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sloupek
Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že se konečně 
podařilo spustit privatizaci panelo-
vých domů, bych využil této příle-
žitosti k  vysvětlení několika faktů. 
K významnému zpoždění celé pri-
vatizace došlo především proto, 
že městská část musí postupovat 
v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách a průběh a délka výbě-
rových řízení na  zhotovitele oprav 
jednotlivých domů byla ovlivněna 
faktem, že se do výběrových řízení 
hlásilo v některých případech i přes 
třicet zájemců. Další negativní dopad 
na zahájení privatizace měl fakt, že 
po dokončení oprav se protahovala 
kolaudační řízení z důvodu nových 
požadavků ze strany státních orgá-
nů a TSK. Přes všechny tyto peripe-
tie se ale nakonec podařilo v červnu 
schválit první část bytů v panelových 
domech k privatizaci. Po  rozsáhlé 
diskuzi jak mezi zastupiteli, tak i ob-
čany, především z  řad stávajících 
nájemníků privatizovaných bytů, se 
většina zastupitelů přiklonila k po-
kračování privatizace za stávajících 
pravidel, tzn. nerozšiřovat pravidla 
o  možnosti dalších slev. K  tomu 
nás vedlo především přesvědčení, 
že prostředky, které městská část 
z privatizace získá, není možné dále 
ponižovat, protože budou sloužit 
zejména k  investicím do veřejného 
vybavení (parky, školky) a budou tak 
využity ku prospěchu všech obyva-
tel naší městské části. Domníváme 
se, že pravidla privatizace, tak jak 
jsou v současnosti nastavena, op-
timálně vyvažují jak zájem občanů, 
kteří jsou oprávněni privatizovat, tak 
ostatních občanů, kteří budou mít 
z  privatizace prospěch z  násled-
ných investic do veřejných prostor 
a vybavení. Rád bych také na tomto 
místě ujistil všechny stávající nájem-
ce v bytech určených k privatizaci, 
že pokud o privatizaci nebudou mít 
zájem, nemusí dělat vůbec nic. Dál 
budou bydlet v  nájmu v  bytech, 
které zůstanou v majetku městské 
části za  nájemné, které stanovu-
je městská část a které jistě nikdy 
nebude dosahovat úrovně běžného 
komerčního nájmu. Na úplný závěr 
bych všem popřál klidné a pohodo-
vé léto, co nejméně stresu a starostí.

Jan Materna (TOP 09)
místostarosta

Máme nového starostu 
V Praze 3 vznikla nová koalice ve složení Koalice pro 
Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL, Svobodní), ČSSD, TOP 09 
a Volba pro město, novým starostou byl zvolen 
Alexander Bellu (ODS). 

Jen pár měsíců před komunál-
ními volbami se zastupitel-
stvo na svém jednání 12. červ-
na rozhodlo k obměně Rady 

městské části. Stalo se tak z důvodu 
vystoupení bývalé starostky z TOP 
09 a vypovězení koaliční smlouvy ze 
strany Volby pro město.

Hned v úvodu jednání zastupitel-
stvo v tajném hlasování velkou větši-
nou hlasů odvolalo z funkce starost-
ku městské části Vladislavu Hujovou 
(Nezáv.) a radní pro školství Jarosla-
vu Sukovou (Nezáv.). Vzápětí na své 
funkce v radě rezignovali místosta-
rostka Lucie Vítkovská zodpovědná 
za dopravu a radní Michal Papež 
(oba ODS). 

V následující tajné volbě byl po-
hodlnou většinou hlasů zvolen sta-
rostou Alexander Bellu (ODS), mís-
tostarosty pak Lýdia Říhová 
(KDU-ČSL) odpovědná za školství 
a Tomáš Mikeska (STAN), který 
bude mít na starosti územní rozvoj 
a vnější vztahy a komunikaci. Dále 
byli do rady zvoleni Mojmír Miku-
láš (Svobodní) pro rezort dopravy 
a nebytových prostor a Radek Hlavá-
ček (ČSSD), který se bude zabývat 
kulturou, oblastí turistického ruchu 
a ochranou památek. 

Dosavadní koalice TOP 09, ČSSD, 
ODS a Volba pro město tak byla nově 
posílena o KDU-ČSL a Svobodné, 
kteří ve volbách kandidují společně 

s občanskými demokraty jako Koalice 
pro Prahu 3. Nově se součástí koalice 
stalo i hnutí STAN, které jde do voleb 
společně s TOP 09.

Nová koalice přijala program pod 
názvem „Plán jistoty pro Prahu 3“, 
v němž si vytyčila jako priority 
do podzimních komunálních voleb 
témata: dokončení privatizace bytů 
dle harmonogramu, stabilizaci roz-
počtu, zvýšení bezpečnosti, posílení 
klíčových veřejných služeb a lepší do-
pravu a územní rozvoj. První dva 
body již na minulém zastupitelstvu 
splnila a nyní se soustředí na temati-
ku bezpečnosti.

str. 11

„Šťastným houslistou
je ten, kdo v sobě 

najde vášeň“ 

říká Ivan Ženatý

Výstavbu 
v Jeseniově bude 
řešit jiný úřad
O  plánované výstavbě na  pozemku 
v Jeseniově 36, kde se nachází proble-
matický objekt bývalých studií České-
ho rozhlasu, bude s největší pravděpo-
dobností rozhodovat stavební úřad jiné 
městské části. Stane se tak na základě 
námitky účastníka řízení. Územní řízení 
se protáhne. 

Více na str. 3

Praha 3 ocenila 
nejlepší pracovníky 
ve školství
Dvacet osm nejlepších pedagogů 
a  škol  ních zaměstnanců převzalo za 
svou náročnou práci, která se stala je-
jich životním posláním, ocenění Diplo-
ma Comenianum 2018 od  městské 
části Praha 3.

Více na str. 9

Připomínky k návrhu 
Metropolitního plánu 
lze podávat do 26. 7.
K  návrhu nového Metropolitního plánu 
posílá městská část Praha 3 jeho zpra-
covateli 51 připomínek schválených za-
stupitelstvem.

Více na str. 12
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Zrekonstruovaný bazén na Pražačce s novými atrakcemi láká hlavně rodiny s dětmi    Foto Radko Šťastný 
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Praha 3 zve na 
rekonstrukci 

bitvy na Vítkově 
14. července
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zpravodajství

Záštity nad akcemi
Na jednání Rady MČ byla schválena 
záštita místostarosty Davida Gregora 
nad akcí „Festival ájurvédy 2018“, 
který se bude konat 3.−5. srpna 
2018 v Atriu na Žižkově, a nad akcí 
„Fotbalový turnaj pro děti“, který pro-
běhne 1.  července 2018 a  je určen 
pro dětské týmy ze sociálně znevý-
hodněných rodin. 

Noví ředitelé školských zařízení
Radou MČ bylo schváleno jmenování 
pana Mgr.  Tomáše Sommera 
do funkce ředitele příspěvkové orga-
nizace Základní škola, Praha 3, nám. 
Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 s účin-
ností od 1. srpna 2018 a paní Pavly 
Mervartové na  pozici ředitelky pří-
spěvkové organizace Mateřská ško-
la, Praha 3, U  Zásobní zahrady 
6/2697 taktéž s účinností od 1. srpna 
2018.

Navýšení kapacity strávníků
RMČ schválila navýšení kapacity 
školní jídelny příspěvkové organizace 
Základní škola a  mateřská škola, 
Praha 3, Chelčického 43/2614 o 70 
strávníků, a to z důvodu zvýšení po-
čtu žáků. 

Memorandum o spolupráci
RMČ schválila podepsání memoran-
da s MČ Praha 2 v oblasti energetiky, 
které se zakládá na sdílení informací, 
zkušeností a  dobré praxe na  cestě 
ke  smart city. Cílem MČ je snížení 
spotřeb energií vynakládaných 
na provoz úřadu městské části a pří-
spěvkových organizací zřízených 
městskou částí, kterého bude dosa-
ženo nastavením jednotného efektiv-
ního systému řízení spotřeb energií.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
12. 6. 2018

Změny v obsazení Rady MČ
Na zasedání Zastupitelstva MČ byla 
z funkce odvolána starostka Vladisla-
va Hujová a radní Jaroslava Suková, 
ZMČ dále přijalo rezignaci místosta-
rostky Lucie Vítkovské a radního Mi-
chala Papeže. Do funkce starosty byl 
ZMČ zvolen Alexander Bellu, 
do funkce místostarostů Lýdie Řího-
vá a Tomáš Mikeska, do funkce rad-
ních Mojmír Mikuláš a Radek Hlavá-
ček.

Schválení privatizace
Na Zastupitelstvu MČ bylo schváleno 
do  prodeje 151 bytových jednotek, 
a  to v  domech Ostromečská 3, 5 
a Jeseniova 15, 17, 25, 37, 39, 41.

Schválení závěrečného účtu
Zastupitelstvo MČ na svém zasedání 
schválilo závěrečný účet městské 
části Praha 3 za rok 2017 a zároveň 
účetní závěrku městské části Praha 3 
za rok 2017.

Připomínky k Metropolitnímu plá-
nu
Na jednání ZMČ byla projednána do-
poručení výboru pro územní rozvoj 
a Rady MČ, která se týkala nového 
územního plánu hl. m. Prahy, a byly 
schváleny zásadní připomínky měst-
ské části Praha 3, které budou ode-
slány pořizovateli MÚP.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 

a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahléd-

nutí na odboru občansko-správním, od-

dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 

nám. 9 nebo na www.praha3.cz.

PŘEDSTAVUJEME PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 

Představujeme novou MŠ Třebešín 
Mateřská škola nám. Jiřího z Lob-
kovic se rozšířila o  detašované 
pracoviště. Je jím nová školka MŠ 
Třebešín, kterou postavil deve-
loper v  sousedství rezidenčního 
komplexu Tulipa a následně ji vě-
noval městské části Praha 3. Obě 
školky vede nyní paní ředitelka 
Hana Sekerová.   

Jak nová školka vypadá a  od  kdy 
bude fungovat? 
Mateřská škola je postavena z mo-
dulů. Tři třídy pavilonového typu 
mají každá samostatný vchod, pro-
stornou a slunnou hernu, umývár-
nu a šatnu. Čtvrtý modul slouží jako 
zázemí pro personál a přípravu jíd-
la. Ke školce patří zahrada, kde bu-
dou pro děti připraveny herní prvky 
a pískoviště. Školka ve Zvěřinově 
ulici je obklopena zelení a je z roz-
hodnutí městské části detašova-
ným pracovištěm MŠ nám. z Jiřího 
z Lobkovic. Děti do školky nastoupí 
3. září 2018.

Jaká je kapacita školky? 
Školka Třebešín je postavena pro 60 
předškolních dětí. Zápisy pro školní 
rok 2018/19 do obou školek proběh-
ly na jaře a kapacita školky, 181 dětí, 
je naplněna. 121 dětí se bude v příš-
tím školním roce vzdělávat na MŠ 
nám. J. Lobkovic, kde je 5 homogen-
ních tříd, 4 jsou po 25 dětech a jedna 
menší s 21 dětmi. Na nové MŠ Tře-
bešín se bude vzdělávat 60 dětí roz-
dělených do tří tříd dle věku.

Máte zajištěný personál? 
Do školky již v srpnu nastoupí nové, 
plně kvalifi kované, mladé paní uči-
telky plné elánu. Dvě učitelky bu-
dou vzdělávat děti vždy v jedné tří-

dě. Stravování bude zajišťovat ZŠ 
a MŠ Chelčického z objektu MŠ Že-
rotínova, odkud se budou dovážet 
svačiny i obědy. 

Co naopak hotové není? 
V objektu se udělaly nové podhle-
dy z důvodu vylepšení akustiky tříd, 
během léta bude školka ve spolu-
práci s úřadem Prahy 3 vybavena ná-
bytkem a budou se dolaďovat detai-
ly interiérů. Na zahradu se instalují 
již vybrané herní prvky a pískoviš-
tě. Do školky postupně nakupuje-
me kvalitní a pěkné hračky – Duplo, 
Lego, Igráčky, didaktické pomůcky, 
knihy, a budujeme i technické záze-
mí pro moderní fungování školky.

Podle jakého výukového programu 
budete pracovat? 
Filozofi í naší mateřské školy je spo-

kojené, samostatné a aktivní dítě, 
které vedeme tak, aby se dobře roz-
víjely jeho schopnosti a aby bylo při-
pravené vnímat své okolí a komu-
nikovat s ním. K tomu vytváříme 
podnětné vzdělávací prostředí, zají-
mavé a obsahově bohaté, aby se děti 
u nás ve škole cítily bezpečně a spo-
kojeně. Školní vzdělávací program 
„Duhová kulička nově“ jsme vytvo-
řili dle platných předpisů v souladu 
s podmínkami naší školy a neustále 
na něm pracujeme. Vše, co nás ob-
klopuje je různorodé a barevné jako 
barvy duhy, kterou máme v logu 
školky. Obě školy budou pracovat 
dle tohoto dokumentu. K tomu kaž-
doročně zpracováváme doprovod-
ný projekt akcí a aktivit s různými 
náměty, pracujeme dle 15 vlastních 
projektů zaměřených na předma-
tematickou a předčtenářskou gra-

motnost, sportovní aktivity, poly-
technickou výchovu… Také jsme se 
zapojily do Šablon, projektů MČ 
Prahy 3, a mezinárodního projektu 
na výměnu studentů. V příštím roce 
je již naplánována návštěva studen-
tek z Japonska. Pravidelně jezdí-
me i na školu v přírodě, polodenní 
i celodenní výlety. Pořádáme noční 
školku s programem, dílničky pro 
rodiče a děti, tematické soutěže pro 
rodiče a děti, zpívání u stromečku…  

Fungují pro děti ve školce kroužky? 
Kroužky organizované agenturami 
nemáme. Preferujeme aktivity ve-
dené učitelkami, které si je pro děti 
připraví. Pro předškolní děti máme 
kroužek „Předškoláček“ a na MŠ 
Lobkovicova i „Keramika pro děti“. 
Při přípravě aktivit na Třebešín bu-
deme vycházet ze zájmu dětí a mož-
ností učitelek i provozních možnos-
tí. Určitě i zde budou pohybové 
a hudební aktivity a bude do školky 
docházet logopedka.

Školka se prý může pochlubit sol-
nou jeskyní…
Ano, právě jsme ji po dlouholetých 
přípravách vybudovali pro děti ze 
školky. Je pro 15 dětí a každý den 
se v ní vystřídá jedna třída ve dvou 
skupinkách po dvaceti minutách. 
Solnou jeskyni jsme vybavili hrač-
kami a relaxační hudbou a budou ji 
navštěvovat i starší děti z detašova-
ného pracoviště Třebešín. 

Katka Maršálová

MŠ nám. J. z Lobkovic
detašované pracoviště TŘEBEŠÍN
Nám. J. z Lobkovic 23/119, Praha 3
tel.: 778 453 115
www.mslobkovicovo.cz

Rada MČ Praha 3
4. 6. 2018

Starosta Bellu: 
Chceme zvýšit bezpečnost 
a zlepšit situaci v dopravě

Jaký je to pocit, stát se starostou? 
Je to v prvé řadě obrovská zodpověd-
nost, ke které přistupuji s pokorou. 
Po odchodu předchozí starostky Vla-
dislavy Hujové z TOP 09 se rozpadla 
koalice a my měli možnost buď až 
do voleb sedět se založenýma ruka-
ma a dívat se, jak práce na radnici sto-
jí, nebo se pokusit situaci vyřešit. To 
se nám nakonec naštěstí podařilo. 

Co plánujete do  voleb ještě stih-
nout? 
V naší koaliční smlouvě jsme předlo-
žili Plán jistoty, který chceme v tom 
krátkém čase do voleb naplňovat. 
První věc se nám přitom podařilo spl-
nit již na červnovém zastupitelstvu, 
kde jsme prosadili další vlnu privati-
zace městských bytů. Díky ní získá 
151 domácností možnost bydlet 
ve vlastním. S tím souvisí další z prio-
rit, kterou je stabilizace rozpočtu. 
Ten se opožděním privatizace dostal 
do problémů, protože počítal s priva-
tizačními příjmy. Rozpočet proto 
chceme dát do pořádku a zároveň za-
čít chystat nový na rok 2019. Osobně 
se pak chci zasadit o zvýšení bezpeč-
nosti. Zvláště v okolí Olšanské, Jese-

niovy nebo u Nákladového nádraží 
výrazně stoupl počet bezdomovců 
a drogově závislých, se kterými jsou 
spojeny problémy v oblastech veřej-
ného pořádku. Chci proto v ulicích 
Prahy 3 více strážníků městské poli-
cie. Už jsem proto jednal na magis-
trátu s panem radním Hadravou, kte-
rý má bezpečnost na starosti a jsem 
v kontaktu i s ředitelem městské poli-
cie v Praze 3 panem Machoňem. 

Takže tedy hlavně privatizace, fi -
nance a bezpečnost? 
Nejen to. Chceme i posílit klíčové 
veřejné služby. S tím souvisí zaháje-
ní příprav na plánu Školství 2022, 
v rámci kterého chceme posílit do-
stupnost školek. A konečně chceme 
zlepšit i situaci v dopravě. To zna-
mená urychlení rekonstrukce Husit-
ské, kterou nám rozkopal magistrát, 
a dále pak věci s větším přesahem, 
jako je snaha prosadit zahloubení 

Jarovské spojky nebo třeba zajištění 
vedení trasy D přes Žižkov. 

Můžeme se od vašeho starostování 
dočkat, že z Prahy 3 zmizí tzv. Kli-
nika, proti které dlouhodobě vystu-
pujete? 
Celá kauza Klinika je bohužel smut-
nou vizitkou fungování českého 
soudnictví. Soud totiž už na podzim 
loňského roku rozhodl, že má být 
tzv. Klinika vyklizena a její nelegální 
okupace tak má skončit. Klinikáři 
ale podali dovolání k soudu vyšší in-
stance, který výkon rozsudku poza-
stavil a všem zúčastněným tak ne-
zbývá než čekat, jak rozhodne. Toto 
rozhodnutí by mělo přijít v řádu ně-
kolika měsíců a já doufám, že tím 
celý tenhle příběh skončí. 

Jinak hrozí, že se celá věc potáh-
ne ještě bůhví kolik let. V konečném 
důsledku mi na tom přijde nejsmut-
nější, že stát je schopen a ochoten 
popotahovat každého normálního 
občana, když zapomene zaplatit tře-

ba jen korunu na daních. A tentýž 
stát není schopen zjednat pořádek, 
když se pár anarchistů rozhodne 
okupovat cizí majetek. 

A co vám na Klinice vlastně vadí? 
Zhoršuje veřejný pořádek i bezpeč-
nost ve svém okolí. Každý, kdo v je-
jím okolí žije, vám potvrdí, že od té 
doby, co nelegální okupace začala, 
přibyly v jejím okolí útoky vandalů, 
kteří s oblibou sprejují po zdech. Za-
žili jsme to i na radnici, kterou před 
časem někdo posprejoval heslem, 
které se vztahovalo k tzv. Klinice. 
A z poslední doby je tady samozřej-
mě případ Feryna, kdy na tzv. Klini-
ce mělo dojít ke znásilnění dvou 
žen. To už je opravdu vážná věc, 
protože znásilnění je jeden z těch vů-
bec nejodpornějších činů, kterého se 
člověk na člověku může dopustit. 
I proto musí nelegální okupace tzv. 
Kliniky co nejdříve skončit. 

-red-

Hračky do nové školky jsou připravené 

Máme nového starostu
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Výstavbu v Jeseniově bude řešit 
jiný úřad
O plánované výstavbě na pozemku v Jeseniově 36, kde se nachází problematický objekt bývalých 
studií Českého rozhlasu, bude s největší pravděpodobností rozhodovat stavební úřad jiné městské 
části. Stane se tak na základě námitky účastníka řízení. Územní řízení se protáhne. 

Na stavební parcele na mís-
tě zchátralých budov v Je-
seniově společnost WH 
Estate dlouhodobě plánu-

je výstavbu bytového domu. Přes 
všechna souhlasná stanoviska dotče-
ných orgánů si účastníci řízení v mi-
nulosti vyžádali posouzení EIA. Z po-
hledu aktuálně platného zákona pro 
posuzování vlivu na životní prostředí 
je nyní tato stavba pro účely EIA pod-
limitní a posouzení není potřeba. Pro-
to na základě doručených dokumentů 
stavební úřad městské části zahájil 
územní řízení k vydání územního roz-
hodnutí. Během zákonné lhůty začaly 
na úřad docházet námitky proti stav-
bě. „Nejzásadnější námitka, podaná jed-

ním z účastníků řízení, byla o systémové 

podjatosti úředníků městské části Praha 

3,“ informoval vedoucí stavebního 
úřadu Václav Tětek. Námitka napada-
la skutečnost, že stavebník, společ-
nost WH Estate, uzavřel v roce 2016 
s městskou částí smlouvu o vzájemné 
spolupráci, podle níž městská část po-
skytne součinnost k realizaci záměru 

a společnost WH Estate se zavázala 
na svém pozemku umožnit položení 
elektrických přípojek k občerstvení 
v sousedním parku nebo vybudovat 
veřejné schodiště. 

Na základě námitky o podjatos-
ti byl stavební úřad povinen projekt 
předat magistrátu, který jej přidělí 
jinému stavebnímu úřadu, pokud 
tento souhlasí. Zpravidla jde o úřad 

v některé ze sousedních městských 
částí. „Řízení se tak může protáhnout 

do konce roku. Magistrát zatím neroz-

hodl,“ uvedl Tětek. 
Na pozemku, který je určen 

ke stavbě, se nachází zdevastova-
ný objekt, který je dlouhodobě ter-
čem útoků lidí bez domova. A to 
i přesto, že ze strany majitele, policie 
i příslušných odborů úřadu dochází 

k pravidelným kontrolám, jak potvr-
dil vedoucí oddělení krizového říze-
ní Prahy 3 Milan Jančálek. Před zi-
mou došlo k zabednění oken i dveří. 
Přesto v objektu v dubnu opět došlo 
k požáru. „Objekt nelze neprodyšně uza-

vřít. Stavebník objekt zajišťuje tak, jak 

po něm lze spravedlivě požadovat,“ sdělil 
Jančálek, podle nějž bude i přes kon-
troly objekt nadále rizikový, neboť 
přitahuje problematické osoby.   

K demolici stávajícího objektu je 
ale společnost WH Estate ochotna 
přistoupit až poté, co získá příslušná 
povolení k zahájení stavby. I přesto, 
že bylo vydáno povolení k demolici, 
které v červenci nabude právní moci. 
„Demolici, která bude nákladná, budeme 

z logických důvodů provádět na začátku 

výstavby našeho záměru,“ uvedl zástup-
ce investora Jakub Špetlák. Společ-
nost zatím stupňuje opatření, aby za-
mezila vnikání osob. „Situace se zlepšila 

po podání trestního oznámení, místo sle-

dujeme a pokračujeme v dalších opatře-

ních. Nyní zabedníme okna i ve zvýšeném 

přízemí,“ doplnil Špetlák. 

Na místě bývalého zázemí Čes-
kého rozhlasu by měl vyrůst bytový 
dům se 178 byty a ateliéry s 297 par-
kovacími místy. Stavebník v minu-
losti na základě požadavků městské 
části přistoupil na významná ome-
zení. Hmota plánované novostavby 
byla výrazně zmenšena pod úroveň 
sousedního objektu a značná část po-
zemku zůstane nezastavěná, přestože 
územní plán by to umožnil. 

Katka Maršálová

zpravodajství

V minulém vydání jsem sliboval, že 

udělám všechno pro to, abych uklid-

nil situaci na radnici. S radostí vám 

mohu říci, že jsem svůj slib splnil. Po-

vedlo se zvolit nového starostu a pře-

volit radní tak, aby to odpovídalo nové 

situaci, a stabilizovalo tak rozbouřené 

politické vody. Hned, jak byla koaliční 

krize zažehnána, jsme také za pomo-

ci koaličních partnerů z Koalice pro 

Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL, Svobod-

ní), ČSSD, TOP 09 a STAN prosadili 

první bod našeho plánu jistoty, a to 

privatizaci bytů. Umožnili jsme tak 

151 občanům Prahy 3 za férových 

podmínek odkoupit byty do osobní-

ho vlastnictví a současně získanými 

fi nančními prostředky nyní stabilizu-

jeme rozpočet městské části. Máme 

tak první dva sliby splněné a  nyní 

jsem se intenzivně vrhl na  splnění 

toho dalšího, kterým je zlepšení bez-

pečnosti na Praze 3. Mám v plánu 

zvýšit počet strážníků v našich uli-

cích, a proto jsem se sešel a na rad-

nici Prahy 3 pozval magistrátního 

pana radního pro bezpečnost Libora 

Hadravu a na společné setkání chci 

pozvat i  ředitele policie na Praze 3 

pana Machoně. Věřím, že dojdeme 

k řešení, které bude znamenat větší 

pocit bezpečí pro všechny občany. 

Do voleb i po volbách nás čeká ještě 

hodně práce a já udělám vše pro to, 

aby naše Praha 3 vzkvétala a stala 

se tak pro všechny Pražany adresou 

budoucnosti.

