když Korybut zjistil, že jeho
„pražská“ politika nemá perspektivu,
stal se postupně přívržencem táborské strany. Zemřel za podivných okolností v žoldu Řádu německých rytířů
po prohrané bitvě proti Polsku u Wilkomierze v roce 1435. 

Jarní husitská ofenzíva v r. 1421
zavála Martina Lupáče do Chrudimi ve východních Čechách. V dubnu 1427 se s Lupáčem setkáváme už
zase v Praze, kde se stal spolu s Janem Rokycanou iniciátorem svolání obce Starého Města pražského
na náměstí, jež vyústilo ve známé
události související s příklonem Korybuta ke katolické straně. Lupáč
koňmo projížděl pražskými ulicemi
a vyhlašoval veřejně Korybutovu
zradu a jeho tajnou korespondenci
se Zikmundem. Tyto události pak
vrcholí internací Korybuta na hrad
Valdštejn a vypovězením konzervativních mistrů z Prahy. Roku 1429
se Lupáč spolu s Prokopem Holým a Petrem Paynem zúčastnil památného jednání se Zikmundem

a též se podílel na jednáních s koncilem v Basileji. Jako vyslanec husitských Čech se Martin Lupáč ještě
dvakrát v letech 1433 a 1434 v Basileji, prostřednictvím svých diplomatických aktivit, setkává s lidmi
a událostmi, které tvořily tehdejší
velkou evropskou politiku.
Do Basileje se vypravila delegace v čele s Prokopem Holým, Janem
Rokycanou (hájil artikul o přijímání podobojí i pro laiky), Oldřichem
ze Znojma (artikul o svobodném
hlásání slova božího), Petrem Paynem zvaným Engliš (artikul o zákazu světského panování církve),
Mikulášem z Pelhřimova (artikul
o potírání veřejných hříchů) a Martinem Lupáčem.

Hlavní jeho jednání v Basileji bylo v lednu 1434, kdy jménem
celé země se sám odebral ke koncilu. Svou řečí 16. února pobouřil
koncil žádostí, aby přiměl všechny obyvatele Království Českého
a markrabství Moravského přijímati pod obojí způsobou. Hned
po své řeči se vrátil do Prahy.
Zde na sněmu o sv. Janu byl zvolen, společně s Rokycanou, jako
zástupce kněží v zemské poselství, vypravené do Řezna k jednání s císařem Zikmundem. V červenci 1435 se účastnil jednání se
Zikmundem v Brně. Téhož roku
21. října byl zvolen za biskupa spolu s Václavem z Mýta. Jako biskup
a Rokycanův sufragán se zúčastnil slavného prohlášení kompaktát
na jihlavském náměstí 5. července
1436. V průběhu času, kdy se císař
Zikmund obrátil proti Rokycanovi
i Lupáčovi, Rokycana musel opustit Prahu, Lupáč odešel z Chrudimi a stopa o něm mizí na několik
let.

Hádání o kompaktátech

Utrakvismus, umírněný husitismus,
jehož stoupenci se označovali jako
utrakvisté či kališníci, je křesťanská konfese, která vzešla z české
reformace (resp. husitství) a trvala
až do rekatolizace po bitvě na Bílé
hoře. V 15. století byl dominantní vírou v Čechách a silné zastoupení měl
i na Moravě. Utrakvisté se ovšem
vždy považovali za plnohodnotnou
součást nerozdělené katolické církve. Označení utrakvismus pochází
z latinského sub utraque specie, čili
pod obojí způsobou, což odkazuje
na hlavní sebeidentiﬁkaci utrakvistů.

V roce 1448, opět spolu s Janem
Rokycanou, se podílel na vzniku
tzv. „dolní konzistoře“, pro níž se
stala základem Týnská fara.
Jihlavská kompaktáta, husitský program, potvrzený jihlavskou
smlouvou z roku 1436 a podepsaný Basilejským koncilem, jsou věrolomně zrušena papežem Piem II.
Na tuto skutečnost reaguje po roce
1450, kdy začal působit jako kališnický farář v Klatovech a napsal
v roku 1452 mj. traktát brilantně
hájící kompaktáta proti italskému
ﬁlozofovi a teologovi Mikuláši Kusánskému. Martin Lupáč se jako
volený biskup husitský zúčastnil
s Rokycanou téměř všech vážnějších jednání církevně politických
a z mnohých jeho výkladů a polemik na obranu kalicha vyniká
traktát, nazvaný v originále Super
responsis Pii pape (K odpovědi papeže Pia) a Contra papam. Břitká