Sloupek starosty
Alexandera Bellu

Občané i Praha 3 připomínkují Metropolitní plán
Zastupitelé Prahy 3 na svém červ-

novém jednání schválili 51 připomí-
nek k návrhu Metropolitního plánu 
tak, jak jej k projednání doporučil vý-
bor pro územní rozvoj. Připomínky 
se týkají jak celkové koncepce plánu, 
tak konkrétních lokalit. Plán by měl 
začít platit od roku 2023. 

„Jde o důležitý dokument, který určí 

budoucnost Prahy 3 na mnoho let dopře-

du. Je dobře, že návrh plánu mohou při-

pomínkovat i samotní občané,“ uvedl 
místostarosta pro územní rozvoj 
a komunikaci Tomáš Mikeska 
(STAN). Připomínky k návrhu Met-
ropolitního plánu, jehož zadavate-
lem je město Praha a pořizovatelem 
Institut plánování a rozvoje, mohou 
občané podávat do 26. 7. 2018. Kom-
pletní návrh plánu je v tištěné podo-

bě vystaven k prostudování široké ve-
řejnosti v sále Centra architektury 
a městského plánování (CAMP) 
na IPR Vyšehradská 56 a zveřejněn 
na stránkách pořizovatele i zadavate-
le, kde je též návod, jak připomínku 
strukturovat. Podněty městských čás-
tí mají postavení tzv. zásadních při-
pomínek, které musí zastupitelstvo 
projednávat zvlášť.

Připomínky Prahy 3 směřovaly 
hlavně k ochraně území pro veřejnou 
vybavenost a technickou infrastruk-
turu. Praha 3 též trvá na tom, aby 
územní plán respektoval požadavek 
na vedení metra D přes Žižkov nebo 
na tunelovém vedení městského 
okruhu od Balabenky po Spojovací. 
Více k tématu na str. 12. 

 Katka Maršálová

Představujeme nové členy Rady městské části
Radek Hlaváček (ČSSD)
radní

Vystudoval Práv-
nickou fakultu 
Univerzity Kar-
lovy. V minulosti 
pracoval jako no-
vinář, později na-
stoupil do advo-
kátní kanceláře. 

Působil rovněž při Evropském par-
lamentu a též v oblasti pražského 
školství. V radě bude mít na staros-
ti oblast kultury, cestovního ruchu 
a památkové ochrany.

V období do podzimních ko-
munálních voleb se chce zaměřit 
na prosazení programu Trojka pro 
kulturu, jež by zpestřil nabídku kul-
turních aktivit v městské části pře-
devším pro rodiny s dětmi a pro 
seniory, a rovněž na podporu turis-
tického ruchu v Praze 3.

Tomáš Mikeska (STAN)
místostarosta

Vystudoval obor 
systémové inže-
nýrství. Pracoval 
jako matematik, 
do politiky vstou-
pil až po roce 
1989 jako pravi-
cový, evropsky 

orientovaný člověk. Byl u založe-
ní ODS, ze které odešel do Evrop-
ských demokratů a následně do Sta-
rostů a nezávislých. V letech 1994 až 
1998 byl starostou a v letech 1998 až 
2002 místostarostou MČ Praha 3. 

V nynější funkci místostaros-
ty má v kompetenci územní rozvoj 
a komunikaci s veřejností. Do voleb 
chce prosadit jasnou vizi využití bu-
dovy a území na Nákladovém ná-
draží Žižkov. 

Mojmír Mikuláš (Svobodní)
radní

Dlouhé roky pů-
sobil jako asistent 
auditora a je jedna-
telem společnosti 
působící v oblasti 
zahraničních ne-
movitostí a cestov-
ního ruchu.

Od roku 2014 je zastupitelem 
MČ Praha 3, členem Výboru pro 
územní rozvoj, Kontrolního výboru 
a Komise pro sport a volný čas.

Jako člen rady bude mít na sta-
rost oblast dopravy a také nebyto-
vých prostor.

V nejbližších měsících chce hlav-
ně dohlédnout na rychlé dokonče-
ní rekonstrukce Husitské, podílet 
se na přípravě plánu realizace kři-
žovatky Basilejské náměstí a také 
provést důkladnou analýzu nebyto-
vých prostor a nájemních smluv. 

Lýdia Říhová (KDU-ČSL)
místostarostka

Vystudovala ně-
mecký a ruský 
jazyk. Později 
získala doktorát 
z ruské literatu-
ry. Více než 15 let 
působila ve stát-
ní správě.

Zastupitelkou MČ Praha 3 je 
od roku 2014. Před svým zvolením 
do RMČ působila jako členka Výbo-
ru pro výchovu a vzdělávání a mís-
topředsedkyně Klubu KDU-ČSL.

V RMČ Praha 3 odpovídá 
za školství, mládež, neziskové orga-
nizace a grantovou podporu.

V období před podzimními 
volbami se chce zaměřit zejména 
na dopady reformy fi nancování re-
gionálního školství.

Vizualizace nového objektu Jeseniova 36 Vizualizace WH Estate
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Veletrojka pro všechny generace
Získat přehledně, na jednom místě 
a během jediného odpoledne infor-
mace o pestré nabídce sociálních 
a návazných služeb v Praze 3 měli 
možnost všichni zájemci, kteří na-
vštívili další ročník Veletrojky.

Veletrh služeb se tradičně konal 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Veřej-
nosti se představily desítky organi-
zací zaměřených na služby pro rodi-
ny s dětmi, seniory, zdravotně 
handicapované, pacienty nebo peču-
jící. Na jednotlivých stáncích se lidé 
mohli konkrétně dotazovat zástup-
ců jednotlivých organizací, sbírat in-
formace nebo se jenom zorientovat 
v nabídce, ať již šlo o problematiku 
péče o seniory, pomoc v těžké život-
ní situaci nebo o aktivity rodinných 
klubů.

Pořadatelem veletrhu byla jako 
každoročně městská část Praha 3. 
„Veletrojka je součástí strategie informo-

vání o službách podporovaných měst-

skou částí. Návštěvníkům ukazuje boha-

tost a rozsah služeb, které pro ně na 

Praze 3 v sociální oblasti fungují. Akce 

především nabízí příležitost organizacím 

představit se vlastní formou, ale otevírá 

dveře i užší spolupráci organizacím na-

vzájem,“ vysvětlil účel přehlídky slu-
žeb místostarosta pro sociální oblast 
David Gregor (ČSSD).

Doprovodný kulturní program 
nalákal nejen návštěvníky veletrhu, 
ale i náhodné kolemjdoucí. Ti mohli 
zhlédnout hudební a taneční pro-
gram, vystoupení divadelního sou-
boru Regiment nebo si v rámci au-
torského čtení poslechnout příběhy 
pro děti od spisovatele Pavla Vrány. 
Děti se zabavily na stáncích rodin-
ných klubů, které pro ně připravily 
rukodělné dílničky. Pro hladové 
a žíznivé návštěvníky nechyběly 
stánky s občerstvením. 

Text a foto Katka Maršálová

Senioři na Cecílii
Jeden z nejpříjemnějších způsobů 
jak poznat to nejkrásnější, co his-
torické centrum Prahy nabízí, je 
plavba lodí po Vltavě. Nezapome-
nutelné výhledy na pražské památ-
ky se nabízejí stranou rušných ulic 
v naprostém klidu vodní hladiny. 
Pražský hrad či Karlův most dostá-
vají náhle zcela jinou perspektivu.

V odpoledních hodinách 11. června 
se molo u lodi Cecílie zaplnilo senio-
ry z Trojky, kteří přijali pozvání mís-
tostarostů Davida Gregora a Ivana 
Holečka (oba ČSSD) na okružní 
plavbu po Vltavě. V pohodlí, které 
nabízely prostory parníku, se podí-
vali do centra historické Prahy, 
zhlédli panorama Pražského hradu, 

v odlesku slunce zářila zlatá střecha 
slavné budovy Národního divadla, 
příjemně chladil stín oblouků gotic-
kého Karlova mostu a na skále nad 
řekou se tyčil monumentální Vyše-
hrad s věžemi Kapitulního a farního 
kostela sv. Petra a Pavla. Své kouzlo 
mělo i proplouvání zdymadlem. To 
vše a mnohé další doplněné velmi 
poutavým výkladem průvodce, kte-
rý bavil účastníky po celou plavbu. 

Povedená akce se konala v rámci 
projektu Trojka pro seniory a loď 
Cecílie, která patří k největším plavi-
dlům, které brázdí vodní hladinu 
řeky Vltavy, byla našim seniorům 
důstojným hostitelem. Kdo se zú-
častnil, určitě nelitoval. 

Text Jan Dvořák, foto Martin Hošna

zpravodajství

Praha 3 má první komunitní lednici 
Minimalizovat plýtvání potravinami a pomoci těm, kteří mají nedostatek. To jsou zásadní 
myšlenky, které vedly ke zřízení první sdílené lednice v Praze 3. Projekt „Beze zbytku“ je společnou 
aktivitou městské části a společnosti Samsung.

Nová komunitní lednice 
Samsung je od konce 
června umístěna v Komu-
nitním centru Žižkov, Ko-

něvova 65a. Městská část vybrala 
místo, kde se při pravidelných pro-
gramech denně setkávají senioři, ro-
diny a mládež, ale i příslušníci etnic-
kých menšin. V centru působí šest 
organizací a denně ho navštíví až de-
sítky klientů. Mezi nimi jsou lidé, 
kteří budou chtít komunitní lednici 
plnit, a zároveň takoví, kteří budou 
jídlo z lednice využívat.

„V rámci projektu poskytla společnost 

Samsung k dispozici celkem tři lednice, 

z toho jedna je právě na Praze 3. Rádi by-

chom prostřednictvím komunitní lednice 

propojili jednotlivé komunity v nejbližším 

okolí. To, co jednomu přebývá, si jedno-

duše vezme ten, kdo to potřebuje,“ říká 
místostarosta městské části David 
Gregor (ČSSD), který nápad sdílené 
lednice dovedl k realizaci. „Nejsme 

lhostejní k obrovskému množství potra-

vin, které se každoročně vyhodí. Věříme, 

že tento projekt alespoň v daných lokali-

tách pomůže,“ doplnil Seung Joo 

Shin, prezident společnosti Samsung 
Electronics Czech and Slovak, která 
projekt iniciovala. 

Průměrný Čech podle statistiky 
vyhodí každoročně do koše kolem 

80 kg jídla v hodnotě 20 tisíc korun. 
Zároveň se ale rozšiřuje skupina lidí, 
kteří si nemohou dovolit kupovat 
kvalitní potraviny. Do této skupiny 
patří hlavně senioři, ale i matky sa-

moživitelky. Jednou z možností, jak 
předcházet plýtvání potravinami 
a zároveň pomoci těm, kteří jich ne-
mají dostatek, je jejich sdílení. Pro-
jekt Samsung Bezezbytku je založen 
na principu dárce – místní koordiná-
tor – příjemce. Každý může do ledni-
ce vložit cokoliv, co nespotřebuje 
a co je zároveň před datem spotřeby. 
Typickým příkladem jsou odjezdy 
na dovolené. A kdokoliv další si 
z lednice zase může vzít, co potřebu-
je nebo chce. 

Na obsah veřejné lednice bude 
dbát koordinátor, který bude kontro-
lovat, zda jsou potraviny v lednici 

v pořádku a bez problémů poživatel-
né. Do lednice se nesmí dávat nahnilé 
nebo zkažené potraviny. Všechno jíd-
lo musí být před koncem uvedeného 
data spotřeby. Potraviny musí být 
v originálním balení. Výjimku tvoří 
například ovoce a zelenina. 

Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Místostarosta David Gregor předal lednici k užívání spolu s Terezou Vránkovou, zástupkyní 

společnosti Samsung

Jaké potraviny patří do 
komunitní lednice? 

  uzavřené, balené, originálně 

označené potraviny před datem 

spotřeby

 čerstvé ovoce

  čerstvá zelenina

 čerstvé pečivo

  neotevřené pasterizované mléko

  jogurty

  sýry

 neotevřené ovocné šťávy, džusy

  čerstvá vejce (viz datum 

spotřeby)

  konzervované a neotevřené 

potraviny 

Příklady nevhodných 
potravin

  vařené jídlo z domova nebo 

z jiného necertifi kovaného zdroje

 nepasterizované mléko

 maso

 ryby (vyjma konzervovaných ryb)

  alkohol, či potraviny, které jej 

obsahují 

R
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Nový bazén přilákal více návštěvníků
Venkovní koupaliště na Pražačce se po zimní rekonstrukci otevřelo 1. června. Novinkou je 
prodloužená otevírací doba a více atrakcí pro dětské návštěvníky.

ekonstrukce koupaliště byla 
nevyhnutelná kvůli havarij-
nímu stavu a stále složitější 
údržbě. Nový koncept kou-

paliště má ambici uspokojit co nejšir-
ší vrstvy obyvatel Prahy 3, kam kromě 
kondičních plavců patří také rodiny 
s dětmi, senioři či neplavci. To se zřej-
mě daří, protože jen během prvního 
měsíce od otevření na koupaliště zaví-
talo téměř deset tisíc návštěvníků.

Nové koupaliště je rozčleněno 
na plaveckou, relaxační a rodinnou 
zónu. Snahou bylo přiblížit koupání 
co nejširšímu spektru návštěvníků, aby 
mohli přijít odpočívat, pobavit se 
s dětmi a zároveň, aby měli plavci i na-
dále možnost si zaplavat. Kondiční 
plavci nyní mají k dispozici 4 plavecké 
dráhy o délce 16,7 metru, pro klasickou 

padesátku tedy musejí uplavat o jednu 
délku bazénu víc. Pro kondiční plavání 
je mimo běžnou otevírací dobu navíc 
vyhrazen čas od 6 do 8 hodin ve všední 
dny. „Občané Prahy 3 si zaslouží kvalitní 

relaxační zónu s novým bazénem. Jsem 

rád, že se mi podařilo prosadit, aby se při 

rekonstrukci myslelo i na handicapované 

návštěvníky, jimž je umožněn bezbariérový 

vstup do bazénu,“ uvedl místostarosta 
Ivan Holeček (ČSSD), který má ve své 
gesci investice.

Návštěvníci v nové sezoně mohou 
využívat prodlouženou otevírací 
dobu od 10 do 21:30 hodin ve všed-
ní dny a o víkendu do 20 hodin. Zá-
kladní celodenní vstupné na koupa-
liště činí 140 korun.

Do rekonstrukce a vylepšení bazé-
nu a jeho okolí investovala třetí měst-

ská část 23 milionů korun a 10 miliony 
korun přispělo hlavní město Praha. 

-red-

Další vzdělávací víkend pro pěstounské rodiny
Pod záštitou městské části Pra-
ha  3 zorganizovalo oddělení so-
ciálně právní ochrany dětí odboru 
sociálních věcí ÚMČ Praha 3 na za-
čátku června další vzdělávací akci 
pro pěstounské rodiny. Akce byla 
letos zahájena symbolicky v pátek 
na Den dětí a trvala až do neděle. 
Pro velkou oblibu se vzdělávací ví-
kend konal již po šesté na zámku 
v  Prčicích s  rozlehlou zámeckou 
zahradou a rodinou atmosférou. 

Pěstouni, kteří dlouhodobě pečují 
o nezletilé děti, o něž se z různých 
důvodů nemohou postarat jejich 
vlastní rodiče, si tak ve známém pro-
středí opětovně rozšiřovali své zna-
losti a získávali nové praktické do-
vednosti týkající se nejen pěstounské 
péče o děti. Pravidelné vzdělávání 
pěstounům ukládá zákon. 

V letošním roce se pěstouni se-
tkali s odbornými přednáškami 

na téma „dospívání dětí a manipu-
lativní chování v rodině“ nebo „jak 
zvládat agresi mezi dětmi“. Dalším, 
v současné době velmi významným, 
tématem se stala „mediální výcho-
va a bezpečný internet v rodině“. 
K velké oblibě se také pokračovalo 
v „kurzu první pomoci u dětí“, který 
navázal na kurzy z předchozích ob-

dobí a v letošním roce se ho účastni-
ly i samotné děti, které si mohly vy-
zkoušet resuscitaci na fi gurínách.

Po celou dobu konání akce byly 
přítomny sociální pracovnice Úřadu 
městské části Praha 3, které zabez-
pečovaly průběh akce, poskytova-
ly sociální poradenství a aktivně se 
účastnily dětského programu s dětmi 
v duchu „starých pověstí českých“, 
který stejně jako odborná školení při-
pravila a zajistila nestátní organizace 
Nová Trojka. „Osobně jsem rád, že li-

dem, kteří si vzali děti do pěstounské péče, 

můžeme alespoň trochu touto víkendovou 

akcí odlehčit od jejich starostí a zároveň 

jim pomoci k rozšiřování jejich znalostí,“ 
uvedl místostarosta pro sociální zále-
žitosti David Gregor (ČSSD).

Sami velcí i malí účastnici hodno-
tili v rámci zpětné vazby pobyt pozi-
tivně a chtějí se do zámeckého pro-
středí zase vrátit.  

-red-

Nová místa ve školkách
Kapacita mateřských škol Prahy 3 
se rozroste o 96 míst, která vznik-
nou v MŠ Buková. V květnu tohoto 
roku začaly stavební práce, školka 
bude dokončena již příští rok.   

Původní objekt jeslí sloužil jako 
třítřídní mateřská škola pro 17 dětí 
v každé třídě. Špatný technický stav 
budovy, neekonomický provoz i po-
třeba dále navyšovat kapacitu troj-

kových školek vedla k rozhodnutí 
objekt přebudovat a rozšířit. „Ať již 

v minulosti provázely tuto školku vášně 

a stala se z ní politická kauza, její nová 

podoba rozhodně přispěje k zvýšení kom-

fortu jarovských dětí, které do této škol-

ky příští rok budou chodit,“ uvedl mís-
tostarosta Ivan Holeček (ČSSD), 
který má na starost investice. Nová 
moderní školka bude bezbariérová, 
s vlastní kuchyní a jídelnou, součástí 
bude také rozšířená zahrada s herní-
mi prvky. Část objektu bude mít tzv. 
zelenou střechu a v přízemní části 
bude hrací terasa. Projekt počítá též 
s retenční nádrží, která umožní vy-
užívat srážkovou vodu pro zalévání 
zahrady. Zahrada bude doplněna no-
vými stromy a květinovými záhony. 
Na základě výběrového řízení na do-
budování a rozšíření mateřské škol-
ky byla vybrána Společnost AT – 
Praha 3, vedoucí společnosti je fi rma 
Auböck s.r.o, Boršov nad Vltavou.  

-red-

Miliony z hlavního města pomohou 
k dostupnému bydlení
Praha 3 uspěla s žádostí o 50 mi-
lionovou dotaci z  Fondu rozvoje 
dostupného bydlení. Peníze z fon-
du urychlí opravy a rekonstrukce 
obecních bytů.   

Praha 3 má ve svém majetku 298 
bytů, které nejsou v obyvatelném 
stavu a potřebují rekonstrukci. Prá-
vě pro podobné účely byl před třemi 
lety zřízen Fond rozvoje dostupného 
bydlení na území Prahy, který tvoří 
zejména příjmy z prodeje bytových 
domů. Peníze magistrát poskytuje 
městským částem, které o ně zažá-
dají, na rekonstrukci či výstavbu no-
vých bytů.

Místostarosta Ivan Holeček 
(ČSSD) se zástupcem Správy zbyt-
kového majetku MČ Praha 3 a.s. 
prezentovali problematiku neopra-
vených bytů komisi Fondu rozvo-
je dostupného bydlení. Na prohlíd-
ku bytů pozvali pražského radního 
Radka Lacka, kterého místostaros-

tové Ivan Holeček a David Gregor 
těmito byty provedli.

Fond následně rozhodl o přiděle-
ní 50 milionů korun Praze 3. „Jsem 

moc rád, že se mi podařilo získat fi nan-

ce, které pomohou k bydlení dalším na-

šim občanům, jako jsou senioři, rodiny 

s dětmi, učitelé, policisté, zdravotní sest-

ry a další, pro které je nemožné dosáh-

nout na komerční nájemné v Praze 3,“ 
uvedl místostarosta Holeček. Dotaci 
městská část proinvestuje prostřed-
nictvím vlastní správcovské fi rmy 
SZM MČ P3 a.s. a k tomu přidá 20 
milionů korun z vlastního rozpočtu. 
Opravy bytů v domech v majetku 
městské části a domech SVJ budou 
spočívat ve vyzdění nového bytové-
ho jádra, výměně elektroinstalací, 
výměně ZTI rozvodů a zařizovacích 
předmětů, opravě omítek, výmě-
ně podlah včetně dlažby a obkladů 
a montáže kuchyňské linky včetně 
spotřebičů.  

-red-

zpravodajství

 

 
 
 

ý

Zámek v Prčicích

Foto Radko Šťastný

V  roce 2014 byla věnována pozor-

nost MŠ Vozová, kde byla vymě-

něna okna a MŠ nám. Jiřího z Lob-

kovic, která dostala kromě nových 

oken i  zateplený plášť. V  MŠ Je-

seniova 304 došlo k  modernizaci 

technologie stravovacího zařízení. 

V jeslích Roháčova 38a proběhla re-

konstrukce včetně zateplení pláště 

budovy. Pozornost byla věnována 

i  základním školám. ZŠ Cimburko-

va prošla rekonstrukcí a  byla nově 

vybavena. V  ZŠ nám. Jiřího z  Po-

děbrad došlo k výměně oken uliční 

fasády. 

R

                                                                                                                    

 

 
NÁRODNÍ HÁZENKÁŘI NA ŽIŽKOVĚ ZVOU NOVÉ DĚTI DO SVÝCH ŘAD! 

Hledáte pro své dítě vhodný sport? Přijďte k nám zkusit národní házenou! Děti se naučí 
dynamickému pohybu, mrštnosti, obratnosti, rychlosti a spřátelí se s novými kamarády.  
2x týdně trénujeme, pravidelně hrajeme mistrovská utkání se soupeři z Prahy a Středních 
Čech, účastníme se celorepublikových turnajů a jezdíme na letní i zimní soustředění.  
Přijímáme děti ve věku od 5ti let. První 4 tréninky jsou zdarma. 

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

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

Kateřina Švarcová, tel.: 608 138 685, email: k.svarcova@centrum.cz 
Ladislava Janková, tel.: 603 147 358, email: ladislava.jankova@gmail.com 

WWW.KNHSPOJEPRAHA.CZ 
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zpravodajství

Zažili jsme Itálii, aneb Tutto Italiano 2018 na Trojce 
V  sobotu 16. června proběhl 
na nám. Jiřího z Poděbrad festival 
věnovaný Itálii po  názvem Tutto 
Italiano 2018. Cílem bylo předsta-
vit široké veřejnosti malou ochut-
návku Itálie v různých podobách. 
Příjemnou atmosféru doprovázeli 
zpěváci a sbory; návštěvníci mohli 
ochutnat italské speciality, kte-
ré vyzkoušel i starosta Alexander 
Bellu, jenž nad akcí převzal záštitu.

Letos jste už podruhé mohli u nás 
na Trojce navštívit festival zaměřený 
na region Itálie. Vyhlášená italská 
gastronomie, tanec, vzdělávací work-
shopy a vystavené ikonické skútry Ve-
spa. Festival Tutto Italiano 2018 tu byl 
zkrátka pro celou rodinu.

Všichni víme, že italská vína, sýry, 
ale i fi lmy vždy patřily mezi špičky. 

Letní počasí již přeje venkovním ak-
cím, a tak milovníci Itálie, samotní 
Italové, ale i náhodní zájemci, kteří 

chtěli tuto zemi poznat blíže a z růz-
ných pohledů, se v sobotu sešli na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. 

Itálie je totiž velmi rozmanitá 
a každý region či oblast má svá kultur-
ní, historická i kulinářská specifi ka. 
Gastronomie byla samozřejmě stěžej-
ním tématem celé akce, ale určitě ne 
jediným. 

Dozvěděli jste se bližší informace 
o různých italských regionech a mno-
zí načerpali inspiraci pro své budoucí 
cesty do této oblasti. 

Kdo je módním fanouškem, mohl 
zhlédnout módní přehlídku, zaujala 
také kuchařská show. Zvláštní částí 
bylo taneční vystoupení, kde návštěv-
níci poznali tradiční tanec z oblasti 
Puglie – pizzica a následně i mohli vy-
užít možnost se jej naučit v rámci jed-
noho z workshopů.

Probíhaly rovněž zajímavé soutěže 
o hodnotné ceny. Na své si přišli i mi-

lovníci automobilů a ikonických ital-
ských skútrů Vespa.

Na závěr akce proběhl v žižkov-
ském Atriu koncert italsko-českého 
Gymnázia Ústavní. „Věřím, že tahle 

akce, kterou s Prahou 3 pořádala Společ-

nost přátel Itálie, která v příštím roce 

oslaví již 30 let od svého založení a přímo 

ve svých stanovách má podporu česko-

-italských vztahů na všech úrovních spo-

lečenského života, zaujala svým rozsahem 

návštěvníky všech věkových kategorií,“ 
řekl starosta Alexander Bellu a do-
dal: „Je nám velkou ctí, že akci udělil 

záštitu J. E. Aldo Amati, velvyslanec Ital-

ské republiky v České republice a Giovan-

ni Sciola, ředitel Italského kulturního in-

stitutu v Praze.“ Den tedy měli 
milovníci a zájemci o Itálii opravdu 
pestrý a užili si ho naplno. 

 Text Jan Dvořák, foto Jan Dostál

X. ročník Dnů žižkovského kulturního dědictví slibuje opět zajímavý program na září 
Městská část Praha 3 připravila 
bohatý kulturní program pro děti 
i dospělé a mnoho doprovodných 
akcí. Prostor dostanou hudební 
soubory, ale i zájmové organi-
zace, které podporují kulturu na 
Žižkově.

I v letošním roce pořádáme řadu 
kulturních akcí v návaznosti na 
Dny evropského dědictví (EHD, 
European Heritage Days), který se 
koná již řadu let pravidelně v září 
v celé Evropě. Letos nás čeká jubi-
lejní, a to již desátý ročník. „Cílem 

Dnů evropského dědictví je široké veřej-

nosti zpřístupnit nejzajímavější památ-

ky, Praha 3 je v projektu zapojena dlou-

hodobě,“ zve starosta Alexander 
Bellu. Těšit se můžete konkrétně na 
komentované prohlídky a architek-
tonické vycházky. Ale nebude to 
celé jenom o prohlídkách zajíma-
vých prostor. Městská část připravi-
la také několik doprovodných akcí, 
o kterých vás budeme na webu Pra-
hy 3 pravidelně informovat.

Také letošní program vznikal ve 
spolupráci se širokým spektrem 
kulturních subjektů, z nichž někte-

ré Praha 3 pravidelně fi nančně pod-
poruje formou dotací. Dostanou 
zde tedy možnost představit svoji 
celoroční práci širší veřejnosti. Ná-
rodní téma Dnů evropského dědic-
tví pro tento rok zní „Společné dě-
dictví, společné hodnoty“. U nás na 
Praze 3 akci zahájíme 3. září, tedy 
jako již tradičně prvním školním 
dnem.  Konkrétně v 17 hodin v hos-
půdce U Vystřelenýho oka (U Bo-
žích bojovníků 606/3). Na oslavu 
(nejen) školáků zahraje třeba skupi-
na Sto zvířat. Dospělí se mohou tě-
šit na architektonickou vycházku, 

jejíž účastníci si budou moci projít 
s odborným výkladem Mahlerovy 
sady, starý židovský hřbitov a podí-
vat se na žižkovský vysílač.

Zájemce o urbanismus a měst-
skou architekturu určitě potěší 
Landscape festival, v rámci kterého 
budou moci debatovat s historiky 
architektury a absolvovat několik 
tematických vycházek. 20. a 21. září 
se pak představí v okolí žižkovské-
ho vysílače umělecký soubor 
Spielraum Kollektiv se svojí pohy-
bovou inscenací. Jubilejní ročník 
potom zakončí 15. října v kostele sv. 

Anny koncert pořádaný v rámci Ne-
konvenčního žižkovského podzi-
mu, tentokrát budou na programu 
barokní sonáty a duchovní hudba.

Podrobný program všech akcí 
přineseme na stránkách Radničních 
novin a webových stránkách měst-
ské části. 

 -red-

Merkádo, to byla Latinská Amerika 
na Jiřáku. A letos již popáté!
Ve čtvrtek 31. května a v pátek 1. června se již popáté proměnilo náměstí Jiřího z Poděbrad 
v Latinskou Ameriku. Letošní ročník festivalu Merkádo se rozšířil a poprvé proběhl ve dvou 
dnech. Návštěvníci tak zažili přehlídku trhů s exotickými pokrmy, rukodělnými výrobky a dalšími 
produkty ze zemí Latinské Ameriky. Záštitu nad akcí přijal za městskou část Praha 3 starosta 
Alexander Bellu (ODS). 

Na Merkádu se představilo 
více než čtyřicet prodej-
ců. Kromě nevšedních 
gastronomických zážit-

ků tu byl i hudební a taneční pro-
gram, workshopy a nově i kuchař-
ská show. „Festival Merkádo je největší 

kulturní akcí ve střední Evropě se zamě-

řením na region Latinské Ameriky, kte-

rý se u nás pravidelně koná,“ upřesňuje 
starosta Alexander Bellu. Letošním 
tématem festivalu bylo maso. V rám-
ci připravované kuchařské show se 
mohli milovníci dobrých steaků dí-
vat pod ruce argentinskému šé� u-
chaři, který představil tradiční způ-
sob přípravy jihoamerického masa. 
A nejen pro vegetariány byla připra-
vena ukázka porcování exotického 
ovoce. 

Přímo na místě se podle původ-
ních latinskoamerických receptur 
připravovaly typické pokrmy. Ar-

gentinské steaky ze speciálního ar-
gentinského grilu parilla, peruánské 
anticuchos či kolumbijské taštičky 
empanadas. Byly tu i vybrané bary 
nabízející typické regionální desti-
láty – peruánský nápoj pisco sour, 
brazilská cachaca, mexická tequilla, 
karibské rumy i široká škála jihoa-
merických vín z Chile, Argentiny, či 
Peru.

Na Merkádu byly samozřejmě 
v nabídce nejrůznější produkty, kte-
ré k Latinské Americe patří – od vý-
běrové kávy, koření, cukrovinek, 
ovoce, ryb přes originální oblečení, 
bižuterii, houpací sítě, rukodělné in-
diánské výrobky z Mexika, Ekvádo-
ru či Peru.

Během doprovodného tanečního 
programu se návštěvníci, pod vede-
ním profesionálních tanečníků, učili 
základní kroky salsy, tanga či forra. 
Hlavním lákadlem letošního Merká-

da byla přehlídka brazilské capoeiry 
ve složení několika desítek taneční-
ků. Pro děti byl připraven workshop 
malování s Latin Art Gallery. Hu-

dební program festivalu představil 
řadu latinskoamerických hudební-
ků, mezi jinými mexické muzikan-
ty Mariachi Azteca, mezinárodní ka-

pelu Latino Soul či brazilskou show 
Tam Tam Batucada

Zasloužený odpočinek si potom 
návštěvníci dopřávali v houpacích 
sítích hamacas instalovaných přímo 
v areálu. Odvážnější zájemci se moh-
li nechat tetovat barvivem z amazon-
ské ovocné šťávy plodů jagua. 

Přítomné zaujala i fotografi cká 
výstava „Naši Latinos“ zaměřená 
na příběhy lidí tvořící latinskoame-
rickou komunitu v České republice.

„Merkádo se vždy těší velké ná-

vštěvnosti, je to jedna z nejúspěšněj-

ších kulturních akcí pořádaná v rámci 

Prahy 3,“ uzavírá Alexander Bellu. 
Festival Merkádo tradičně pořádal 
spolek Merkádo, z. s. ve spolupráci 
s městskou částí Praha 3 a akci ofi ci-
álně podpořila velvyslanectví Peru, 
Mexika, Argentiny, Brazílie a Chi-
le. 
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Merkádo otevřel starosta Alexander Bellu

Nabídka italských specialit byla pestrá
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Žižkovská loutka potěší malé i velké hned 
po prázdninách  
Víkend 14. až 16. 9. bude v Praze 3 
ve  znamení třetího ročníku me-
zinárodního festivalu Žižkovská 
loutka. Přijďte se pobavit do Atria 
nebo do KC Vozovna či nově do Žiž-
kovského divadla Járy Cimrmana. 
Do  tajemného světa loutkových 
příběhů vás už s předstihem přive-
de loutková tramvaj, kterou možná 
na Žižkově také potkáte. 

Příspěvková organizace Za Trojku, 
která festival pořádá, se snaží kaž-
dý rok připravit divákům atraktivní 
program, a navíc vždy něco nového. 
Spolu s jedním z partnerů, kterým 
je Dopravní podnik hl. města Prahy, 
teď přichystala pro fanoušky festi-

valu tzv. „loutkovou tramvaj“, která 
bude projíždět Prahou 3 ještě před 
konáním festivalu.

„Až uvidíte na kolejích historickou 

tramvaj s poutačem na Žižkovskou lout-

ku, určitě si nastupte, lístek nepotřebuje-

te. Bude se tam hrát divadlo,“ říká sta-
rosta Alexander Bellu a dodává: „Je 

to taková malá ochutnávka, kterou do-

stanete s předstihem, abyste věděli, že je 

na co se těšit.“

Mezinárodní festival Žižkovská 
loutka si v minulých dvou ročnících 
získal srdce diváků, malých i vel-
kých. Letošní třetí ročník, který se 
bude konat od pátku 14. 9. do nedě-
le 16. 9. se organizace Za Trojku roz-
hodla trochu „přeobsadit“. V tomto 

roce představí divákům trochu jinou 
dramaturgii, než měly dva předcho-
zí ročníky, a to znamená i loutkář-
ské soubory, které zde zatím nehrá-
ly. Kromě nich ale uvidíte opět např. 
známé a skvělé Buchty a Loutky 
nebo Divadlo Lokvar a další. Ze za-
hraničních loutkářů se mohou letos 
diváci těšit na proslulé ruské sou-
bory Medvěd a Jerenduk či Japon-
ce Nori Sawa s jejich legendárním 
Krysařem. Celý program najdete už 
brzy na webových stránkách www.
zizkovskaloutka.cz.

K vidění bude téměř třicet před-
stavení na několika vnitřních a ven-
kovních scénách v areálu Atria 
na Žižkově (Čajkovského 12) a v KC 
Vozovna (Za Žižkovskou vozovnou, 
2687/18). V sobotu večer pak může-
te potkat obří loutky v Žižkovském 
divadle Járy Cimrmana. Kromě vel-
kého výběru přestavení budou k vi-
dění všechny druhy loutek.  Závěsné 
tradiční marionety doplní maňásci 
nebo javajky vedené zespodu, setkat 
se bude možné i s tzv. manekýny, což 
jsou velké, obvykle látkové loutky, 
které herec vodí před sebou. Součás-
tí festivalu budou i výtvarné dílny 
pro děti či unikátní loutková střelni-
ce a několik novinek. Opět nebudou 
chybět ani hudební vystoupení. 

Chcete-li se dozvědět více nebo si 
koupit vstupenky s předstihem, sle-
dujte webové stránky. 

 -red-

Projekt Po stopách „osmiček“ v Praze 3 
chystá program i během prázdnin
V nadcházejících letních měsících 
se můžete těšit na  dvě zajímavé 
akce spojené s významnými udá-
lostmi našich dějin, a to na výstavu 
„1968 Praha 3 – Léta naděje rychle 
pominula…“ v měsíci srpnu a ná-
sledně v září bude zahájena stě-
žejní výstava k stému výročí vzni-
ku ČSR „1918 Žižkov – My, národ 
Československý…“ a doprovodná 
akce „Žižkov slaví vznik Českoslo-
venska“. 

Výstava „1968 Praha 3 – Léta naděje 
rychle pominula…“, další z dopro-
vodných akcí projektu, se dotkne vý-
znamného historického mezníku 20. 
století, kdy 21. srpna bylo politické 
uvolnění během tzv. Pražského jara 
v tehdejším Československu násil-
ně přerušeno invazí vojsk Varšavské 
smlouvy. Výstava, která bude k vidě-
ní v Galerii pod radnicí od 23. srpna 
do 27. září, si dala za cíl připomenout 
některé zásadní události této smutné 
doby v naší městské části. Ne každý 
určitě ví, že pracoviště Čs. rozhlasu, 
ze kterého se povedlo obnovit roz-
hlasové vysílání, se nacházelo v Je-
seniově ulici, nebo že pohřební prů-
vod s rakví Jana Palacha procházel 
i žižkovskými ulicemi a jeho posmrt-
nou masku sejmul žižkovský rodák, 
sochař Olbram Zoubek. Autorem 
výstavy je historik a kronikář naší 
městské části Jan Vlk.

K této události Praha 3 dále chys-
tá na 21. srpna 2018 večer v hospodě 

U Vystřelenýho oka koncert. Vzpo-
mínku na rok 1968 v září ještě doplní 
fi lmová přehlídka v kině Aero. 

Během měsíce září nás pak čeka-
jí oslavy nejvýznamnější „osmičky“, 
a to roku 1918. K tomuto jubileu se 
připravuje v Atriu na Žižkově výsta-
va, jejímiž autory jsou Jan Vlk a Tere-
za Vlková. Výstava vznikla s fi nanční 
podporou Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy a ve spolupráci s řadou od-
borných institucí.

Prologem k výstavě bude dobová 
veselice „Žižkov slaví vznik Česko-
slovenska“, která přenese návštěvní-
ky do podzimu 1918, a to v odpoled-
ních hodinách 5. září U vystřelenýho 
oka. Nenechte si určitě ujít i další 
doprovodné akce spojené s tímto 
výročím, jako například jízdy histo-
rickou tramvají, slavnostní koncert 
k vzniku ČSR v kostele Nejsvětěj-
šího Srdce Páně, koncert k výročí 
vzniku ČSR na nám. Jiřího z Po-
děbrad s doprovodným programem 
„Před sto lety a dnes“, literární ve-
čer věnovaný J. Haškovi a F. Saue-
rovi v KC Vozovna, přednášku Čs. 
obce legionářské a přednášku „Ge-
nerál Rudolf Medek“ v KC Vozov-
na, či komentované vycházky „Váleč-
né a vojenské hroby na Olšanech“, 
nebo vzpomínkovou akci „Konec 
války, jdeme domů…“ a řadu dal-
ších. Veškeré podrobnosti naleznete 
na webu městské části. 
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� e Plastic People of the Universe oslaví 
v srpnu 50 let existence v žižkovském Atriu
Legendární kapela, která je nejdůležitějším představitelem československé undergroundové 

hudební scény už padesát let, se představí publiku 21. srpna 2018 v Atriu na Žižkově (Čajkovského 

12). Diváky na podiu čekají kromě skvělého koncertu s názvem „� e Plastic People of the Universe 

a přátelé“ ještě další překvapení.  

Skupina před dvěma lety čás-
tečně obměnila svoji sesta-
vu. Stávající členové, letitý 
kapelník a klávesista Josef 

Janíček, lídr, saxofonista a textař 
Vratislav Brabenec a bubeník Ja-
roslav Kvasnička k sobě přizvali 
tvořivého baskytaristu Johnnyho 
Judla jr. a vyhledávaného kytaris-
tu Davida Babku. Diváci budou 
mít možnost v Atriu během téměř 
dvouhodinového koncertu slyšet 
nejen klasické známé „plastikov-
ské“ skladby, nově zaranžované ver-
ze starých, dlouhá léta nehraných 
písní, ale i několik novinek.

Kapele do Atria přijde popřát 
i několik přátel a bývalých hráčů. 
Budou to např. Tomáš Schilla, Jo-
sef Bobeš Rössler nebo Petr Placák 
a další. Dojednává se i účast dalšího 
velmi váženého a vzácného hudeb-
ního hosta, jehož jméno zatím nelze 
zveřejnit. 

Starosta MČ Praha 3 Alexander 
Bellu, který je spolu s příspěvkovou 
organizací Za Trojku iniciátorem 
akce, říká: „Nejen že jsou Plastici hu-

dební legendou, která přesahuje hranice 

naší republiky, ale dodnes, po padesáti 

letech činnosti, zde hrají lidé, kteří měli 

významnou roli a zásluhu na tom, že je 

v naší zemi demokracie. A tak se domní-

vám, že nejen diváci by měli zažít něco 

výjimečného.“ A s úsměvem dodává: 
„Zatím nemůžu prozradit, co chystáme. 

Kdo chce zjistit víc, může to 21. srpna vi-

dět v Atriu na vlastní oči.“ 

Příspěvková organizace Za Troj-
ku ještě v tomto roce chystá spolu 
s  e Plasitc People of  e Universe 
(Janíček, Brabenec, Kvasnička, Judl, 
Babka) a Ústavem pro studium tota-
litních režimů několik dalších ucele-
ných programů pro základní i střed-
ní školy. Bude zde nejen hudba, ale 
návštěvníkům se představí i známé 
osobnosti undergroundu.

 e Plastic People of the Univer-
se měli první koncert 2. února 1969.  
Od léta 1969 do jara 1970 působi-
li profesionálně, do konce roku 1973 
mohli veřejně hrát už jen zřídka.  
Kvůli zvyšujícímu se zájmu policie 
pak většinou vystupovali výhradně 
na soukromých akcích undergroun-
dové komunity. Např. na festivalech 
druhé kultury v Postupicích (září 

1974) a v Bojanovicích (únor 1976). 
V březnu 1976 byli všichni členo-
vé uvězněni a obviněni z výtržnic-
tví. Umělecký vedoucí souboru Ivan 
Martin Jirous a saxofonista Vratislav 
Brabenec dostali v září 1976 nepod-
míněné tresty, ostatní hudebníci byli 
z vazby postupně propuštěni bez sou-
du. Proces proti undergroundu měl 
velký ohlas mezi nekonformními čes-
kými intelektuály a významně přispěl 
ke vzniku Charty 77. Skupina v době 
nesvobody pak odehrála už jen pět 
utajovaných koncertů. V zahraničí 
Plastikům vyšla alba Egon Bondy’s 
Happy Hearts Club Banned (natoče-
no 1974, vydáno 1978), Passion Play 
(1978, 1980), Leading Horses (1981, 
1983) a Midnight Mouse (1985, 1987). 
PPU se stali nejdůležitějšími před-
staviteli českého hudebního under-
groundu a také nejznámější českou 
rockovou skupinou v zahraničí. 

 -red-

Saxofonista Vratislav Brabenec 
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Dračí ostrov Na Chmelnici
Děti ze základní školy Chmelnice 
mají nové interaktivní hřiště. Je celé 
z přírodních materiálů a hlavní her-
ní prvky tvoří devět originálních 
dřevěných zvířecích soch, které pro 
hřiště vytvořil řezbář Petr Soudek. 
Ústředním motivem hřiště je dřevě-
ný šlapací drak, který do korýtek 
chrlí vodu, se kterou si děti mohou 
hrát. Interaktivních vodních prvků 
je na hřišti více a dětem dělají v hor-
kých dnech radost.

S nápadem oživit nevyužívanou 
část školní zahrady přišlo vedení 
školy, kterému městská část Praha 3 
vyšla vstříc a připravila a zaplatila 
celý projekt. „Škola se pořád rozrůstá, 

máme v družině 300 dětí, tak jsme rádi, 

že si budou mít kde hrát. Prolézačky 

na zahradě máme, ale tohle je hřiště 

21. století,“ řekl ředitel školy Václav 
Havelka. Odpoledne bude hřiště 
sloužit hlavně školní družině, dopo-
ledne by si na něm mohly hrát děti 
z okolních mateřských škol Na Bal-
káně a Na Vrcholu.

Autor dřevěných prvků, umělec-
ký řezbář Petr Soudek, se práci se 
dřevem věnuje přes 30 let. V jeho 
tvorbě nalezneme nábytek, sochy 
i plastiky. Dřevěné hřiště s vodní ces-
tou, s mlýnky a pumpami v podobě 
houpaček, je jeho autorským ná-
vrhem. 

Text Katka Maršálová, 

foto Radko Šťastný

Zastupitelstvo schválilo privatizaci 
městských bytů
Přestože na programu 23. jedná-
ní Zastupitelstva městské části 
Praha 3, které proběhlo 12. červ-
na, byla opozicí navržena změna 
Souboru pravidel prodeje jedno-
tek v domech ve vlastnictví hl. m. 
Prahy, svěřených městské části 
Praha  3, zastupitelé na  jednání 
navržené změny nepodpořili, a tak 
zůstávají v  platnosti dosavadní 
pravidla privatizace platná od 1. 1. 
2014.

Na zasedání prosadila nově vzniklá 
koalice v čele se starostou Alexande-
rem Bellu (ODS) privatizaci měst-
ských bytů. Díky tomu 151 domác-
ností získává možnost pořídit si 
vlastní bydlení. Podle nově zvolené-
ho starosty Alexandera Bellu se koa-
lici, na rozdíl od květnového zasedá-
ní zastupitelstva, které probíhalo 
ještě pod vedením tehdejší starostky 
Vladislavy Hujové (nezáv.), podaři-
lo prosadit privatizaci bytových jed-
notek, a to v situaci, kdy ceny bytů 
v Praze rapidně narůstají, i když při-
pustil, že privatizace mohla být 
zvládnuta lépe a hlavně rychleji.

Průběh zasedání se nesl v poměr-
ně vzrušené atmosféře a ze strany 
opozice vzešel návrh na změnu sou-
časných pravidel privatizace, který 
předložil Ondřej Rut (Ž(n)S). Jeho 
podstata spočívala v tom, že zájemci 

o koupi bytu by mohli dostat doda-
tečnou slevu za předpokladu, že by 
se zavázali k nemožnosti byt prodat 
po dobu dalších 20 let. Podle jeho 
stranického kolegy Matěje Stropnic-
kého by to bylo vstřícné gesto vůči 
lidem, co si to zaslouží. 

Na akci v hotelu Olšanka, kterou 
svolala bývalá starostka Vladislava 
Hujová den předem, byla z její stra-
ny představena jiná úprava privati-
začních podmínek, kterou však 
na zasedání zastupitelstva už ne-
předložila, protože pro ni nenašla 
dostatečnou politickou podporu.

Diskuse, které se kromě zastupite-
lů zúčastnili i zástupci veřejnosti 
(Roman Bíža, Jiří Novotný, Petra 
Šimralová či Štefan Križo) se točila 
především kolem navrhované ceny 
za metr čtvereční a diskutující se do-
žadovali jejího snížení. K tomu 
předkladatel návrhu místostarosta 
Jan Materna (TOP 09) podotkl: 
„Každá další sleva poškozuje ty občany, 

kteří možnost privatizace nemají.“ 
Privatizace byla nakonec schvále-

na ve své původní podobě a přispěje 
tak ke stabilizaci rozpočtu, což patří 
k jedné z priorit nové koalice ve slo-
žení Koalice pro Prahu 3 (ODS, 
KDU-ČSL, Svobodní), ČSSD, TOP 
09, STAN a Volba pro město. 

-red-

Roboti motivují děti k učení
Osmého června  se proměnila Základní škola Cimburkova v tvůrčí továrnu, ve které během 
zábavného, hracího a v neposlední řadě vzdělávacího dne vznikala řada robotů. Vyškolený 
tým 13 špičkových odborníků společnosti IBM z celého světa zavítal v rámci fi remního programu 
Corporate Service Corps poprvé do České republiky.

Úkolem bylo poskytnout 
poradenství v předem 
domluvených projek-
tech. Odstartovala tak 

téměř čtyřtýdenní mise, při které po-
mohou pracovníci z IBM čtyřem ne-
ziskovým organizacím a pomohou 
dětem stát se motivovanými žáky 
pomocí robotů.

Odborníci z mezinárodního týmu 
společnosti IBM (např. z Indie, 
Austrálie, Malajsie, Filipín či Spo-
jených států) nejdřív dětem krátce 
představili své země a jejich kultu-
ru, a pak se už pustili do společné 
práce. Nejdříve ve skupinách slože-
ných nejvíce z 13 členů stavěli lego 
roboty. Po krátké přestávce se pustili 
i do základů programování konver-
začních asistentů, tzv. chatbotů po-
mocí speciálního zjednodušeného 
programovacího jazyka přístupného 
i pro nejmenší žáky.

Rod Anami, GTS Engineer z Bra-
zílie, člen Corporate Service Corps 
týmu v České republice a koordiná-
tor aktivit v ZŠ Cimburkova program 
přiblížil slovy: „Aktivity pro děti ze ZŠ 

Cimburkova promýšlíme a připravuje-

me se členy Corporate Service Corps týmu 

již dva týdny a je to pro nás velmi osobní 

a emotivní záležitost. Rádi bychom děti 

motivovali k dalšímu studiu. A jsme si jis-

tí, že se od nich také hodně naučíme.“

Děti si kromě programování a sta-
vění robotů trénovaly i svoji anglič-
tinu. V skandinávském Finsku hu-
manoidní roboti připomínající sovy 
s obrazovkami už učí děti angličti-
nu, němčinu a matematiku. V Pra-
ze si je dnes žáci ještě jenom napro-
gramovali, ale kdo ví, třeba příště už 
budou i tady roboti učit.

Corporate Service Corps je glo-
bální program společenské odpo-

vědnosti společnosti IBM, který 
letos slaví 10. výročí. Obdobných 
Corporate Service Corps týmů 
po světě v uplynulých deseti letech 
působilo téměř 300.

Partnerské organizace mají v kaž-
dodenní interakci s IBM Corpora-
te Service Corps týmem možnost 
nahlédnout své aktivity, problémy 
i plány za pomoci nejnověších byz-
nys metodologií.