ﬁlipika má dvě části. Prvá je věnována vzniku jihlavské smlouvy a teprve na konci se zmiňuje o zrušení
kompaktát. Druhá rozebírá hlavní
papežovy výroky, pronesené k poslům Jiříka z Poděbrad (před zvolením Jiřího z Poděbrad českým
králem v roku 1458 měl Martin Lupáč velkou zásluhu na Jiřího úspěšné volební kampani). Proti atakům
Hilaria Litoměřického, konvertitovi
od utrakvizmu ke katolictví a administrátorovi horní konzistoře, hájil
kalich spisem Contra sex adversarios (Proti šesti odpůrcům) z roku
1465. Zasvěceností autora stává se
tak „Hádání“ důležitým dokumentem husitských dějin.
Jihlavská kompaktáta uzavřela vrcholnou fázi husitské revoluce
a zároveň otevřela prostor pro další
etapu, jejím cílem byla konsolidace
země po husitských válkách a uvedení dědictví revoluce do praktického života. V hospodářsky rozvrácené a nábožensky rozdělené zemi to
nebyly vůbec snadné úkoly.
V té době se přiklonil Martin Lupáč k nově vznikající Jednotě Bratrské a jí se přidržel až do smrti, ač
zůstal vždy knězem kališnickým.
Byl asi nejtolerantnější muž
v 15. stol. u nás, hájil názor ze všech
husitských teologů nejmodernější, patřil k vynikajícím polemikům
své doby, bohužel však ze všech nejméně známý. Zemřel před 550 lety,
20. dubna 1468. 
Jan Dvořák

Basilejská
kompaktáta
Též Jihlavská kompaktáta, jsou výsledky ujednání mezi Basilejským
koncilem a zástupci husitských
Čech a Moravy z let 1433 až 1435
a byla potvrzena v Basileji v červenci roku 1436. Jejich nejdůležitějším
bodem bylo přiznání nároku na přijímání z kalicha pro všechny příslušníky utrakvistických frakcí církve.
Kompaktáta byla vyhlášena v Jihlavě, ale jejich šiřitelé se hlásili k podpisu usnesení Basilejského koncilu, které podepsali papež Evžen IV.
a císař Zikmund Lucemburský. Část
textu v češtině a v latině hlásají dvě
kamenné „Kompaktátní desky“ jež
byly osazeny na zeď kaple Božího Těla na Karlově náměstí v Praze.
Tyto úmluvy mají význam i pro všechna následná evropská protestantská
hnutí, která přijala za jeden ze svých
základních požadavků a odlišností
oproti Římu původně husitské přijímání pod obojí způsobou. 
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Čarodějnice letos proběhly bez ohně
Na Pražačce se 30. dubna, tak jako každý rok, chystaly čarodějnice ke svému sletu. Letos se ale
musely obejít bez tradičního ohně.

K

vůli přetrvávajícímu suchu platil v Praze v pondělí 30. dubna večer zákaz
rozdělávání ohně na rizikových místech včetně parků, kde
se tradičně na konci dubna pálí čarodějnice. Pořadatelé čekali na srážky marně a přichystaná vatra tak zůstala nezapálená. Zákaz rozdělávání
ohně platil v oblastech vyššího rizika
požáru. Zapalovat ohně nesměli ani
pořadatelé velkých akcí, kterých se
účastní hasiči a jejichž konání povo-

lila městská část. Mluvčí magistrátu
Vít Hofman řekl: „Zákaz pálení ohňů se
vztahuje například na lesoparky, parky či
zahradní porosty. Tedy místa potenciálního vzniku požáru.“ Za porušení zákazu
hrozila pokuta až sto tisíc korun.
Pořadatelé akce doufali, že během odpoledne či večera Český
hydrometeorologický ústav výstrahu platící do odvolání před nebezpečím požárů zruší, a tím pádem
přestane platit i zákaz vydaný
magistrátem. Nestalo se, nezaprše-

lo, ale i tak si přítomní poslední
dubnový večer nenechali pokazit.
„Minulý rok přilákala Žižkovská čarodějnice mnoho rodičů s dětmi, které si
odpoledne plné her a pohody moc užily.
Věřím, že ani letos tomu nebude jinak,“
zvala na akci starostka Vladislava
Hujová (bez pol. přísl.)
V kempu Pražačka byl přichystán program pro děti i dospělé,
který začal od 15 hodin. S Honzou
Onderem si mohli zájemci vyzkoušet čarodějnický tanec, nechybělo

samozřejmě ani divadlo, čarodějnické
dílny,
chůdaři,
masky
v nadživotní velikosti) nebo oblíbené malování na obličej. Spousta
kvízů, sportovních úkolů a legrace
čekala na všechny během kouzelného odpoledne na Pražačce.
A od 20 hodin se dočkali všichni
fanoušci Marka Ztraceného, který
svým koncertem bezohňové čarodějnice uzavřel. 
-redFoto Pavel Šmída
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Starostka Vladislava Hujová pozvala na pódium nejhezčí masky
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