Kristina Kosatíková, IBM ČR 
Corporate Citizenship, Corporate 

Service Corps manažerka pro Čes-
kou republiku nám k tomu řekla: 
„Chtěla jsem v rámci Corporate Service 

Corps aktivit v České republice připravit 

aktivitu pro děti z rodin, ve kterých vzdě-

lávání není mezi prioritami. Technologie 

a lego roboty jsme zvolili po dohodě s ve-

dením ZŠ Cimburkova, protože si přáli 

akci propagovat něčím pro děti snadno 

pochopitelným. Jde nám o smysluplnou 

interakci s dětmi, jednoduché motivač-

ní vzdělávací aktivity, se kterými pracují 

IBM dobrovolníci po celém světě.“

Ve třech organizacích pracuje 
IBM Corporate Service Corps tým 
na komunikačních strategiích – Ži-
vot 90, Česká alzheimerovská spo-
lečnost a Asociace pro mezinárodní 
otázky. V Agentuře pro sociální za-
čleňování procházejí jejich současné 

aktivity a navrhují jejich vylepšení 
a zefektivnění.

Den s roboty v ZŠ Cimburkova pro-
kázal, že podobné akce mají rozhodně 
svůj smysl a jejich přitažlivá forma děti 
baví. Richard Šťastný, učitel z této ško-
ly, závěrem zhodnotil „robotický“ den 
slovy: „Tuto akci chápeme jako příležitost 

pro naše žáky dozvědět se něco nového z ob-

lasti robotizace a automatizace. Pro děti je 

důležité vše vidět na vlastní oči a nejlépe si 

některé věci i samostatně vyzkoušet. Setká-

ní s odborníky a experty daného oboru je 

může pozitivně ovlivnit při výběru jejich 

budoucího povolání.”

Organizátoři s údivem konsta-
tovali, že očekávali znevýhodněné 
děti, ale přítomní žáci se projevovali 
jako v každé jiné základní škole. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný
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zpravodajství

Praha 3 ocenila nejlepší 
pracovníky ve školství
Dvacet osm nejlepších pedagogů a školních zaměstnanců 

převzalo za svou náročnou práci, která se stala jejich 

životním posláním, ocenění Diploma Comenianum 2018 

od městské části Praha 3. 

Na slavnostním setkání 
v koncertní síni Atria pře-
vzali z rukou bývalé radní 
pro školství Jaroslavy Su-

kové (Nezáv.) ocenění Diploma Co-
menianum nejlepší učitelé a pracov-
níci ve školství. Na návrh svých 
ředitelů a ředitelek si ocenění odnes-
ly učitelky mateřských a základních 
škol, především za aktivní přístup, 
odbornou erudici a spolehlivost. Vy-
znamenána byla i jedna ředitelka, 
Mgr. Eva Minksová z MŠ U Zásobní 
zahrady a ředitel Mgr. Miroslav Šou-
kal ze ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
kteří ve svých funkcích končí.  

Zaplněné Atrium přivítal Petr Bo-
huslav. Na zasedání zaznělo, že spo-
lupráce školských zařízení s radnicí 
je na vysoké úrovni a standard výuky 
na jednotlivých školách se postupně 
vyrovnává a má stoupající tendenci, 
což důstojně reprezentuje celou naši 
městskou část. 

Potěšitelný je rovněž na fakt, že se 
v uplynulém období udělalo mnoho 

prospěšné práce, mimo jiné vzniklo 
cca 400 nových míst v mateřských 
školách. O kulturní předěly slav-
nostního udělování cen se postarali 
žáci Gymnázia a Hudební školy hl. 
m. Prahy pod vedením Michala Rei-
sera. Na úvod přednesli Fugu C-Dur 
J. S. Bacha. 

Potom již z rukou Jaroslavy Suko-
vé a ředitele ZŠ Chmelnice Václava 

Havelky přebírali laureáti svá oceně-
ní. Nejprve byly předány peněžité 
odměny jednotlivým školám, které 
zvítězily v různých soutěžích a poslé-
ze si pro tu svou Diplomu Comenia-
num přicházeli skutečně ti nejlepší, 
kteří si poděkování za péči o nej-
mladší generaci právem zaslouží. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Vítězné projekty jsou o pohřbívání 
a pohybu 
ZŠ nám. J. z Poděbrad s projektem 
Most přes propast času a MŠ Je-
seniova za projekt Školka v pohybu 
jsou vítězi školních soutěží vyhlá-
šených městskou částí. Tématem 
projektové části Poháru starosty 
Hartiga byly projekty zaměřené na 
společenskou výchovu a její pře-
sah do občanské společnosti nebo 
moderní přístupy v polytechnické 
výchově. 

Na projektu Most přes propast času 
se od prosince do dubna podílelo se 
56 vybraných žáků z 3.–8. tříd školy 
nám. J. z Poděbrad. Zapojili se i uči-
telé, rodiče, veřejnost a místní insti-
tuce. Školáci se během projektu se-
známili s historií a současným 
stavem hřbitovů na Praze 3, poznali 
rozličnosti způsobu pohřbívání 
v návaznosti na náboženství i dějin-
né události a v neposlední řadě se 
učili vnímat smrt jako součást našich 
životů. Navštívili Starý i Nový ži-
dovský hřbitov, Vojenské hřbitovy, 
Pravoslavný hřbitov i nejstarší část 
hřbitovů za kostelem sv. Rocha. Vy-

hledávali historické souvislosti, be-
sedovali s hrobníkem Jiřím Kolkou, 
kunsthistoričkou Vlaďkou Hol-
zapfelovou o funerálním umění 
a symbolice, absolvovali přednášku 
Zuzany Povlovské z Židovského mu-
zea, navštívili hroby slavných osob-
ností a seznamovali se s jejich životy. 
Ve sbírce vybrali 7 tisíc korun 
na opravu vzácných náhrobků. 

Projekt Školka v pohybu Mateř-
ské školy Jeseniova 98 se zaměřil 
na rozvoj pohybových schopností 
dětí, které vyzkoušely různé aktivity 
i způsoby relaxace, poznaly sporto-
viště v okolí školy. Projekt je sezná-
mil s olympijskými tradicemi, fair 
play a prospěšností pohybu pro lid-
ské tělo. Během roku se zapojila 
stovka dětí, ale i desítky rodičů. 

Na dalších místech se v projekto-
vých soutěžích umístily ZŠ J. Seifer-
ta a ZŠ nám. J. z Lobkovic. Mezi 
školkami byl druhý projekt MŠ 
nám. J z Lobkovic a třetí MŠ Pražač-
ka. Ředitelé škol převzali za úspěšné 
projekty fi nanční odměnu od měst-
ské části.  Katka Maršálová

Ptačí pítka na Parukářce 
Loni v horkých letních měsících 
zkušebně pověsili pracovníci Čisté 
Trojky při návratu z jednoho ze 
svých pravidelných výjezdů za zne-
škodněním nepořádku v ulicích Pra-
hy 3 jedno ptačí pítko. Tato akce 
byla oceněna mnoha pochvalnými 
reakcemi, a díky ní začala příjemná 
a produktivní spolupráce s keramic-
kým kroužkem, který vede Patricie 
Weinrichová v rámci Rodinného 
a kulturního centra Nová Trojka. 

Letos děti vyrobily pět ptačích pí-
tek a při práci dbaly nejenom na je-
jich estetickou, ale samozřejmě také 
na funkční stránku. První tři pítka 
byla zavěšena v žižkovském parku 
Parukářka, kde se o ně budou i na-
dále starat děti z Nové Trojky spo-
lečně s pracovníky Čisté Trojky. Mís-
ta byla vytipována zástupci Odboru 
ochrany životního prostředí Prahy 3, 
kteří této akci fandí a podobné akti-
vity podporují.

Další dvě pítka byla veřejnosti na-
bídnuta přes sociální média k umístění 
na soukromých pozemcích s tím, že se 
o ně budou noví majitelé starat a pravi-
delně doplňovat. Již nyní je jasné, že 
jedno z nich dostane ZŠ Jeseniova.

Dobrovolnosti se meze nekladou 
a samozřejmě všichni aktéři budou 
rádi, když se k nim připojíte. Ptačí 
pítka na Parukářce jsou volně pří-
stupná, takže klidně do nich dolijte 

ptáčkům vodu, pokud půjdete ně-
kdy kolem. 
 -red-

Pozn.

Pítka najdete, pokud se vydáte z Olšan-

ské nebo Prokopovy ulice po „hlavní“ 

stezce na samý vrch parku. První pítko 

pak potkáte kousek za převýšením vpra-

vo v zalesněné části. Pokračujte dále 

po stejné trase a druhé pítko objevíte vle-

vo za pláckem s grily. Třetí se nachází 

opět cestou po hlavní stezce vpravo pod 

kopečkem nad dětským hřištěm.

DIPLOMA COMENIANUM 2018
 1. Mgr. Eva Minksová, ředitelka MŠ U Zásobní zahrady

 2. Mgr. Miroslav Šoukal, ředitel ZŠ nám. J. z Poděbrad

 3. Denisa Rubková, MŠ Vozová

 4. Alena Štěpánová, MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

 5. Mgr. Gabriela Drábková, ZŠ a MŠ J. Seiferta

 6. Ing. Danuše Sýkorová, ZŠ a MŠ J. Seiferta

 7. Klára Štefková, DiS., MŠ Na Balkáně

 8. Jana Soukupová, ZŠ Pražačka

 9. Bc. Dobromila Vitnovská, ZŠ Lupáčova

10. Mgr. Daniela Práchenská, ZŠ Chmelnice

11. Věra Kantorová, MŠ Libická

12. Alena Svobodová, MŠ Jeseniova 4

13. Mgr. Anna Dvořáková, ZŠ Cimburkova

14. Jaroslava Trubková, MŠ Sudoměřská

15. Monika Šulcová, MŠ Jeseniova 98

16. Magdaléna Šílová, MŠ Waldorfská

17. Petra Hannibalová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

18. Mgr. Zuzana Střeštíková, ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic

19. Markéta Vlková, MŠ Jeseniova 204

20. Kateřina Rokytová, MŠ Na Vrcholu

21. Ivana Netušilová, ZŠ a MŠ Jarov

22. Mgr. Kateřina Petřinová, ZŠ a MŠ Jarov

23. Mgr. Marcela Šífová, ZŠ Jeseniova

24. Štěpánka Buchlová, MŠ U Zásobní zahrady

25. Mgr. Věra Štěpánová, ZŠ a MŠ Chelčického

26. Lucie Vacková, ZŠ a MŠ Chelčického

27. Dana Fiedlerová, MŠ Milíčův dům

28. Světla Vejvodová, MŠ Pražačka

Výrobci se svými díly spolu s pracovníky 

Čisté Trojky
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společenská rubrika

Zájmový klub Hořanská 2
Členové klubu se zúčastnili na konci května dalšího tý-
denního léčebného a poznávacího pobytu v termálních 
lázních Velký Meder na Slovensku. Součástí pobytu 
byla dvouhodinová vyjížďka na výletní lodi po vodním 
díle Gabčíkovo, při které jsme se seznámili s touto vel-
kolepou stavbou a s historií města Gabčíkovo, povýše-
ného na město v roce 2016. Na lodi byl promítnut in-
struktážní fi lm ze stavby přehrady. Nevyplnily se 
představy o ekologické katastrofě, naopak se vrátila eko-
logická rovnováha krajiny, spodní voda a dokonce se 
zde usídlili v okolí i mořští orli, kteří žijí jen na několika 
místech v Evropě. Mohli jsme obdivovat plavební ko-
mory a um našich dělníků, techniků a inženýrů, kteří 
před lety dokázali bez cizí pomoci vytvořit toto gigan-
tické dílo, v té době ojedinělé. Rovněž jsme navštívili 
nekryté termální koupaliště v Topolníkách s léčivou vo-
dou, která se vyrovná účinkům vody v lázních Piešťany. 
Na velkém přilehlém prostranství hostům i zahraničním 
návštěvníkům bazénů zahrál na klávesy a zazpíval náš 
člen Mirek Nesvěcený a sklidil za to velký úspěch. Sou-
částí pobytu byla i beseda o správné výživě a používání 
léčivých bylin, kterou připravila dlouholetá pracovnice 
v tomto oboru paní Blanka Pohořalá.

Počasí nám přálo celý týden, opakování této akce při-
pravujeme v malém rozsahu na měsíc září. Všem, kdo 
přispěl k dobré náladě, moc děkujeme. 

Informace podáme každý čtvrtek v klubu Hořanská 
od 14 do 18 hod. 

 Výbor klubu Hořanská 2, Praha 3, 

foto: Jaroslav Měrka

Praha 3 vítala nové občánky Festival ájurvédy v Atriu

Zájemci o zdravý životní styl budou mít možnost rozšířit nebo prohloubit své 

znalosti o ájurvédu, prastarou nauku, která osvětluje lidem cestu ke zdravé 

mysli a tělu, a to v rámci Festivalu ájurvédy 3.–5. srpna v žižkovském Atriu. 

Návštěvníci se také mohou dozvědět rady a tipy, jak si pomáhat ke zdraví 

kořením, jídlem, dýcháním a cvičením. Třídenní program festivalu je tematic-

ky rozdělen po jednotlivých dnech. V pátek 3. 8. je tématem jóga a ájur-

véda. Ájurvédačárjá Govinda dží společně s Bapuji Kiranem Vyasem z Fran-

cie představí jeden ze základních pohledů na  život a  chování člověka 

v souladu s ájurvédou a potřebami těla. Součástí bude cvičení jógy i před-

náška na téma fi lozofi e jógy. Sobota 4. 8. je věnována ženě, jejímu zdraví, 

průběhu těhotenství včetně předtěhotenské přípravy a početí. Během dne 

opět dojde na cvičení a lekce jógy zaměřené na potřeby žen. Neděle 5. 8. 

bude věnována každému, kdo má zájem žít v souladu s potřebami svého 

těla a přírody. Přednášky budou na téma léčivých bylin, psychologie a zá-

kladů anatomie a fyziologie těla, které jsou základním předpokladem zdra-

vého těla i ducha. Během festivalu bude v Atriu k dostání indické jídlo připra-

vené podle zásad ájurvédy, učebnice a  zajímavá literatura a  speciální 

produkty. Pořadatelem je Ájurvédská Univerzita Praha z. s., ve spolupráci 

s Českou asociací ájurvédy, Velvyslanectvím Indické republiky a dalšími or-

ganizacemi. Záštitu poskytl místostarosta Prahy 3 David Gregor.

Na vítání občánků dne 21. 6. 2018 vystoupily děti z MŠ Sudoměřská. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal místostarosta David Gregor

Na vítání občánků dne 14. 6. 2018 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala bývalá místostarostka Lucie Vítkovská 

Z redakční 
pošty
Vážení páni kolegové,
jako bývalý novinář nemohu než 

poděkovat za Vaši péči o seniory, 

jimž jste v parných, i když poněkud 

předčasných letních dnech – na-

bídli koupání zdarma – pro seniory. 

I  vyslal jsem do  pole svou neteř, 

rovněž seniorku. Ta dostala na slo-

vutné žižkovské radnici nejen infor-

mace, ale dokonce i  kartičku 

na  hodinové plavání v  areálu 

na Pražačce. Přesně jak jste nás, 

čtenáře žižkovského areálu infor-

movali. Háček je ovšem v  někte-

rých podružných detailech – že si 

musíme hodinku plavání vybrat tý-

den předem, a  to pouze pro po-

lední čas, okolo dvanácté, v čase 

největšího vedra. Napodruhé se 

procedura s poutí na rathaus musí 

opakovat. Prý pohyb je pro seniory 

zdravý, jak sdělila úřednice, která 

v noblesní budově Žižkova vydává 

uvedené plavenky. Doufám, že si 

na  toto doporučení vzpomene 

sama, v seniorském věku a za ješ-

tě větších veder, než která prožívá-

me my. Potom následuje pochod 

vzhůru ke koupališti v tom nejskvě-

lejším denním čase, kdy by člověk 

psa nevyhnal. Vskutku v někdejším 

dělnickém Žižkově dar, pozornost 

a  provokace k  nezaplacení. Tedy 

nemohu než poděkovat Vám, kteří 

jste mi tento dar sdělili ve svém lis-

tu, ale také paní starostce a celé-

mu žižkovskému obsazení. Přitom 

se paní starostka a  její personál 

mohla poučit na venkově – ve Sla-

ném si může senior za 300 korun 

pořídit kartičku s možností libovol-

ného výběru času v  délce deseti 

hodin. Inu v  předvolebním čase 

budou mít i senioři možnost uvažo-

vat o své volbě. Moje neteř má vy-

bráno – i když používala městskou 

hromadnou, napochodovala na 

této trati 5500 kroků – i se srdeční-

mi by-passy. Inu vše pro zdraví 

a lepší časy Žižkova.  

Slavomír Ravik

(mimo jiné občan Prahy 3) 

n-

š-

a-

ry 

Výlety pro seniory na rok 2018
Středa 12. 9. Železná Ruda, Černé jezero

Úterý 18. 9. Opočno, Dobruška

Středa 3. 10. Bechyně, Tábor, Klokoty

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

Středa 17. 10. Karlovy Vary, Kyselka, Kadaň

Úterý 4. 12. Adventní Drážďany 

Úterý 11. 12. Adventní Drážďany

Na výlety pro druhé pololetí je možné se přihlásit osobně od středy 
29. 8. 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin v budově ÚMČ Praha 3, 

Seifertova 51, místnost č. 210. Následně v úřední dny mezi 9 a 15 hod. 

u Kateřiny Tůmové, v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost 

č. 210, nebo si můžete místo rezervovat i telefonicky či emailem od 
30. 8. 2018 v pracovní dny na telefonním čísle 222 116 481 nebo na 

email: katerinal@praha3.cz.

Podmínky přihlašování
Zájemce o výlet je osobou starší 65 let s trvalým pobytem na Praze 3. 

Městská část Praha 3 umožní každému zájemci zúčastnit se jednoho 

výletu v daném kalendářním roce. Rezervace výletu je možná telefo-

nicky nebo emailem, ale rezervaci je nutné potvrdit osobně u Kateřiny 

Tůmové, v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210.

Cena výletu
Výlety jsou pro seniory zajištěny zdarma a zahrnují dopravu, vstupy na 

památky, služby průvodce a pojištění osob a úrazové pojištění.

Odhlášení z výletu
V případě, že se zájemce přihlášený na výlet odhlásí méně než 5 dní 

před plánovaným termínem odjezdu, má se za to, že se výletu v da-

ném kalendářním roce zúčastnil a již nemá možnost se v daném roce 

hlásit na jiný výlet.

Prohlídka Žižkovské televizní věže
Senioři a rodiny z Prahy 3 si mohou vyzvednout vstupenky zdarma od 
pondělí 20. 8. 2018 v budově radnice na adrese Havlíčkovo náměstí 

700/9, v prvním patře, kancelář č. 116 vždy pondělí 13–16 a čtvrtek 

9–12 hod.

Každý den v čase od 14:00 do 16:00 se prohlídek účastní také mís-

tostarostové Prahy 3 Ivan Holeček a David Gregor.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A JUBILEJNÍ SVATBY
přihlášky na podzim 2018 posílejte k rukám Petry 

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

„Šťastným houslistou je ten, kdo v sobě 
najde vášeň,“ říká Ivan Ženatý
Houslový virtuóz Ivan Ženatý věří, že kdo nenajde ve svém srdci vášeň pro hudbu, nedojde nikdy 
pravého štěstí. Je jisté, že náš přední šlechtic houslového nástroje dávno přišel na to, jak dojít 
k tomuto cíli. Jeho krystalicky čistá hra si vydobyla mnohé úspěchy nejen na českých pódiích, 
ale i na těch zahraničních.   

Vystoupíte 2. září na Vítkově při pří-
ležitosti oslav výročí založení Čes-
koslovenska. Co podle vás doo-
pravdy slavíme?
Nevím, co slavíte vy, ale zdá se, že už 
v té otázce je obsažena pochybnost. 
Výročí založení republiky, která 
nejenže ve své původní podobě už 
dávno neexistuje, ale která zároveň 
ve všech krizových obdobích selhá-
vala – v konfrontaci s německým fa-
šismem, ruským bolševismem, ko-
munistickým revizionismem, sloven-
ským separatismem atd. Já osobně 
bych při těchto oslavách rád vzpo-
mněl na někdejší myšlenku demo-
kratického státu, který ctí svobodu 
jednotlivce a garantuje právní sys-
tém. Všechny tyto tři kvality dnes 
bohužel krok za krokem ztrácíme. 

Máte už představu, jak bude vypa-
dat program?
Bude obsahovat skladby Dvořáka 
a Smetany, symbolů české hudby, je-
jichž hudba zaznívá vždycky, když 
v Čechách o něco jde. 

Říká se o vás, že jste mohl mít jiné 
povolání. Kdy jste se defi nitivně 
rozhodl pro dráhu houslisty?
Od svého raného dětství jsem věděl, 
že chci vytvářet ten zázrak, který na-
zýváme hudbou. Možná bych mohl 
být úspěšným i v jiných oborech, ni-
koli však šťastnějším. 

Co je podle vás nejtěžší u  malé-
ho začínajícího hráče na  housle? 
Na co by si měl dát největší pozor?
Na počátku je nejdůležitější si hud-
bu, nebo chcete-li housle, zamilovat. 
Jakmile nedojde k tomuto emocio-
nálnímu kroku, stává se celý ten pro-
ces jen útrpným vrzáním bez radosti 
a konce. Ale naopak – najde-li mla-
dý houslista už v počátku ve svém 
srdci vášeň pro to, co vytváří, má šan-
ci být nejen úspěšným, ale i šťastným. 

Byl jste žákem Josefa Suka. V čem 
vás nejvíce ovlivnil?
Mistr Suk byl umělcem ze staré školy. 
Nesmírně pracovitým, poctivým, ori-
ginálním a přitom neokázalým. Byl 
vlídným aristokratem a měl mě rád, 
protože věděl, že na rozdíl od mnoha 
ostatních ctím tytéž hodnoty. 

Psával jste také poezii. Pokračuje-
te v tom?
Píšu jen náhodně a možná budu více 
v budoucnu…   Snažím se ale poezií 
žít a vidět svět nejen v jeho reáliích, 
ale i v představách, jaký by mohl 
být, kdyby. 

Na jaké housle momentálně hraje-
te?

Nástroje z mé sbírky postavili Giu-
seppe Rocca, Jean Baptiste Vuillau-
me a Lorenzo Storioni, díky nadaci 
Harmony z New Yorku hrávám také 
na housle Giuseppe Guarneriho del 
Gesù z roku 1740. 

Do jaké míry mají vliv vzácné hous-
le na výsledný zvuk?
Sebeznělejší nástroj v rukou diletan-
ta bude nelibě skřípat a naopak 
opravdový Mistr dokáže krásně ro-
zeznít i housle za pár korun. Ideální 
přirozeně je, když má profesionál 
k dispozici vzácné nářadí. 

Existují „stradivárky“ lepší nebo 
horší? Nebo jsou nástroje le-
gendárního houslaře dokonalost 
sama…
Tady vstupujeme do labyrintu světa: 
můžete najít velmi vzácné nástroje, 

které jsou tónově průměrné, a nao-
pak velmi znělé housle, které nemají 
valnou cenu. Samozřejmě ideální je, 
když se všechny aspekty – zvuková 
kvalita, technický stav i rodokmen –
dotýkají nejvyšších kritérií. 

Který skladatel je vám nejbližší, 
k  němuž se během života často 
vracíte?
Asi bych si připadal poněkud zchud-
lým, kdybych si vybral jen jednoho 
jediného. Mám dost široký repertoár 
a stále se učím nové skladby. Každý 
den cvičím kromě techniky také Ba-
cha, Paganiniho a části houslového 
koncertu a recitálového programu, 
které mne zrovna čekají. 

Devadesát let uplyne v  srpnu 
od úmrtí Leoše Janáčka, jehož jste 

velkým ctitelem. Plánujete nějaké 
speciální koncerty?
Janáčkově hudbě se věnuju průběž-
ně jako houslista i jako prezident 
Mezinárodního hudebního festivalu 
Leoše Janáčka. Pro mě je „speciál-
ním“ každý janáčkovský projekt, 
protože ta hudba má v kontinuitě 
vývoje 20. století naprosto ojedině-
lou originalitu. 

Janáček vytvořil svůj specifi cký 
hudební jazyk. Co vás na něm nej-
více přitahuje?
Kontrast mezi cudnou jednoduchos-
tí a prudkou disonancí, mezi dlou-
hodechou melodií a zostřelou úseč-
ností. Ten člověk říká věci tak, jak je 
opravdu cítí. Bez příkras, mnohdy 
syrově, ale vždycky pravdivě. 

Jaroslav Svěcený nebo Pavel Špo-
rcl popularizují svým crossoverem 
vážnou hudbu, Václav Hudeček ni-
koli. Jak jste na tom vy?
Všichni se rodíme jako originály, ale 
někteří z nás umírají jako kopie…   
Pro mě je tzv. „popularizace vážné 
hudby crossoverem“ něčím podob-
ným, jako byste pil zteplalé šampaň-
ské z plastového kelímku. Víte, mně 
se líbí krásné, živoucí ženy víc než 
fi guríny ve výkladních skříních. 

Text: Martin Hošna

Foto: Archiv Ivana Ženatého

Ivan Ženatý (*1962) pochází 
z Lomnice nad Popelkou. 
Absolvoval studia na Pražské 
konzervatoři a AMU v Praze. Hru 
studoval i u Josefa Suka. V roce 
1996 přijal nabídku profesury 
na Vysoké hudební škole Carla 
Maria von Webera v Drážďanech, 
kde působil 16 let. Od roku 
2012 střídavě žije v Čechách 
a v americkém Clevelandu, 
kde učí na prestižním 
soukromém Institutu of 
Music. Svou profesionální 
kariéru zahájil Ivan Ženatý 
účastí ve fi nále Čajkovského 
soutěže v Moskvě, po které 
následoval debut s Českou 
fi lharmonií pod vedením Libora 
Peška, vítězství v soutěži 
Pražského jara a laureátský titul 
Mezinárodní tribuny mladých 
umělců UNESCO. V roce 
1990 debutoval Ivan Ženatý 
v Londýně, 1991 v Berlínské 
fi lharmonii a Concertgebouw 
v Amsterdamu, 1994 v Tokiu, 
1996 v New Yorku a Buenos 
Aires. Po celou dobu umělecké 
činnosti je patrná koncentrace 
na souborná díla velkých autorů 
jako jsou Telemann, Bach, 
Mendelssohn, Schumann, 
Schulhoff nebo Dvořák a Grieg 
natočená pro Dorian Recordings 
v New Yorku. Hrál společně 
s Yehudi Menuhinem, Yo-Yo 
Ma, Serge Baudo, Valerijem 
Gergijevem, Andrejem Boreyko, 
Nevillem Marrinerem a dalšími.

     Všichni se 
rodíme jako 
originály, ale 
někteří z nás 
umírají jako 
kopie...

”
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Připomínky k návrhu Metropolitního 
plánu lze podávat do 26. července  
K návrhu nového Metropolitního plánu posílá městská část Praha 3 jeho zpracovateli 
51 připomínek schválených zastupitelstvem. Připomínky mohou do 26. 7. zasílat i jednotliví 
občané. Do připomínkování Metropolitního plánu se může zapojit každý.   

V návrhu Metropolitní-
ho plánu je komplexním 
způsobem vyjádřena vize 
rozvoje Prahy na příš-

tí desetiletí. I pro Prahu 3 je tudíž 
zásadním dokumentem, který určí 
další rozvoj městské části. Plán slou-
ží politikům jako podklad pro roz-
hodování, co a kde lze z veřejných 
peněz vybudovat. Investorům sta-
novuje pravidla, kde se smí a nesmí 
stavět. Vlastníkům garantuje prá-
vo využívat pozemky v souladu se 
schválenými regulativy.

Městská část Praha 3 má k návr-
hu 51 připomínek, které připravil 
Odbor územního rozvoje městské 
části. Následně se nimi seznámil Vý-
bor pro územní rozvoj a byly do něj 
zapracovány připomínky členů vý-
boru. Dokončenou verzi návrhu 
připomínek schvalovali zastupitelé, 
kteří z politických důvodů o někte-
rých bodech týkajících se například 
Nákladového nádraží, pozemků 
na Balkáně nebo městského okruhu, 
hlasovali po jednotlivých bodech. 

Garance pro školy a školky
Připomínky Prahy 3 směřují jak 
ke koncepci návrhu, tak ke kon-
krétním lokalitám. Za klad nové-
ho návrhu lze považovat rozděle-
ní území do lokalit podle struktury 
zástavby a vymezení důležitých ve-
řejných prostranství. Na to nenava-
zuje regulace podle funkčního vy-
užití, jak požaduje stavební zákon. 
Tento zásadní nedostatek se nejci-
telněji projevuje v absenci plošné 
ochrany území pro veřejnou vyba-

venost a technickou infrastrukturu. 
„Městská část opakovaně reklamuje ab-

senci a ignorování plošného vymezení 

koncepčních potřeb veřejné vybavenos-

ti a technické infrastruktury,“ píše se 
v usnesení. Pakliže do návrhu ur-
banistické koncepce nebudou tyto 
základní složky veřejného vybavení 
dostatečně plošně zakotveny, dopo-
ručují zastupitelé pořizovateli další 
práce na takto nefunkčním plánu za-
stavit. V transformačních lokalitách, 
kde dojde k nárůstu obyvatel, chce 
Praha 3 navrhnout do plánu plošné 
vymezení pro veřejnou vybavenost 
dle územní studie. Pokud taková 
není, tak lokality prohlásit za do-
časně nestavební. Plochy pro veřej-
nou vybavenost (školy, školky) pro-
to požaduje Praha 3 vymezit např. 

u transformační plochy Nákladové-
ho nádraží Žižkov. Právě v případě 
NNŽ požaduje, aby rozvoj plochy 
nastavila územní studie, která by 
měla vzniknout do 5 let. 

Okruh tunelem, ne Epopeji
Praha 3 též požaduje v návrhu mini-
malizovat plochy s odkanalizovaným 
povrchem a vsakováním dešťových 
vod do podloží. V další připomín-
ce požaduje závazně doplnit vyme-
zení hranice památkové rezervace 
a památkových zón. Mezi zásadní-
mi připomínkami fi guruje požada-
vek na to, aby jedna z větví metra D 
vedla územím Žižkova, proto Pra-
ha 3 trvá na zachování územní rezer-
vy v polohách budoucí stanice, tedy 
na Chmelnici, uvnitř NNŽ a na Pro-

kopově náměstí. Diskuse se na jedná-
ní zastupitelů vedla kolem možného 
způsobu vedení tramvajové trati skrz 
NNŽ, přičemž v jednom případě by 
mohl vést skrze památkově chráně-
nou historickou budovu, v případě 
druhém ji objet. IPR obě varianty 
připouští jako technicky proveditel-
né a na tom se nakonec shodli počet-
ní většinou i zastupitelé. Pro lokalitu 
Balkánu Praha 3 požaduje zpracovat 
územní studii, která by prověřila lep-
ší pěší i cyklistickou prostupnost úze-
mím. K bodu vystoupil z řad obča-
nů pan Filip Stome, který upozornil 
na fakt, že tyto připomínky nebyly 
projednány se soukromými majiteli 
dotčených pozemků. Z dokumentu 
pro zpracovatele zastupitelé nako-
nec na svém jednání vyjmuli připo-
mínku, že v případě doplňkových 
staveb v lokalitě Vítkova by se moh-
lo jednat o jednu z variant situování 
budovy pro Slovanskou epopej. Za-
stupitelé Ž(n)S, jakožto dlouhodo-
bí odpůrci tunelových staveb poža-
dovali vyjmout z návrhu požadavek 
na dopracování varianty zahloubení 
městského okruhu. Návrh neprošel 
a městská část tak potvrdila požada-
vek na podpovrchového vedení MO. 

Kde je plán představen
Návrh plánu je plně digitální a dá se 
snadno prohlížet v aplikaci na webu 
IPR Praha http://plan.iprpraha.
cz. Na tomto webu jsou k dispozi-
ci také podrobné návody, jak Met-
ropolitnímu plánu rozumět, včetně 
instruktážních videí. Na připomín-
kování návrhu je čas do 26. 7. Celý 

proces řídí Odbor územního rozvoje 
MHMP jakožto pořizovatel Metro-
politního plánu, připomínky je tře-
ba doručit na podatelnu Magistrátu 
hl. m. Prahy. V Centru architektu-
ry a městského plánování (CAMP), 
Vyšehradská 56, bude až do konce 
července výstava, kde si každý bude 
moci návrh plánu prohlížet a doptá-
vat se přítomných odborníků.

Podněty městských částí mají po-
stavení tzv. zásadních připomínek, 
které musí zastupitelstvo projedná-
vat zvlášť. Připomínky jednotlivců 
a fi rem pražští zastupitelé budou 
s ohledem na jejich počet schvalovat 
hromadně. Návrh plánu bude na zá-
kladě připomínek upraven a pro-
běhne druhé kolo veřejného pro-
jednání. Délka projednávání bude 
záviset na množství připomínek, 
které k návrhu přijdou. Zastupitel-
stvo by mělo dopracovaný návrh 
schvalovat v roce 2022.

Projektantem Metropolitního plá-
nu je IPR, Kancelář metropolitního 
plánu pod vedením prof. Romana 
Kouckého. Kromě užšího autorské-
ho týmu se na plánu podílely další 
kanceláře IPR. Zadavatelem plánu 
je hlavní město Praha.  
 Katka Maršálová 

Jsem rád, že 

jsme se v za-

stupitelstvu 

dokázali větši-

nově shodnout 

na celkem 

51 zásadních 

připomínkách. Za tři nejdů-

ležitější věci považuji zahlou-

bení Jarovské spojky, tj. části 

vnitřního okruhu, který na Jarov 

vede od Balabenky, prodlou-

žení trasy D metra na Žižkov 

a konečně vymezení veřejné vy-

bavenosti v území Nákladového 

nádraží, kde bychom chtěli, aby 

v budoucnu nevznikly jen byty, 

ale naopak nová čtvrť se vším 

všudy včetně městského parku. 

Teď nás čeká boj na hlavním 

městě, aby se naše připomínky 

podařilo do metropolitního plá-

nu zapracovat. 

Michal Papež (ODS), 

koaliční zastupitel

Připomínky 

byly zpracová-

ny odborníky 

nikoliv politi-

ky. Výbor pro 

územní rozvoj 

dával podně-

ty průběžně a v květnu je en 

bloc doporučil zastupitelstvu. 

Za zásadní systémový problém 

celého metropolitního plánu, 

na kterém ovšem jeho tvůrci 

trvají, je absence funkční regu-

lace. Dalším problémem je me-

toda výškové regulace, která je 

výrazně odlišná od stávajícího 

stavu. Pokud toto nebude změ-

něno, přestane Praha jakož-

to historické město existovat. 

Stručně řečeno je Metropolitní 

územní plán moderní verzí ko-

munistické asanace Prahy.

Zdeněk Zábojník (ČSSD),

koaliční zastupitel

Metropolit-

ní plán jsem 

předkládal 

bezprostřed-

ně potom, 

co jsem byl 

zvolen mís-

tostarostou. Schváleno za-

stupitelstvem bylo 51 zásad-

ních připomínek. Nejdůležitější 

bylo rozhodnutí zastupitelstva 

prosadit: prodloužení metra D 

na Žižkov, zahloubení  vnitřního 

okruhu od Balabenky na  Ja-

rov a rozvoj Nákladové nádraží 

Žižkov, především vymezení 

veřejné vybavenosti, městské-

ho parku a centrálního náměstí. 

Nebyla schválena připomínka 

požadující vymezení území pro 

umístění Slovanské epopeje 

v parku na Vítkově.

Tomáš Mikeska (STAN),

místostarosta

Metropo-

litní plán je 

zásadním 

dokumentem, 

který bude 

ovlivňovat 

podobu Pra-

hy 3 na další roky. Připomínky 

zpracoval příslušný odbor a se-

známen s nimi byl výbor pro 

územní rozvoj, takže koncepční 

přístup je v nich ukotven. Pro-

jednání v rámci zastupitelstva 

by si myslím zasloužilo více 

času, který bohužel k dispozici 

nebyl. Osobně se mi nelíbí, že 

některé připomínky ke konkrét-

ním pozemkům byly zapra-

covány bez věcné konzultace 

s vlastníky daných pozemků.

 

Mojmír Mikuláš (Svobodní),

radní

Připomínky 

mohly být lep-

ší, kdyby jejich 

přípravě věno-

vala dostateč-

nou pozornost 

ex-starost-

ka Hujová, která měla územní 

rozvoj v gesci. Nezapojovali se 

ani ostatní zastupitelé, ve výbo-

ru pro územní rozvoj jsem byl 

jediný, kdo uplatňoval požadav-

ky(!). Přesto jsem rád, že se při-

pomínky podařilo schválit, vč. 

našich požadavků na ochranu 

ploch pro veřejnou vybavenost, 

např. kempu na Pražačce nebo 

divadla Ponec nebo požadavku 

na pořízení koncepční územní 

studie pro oblast Nákladového 

nádraží Žižkov.

Ondřej Rut (Ž(n)S),

opoziční zastupitel 

Připomínky 

sepsal od-

borník-úřed-

ník ÚMČ dle 

svých znalostí, 

názorů, které 

zaznamenal 

při jednáních výboru, přede-

vším starostky, ale i některých 

průběžně výborem prohlasova-

ných, žel i výběrově s ohledem 

na zájmy některých vlastníků. 

Návrh byl předložen k projed-

nání do výboru, ale ten tak neu-

činil. S tím jsem jediný nesou-

hlasil. Projednávat přes padesát 

připomínek až na zasedání 

zastupitelstva je nesmysl, tomu 

odpovídá i výsledek. Proto 

využiji práva každého občana 

vyjádřit své kritické připomínky 

v daném termínu. K tomu vyzý-

vám i Vás!

Pavel Ambrož, (KSČM),

opoziční zastupitel

Anketa Jak jste spokojeni s připomínkami k metropolitnímu plánu ze strany MČ Praha 3?

Kde hledat informace
http://metropolitniplan.praha.eu

http://plan.iprpraha.cz

http://praha.camp/ 

Dotazy směřujete na e-mail 

plan@ipr.praha.eu 

Návrh plánu představuje výstava v CAMPu
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Naše městská část 

Praha 3 je v  mnoha 

agendách veřejné sprá-

vy závislá na  fungová-

ní, rozhodování a  práci 

magistrátu hl. m. Prahy. 

Bohužel za  dobu po-

sledních necelých 4 let, 

pod vedením primátorky 

Adriany Krnáčové (hnu-

tí ANO), kterou si na tak 

důležitou a odpovědnou funkci prosadil Andrej Ba-

biš, hlavní město vůbec neprosperovalo, nerozvíje-

lo se a ani se do něj neinvestovalo. Důkazem budiž 

přebytek fi nancí v městském rozpočtu, kolaps do-

pravy, havarijní stav některých staveb, zaostávání 

modernizace města, podivné snahy vytvářet ne-

průhledné podnikatelské uskupení akciových spo-

lečností apod. Současná primátorka na tuto funkci 

evidentně manažersky nestačí. Jelikož je Praha 3 

součástí užšího centra, tak v budoucnu nás čeká 

několik klíčových a závažných úkolů:

a)  zklidnit dopravu na  Husitské, Koněvově, Jana 

Želivského, Vinohradské

b)  výstavbu na Nákladovém nádraží Žižkov (NNŽ), 

ve  spolupráci s  obyvateli, úřady a  developery 

realizovat k funkčnímu, harmonickému a veřej-

nosti prospěšnému území

c)  dovést k nám metro D a  zlepšit dopravní ob-

služnost

d)  místo dalších jeslí dostat na území NNŽ prestižní 

střední školu

e)  zajistit dostatek bytů pro potřeby městské části

f)  plánovat výdaje a příjmy městské části tak, aby-

chom si nemuseli v budoucnu půjčovat (jistou 

alternativou může být prosperující městská ob-

chodní společnost, odvádějící dividendy do roz-

počtu, např. tento rok je to 26 mil. Kč).

Zůstalo tedy mnoho věcí k  dokončení a  ještě 

více těch, které je nutné začít realizovat. 

Jelikož jsem se nedáv-

no stal novým starostou, 

beru jako svou povinnost 

vám, občanům Prahy 3, 

představit mou vizi pro 

naši městskou část.

Moje vize je Praha 3, 

která umožní lidem pro-

žít poklidný a  naplněný 

život, kde úředníci bu-

dou servisem pro ob-

čany a naše fungující radnice bude dávána jako 

příklad. Praha 3, v které občané mohou a chtějí 

bydlet ve svém. Praha 3, která má čisté a krásné 

parky, kde mohou rodiny s dětmi trávit víkendo-

vá odpoledne. Praha 3, která má čisté a bezpeč-

né ulice, ve kterých se nebudete bát nechat své 

dítě běhat i po setmění. Praha 3, v které nekola-

buje doprava, a naopak má kvalitní infrastrukturu, 

včetně dostupné hromadné dopravy a parkova-

cích míst. Praha 3, která je vstřícná k zaměstnan-

cům i  k  podnikatelům a  živnostníkům. Praha 3, 

která si váží místního řezníka, který pečlivě dbá 

na kvalitu svých produktů, a sice mu nijak nepo-

máhá, ale hlavně se mu do jeho podnikání neplete 

a nechá zákazníky, aby tím, že u něj budou či ne-

budou nakupovat, posoudili, zda je dokáže svými 

produkty oslovit. Praha 3, která má kvalitní školy, 

kde úkolem učitelů není od rána do večera vypl-

ňovat papíry, ale dobře učit a úkolem ředitele je 

znát a kontrolovat své učitele, aby tak činili. To je 

moje vize pro Prahu 3.

Vím, není to lehký úkol to vše splnit a mnohdy 

budu muset bojovat nejen na radnici Prahy 3, ale 

i na magistrátu a na ministerstvech, ale vím, že jen 

ten, kdo má vůli a je připraven obklopit se dobrým 

týmem a  tvrdě pracovat, má šanci takovou vizi 

uskutečnit. A  tak věřím, že se jednou z Prahy 3 

stane adresa budoucnosti.  

Volba pro město-ne-

závislí kandidáti, která 

na území Prahy 3 úspěš-

ně pracuje již od  roku 

2005, vždy dbala na to, 

aby její zástupci v  Za-

stupitelstvu MČ byli lidé, 

kteří žijí a pracují na Žiž-

kově a  Vinohradech, 

kteří se každodenně se-

tkávají se svými souse-

dy, přáteli, pacienty a dalšími.

Z těchto důvodů jsme pokaždé mohli ihned re-

agovat na aktuální dění na naší MČ, a  také náš 

program „Deset bodů pro trojku“ jsme stavěli tak, 

aby byl naprosto konkrétní a v prvé řadě ku pro-

spěchu našich spoluobčanů, také jsme se nikdy 

nesnížili k populismu a nesplnitelným slibům.

Jednoduše řečeno – chováme se odpovědně 

a pokorně, protože si velmi vážíme vaší podpory, 

vážení spoluobčané.

Komunální volby se ale velmi rychle blíží (5.–6. 

10. 2018), proto již v těchto dnech pilně připravu-

jeme nový volební program, který bude opět po-

staven na potřebách nás všech, kteří zde žijeme, 

užíváme důchodu, vychováváme děti a vnoučata, 

a kterým není jedno, co se děje okolo nás.

Máme pro vás velmi dobrou zprávu, a  to, že 

na čelních místech naší kandidátky určitě najdete 

opět své oblíbené lékaře, podnikatele a živnostní-

ky, učitele, své známé…

VPM-NK je součástí radniční čtyřkoalice, která 

má za cíl úspěšně dokončit toto volební období, 

které bylo v minulých týdnech „narušeno“ náhlým 

odchodem tří zastupitelů mimo rámec původní 

Koaliční smlouvy. Korektním a rychlým přístupem 

k  celé záležitosti všech stran došlo k  uzavření 

nové Koaliční smlouvy, která byla ihned realizová-

na na zasedání zastupitelstva dne 12. 6. 2018. 

Zastupitelstvo zvolilo v  polovině červ-

na nové vedení radnice v  čele s  novým 

starostou Alexanderem Bellu, mladým 

pragmatickým kariérním politikem ODS, 

který se v  dosavadní pozici místosta-

rosty zapsal přihráváním zakázek svým 

spolustraníkům, sponzoringem Miss ČR, 

které současně jeho fi rma dodávala boty, 

organizací výběrového řízení na provozo-

vatele trhů na Jiřáku, které vyhrála fi rma 

bez historie a  předchozích zkušenos-

tí nebo populistickým buřičstvím proti Autonomnímu sociálnímu 

centru Klinika.

Nová rada za  zbývající tři měsíce do voleb nic nezmění a ne-

rozhodne nic důležitého, co by nerozhodl kdokoli jiný. Kandidáti 

do rady nám před volbou nedokázali popsat jediný konkrétní krok 

či úkol, který se chystají ve funkcích realizovat. Jejich „plán jistoty“ 

je plný obecných formulací a nic neříkajících frází. Nejhůř to odnesla 

TOP 09, které zbyl v radě pouze jeden zástupce, vítězem je kromě 

ODSky ještě ČSSD, která má z pěti zastupitelů 4 členy rady. 

Nová rada, která se skládá ze slepence sedmi nesourodých po-

litických stran, poslouží ODS k větší viditelnosti v předvolební kam-

pani v nadcházejících komunálních volbách. Logicky se ptám, proč 

všichni bývalí koaliční partneři nenaplňovali své cíle po celé volební 

období? Proč nyní přichází s  jakýmsi zázračným plánem jistoty? 

Mnozí odpovědní na to měli 4 roky. Pravdou tedy je, že zachraňují 

pouze sami sebe! 

Sliby a realita Moje vize pro Prahu 3 Nasloucháme hlasu 
občanů, proto se 
chováme odpovědně 
a plníme své sliby

Spasitel Bellu a nová koalice 
jistoty

Simeon Popov
 TOP 09

Alexander Bellu
ODS

Gabriela Nováková  
Volba pro město

Martina Chmelová / Žižkov (nejen) sobě

Jako místostarosta pro 

oblast sociální péče se 

pravidelně a rád setká-

vám s našimi seniory. 

Zajímám se zejména o 

to, jak se jim v  Praze 3 

žije a jaká jsou jejich přá-

ní a náměty stran spoko-

jeného a aktivního života. 

I tak vznikají nové aktivity 

v  rámci oblíbeného pro-

jektu Trojka pro seniory.

V poslední době se nám osvědčily například ak-

tivity v podobě tradičních Tanečků v hotelu Olšan-

ka, plavby parníkem po Vltavě, operetky, projížďky 

historickou tramvají a v neposlední řadě rovněž PC 

kurzy. Zaznamenali jsme také velký zájem o odbor-

né přednášky ke zdravému stravování.

Na léto jsme pro vás přichystali soutěž Luští-

me s Prahou 3, kdy si zájemci mohou každý čtvr-

tek vyzvedávat nové křížovky v budově radnice na 

Havlíčkově náměstí či v Informačním centru na Ji-

řáku. Dále bude i v létě pokračovat pravidelný kurz 

zdravého pohybu Nordic Walking. Po prázdninách 

se pak naši senioři mohou těšit například na týden 

oslav v rámci Mezinárodního dne seniorů.

Sociální demokracie plánuje i v  příštích letech 

podporovat a dále rozvíjet pestrou paletu aktivit 

zaměřených na spokojený a aktivní život seniorů. 

Chceme mj. podpořit rozvoj dovedností a znalostí 

v oblasti práce s PC, mobily i dalšími technologi-

emi, které využívá stále více seniorů. Prostřednic-

tvím zvláštního fondu podpoříme též bezplatnou 

výměnu zastaralé techniky za novější a bezpečněj-

ší. V rámci projektu Trojka pro seniory také připra-

víme aukci na poskytování cenově dostupného in-

ternetu.

S vaší podporou v podzimních volbách to do-

kážeme! 

Pro aktivní a spokojený 
život seniorů

David Gregor
 ČSSD

Poslední dobou se nejvíce dotazů týká re-

konstrukce Husitské ulice. Je to logické, 

protože se jedná o  zásadní stavbu, kte-

rá ovlivňuje současnou dopravní situa-

ci v  Praze. A  nejen tu, negativní vliv má 

zejména na běžný život místních občanů 

a podnikání zdejších živnostníků. Všichni 

bychom si přáli hlavně rychlé dokončení 

rekonstrukce. Nicméně zadavatelem za-

kázky bylo TSK, které při výběru dodava-

tele rekonstrukce přiřadilo faktoru „doba 

realizace“ váhu pouze 20 % a zbylých 80 % v  rozhodování hrála 

výše ceny. To je v Praze celkem běžná praxe, která ale není nej-

lepší právě pro obyvatele a obchodníky, které uvrhává do existenč-

ních potíží. Přitom právě rozvoj služeb v této lokalitě je zájmem nás 

všech. Praha 3 se snaží s TSK o urychlení prací jednat, ale chybí 

nám dostatečné páky.

I  druhý nejčastější dotaz se týká dopravy. Tentokrát směřuje 

k rekonstrukci tramvajové trati ve Vinohradské ulici. Zastaralé ko-

leje je neodkladně nutné opravit. První etapa modernizace v úse-

ku Hradecká – Želivského proběhne během letních měsíců. Prá-

vě prázdninové období bylo námi záměrně doporučeno a vybráno 

s cílem minimalizovat dopady na místní dopravní situaci. Omezení 

se bude týkat několika linek. Některé budou částečně odkloněny, 

další nahradí pražský dopravní podnik autobusovou dopravou. Vi-

nohradská ulice je klíčová dopravní tepna, která si zaslouží moderní 

tramvajovou trať. To je i v zájmu občanů Prahy 3 a jejich bezpečné 

přepravy. 

Odpovědi na dotazy občanů

Mojmír Mikuláš / Svobodní

Každá uskutečněná změna něčeho vyvo-

lává diskusi a určité rozladění, a to podle 

toho, co kdo od ní očekával. To se týká 

i  venkovního plaveckého bazénu Pra-

žačka, jehož oprava byla víc než nutná. 

Jelikož sem chodím 15 let dvakrát týd-

ně ráno od 6 hodin plavat, vím, jaký byl 

stav bazénu a zrovna tak jsem již vyzkou-

šela bazén po  rekonstrukci. Ano, plavci 

mají smůlu, plavecký bazén se proměnil 

v  rekreační, rodinný a  relaxační bazén. 

Ovšem ve  velmi pěkný, luxusní bazén, kde najdou velké využití 

zejména maminky s dětmi, děti a  senioři. Přístup do  vody, jed-

notlivé sportovní prvky, úchytky, chrliče, masáže, vířivka – to vše 

nyní poskytne bazén Pražačka v komfortním provedení. Pro plav-

ce je vymezen prostor velikosti vnitřního bazénu něco přes 16 m 

ve čtyřech plaveckých drahách. Není to 25 m, ale zase počet pra-

videlných plavců je minimální oproti ostatním návštěvníkům. A to 

podstatně. Takže i já musím uznat, že mi přijde správné, že plav-

ci ustoupili většině a bazén si užijí hlavně děti, maminky s dětmi 

a senioři. A přijde mi zbytečná ta euforie vyvolaná kolem bazénu 

Pražačka. Vždyť většinu roku stejně musí plavci využívat vnitřní 

bazén a věřte mi, že nikdy není přeplněný.  A to vůbec nechci zdů-

razňovat ekonomický přínos. Stálo to sice 31 milionů, ale denní 

návštěvnost v počtu stovek hostů, kterým se zdražil pobyt na den 

jen o 20 Kč a  jejich spokojenost a nadšení spolu se zdravotním 

dopadem určitě stojí za to. Teď si musíme přát krásné letní počasí, 

aby bazén byl plný šťastných návštěvníků. 

Bazén na Pražačce po obnově

Alena Hronová / KSČM
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Foto Pavel Šmída

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 682 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

Vážení uchazeči, Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými venkovními parkovacími 
stáními a garážovým stáním. Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální nájemné 

za měsíc
Termín nabídky

1. Květinková 2576/17A
venkovní parkovací 

stání č. 10
12,00 m2  500 Kč 12. 7. 2018

2. Květinková 2576/17A
venkovní parkovací 

stání č. 11
12,00 m2  500 Kč 12. 7. 2018

4. Květinková 2576/17A garážové stání č. 4 12,00 m2 1 000 Kč 12. 7. 2018

VÝZVA č. 683 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými parkovacími stáními (pro 

MOTO). Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální nájemné 

za měsíc

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1.
Vinohradská 

1756/114
MOTOSTÁNÍ č. M1 –  500 Kč

21.06.2017

9–10 hod.

12. 7. 2018

2.
Vinohradská 

1756/114
MOTOSTÁNÍ č. M2 –  500 Kč

21.06.2017

9–10 hod.

3.
Vinohradská 

1756/114
MOTOSTÁNÍ č. M3 –  500 Kč

21.06.2017

9–10 hod.

4.
Vinohradská 

1756/114
MOTOSTÁNÍ č. M5 –  500 Kč

21.06.2017

9–10 hod.

5.
Vinohradská 

1756/114
MOTOSTÁNÍ č. M7 –  500 Kč

21.06.2017

9–10 hod.

6.
Vinohradská 

1756/114
MOTOSTÁNÍ č. M8 –  500 Kč

21.06.2017

9–10 hod.

  Nová zubní ordinace FAVE-Dent v  Pra-
ze  3, Koněvova 93/198 bude otevřena 
3. 9. 2018. Ordinace přijímá nové pacienty, 
zájemci se mohou telefonicky hlásit na 
tel.: 728 618 897.

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

  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.

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

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

nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

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

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

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

  Stropní sušák prádla – prádlo se snadno vy-

táhne ke stropu a nepřekáží. Montáž – tel.: 

602 273 584.

  VYKLÍZENÍ A LIKVIDACE POZŮSTALOS-
TÍ. Volejte tel.: 608 884 148.

  Knihy a  knižní pozůstalost koupím, odvezu. 

Tel.: 286 891 400.

  Koupím ván. ozdoby, řetězy, péřový stromek, 

lucerničky aj.  Tel.: 603 410 736.

  Koupím lidový kroj. 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

  Přímý zájemce koupí pro své děti dva byty 

v Praze a okolí - menší 1-2+1 a větší 3-4+1. 

Lze i zvlášť. Tel.: 608 661 664.

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

  Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele.  

Tel.: 604 617 788.

  Pronajmu garážové stání V  Zahrád-
kách  11, P3, cena 1300 Kč/měsíc, vrata 

dálk. ovládaná. Tel.: 775 373 887.

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

PRODÁVÁTE NEBO PRONAJÍMÁTE?

DÍKY HOME STAGINGU ZAJISTÍM CENU .
732 90 30 30
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důležité informace

MŠ Třebešín

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 
pro živnostníky a  fi rmy! Nevhazujte staveb-

ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-

ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-

vé hospodářství s.  r.  o., tel.: 296 339 909 nebo 

926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383, 

222  116  300 a  222  116  387 a  na  e-mailu: ave@ave.cz.

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali, 

vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

Rekonstrukce Vinohradské: 
změny v dopravě

Z důvodu rekonstrukce a opravy tramvajové trati je  od  soboty 30. června 

do  soboty 1.  září 2018  obousměrně přerušen  tramvajový provoz v  úseku 

I. P. Pavlova – Muzeum – Želivského.

Změny tras tramvajových linek
Linka číslo 5 je ve směru od Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Flo-

ra, dále pokračuje jako linka číslo 16 směr Kotlářka.

Linka číslo 11 je ve směru od Spořilova ze zastávky I. P. Pavlova odkloněna 

přes zastávku Náměstí Míru do zastávky Čechovo náměstí, kde je ukončena 

Linka číslo 15 je ve směru od Kotlářky zkrácena do zastávky Flora, dále po-

kračuje jako linka číslo 16 směr Sídliště Řepy.

Linka číslo 16 je ve směru od Sídliště Řepy, resp. Kotlářky zkrácena do za-

stávky Flora, dále pokračuje jako linka číslo 5 směr Sídliště Barrandov, re-

spektive jako linka číslo 15 směr Kotlářka.

Linka číslo 91 je ve směru od Divoké Šárky zkrácena do zastávky Flora, kde 

je ukončena. Linka číslo 95 je ve směru od Ústředních dílen DP ze zastáv-

ky Olšanské náměstí odkloněna do zastávky Flora, kde je ukončena. Linka 

číslo 98 je v úseku Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov odkloněna 

přes zastávku Olšanská.

Změny tramvajových linek
V denním provozu linka číslo 36 v trase Ústřední dílny DP –  Černokostelec-

ká – Solidarita – Vozovna Strašnice – Želivského –  Biskupcova – Palmovka 

– Nádraží Vysočany – Vysočanská – Kolbenova – Hloubětín – Lehovec.

V  nočním provozu linka číslo 90 v  trase Radošovická –  Nádraží Strašni-

ce –  Strašnická –  Vozovna Strašnice – Želivského –  Biskupcova –   Krej-

cárek –  Palmovka (výstupní zastávka v  Sokolovské ulici,  nástupní v  ulici 

Na Žertvách).

Ruší se tramvajové linky číslo 10 a 13.

Změny v zastávkách tramvají
Pro oba směry se zřizují zastávky I. P. Pavlova (pouze pro denní linky) na Ty-

lově náměstí, u křižovatky s Jugoslávskou ulicí a Flora v Jičínské ulici, mezi 

křižovatkami s ulicemi Slezská a Vinohradská.

Náhradní doprava
V denním provozu je  zavedena náhradní autobusová doprava X11 v  trase 

Želivského – Flora –  Jiřího z Poděbrad – Náměstí Míru a linka X16 v trase 

Želivského –  Flora.

Změny v zastávkách autobusů
Pro linky číslo 136, 175 a 913 se zřizuje zastávka Flora (ve směru na Olšan-

ské náměstí) v  ulici Jičínská, před křižovatkou s ulicí Vinohradská, v zastáv-

ce tramvají. 

-red-

Upřesnění nesprávných informací
V Radničních novinách číslo 2/2018 byla na straně 13 uvedena chybná ad-

resa klubu Storm. Dle obchodního rejstříku má Storm Club s.r.o. sídlo na ad-

rese Koněvova 1730/13. 

Vzhledem k ukončení smlouvy na zajištění přistavování a realizování velkoob-

jemových kontejnerů k 21. 7. 2018 oznámil Magistrát hlavního města Prahy, 

že v měsíci červenci 2018 nebude provedeno klasické přistavování velkoob-

jemových kontejnerů ve všech městských částech hlavního města Prahy. Dle 

nové smlouvy uzavřené mezi MHMP a společností „Pražské VOK a MSD“, 

která je tvořená Pražskými službami, a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., začne klasické přistavování probíhat za stejných podmínek jako v pře-

dešlém smluvním období od 1. srpna 2018. 
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místo datum a čas
Na Vrcholu x V Domově 1. 8. 2018 13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 1. 8. 2018 15:00–19:00

nám. Barikád 2. 8. 2018 15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 4. 8. 2018 09:00–13:00

Buková x Pod Lipami 4. 8. 2018 10:00–14:00

Jeseniova 143 7. 8. 2018 13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 7. 8. 2018 14:00–18:00

Sudoměřská x Křišťanova 8. 8. 2018 13:00–17:00

Křivá 15 8. 8. 2018 15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 9. 8. 2018 15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 11. 8. 2018 09:00–13:00

V Zahrádkách x Květinková 11. 8. 2018 10:00–14:00

Ambrožova x Malešická 14. 8. 2018 13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 14. 8. 2018 14:00–18:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 15. 8. 2018 13:00–17:00

Tachovské náměstí 15. 8. 2018 15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 16. 8. 2018 15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 18. 8. 2018 09:00–13:00

nám. Barikád 18. 8. 2018 10:00–14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 21. 8. 2018 13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 21. 8. 2018 14:00–18:00

Jeseniova 143 22. 8. 2018 13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 22. 8. 2018 15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova 23. 8. 2018 15:00–19:00

Křivá 15 25. 8. 2018 09:00–13:00

Přemyslovská x Sudoměřská 25. 8. 2018 10:00–14:00

U Rajské zahrady x Vlkova 28. 8. 2018 13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 28. 8. 2018 14:00–18:00

Ambrožova x Malešická 29. 8. 2018 13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 29. 8. 2018 15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 30. 8. 2018 15:00–19:00

místo datum a čas

zá
ří

Šrobárova x Květná 8. 9. 2018 9:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 8. 9. 2018 13:00–16:00

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

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

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

Jeseniova 143 22. 9. 2018 13:00–16:00

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

ří
je

n

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

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

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

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 21. 10. 2018 9:00–12:00

Jeseniova 143 21. 10. 2018 13:00–16:00

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

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

lis
to

p
ad

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontejnery na bio odpad 2. pololetí

Noví ředitelé 
Rada městské části Praha 3 s účin-
ností od 1. srpna jmenovala dva nové 
ředitele ve svých příspěvkových or-
ganizacích. Mateřskou školu U Zá-
sobní zahrady povede Pavla Mervar-
tová, do funkce ředitele ZŠ nám. J. 
z Poděbrad nastoupí Mgr. Pavel 
Sommer. Oba noví ředitelé vzešli 
z výběrových řízení. 

Pavla Mervartová prokázala své 
zkušenosti z více než desetileté pra-
xe učitelky a statutární zástupkyně 
v této mateřské škole a jejím cílem je 
pokračovat v započaté dobré práci 
včetně zajištění bezpečného a kvalit-
ního prostředí pro děti. O místo ře-
ditele ZŠ nám. J. z Poděbrad se zají-
mali dva uchazeči. Pavel Sommer, 
učitel s dlouholetou pedagogickou 
praxí, ve své koncepci zmínil nut-
nost stabilizovat kolektiv, vytvořit 
přátelské prostředí pro žáky, pracov-
níky i rodiče a zaměřit se na zkvalit-
ňování vzdělávacího procesu. 

-red-

Školky 
o prázdninách 
V prázdninovém období je provoz 
mateřských škol v Praze 3 upraven 
na základě předběžného zájmu ro-
dičů dětí. V prvních 14 dnech v čer-
venci bude otevřeno osm školek. 
V srpnu bude otevřena MŠ Pražač-
ka od 13. do 24. 8. a v posledních 
dvou týdnech prázdnin ještě ZŠ 
a MŠ nám. J. z Lobkovic. Ostatní 
mateřské školy zůstávají zavřeny 
buď kvůli nízkému zájmu rodičů, 
nebo kvůli plánovaným investičním 
akcím. Například v MŠ Sudoměř-
ská, stejně jako v MŠ Pražačka, kde 
se budou doplňovat toalety vždy 
pro jednu třídu školky. Během 
prázdnin bude probíhat montáž in-
teriéru a kompletního vybavení ško-
ly také nové MŠ Třebešín. Provoz 
mateřských škol se do standardního 
režimu vrátí v pondělí 3. září. Pře-
hled jednotlivých školek otevřených 
o prázdninách naleznou zájemci 
na http://skolypraha3.cz/prazdni-
novy-provoz-v-ms/. Konkrétní in-
formace poskytnou zájemcům ředi-
telky jednotlivých školek. 

-red-

ŠTVANICE

ROHANSKÝ OSTROV

KARLÍN

VÍTKOV

DOLNÍ ŽIŽKOV

Jana Plamínková
radní hlavního města Prahy

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

POD ZÁŠTITOU

ZA PODPORY

HL. PARTNER

ORGANIZÁTOR VE SPOLUPRÁCI

MEDIÁLÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

OBJEVTE PRAŽSKOU DIVOČINU!

výstavy, site-specific instalace, architektonické intervence, happeningy, 

konference, přednášky, besedy, workshopy,  21. 6. — 30. 9.  zdarma

www.landscape-festival.cz

Ve spolupráci
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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

Letní příměstské tábory aneb Dobrodružství 

s Novou Trojkou pro děti od 3 let.

Kdy: 23. 7.–31. 8. 2018  (týdenní turnusy), 

vždy od 7.30 do 17.00 hodin

Kde: Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3

Výlety (nejen) za  sportem, soutěže tvoření 

a  zábava od  pondělí do  pátku. Zajištěny 

jsou obědy (polévka a  druhý chod), do-

polední a  odpolední svačinka a  celodenní 

pitný režim. Cena 1200 Kč/1 týden/1 dítě. 

Přihlášky  nova-trojka.webooker.eu. Infor-

mace a evidence náhradníků: Markéta tel. 

774 416 744.

Letní příměstské tábory aneb Dobrodružství 

s Novou Trojkou pro děti od 6 let.

Kdy:  2. 7.–31. 8. 2018  (týdenní turnusy, 

vždy od 7.30 do 17.00 hodin

Kde: Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3

Výlety (nejen) za  sportem, soutěže tvoření 

a  zábava od  pondělí do  pátku. Zajištěny 

jsou obědy (polévka a  druhý chod), do-

polední a  odpolední svačinka a  celodenní 

pitný režim. Cena 1500 Kč/1 týden/1 dítě. 

Přihlášky  nova-trojka.webooker.eu. Infor-

mace a evidence náhradníků: Markéta tel. 

774 416 744.

Nabídka letní odborné praxe

Lektorství, přímá práce s dětmi, spolupráce 

při tvorbě programu, příprava a  realizace 

jednotlivých aktivit. Informace pro zájemce 

Markéta Vokrouhlíková tel.: 774  416  744, 

marketa.vokrouhl ikova@nova-trojka.

cz, www.nova-trojka.cz. Odměna 1000 Kč/

týden

Sportovní léto aneb Cvičení pro dospělé 

v Nové Trojce i o prázdninách

Začínáme 18. 6. 2018, Kde: Nová Trojka, 

Jeseniova 19, Praha 3. Bootcamp, bo-

dystyling mix, pilates, light run pro ženy. 

Rezervace nutná v  systému: nova-trojka.

webooker.eu. Informace: Markéta Vokrouh-

líková tel. 774 416 744, marketa.vokrouhli-

kova@nova-trojka.cz, www.nova-trojka.cz.

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma měsíce červenec: Volný čas

2. 7. Výroba letního drinku

9. 7. Cvičení s fi tness trenérem

12. 7. Malování na kůži hennou

16. 7. Turnaj v kroketu/petanque

20. 7. Antistresové omalovánky

24. 7. Výroba náramků z písmenek

26. 7. Turnaj v boxování na panáka

31. 7. Přespávačka na klubu

Program na měsíc srpen:

6. 8. Cvičení s vlastní vahou

9. 8. Výroba lapače snů

13. 8. Cvičení TRX

21. 8. Společné vaření - palačinky

23. 8. Malováni na tričko

27. 8. Vodní bitva

28. 8. Grafi tti grill (akce na Parukářce)!

  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)

Zápisy do  kroužků na  nový školní rok 

2018/19: Nově připravujeme: Tarzanova 

džungle, Graffi ti workshops, Kuchtíci, Cvi-

čení pro seniory (út, čt). Kompletní seznam 

kroužků s  možností online přihlášení na: 

www.rkulitka.cz/krouzky.

Plavání pro děti s  rodiči 0,5–3 roky: Pobyt 

ve vodě plný říkanek a písniček.

Plavání pro děti 4–8 let: Kurzy plavání pro 

neplavce a začínající plavce.

Sportovní družina ve školním roce 2018/19: 

Přihlaste se včas! Každé po, st, čt 13–17. 

Určeno pro děti od 5 do 8 let.

Rozvodová poradna: Kontaktujte nás a re-

zervujte si termín na  tel.: 212  242  180. 

www.rkulitka.cz/aktuality/mediace-a-rozvo-

dova-poradna

Příměstské letní tábory (16. 7.–31. 8.)

Příměstské tábory pro děti ve věku 3–8 let

Letní příměstský tábor s výukou češtiny (pro 

cizince)

Letní žižkovské hry – sportovní areál na Pra-

žačce, vždy v út a st od 9 do 12. Sporto-

vatní a soutěž o Pohár Žižkovského Pepíka. 

Vrcholem všeho budou srpnové vodní hry.

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

2.7.–31.8.2018 Letní tábory  pro děti v tá-

borové základně Žloukovice u  Berouna 

a  letní příměstské tábory v  Praze v  DDM 

Praha 3 – Ulita. Více informací o  jednotli-

vých táborech na www.ulita.cz. 

Zápis do kroužků na školní rok 2018/2019

I během prázdnin se můžete přihlásit mai-

lem, telefonicky nebo osobně v recepci Uli-

ty od 9 do 16 hod. ve všední dny i během 

letních prázdnin. Široká nabídka kroužků 

a kurzů pro děti, mládež i dospělé od všeo-

becně zaměřených, sportovních, tanečních, 

výtvarných atd. Možnost 1 ukázkové hodiny 

zdarma. Aktuální informace o přihlášení na-

leznete na www.ulita.cz.

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Červenec: Já a moje tělo – zdraví a sebe-

pojetí

2. 7.–5. 7. Zdravé tělo (vhodné hubnutí, 

procházky, zdravé cvičení)

9. 7.–12. 7. Ve  zdravém těle zdravý duch 

(péče o duši, sebevědomí, co mi pomáhá, 

když mám blbou náladu, mám se rád)

16. 7.–19. 7. Zdravé stravování (zdravé 

stravování, levné zdravé jídlo, co zdravého 

si můžu dát v restauraci)

26. 7. Schoolbreak - akce s letitou tradicí

23. 7.–31. 7. Týden proti nemocím (preven-

ce přenosných chorob, co můžu dělat jinak, 

abych byl dlouho zdravý) 

Srpen: Já a volný čas

1.–10. 8. Co dělám ve volném čase, abych 

se nenudil

13.–17. 8. Co můžu dělat na Žižkově zdar-

ma?

20.–24. 8. Jak si vybrat kroužek a co jsem 

dělal o prázdninách

29. 8. Jumppark před začátkem školy

27.–31. 8. Co potřebuji do školy?

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

V  Klubu probíhají letní kurzy – angličtina 

a rehabilitační cvičení.

Během letních měsíců pokračuje zápis 

do podzimních kurzů – PC, internet, chytré 

telefony, angličtina, němčina, francouzština, 

španělština, italština, latina, rehabilitační 

cvičení, jóga, trénování paměti, zdravotní 

cvičení, kondiční, na míčích a další. Platby 

v  pokladních hodinách (kromě července) 

nebo převodem, info v Klubu.

V Klubu bude v  červenci a  v  srpnu probí-

hat také cvičení na židlích, setkání u kávy, 

společenské hry, scrabble a  další. Účast 

ve  skupinách v  rámci sociální služby je 

ZDARMA.

20. září od 10.00 do 16.30 hodin proběhne 

Den otevřených dveří – seznámení s  pro-

gramem a novými lektory. 

V  červenci–srpnu je v  Klubu otevřeno: út 

9.30–17.00, st 10.00–17.00, čt 10.00–

14.00.

Přejeme krásné léto a  srdečně zveme 

do Klubu seniory, kteří během prázdnin zů-

stávají v Praze.

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3

 272 743 666

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Občanská poradna REMEDIUM poskytuje 

pravidelně sociální poradenství – bezplatné, 

nezávislé, důvěrné a nestranné, a  to v ná-

sledujících časech v červenci–srpnu: po a út 

8.30–11.30 osobní konzultace (bez ob-

jednání), po  a  út 12.30–15.30 telefonické 

dotazy na  tel. čísle 272 743 666. Čekárnu 

otevíráme v 8.15 hod.

Na  našich stránkách  www.dluhovylabyrint.

cz můžete zjišťovat informace z oblasti dlu-

hové problematiky. Bližší informace najde-

te na  www.remedium.cz. Změna provozní 

doby v letních měsících viz informace výše.

PRAGUE CENTRAL CAMP
Nad Ohradou 17, 130 00 Praha 3

www.praguecentralcamp.com

6. 7. 19:30 SAKRA BURAJA – Zvuk, ener-

gie, tanec

7. 7. 19:30 OUIM KIM BEAT – Alternative 

guitar & voice

8. 7. 14:30 SUNDAY ‚SOUP‘ SUMMER 

JAM SESSIONS - Žižkovšiška & PCC – Full 

sound system, covered stage & backline 

13. 7. 19:30 FUSION EICHLER TRIO – Re-

ggae, calypso, blues, jazz…

14. 7. 18:30 Hi5Live – SUNPAJA/LOOPIN/

RICH.FD – SAX

15. 7. 14:30 SUNDAY ‚SOUP‘ SUMMER 

JAM SESSIONS - Žižkovšiška & PCC – Full 

sound system, covered stage & backline 

19. 7. 18:00 TRNKA – Cimbálovka

20. 7. 19:30 2 x A DOST – Rock night

21. 7. 19:30 DOBRÁ PĚNA – Blues rock

22. 7. 14:30 SUNDAY ‚SOUP‘ SUMMER 

JAM SESSIONS - Žižkovšiška & PCC – Full 

sound system, covered stage & backline 

27. 7. 19:30 RESERVE BAND – World mu-

sic

28. 7. 19:30 WILD MUSIC WALKERS – 

Blues & rock

29. 7. 14:30 SUNDAY ‚SOUP‘ SUMMER 

JAM SESSIONS - Žižkovšiška & PCC - Full 

sound system, covered stage & backline 

PCC uvádí projekt „Napříč kontinenty“ - 

„Cesta kolem Evropy“

Od 2. 8.–14. 9. 2018 MOLO PRAŽAČKA – 

SOUND OF SILENT MOVIES

Za podporu projektů děkujeme MČ Praha 3.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pro-

gramu. Vstup na všechny akce zdarma.

Otevřeno každý den od 10:00 do 22:00 ho-

din.

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA
BLAHOSLAVOVA 2, PRAHA 3

4. 9. 16.30 Kafe po prázdninách
beseda o událostech na Praze 3 za uplynulé 

dva měsíce prázdnin

moderují J. Schütz a P. Kallista

18. 9. 16.30 S Moudrou Sovičkou o mo-
bilech, tabletech a počítačích
beseda a poradna s touto technikou, vede 

Ing. Tomáš Hubálek

 Komunitní centrum Žižkov
 Koněvova 65a, Praha 3

Pondělí: 

9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi

13–14 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda od 16. 7.

13.30–15.30 Otevřená hodina šití na  stro-

jích od 16. 7.

14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda od 16. 7.

15–17.30 Romské tance pro děti a mládež

15.30–17.30 Žižkov žije fi lmem!: vycházka 

a promítání v Kině Aero 16. 7. a 20.8.

18–19.30 Kurz vaření/Kurz šití na  strojích 

od 23. 7.

Úterý:

9–10 Kondiční cvičení pro seniory

9–11 Psychoterap. služby pro rodiny s dět-

mi

9–12 Předškolní dětský klub od 17. 7./Ote-

vřený klub pro seniory

12–14 Kurz vaření (pouze v červenci)

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

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

Čtvrtek:

9–12 Předškolní dětský klub od 17. 7./Ote-

vřený klub pro seniory

9–13 Skupinové terapie a poradenství, své-

pomoc. skupiny

14–15 Kondiční cvičení pro seniory

Pátek:

14–18 Otevřený klub pro děti a mládež/Bo-

jové sporty pro mládež

18–20 Kalistenika

Všechny aktivity kromě nízkoprahových 

kurzů češtiny jsou bezplatné a  konají se 

při účasti dvou a více účastníků. Projekt je 

spolufi nancován Evropskou unií. Přehled 

aktivit je pravidelně aktualizován na https://

www.facebook.com/KCZizkov/. V  případě 

dotazů volejte na 775 917 645.

 
      3. 7.  13.00 Lepším člověkem / Kanada 2017 / 79 min.

18:00 Špína / Slovensko / ČR 2017 / 87 min. / film v českém znění s EN titulky 

  31. 7.     13.00 Na sever od slunce / Norsko 2012 / 46 min. 
18.00 A Plastic Ocean / Hong Kong / VB 2016 /102 min. 

14. 8.   13.00  Zemřít pro design /  USA 2016 / 73 min.
18.00 Vyrob si svůj stát / Francie / UK 2015 / 80 min.

28. 8.   13.00 Ohrožená semínka / USA 2016 / 94 min.
18.00 Planeta Česko / ČR 2017 / 81 min. 

VSTUP VOLNÝ

FILMOVÉ ÚTERKY & PRAVIDELNÉ AKCE V KCH SUTERÉN  
ČERVENEC & SRPEN 2018

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Praha - pól růstu ČR

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

                KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.00 / PEDIG // 18.00 / KLUB DESKOVÝCH HER                  
26. 8. / neděle /  10.00 - 14.00 / SWAP / přines, co se ti nehodí /odnes si, co se ti líbí

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH / 13:00 & 18:00

OSVĚTOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

KLUB DESKOVÝCH HER

bezplatný vstup

VÝTVARNÉ AKTIVITY

BEZPLATNÝ VSTUP

BEZPLATNÝ PRONÁJEMPŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO 
A TĚŠÍME SE NA VÁS!  TÝM KCH SUTERÉN

Seifertova 2871/10 
Praha 3

10:15 - 12:00

12:15 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

Adresa inzertního oddělení

Inzertní oddělení Radničních novin naleznete na adrese 
Lipanská 7 v přízemí. Tel.: 222 116 708, rn.inzerce@praha3.cz 
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ervenec a srpen

– Sraz p ed budovou T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady (Praha 2)
– Sraz p ed Gröbeho vilou (Praha 2)

P ihlašování na výlety ve st edu 29. 8. 2018 od 8:00 do 15:00 hodin v budov  ÚM  Praha 3, Seifertova 51.
P ehled výlet  naleznete na stran  10 a na www.praha3.cz/urad/informace-pro-seniory.

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

K ížovky si lze vyzvedávat každý tvrtek od 9:00 do 12:00 na registra ních místech: Informa ní centrum Praha 3 
- Vinohrady, Milešovská 1 a budova radnice, Havlí kovo nám. 700/9, první patro, kancelá  . 116. 

 – IC Zahrada, U Zásobní zahrady 2445/8

– Komunitní centrum Husitská, Husitská 74

Amatérské fotogra  e i výtvarné dílo s kontaktními údaji zasílejte do 31. 8. 2018.
–

– Tenisový areál TJ Spoje, Na Balkán  21a

– Areál na Praža ce, Za Žižkovskou vozovnou 19

– Areál na Praža ce, Za Žižkovskou vozovnou 19

– My.Aktivity o.p.s., Nad Ohradou 17

– My.Aktivity o.p.s., Nad Ohradou 17

Areál na Praža ce, Za Žižkovskou vozovnou 19 – Poukázky lze vyzvednout od 20. 8. 2018. 

Mahlerovy sady 1 – Vstupenky lze vyzvednout od 20. 8. 2018.
– stadion FK Viktoria Žižkov, Seifertova ul.

Pod záštitou radní Ing. Mgr. Ireny Ropkové u p íležitosti 115. výro í založení klubu, možnost náboru.
Na akce ozna ené * je t eba vyzvednout poukázky zdarma v budov  radnice na adrese Havlí kovo nám. 700/9, 
v prvním pat e, kancelá  . 116, Po od 13:00 do 16:00 a t od 9:00 do 12:00.

letáky_A5_čvc+srp.indd   5 26.6.2018   11:48:45
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Program informačního centra na pří-

slušný měsíc viz inzerát na straně 17

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

www.kcvozovna.cz

Vážení návštěvníci a  příznivci KC 

Vozovna, prázdniny jsou tady a my 

vám přejeme, abyste si je co nejvíce 

užili. Třeba u moře, u rybníka, na ho-

rách nebo na chalupě, či úplně jinde. 

Právě proto, že většina z vás odjíždí 

pryč z  Prahy, nechystáme pro vás 

v  těchto měsících žádný program, 

stejně, jako tomu bylo loni. Kancelář 

bude přesto během týdne fungovat, 

ale bude mít omezenou pracovní 

dobu. Od  1. července do  31. srp-

na nás můžete navštívit od pondělí 

do pátku od 10.00 do 14.00 hodin. 

Prostory kavárny a  dětského kout-

ku budou otevřeny pondělí až pátek 

od 11.00 do 19.00 hodin. Upozorňu-

jeme, že z provozních důvodů bude 

KC Vozovna zcela zavřena ve dnech 

2.–6. 7. a 23.–31. 8. 2018. Příjemné 

prázdniny a těšíme se na shledanou 

v další sezoně.

7.–15. 7. Ofi ciální ozvěny 53. MFF 

Karlovy Vary

17. 7. 20.30 Muse: Drones World 

Tour

18.–19.7. Minifest Terryho Gilliama

24. 7. 20.30 Aero Naslepo

31. 7. 20.30 Popkulturní milníky 

s Moviezone.cz | Poslední skaut

1.–31. 8. Pražské fi lmové léto – kaž-

dý den od 18.00 za 40 Kč

15. 8. 20.30 Legendy v Aeru | Doby-

vatelé ztracené archy

28. 8. 20.30 Aero Naslepo

Projekce pro seniory – každé úterý 

od 10.00 a čtvrtek od 13.30

3. 7. Bistro Ramen

5. 7. Teheránská tabu

10. 7. Dámský klub

12. 7. Escobar

17. 7. Studená válka

19. 7. Já, Simon

24. 7. Mama Brasil

26. 7. Než přišla bouře

31. 7. Tísňové volání

Program na srpen bude k dispozici 

v tištěném programu v kině.

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti 

i dospělé. Letní příměstské tábory. 

www.aeroskola.cz.

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

10. 7. út 19:30 DÄLEK /US

27. 7. pá 18:30 OBITUARY /US

DIVADLO PRO TANEC

V červenci a srpnu jsou divadelní 

prázdniny.

OBRAZY FILOZOFICKÉ,

si Vás dovoluje pozvat na výstavu v Galerii pod radnicí,
9, Praha 3.

Praha 3

DAISY SHAKTI STERBA
PO a ST 8 -18 hod., -16 hod., -14 hod.-- -14 hod.

od 28. 6. do 20. 7. 2018,

HUMORNÉ A S 

 
Daisy Sterba –  

 

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

V červenci a srpnu jsou divadelní 

prázdniny.  

   

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

Vážení návštěvníci Atria na  Žižko-

vě, dovolujeme si vás upozornit 

na  prázdninový režim Atria. Kromě 

výjimečného překvapení v podobě je-

dinečného koncertu, který plánujeme 

na 21. srpna 2018 a o kterém budeme 

veřejnost včas informovat, se nebude 

v těchto měsících konat v Atriu žád-

ný program. Pokladna bude otevře-

na v  srpnu, vždy pondělí až čtvrtek, 

v době od 10.00 do 14.00 hodin. Dě-

kujeme a těšíme se na setkání v další 

sezoně, na kterou pro vás chystáme 

řadu zajímavých akcí.

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

G
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ze života Prahy �

Trojkové programy se setkaly s enormním 
zájmem veřejnosti
Městská část v rámci programů Trojka pro seniory, Trojka pro rodiny a Trojka pro sport 
připravila během jara celou řadu zajímavých aktivit, které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. 
Programy budou pokračovat v letních měsících a naplno se rozjedou znovu v září.  

Tři funkční programy a ne-
spočet bezplatných aktivit 
pro všechny skupiny oby-
vatelstva. I to je výsledek 

společné práce místostarostů Davida 
Gregora, Ivana Holečka a radní Ire-
ny Ropkové (všichni ČSSD), kteří 
prosadili vytvoření programů Troj-
ka pro seniory, Trojka pro rodiny 
a Trojka pro sport. K těmto progra-
mům, které ve spolupráci s nezisko-
vým sektorem fi nancuje městská část 
z vlastního rozpočtu, přibude podle 
plánu na podzim program Trojka 
pro kulturu, který by měl veřejnos-
ti obdobným způsobem nabídnout 
bezplatné kulturní aktivity. 

Program Trojka pro seniory usi-
luje především o větší zapojení seni-

orů do společenského dění a rovněž 
o podporu zdravého a aktivního ži-
votního stylu. Program také nabí-
zí aktivity zaměřené na bezpečnost 
a další vzdělávání seniorů, cílem je 
rovněž posilování mezigeneračních 
vazeb. 

Od února již kolem čtyř set se-
niorů využilo příležitosti zdarma si 
zaplavat v bazénu na Pražačce, při-
čemž tato aktivita bude po prázdni-
nové pauze opět pokračovat. Taneč-
ní odpoledne s Žižkovankou v hotelu 
Olšanka navštěvuje pravidelně ko-
lem 150 seniorů. V červnu měla velký 
úspěch také plavba parníkem po Vlta-
vě, které se účastnilo přes sto seniorů. 
Zájemci měli možnost projet se i his-
torickou tramvají s prohlídkou Muzea 
městské hromadné dopravy, poslech-
nout si Operetku, účastnit se zajíma-
vých přednášek či kurzů práce s PC. 

Senioři si během léta mohou kaž-
dý týden vyzvedávat v Informačním 
centru na náměstí Jiřího z Poděbrad 
či v budově radnice na Havlíčko-
vě náměstí nové křížovky v soutěži 
Luštíme s Prahou 3 a pravidelně si 
užívat zdravého pohybu na kurzech 
Nordic Walking.  „Po prázdninách 

se mohou naši senioři těšit například 

na týden oslav k příležitosti Mezinárod-

ního dne seniorů, který bude naplněn 

nejrůznějšími aktivitami včetně spor-

tovního dne seniorů na náměstí Jiřího 

z Poděbrad,“ uvedl místostarosta pro 
sociální oblast a bydlení David Gre-
gor, který je patronem programu 
Trojka pro seniory.

Program Trojka pro rodiny cílí 
především na posílení nabídky bez-
platných volnočasových aktivit pro 
rodiny s dětmi, ale samozřejmě i pra-
rodiče s vnoučaty. Na začátku května 
se v parku Parukářka konala za vel-
kého zájmu rodičů i dětí akce Ces-
ta pohádkovým lesem, kdy si děti 
v rámci napínavého putování zasou-

těžily s oblíbenými pohádkovými po-
stavami. V rámci tohoto programu 
mohly rodiny s dětmi zhlédnout rov-
něž celou řadu fi lmů v kině Aero a vy-
užít volné vstupy do bazénu na Pra-
žačce. V Informačním centru se pak 
během května a června konala řada 
přednášek v oblasti mediace a pra-
covní problematiky. Letní prázdniny 
ohlásila akce v parku Rajská zahrada, 
kde byly 26. června připraveny sou-
těže pro děti, rodinné klání v péta-
nque, loutkové divadlo, čtení pohá-
dek a představení kouzelníka. 

Během prázdnin budou moci ro-
diny s dětmi využít veřejné worksho-
py v Integračním centru Zahrada. 

Každý týden jsou zde pořádány vý-
tvarné a kreativní dílny s jinou téma-
tikou, ze kterých si účastníci odnesou 
vlastnoručně vytvořenou ozdobu. 
Workshopy jsou veřejné, není nut-
né se předem přihlásit. „Zaznamena-

li jsme i enormní zájem o prohlídky Žiž-

kovské televizní věže, proto se na začátek 

září připravují další prohlídky, tentokrát 

určené nejen pro rodiny s dětmi, ale také 

pro naše seniory,“ dodává místostaros-
ta Ivan Holeček, jenž je patronem 
projektu Trojka pro rodiny. 

Úspěšný start má za sebou i pro-
gram Trojka pro sport, který fun-
guje pod patronací radní pro sport 
a tělovýchovu Ireny Ropkové. Veřej-
nost se v jeho rámci mohla zapojit 
do charitativního závodu na kolo-
běžkách Koloběžka Cup či happe-
ningu konaného k příležitosti Dne 
otců pod názvem Táta fest. V červ-
nu program nabídl bezplatné lekce 
s trenérem pro tenisové začáteční-
ky, venkovní lekce jógy nebo cvičení 
s fyzioterapeutem pro aktivní seni-
ory. „Tyto aktivity pro zájemce o pohyb 

a aktivní trávení volného času budou 

pokračovat i měsících červenci a srpnu,“ 

vysvětluje radní Ropková.  
-red-

Grilujte ohleduplně 
S  příchodem léta se naplno roz-
jíždí i sezona grilování. Ne všich-
ni mají vlastní zahrady, proto jsou 
v parcích zřízena volně přístupná 
grilovací místa s možností využití 
do 20 hodin. Ta jsou velmi oblíbená 
a hojně využívaná. 

Grilovací místo na Vrchu Vítkov má 
stejně jako park ve správě hl. m. 
Praha. Ve veřejné zeleni spravované 
městskou částí Praha 3 jsou tři gri-
lovací místa, jedno v parku Židov-
ské Pece a dvě na Vrchu sv. Kříže 
(Parukářce).

Bohužel ne všichni návštěvní-
ci jsou zvyklí brát potřebný ohled 
na své okolí, což se stalo předmě-
tem stížností obyvatel. Městská část 
z tohoto důvodu upravila provozní 
řády, aby nedocházelo k rušení klidu 
v nočních hodinách. Grilovací místa 
je možno využívat pouze do 20 ho-
din. Další změnou bylo omezení dru-
hu paliva na dřevěné uhlí a grilova-
cí brikety, nelze tedy používat dřevo 
– nejen z důvodu vyloučení případ-
ného dýmu, ale i pro ochranu dřevin 
kolem grilů, jejichž větve občas slou-
žily některým „vynalézavým“ uživa-
telům jako topivo.

Na Vrchu sv. Kříže městská část ře-
šila stížnosti z blízké zástavby i po za-
vedení nových provozních řádů. Gri-
lovací místo v horní části kopce bylo 
proto přechodně uzavřeno, ale to se 
setkalo s negativními reakcemi veřej-
nosti. Městská část proto zvažovala 
možnost přesunutí grilu do jiné čás-
ti parku, ale žádné místo není pro to 
vhodné.

Praha 3 tímto žádá všechny uživa-
tele grilovacích zařízení o dodržová-
ní provozních řádů a o ohleduplnost 
založenou na vědomí, že veřejná ze-
leň včetně různého vybavení je zde 
pro všechny, a tedy činnost, která ně-
koho těší, by neměla přinášet nepří-
jemnosti druhým. 

Text Kateřina Maršálová, 

foto Radko Šťastný

To je dost, žes nás taky jednou vyvez...
Praví se ve slavném Menzlově fi l-
mu. Městská část Praha 3 připra-
vila v rámci projektů Trojka pro se-
niory a Trojka pro rodiny projížďku 
historickou tramvají ze Žižkova 
do  Muzea MHD ve  Střešovicích 
a zpět.

Na tramvajové zastávce Olšan-
ská bylo 24. června nezvykle nabi-
to a živo. Důvodem nebyl kolaps 
městské dopravy, nýbrž zde měli 
sraz milovníci historie a zájemci 
o projížďku historickou tramva-
jí. A bylo jich opravdu požehnaně 
a tři vozy soupravy jen taktak sta-
čily všechny pojmout. Počasí nám 
přálo, viditelnost byla perfektní, 
tak se všichni od nejstarších po nej-
mladší, pohodlně usadili a histo-
rická souprava se škubnutím vyra-
zila do centra. Ve vozech přítomné 
přivítali místostarostové Ivan Ho-
leček a David Gregor (oba ČSSD) 
a popřáli všem krásný zážitek. Čas 
vyhlídkové jízdy byl zvolen mimo 
dopravní špičku a tak byla jízda při-
měřeně rychlá a plynulá a cestující 
si ji mohli pěkně užít. O nádherné 
pohledy na Prahu nebyla rozhod-
ně nouze, zvláště, když se tram-
vaj drkotala přes most Legií nebo 
Chotkovou ulicí směrem k Pražské-
mu hradu. A pak už se přiblížil cíl 
cesty, Muzeum MHD ve Střešovi-
cích. V muzeu se nachází jedineč-

ná sbírka památek z historie měst-
ské hromadné dopravy v hlavním 
městě České republiky. Veřejnosti 
jsou v ní představeny více než čtyři 
desítky historických vozidel a mno-
ho dalších exponátů – modelů, fo-
tografi í, historických dokumentů, 
jízdenek, plánků atd. Tady si moh-
li, především starší ročníky, všich-
ni zavzpomínat na vozidla pražské 
MHD, kterými v průběhu uplynulé-
ho času jezdili do práce či za zába-

vou. To ale byla jen polovina vyhlíd-
kové cesty. Po hodinové prohlídce 
muzeálních kousků všichni opět za-
ujali svá místa v soupravě a jelo se 
na Žižkov. Tentokrát vedla zajíma-
vá trasa přes Letnou a Strossmaye-
rovo náměstí. Cesta uběhla až ne-
chtěně rychle, mačkaly se spouště 
fotoaparátů, respektive mobilů, 
aby cestujícím zbyla malá památka 
na příjemně strávené odpoledne. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Místostarosta Ivan Holeček přivítal zaplněnou historickou tramvaj

Grilovací místo na vrchu Parukářka
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Tělocvična na nádraží
Málokdo tuší, že industriální budova bývalého nákladového nádraží na Žižkově kromě skladů 
a zázemí fi rem skrývá i největší streetworkoutovou tělocvičnu v Evropě. Pro sport, který původně 
vznikl na ulici, tu zájemci mají k dispozici hrazdy, bradla, kruhy a další nářadí na ploše 700 m2. 

W orkout je název pro 

spoustu cvičení, pod 

které se schová i fi t-

ness, nicméně naším 

oborem je streetworkout a kalistenika,“ 
vysvětluje třiadvacetiletý zakladatel 
E. R. S. Workout tréninkového cen-
tra Pavel Oliva. Přestože na Žižkově 
působí společně s manželkou nece-
lý rok a půl, jejich cvičební meto-
dy, které propagují ve spojitosti se 
zdravým životním stylem, si získa-
ly tolik příznivců, že je jejich hlasy 
vynesly na první místo v kategorii 
služeb v soutěži Podnikatel roku, 
kterou uspořádala Praha 3. Jejich 
služby nevyhledávají profesionální 
sportovci, ale hlavně lidé, kteří chtě-
jí, aby jejich tělo zdravě fungovalo, 
a chtějí se vyhnout civilizačním cho-
robám, mezi něž patří třeba i zkrou-
cená záda.

„Kalistenika vznikla ve starém Řec-

ku, jakožto posilování s vlastní vahou. 

Streetworkout se z kalisteniky vyvinul 

a cvičební prvky se přesunuly do ulice, 

na lešení, obrubníky, zábradlí a podob-

ně,“ popisuje Oliva. Základní myš-
lenkou bylo přitáhnout lidi ke spor-
tu „za nic“, aby mohli cvičit sami 
bez drahých vstupů do posiloven. 
„To má ale nevýhody. Když člověk cvičí 

sám, tak i ve shybu, který působí jako ba-

nální cvik, se dají napáchat škody, které 

tu pak napravujeme,“ varuje. Do žiž-
kovského gymu se s trenéry přesu-
nuli po roce a půl hledání vhodných 
prostor z pražských Bohnic, kde cvi-
čení praktikovali pod širým nebem 
na venkovních hřištích. 

Filozofi í práce trenérů E. R. S. 
Workout centra je spojovat posilová-
ní vlastní vahou a sportovní medicí-
nu a fyzioterapii. „Nechceme lidi jenom 

trápit, ale chceme je vést ke zdravému po-

hybu. Znamená to, že neudělají třeba 20 

shybů, ale dva a technicky správně. Zlep-

ší si kondici, ale tělo netrpí,“ vysvětluje 
Oliva. 70 % klientů navštěvuje orga-
nizované skupinové tréninky, cent-
rum ale nabízí i soukromé lekce nebo 
si klienti mohou přijít zacvičit sami. 
Podle Olivy je nejdůležitější pro vět-
šinu lidí překonat ostych z toho, jak 
začít. I proto ve svém centru pod-
poruje přátelskou atmosféru, rozdíl-
nou od klasických fi tness center. Kli-
ent si zátěž určuje do jisté míry sám. 
„Začínáme cvičením na zemi, zacíleným 

na hluboký stabilizační systém s důrazem 

na dýchání, pak se přesouváme ke složitěj-

ším cvikům krůček po krůčku a podstat-

né je, aby tělo vydrželo. Progres je obvykle 

znát během tří týdnů,“ říká Oliva s tím, 
že cvičení je tak vhodné pro různé vě-
kové skupiny, přestože na první po-
hled složité cviky působí dojmem, že 
jde o cvičení pro mladé. „Mému nej-

staršímu klientovi je přes šedesát,“ říká.
Pavel Oliva je původní profe-

sí záchranář a lezec, který se věno-
val kondiční přípravě záchranných 
sborů a hasičů. „Začali jsme razit ka-

listeniku a streetworkout i v kondiční 

přípravě, ale český systém není připra-

vený na to, aby léty zavedený, tradiční 

tréninkový model změnil. Proto jsme se 

radši zaměřili na civilní sféru,“ vysvět-
luje svou cestu k otevření žižkovské-
ho centra. Na jeho minulost záchra-
náře odkazuje název centra: E. R. S. 
je zkratkou pro Extreme Rescue 
Squad, americkou odnož záchran-
ných sborů, s jejichž akreditací chtě-
li fungovat v Čechách. Zkratka zů-
stala v názvu jako odkaz na spojení 
původní myšlenky cvičení záchran-
ných sborů a současné civilní zóny. 

V E. R. S. Workout centru pů-
sobí desítka trenérů, kteří se věnují 
dvěma a půl tisícům registrovaných 
klientů. Základní lekce cvičení stojí 
160 korun, společně cvičí muži i že-
ny. „Smíšené tréninky mají něco do se-

be, chodí sem společně i partnerské páry 

a každý cvičí vlastní intenzitou. Otevře-

no je od 7 do 13 a od 17 do 22 hod. Sta-

čí chtít a nebát se,“ láká Pavel Oliva. 
S centrem má další plány, chce jej 
postupně vybavovat novým nářa-
dím a rozšířit nabídku i o masérské 
služby. „Myšlenka multifukčního cent-

ra v této lokalitě se nám moc líbí, je to 

krásná budova, kde by současně mohlo 

vzniknout jakési setkávací místo, meet-

point pro Žižkováky.“ 
Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Skoky na trampolíně
První červnovou sobotu se v  tělo-
cvičně TJ Sokol Žižkov uskutečnil 
3.  pohárový závod ve  skocích na 
trampolíně, který byl zároveň po-
sledním v jarní části českého poháru.

Na Žižkově soutěžilo 81 sportovců 
z osmi českých a moravských klubů, 
a to v kategoriích žákyň a žáků, juni-
orek a juniorů, žen a mužů. Poháro-
vého závodu se účastnila republiková 
špička ve všech kategoriích. V kate-
gorii mužů si pozornost zasloužil ví-
tězný výkon Adama Sülta z TJ Sokol 
Kampa s vysokou obtížností 13,7 b 
ve výšce 6 metrů. Velké úspěchy skli-
dili nejenom sportovci z největších 
klubů z Liberce a pražské Kampy, 
ale i sportovci z domácího klubu TJ 
Sokol Žižkov I. Několikanásobný 

mistr republiky Martin Pelc obsadil 
2. místo v kategorii mužů, mladá na-
děje Jonáš Brodský obsadil 3. místo 
v kategorii juniorů. Další dvě domá-
cí juniorky a jedna žákyně sice nedo-
sáhly na medailové pozice, ale pro-
kázaly své dovednosti v saltech, i své 
odhodlání a  bojovnost. 

Skoky na trampolíně jsou akro-
batickou gymnastickou olympijskou 
disciplínou, která má v na Žižkově 
40 letou tradici. Závodní trampolí-
nový oddíl v TJ Sokol Žižkov I, při-
jímá kluky a holky ve věku 7–13 let. 
Nejmenší trénují 1–2x týdně, starší 
pak 3–4x týdně. Pro více informací 
a kontakt pro domluvu zkušebního 
tréninku najdete na www.facebook.
com/TrampolinyZizkov/ 

-red-

Setkání v Rajské se povedlo
Odpoledne plné zábavy a soutě-
ží v krásném prostředí parku 
Rajská zahrada si užily děti pár 
dní před začátkem prázdnin. 
V rámci programu Trojka pro 
rodiny připravila městská část 
akci „Léto začíná, aneb potká-
me se v Rajské“. „Na stanovištích 

děti plnily zábavné dovednostní 

úkoly, hledaly drahokamy v trávě, 

vyráběly korálky nebo vlastní ná-

poj,“ popsal aktivity místosta-
rosta Ivan Holeček, patron 
a iniciátor programu Trojka pro 
rodiny, který přišel malé soutě-
žící podpořit a také jim popřát 
hezké prázdniny. Na každém 

stanovišti za splnění úkolu zís-
kaly razítko a v cíli odměnu, 
na konci odpoledne pak pro-
běhlo losování o hlavní cenu. 
„Děti, které právě nesoutěžily, 

mohly sledovat pohádkové před-

stavení loutkového divadla nebo 

poslouchat čtení pana Vrány z Ta-

patanu,“ doplnil místostarosta 
David Gregor. Jako na každé 
správné zábavě nechyběl ani 
kouzelník Čáry kluk. Generál-
ka na prázdniny se povedla 
na výbornou. O děti bylo 
v Rajské zahradě skvěle posta-
ráno. 

-red-

Foto Jana Kanisová
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Jednoduché dětství probouzí fantazii
V dalším pokračování cyklu Žižkovské rozhovory přivítal Martin Severa v galerii Toyen jednu 
z našich nejpopulárnějších zpěvaček Jitku Zelenkovou.

Krátkým výčtem úspěchů 
této stálice naší populár-
ní hudby začal Martin 
Severa zajímavé povídání 

s Jitkou Zelenkovou, která se hned 
v úvodu pustila do líčení svého dět-
ství stráveného na několika místech 
naší republiky. Zavzpomínala na ro-
diče, oba byli bytostně spjati s hud-
bou, kteří díky své profesi často mě-
nili místo svého pobytu. Malá Jitka 
tak na několik let skončila u babičky 
v Rakovníku. Milým a laskavým 
způsobem na tento pobyt Jitka 
vzpomínala, na králíky, slepice, ka-
kao s chlebem či knedlíky s jahoda-
mi…  , zkrátka jednoduché dětství, 
které ve vás probouzí fantazii, tak 
hodnotila tuto část svého života. 

Řeč byla i o méně šťastném obdo-
bí, kdy onemocněla srdeční choro-
bou a léčila se několik měsíců v Po-
děbradech v lázních. S Poděbrady 
jsou ovšem spojeny i Jitčiny pěvecké 
začátky. Několik let, až do osmnácti, 
zde se svým tatínkem, který zde pů-
sobil jako dirigent, bydlela.

Profesionálně zpívat se rozhodla 
poté, co vyhrála celostátní soutěž 
Talent 67 a v témže roce získala dru-
hé místo v prvním ročníku festivalu 
amatérských zpěváků v Jihlavě.

Jitka Zelenková v další části pořa-
du vyprávěla divákům o své práci 

s našimi předními muzikanty a hu-
debními tělesy, přiblížila mnohaletou 
spolupráci s Karlem Gottem a Ladi-
slavem Štaidlem. V upřímném rozho-
voru se nevyhýbala ani ryze osobním 
věcem, když přiznala, že do Ladislava 
Štaidla byla několik let zamilovaná.

Zpestřením těchto Žižkovských 
rozhovorů byly i dva videovstupy, 
v nichž Jitka ukázala dvě různé polo-
hy své muzikálnosti. Nejprve si 
s multiinstrumentalistou Miroslavem 
Kořínkem „střihla“ známou píseň 
Mackie Messer a ve druhém vstupu 

byli diváci překvapeni klipem, který 
natočila s muzikantem, který si říká 
Bruno Ferrari. Právě tato odbočka, 
jak to Jitka nazvala, jí podle vlastních 
slov přinesla nové impulsy a zkuše-
nosti, jako je práce s mladými muzi-
kanty a vystupování po klubech. 

Na závěr Jitka Zelenková divá-
kům prozradila, že právě natáčí své 
osmnácté album s názvem Intimity. 
„Bude to takový příjemný jazz, a osla-

vím tak padesát let na naší hudební scé-

ně,“ řekla na rozloučenou. 
Jan Dvořák

Jitka Zelenková má smělé plány do budoucna

Jitka Zelenková spojila s hudbou svůj 
profesní i osobní život.  

Tónům a melodiím naslouchala Jitka Zelenková již od mládí. K hudbě ji vedli 

zejména rodiče, matka byla zpěvačka a otec dirigent. První větší úspěch 

přišel v  sedmnácti letech, kdy vyhrála celostátní hudební soutěž Talent 

67. Ještě před maturitou začala hostovat v pražských divadlech Rokoko 

a Apollo. V Rokoku vystupovala v hudebních hrách a ve společném pro-

gramu se sourozenci Hanou a Petrem Ulrychovými. K významné spoluprá-

ci patří i koncertování s SHQ Karla Velebného, kde měla možnost rozvinout 

svůj jazzový talent. Už od svých pěveckých začátků vystupovala jako host 

s orchestry Karla Vlacha, Gustava Broma, Václava Hybše a také s Taneč-

ním orchestrem Československého rozhlasu, který řídil Josef Vobruba a se 

kterým natočila svoje první nahrávky pro fi rmu Supraphon. Od roku 1973 

zpívala s Karlem Gottem ve skupině Ladislava Štaidla.

Sólovou dráhu rozjela Jitka Zelenková v osmdesátých letech. Od té do-

by vydala sedmnáct alb, která obsahovala písně jako Ty mi smíš i  lhát, 

Kdybys byl sám nebo Bez lásky láska není. Mimo jiné si také zahrála v hu-

dební komedii Bylo čtvrt a bude půl, v psychologické Radosti až do rána 

či v seriálu Bylo nás šest.

Štaidlovu skupinu opustila po čtrnácti letech. Mezitím připravila spolu 

s klavíristou Rudolfem Roklem, který jí rovněž skládal hudbu, úspěšný reci-

tál pro Redutu. Prohloubila také spolupráci s Orchestrem Gustava Broma 

a Big Bandem Felixe Slováčka. Kromě Česka vystupovala Jitka Zelenková 

i na Kubě, v Polsku nebo Německu. V roce 1993 získala za milion proda-

ných alb Zlatou desku Supraphonu. Dvakrát zvítězila v hudební Děčínské 

kotvě.

V současné době Jitka Zelenková vystupuje se sólovým recitálem, kde 

ji doprovází František Raba na kontrabas a Lev Rybalkin na klavír, dále vy-

stupuje jako host Orchestru Gustava Broma, Big Bandu Felixe Slováčka, 

Golemu, Boom-bandu a dalších.

Slovo z církví
Proběhla Noc 
kostelů 2018
V novém tisíciletí vznikla tradice No-
ci muzeí, Noci literatury a tak ani 
kostely nechtěly zůstat pozadu. „Noc 

kostelů je pozváním všech lidí dobré vů-

le ke společnému setkání a k objevování 

krásy křesťanských výtvarných a archi-

tektonických pokladů, projevem kreativi-

ty a důvěry v život u lidí, kteří chrámy 

stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes 

obývají a chtějí se podělit o svou víru, 

o svůj život, a svoje osobní obdarová-

ní a dovednosti,“ píše se na ofi ciální 
webové stránce www.nockostelu.cz. 

Nápad vzešel od jednoho rakous-
kého kostelníka, kterého rozčilova-
lo, že lidé chodí kolem kostelů, aniž 
by se zajímali, co se uvnitř děje. Pro-
sadil tedy otevření kostela v noci, 
kdy člověk tolik nespěchá a snad je 
i přístupnější zážitkům a s vnitřním 
ztišením vnímá nádheru a poselství 
architektury staveb, soch i obrazů. 
Později, když se nápad ujal, při-
pravili lidé, kteří kostel pokládali 
za svůj, také program, který jim byl 
blízký a který je samotné těšil a také 
prezentoval. Myšlenka otevření kos-
telů a modliteben široké veřejnos-
ti se šířila dál. V roce 2005 proběh-
la Noc kostelů ve Vídni, během čtyř 
let se rozšířila po celém Rakousku 
a v roce 2009 překročila hranice Ra-
kouska a poprvé se zapojily kostely 
v Brně a Plzni. I u nás se postupně 
zapojily kostely po celé zemi. Letos 

při 10. výročí Noci kostelů se v na-
ší zemi otevřelo 1 509 kostelů, kaplí, 
modliteben. V naší zemi se nám daří 
pořádat tuto akci ekumenicky, všech-
ny křesťanské církve mají možnost 
se zapojit. V Praze a středočeském 
kraji můžete při vstupu do kostela 
obdržet tlustou brožurku vydanou 
pro všechny Arcibiskupstvím praž-
ským, v které jsou malé fotografi e 
všech otevřených objektů a časový 
program, co se v nich bude ten večer 
dít. Dobře fungují internetové strán-
ky a můžete si již doma vybrat, kam 
se vypravíte a který program si ne-
chcete dát ujít. Tradice otevřených 
kostelů pokročila i do dalších zemí: 
Švýcarska, Slovenska, Estonska, Lo-
tyšska, Nizozemí, Německa.

Slovo kostel vzniklo z latinské-
ho názvu castellum, tvrz. Je místem, 
kde se scházejí lidé, kteří hledají a na-
cházejí Boha. Mají možnost se zti-
šit, přemýšlet o svém životě. Ale ta-
ké prožívat setkání s druhými lidmi. 
V kostele je stále co slavit. Scházejí se 
při křtech, svatbách i pohřbech. Pra-
videlně při bohoslužbách. 

Zkuste si představit, jak by vypa-
dalo naše město bez kostelů a jak 
by se v něm žilo? Kdysi jsem četl 
od Vasilije Šukšina povídku z knížky 

Červená kalina, jak v dálné ruské ves-
nici stál uprostřed opuštěný kostelík. 
Nikdo již do něj nemohl chodit, byl 
užíván družstvem jako sklad hnojiva. 
Předáka družstva napadlo, že by byl 
dobrým zdrojem cihel na novou slepi-
čárnu. Vesnickým ženám došlo, co 
by jejich ves byla bez kostelíka. Kde 
by zvonili při úmrtí a co by je vedlo 
na cestě z pole domů, kdyby nebyla 
vidět věž? Než se vesnické ženy stihly 
proti nápadu ohradit, již ovinul kap-
li lanem a zapřáhl silný traktor. Kap-
le se poroučela, cihly však i nadále 
držely pohromadě ve velkých blo-
cích a tak se na stavbu nehodily. Že-
ny začaly lamentovat, předák nasedl 
na motocykl, rychle odjel, ale v zatáč-
kách v dáli se po smyku dlouho toči-
lo kolo motocyklu.

Za rok vás opět zveme v pátek 
24. května 2019. Přijďte se podívat 
na vaše kostely v okolí, všechny ak-
ce jsou zdarma. A nemusíte čekat ani 
celý rok, kostely jsou otevřeny při-
nejmenším každou neděli. 

Pavel Kalus, 

farář z Kaple Betlémské na Žižkově, 

Prokopova 4 ve dvoře,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

v Praze 3 – Žižkov 1

Hledají se pohádkové babičky 
a dědečkové
Obecně prospěšná společnost 
Mezi námi, která se zabývá me-
zigeneračními vztahy, hledá pro 
program „Přečti“ seniory dobro-
volníky na pravidelné čtení v ma-
teřských školách.

Program přivádí do školek oblíbe-
né čtecí babičky a dědečky, kteří děti 
jednou týdně zavedou do říše fanta-
zie a pomohou jim tak pomocí před-
čítání v rozvoji mluveného i čtené-
ho slova. Senioři ze sebe předávají 
klid a rozvahu a na oplátku mohou 
od dětí načerpat energii a dobrou 
náladu z nefalšované dětské upřím-
nosti a radosti.

Čtení probíhá pravidelně jednou 
týdně 20–30 minut. Vždy se snažíme 
najít pro seniory školku blízkou je-
jich bydlišti anebo srdci.

Při pravidelných setkáních Klubu 
pohádkových čtecích babiček a dě-
dečků si pak můžou dobrovolníci 
vzájemně vyměňovat zážitky, zku-
šenosti, čerpat motivaci a účastnit 
se zajímavých přednášek, seminářů 
a akcí.  

Zaujala vás tato výzva? Víte o ně-
kom, kdo by byl skvělá pohádková 
babička nebo dědeček?  Propojte se 
s námi na e-mail: katka@mezi-nami.
cz nebo tel. 603 483 487. 

-red-, foto Veronika Rose 
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Finále Poháru rozhlasu ovládla Jeseniovka
Jubilejní 50. ročník týmové soutěže v atletice pro druhý stupeň základních škol, který se konal 

v červnu v Olomouci, skončil fantastickým triumfem ZŠ Jeseniova z Prahy 3. Mladí atleti ovládli 

hned tři kategorie – mladší žákyně i žáky a starší žákyně. Protože je soutěž zařazena do Sportovní 

ligy základních škol o Pohár ministra školství, do školy tak doputovaly tři ministerské poháry.

Trenéři se před závodem ne-
tajili ambicemi na medaile 
pro mladší žákyně, které 
postupovaly do fi nále jako 

nejlepší z krajských kol, ale ovládnu-
tí tří kategorií je výsledkem z kate-
gorie snů.  Že se sen stal skutečností, 
je výsledek dlouhodobé a systema-
tické práce s dětmi v žižkovské škole 
a obrovský kus sportovního štěstí. 
Ale jak praví klasik: Štěstí přeje při-
praveným!

Atletické soutěže měly vysokou 
úroveň, padlo několik nejlepších vý-
konů sezony včetně českého rekordu 
na 60 m starších žákyň (7,58 s) 
a na 4x60 m starších žáků (26,98 s). 
Přes tři sta závodníků se pralo o kaž-

dý bod, o to více těší obrovský 
úspěch, podložený snahou všech 
členů týmů o zúročení celoroční pří-
pravy. Většina závodníků předvedla 

výkony na hranici svých osobních 
rekordů a 24x se je podařilo překo-
nat. Mezi deset nejlépe bodujících 
závodníků se probojovala hned dvě 

děvčata: druhá Terezie Táborská 
a devátá Lucie Krbcová. Terezie 
 Táborská se v běhu na 600 m časem 
1:41,41 min. dostala do čela republi-
kových tabulek a byla vyhlášena 
nejlepší mladší žákyní olomoucké-
ho klání. K dalším hodnotným vý-
konům patří 12,06 m starší žákyně 
Daniely Kozačové v kouli a 512 cm 
Jana Auředníka v dálce mladších 
žáků. Závodníci z Jeseniovky sedm 
disciplín ovládli a v dalších třech 
obsadili medailové posty. Nejhod-
notnější pro všechny trenéry byl ale 
skvělý týmový výkon všech zúčast-
něných. 

  Text Katka Maršálová, foto Jiří Kottas

Objevte žižkovskou divočinu 
Vrch Vítkov a lokalita dolního Žiž-
kova se staly dějištěm šestého roč-
níku mezinárodního krajinářského 
festivalu Landscape s podtitulem 
Objevte pražskou divočinou. A tou 
se v některých místech skutečně 
vydává. 

Méně či více přístupný veřejný 
prostor v Praze 3 díky organizáto-
rům ožívá třemi desítkami instalací 
a intervencí českých i zahraničních 
architektů a umělců. Pro festival 
byly záměrně vybrány lokality, o je-
jichž budoucnosti se vedou disku-

ze, součástí festivalové trasy tak je 
i ostrov Štvanice a Rohanský ostrov. 
Podle organizátorů by se právě tyto 
oblasti díky vhodné revitalizaci měly 
stát příkladem kvalitního rozvoje 
městské krajiny. „Ambicí festivalu není 

jen poukazovat na problémová místa, 

ale vyvolávat diskuzi a hledat či nastiňo-

vat nová řešení,“ vysvětlil Dan Merta, 
zakladatel festivalu a ředitel pořáda-
jící Galerie J. Fragnera. „Zajímají nás 

celá území, která si zaslouží citlivý urba-

nistický a krajinářský přístup s důrazem 

na udržitelnost rozvoje lokality,“ dodal. 
Vrch Vítkov je na trase festivalu 

a rozhraní tří městských částí před-
staven jako místo, které čeká na stra-
tegickou integraci do veřejného ži-
vota. „Vítkov v současnosti město spíše 

rozděluje, než aby městské části propojo-

val,“ řekl Merta během úvodní festi-
valové procházky, které se zúčastnilo 
několik desítek lidí. Přední čeští a slo-
venští umělci i architekti jej po dobu 
festivalu citlivými dotyky a proměna-
mi transformovali v krajinu umění. 

Instalace reagují nejen na genia loci, 
ale také sté výročí vzniku ČSR. Fes-
tival oživuje i vybraná místa dolní-
ho Žižkova a pokouší se zatraktivnit 
okolí cyklostezky, kde teď můžeme 
spatřit plameňáka, posed nebo pláž 
s houpací sítí. Většina instalací vzešla 
z otevřené výzvy, kterou pořadatelé 
Landscape festivalu vyhlásili na jaře. 
Z více než čtyř desítek nápadů a ná-
vrhů dostaly prostor převážně stu-
dentské projekty.

Festival potrvá do konce září 
a koná se ve spolupráci s Městskou 
částí Praha 3. „Přestože zajistit všechna 

potřebná povolení bylo administrativně 

náročné, těší mne, že dolní Žižkov festi-

valem ožívá, na chvíli se stává centrem 

společenského dění a upoutává pozor-

nost i zahraničních turistů,“ uvedl mís-
tostarosta pro územní rozvoj Tomáš 
Mikeska (STAN). 

 Text a foto Katka Maršálová

Sportovci podpořili hendikepované
Druhý ročník Koloběžka CUPu, 
který v červnu na Vítkově pořáda-
la Nadace Jedličkova ústavu, přilá-
kal hlavně rodiče s dětmi. Do závo-
du se zaregistrovalo 228 závodníků, 

z toho 70 dětí v kategorii do 10 
let. V hlavním závodě pak bojova-
lo o putovní pohár 130 dospělých. 
Absolutním vítězem se stal Michal 
Kulka. 

Sportovní závod milovníků jízdy 
na koloběžce je především charita-
tivním projektem, který touto for-
mou vyzývá k podpoře Nadace 
Jedličkova ústavu. Díky všem zú-
častněným a realizačním partnerům 
akce celkem vynesla téměř 700 000 
korun, z toho jen do kasičky se 
na místě podařilo nasbírat krás-
ných 13 443 korun. Veškerý výtěžek 
bude použit na podporu a realizaci 
nadačních projektů. „Finanční pro-

středky pomohou například zajistit bez-

bariérovou dopravu a osobní asistenci 

pro klienty škol Jedličkova ústavu nebo 

podpoří realizaci volnočasových aktivit 

pro děti a mladé lidi s tělesným a kom-

binovaným postižením,“ uvedla radní 
pro sport Irena Ropková. 

 Katka Maršálová

Vítězka běhu na 600 m

Sportovně charitativní závod Koloběžka Cup zahájila radní pro sport Irena Ropková (ČSSD) Foto Katka Maršálová

Na hraně. Autoři: Juliána Dolíhalová, Petra Pchálková, Karolína Posová a Vilém Michna 

Ředitel festivalu Dan Merta provází účastníky spolu s místostarostou T. Mikeskou
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Protest proti totální tyranii zla, nenávisti 
a lži, které ovládají svět 
V srpnu si připomeneme 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. 8. září 
1968, tedy několik měsíců před Janem Palachem, se na protest proti tomuto vstupu ve Varšavě 
upálil Ryszard Siwiec, po kterém byla na Žižkově před deseti lety pojmenována ulice.  

R yszard Siwiec se naro-
dil 7. 3. 1909 v městečku 
Dębice. Vystudoval eko-
nomiku na Univerzitě 

Jana Kazimíra ve Lvově. Za války 
se jako člen polské Zemské armá-
dy účastnil odboje. Byl fi nančním 
úředníkem v Přemyšli. Když byla 

západní část Polska obsazena nacis-
ty, místo opustil, aby nemusel pra-
covat pro okupanty. Po válce spolu-
vlastnil malý podnik na výrobu vína 
a medu, po znárodnění v roce 1952 
zde zůstal jako účetní. Byl člověkem 
zbožným, v roce 1945 se Ryszard 
oženil a s manželkou Marií měl pět 
dětí. Siwiec se celý život intenzivně 
zajímal o historii i politiku a zabý-
val se úvahami o totalitním systému 
a ke komunistickému režimu měl sil-
ně odmítavý postoj. 

V roce 1968 na něho zapůsobily 
studentské protesty a jejich násil-
né potlačení. V dubnu 1968 napsal 
závěť, kterou rodina dostala poštou 
až po jeho smrti. Z její první věty 
je zřejmé, že o radikálním protestu 
uvažoval již v této době. Defi nitivně 
se rozhodl po srpnové okupaci Čes-
koslovenska, které se účastnily i pol-
ské jednotky. Stejně jako značná část 
jeho krajanů, Siwiec tuto skutečnost 
považoval za národní potupu. Po-
čátkem září 1968 nahrál na magneto-
fonový pásek své Poselství, v němž 
zdůvodňuje svůj čin neblahým sta-
vem soudobého světa. „Já, Ryszard 

Siwiec, zdráv na těle i na duchu, jsem se 

po dlouhém boji a úvaze rozhodl vyjádřit 

protest proti totální tyranii zla, nenávisti 

a lži, které ovládají svět,“ uvedl ve své 
závěti.

Na svůj čin se pečlivě připravil 
„Milá Maryšo! Neplač! Je to škoda sil 

a budeš je potřebovat, jsem si jist, že jsem 

právě kvůli tomu žil šedesát let, odpusť, 

nebylo to jinak možné, aby nezahynula 

pravda, lidstvo, když svoboda umírá. Je 

to menší zlo než smrt milionů, nejezdi 

do Varšavy, mně už nikdo, nic nepomů-

že, přijíždíme do Varšavy a píšu ve vla-

ku, proto je to nakřivo. Je mi tak dobře 

a cítím takový vnitřní mír – jako nikdy 

v životě! Milé děti, nezlobte maminku, 

učte se, protože to je teď Váš nejdůleži-

tější úkol. Ať o Vás pečuje Bůh. Líbá Vás 

otec,“ píše v dopisu své ženě a rodi-
ně na rozloučenou. Zabavila ho však 
polská Státní bezpečnost, takže 
k adresátce se dostal až po dvaadva-
ceti letech. Ve své knize Živá pocho-
deň na Stadionu Desetiletí, s podti-
tulem Protest Ryszarda Siwce proti 
okupaci Československa v roce 1968 
ho přetiskuje historik Petr Blažek.

Siwiec získal vstupenku na cent-
rální oslavy dožínek, které se na Sta-
dionu Desetiletí odehrávaly za pří-
tomnosti nejvyššího stranického 
a státního vedení. Stadion Deseti-
letí – název měl připomínat desáté 
výročí vlády komunistů v Polsku. 
Bohužel, Siwiec promeškal klíčový 
okamžik, kdy na tribuně promlou-
val stranický šéf W. Gomułka. Pod-
pálil se až poté, co slavnostní proje-
vy skončily a když na ploše stadionu 
stovky mladých lidí tančily. Jeho 
oběť tak zaznamenali většinou pou-
ze lidé v jeho bezprostředním okolí 
a policie, která se postarala o rych-
lou eliminaci „incidentu“. Po uhaše-
ní byl okamžitě odvezen. Odpověď 
na otázku, proč se Siwiec zapálil až 
po projevech stranických potentátů, 
však zůstává záhadou. O události se 
sice dozvěděla polská redakce Rádia 
Svobodná Evropa, ale její vedení ne-
považovalo zprávu za důvěryhod-
nou. Teprve po upálení Jana Palacha 
mnichovská redakce opět obdržela 
z Polska nový popis události. Zprá-
va byla odvysílána až v březnu 1969.

Slyšte můj křik
„Vám, mé drahé děti, žehnám a přikazu-

ji vám: Nedejte si nikdy vzít víru v Boha, 

víru v člověka a jeho úsilí o svobodu 

a lásku. Základem vašeho jednání musí 

vždycky být jednota mysli, slov a činů. 

Nechť milosrdný Bůh a Královna Pol-

ska, Matka Boží Čenstochovská, opa-

truje vás i celou naši pozemskou vlast,“ 
nabádal Siwiec své děti v závěti. Ty 
se s jeho činem smiřovaly dost těžko. 
Až na počátku 90. let se polskému 
režisérovi M. J. Drygasovi podařilo 
shromáždit výpovědi svědků a rodi-
ny. Získal také archivní dokumenty 
z dobového vyšetřování a objevil fi l-
mový záběr hořícího Siwce. V roce 
1991 natočil fi lmový dokument Slyš-
te můj křik a připravil rozhlasový 
pořad Závěť. Především jeho záslu-
hou se Siwcův protest stal známým.

Inspirace u vietnamských 
buddhistických mnichů?
Ryszard Siwiec se od našeho Jana 
Palacha sice liší věkem i stavem, ale 
jejich inspirace mohla mít stejný zá-

klad. Palach, mladý student, Siwiec, 
naopak usedlý, takřka šedesátiletý 
otec početné rodiny a zbožný kato-
lík. To může být vnímáno jako pro-
blém, protože pro křesťany je sebe-
vražda nepřijatelná, vnímají ji jako 
těžký hřích. Siwiec, podobně jako 
Palach, nepojímal svůj čin jako sebe-
vraždu, ale jako sebeobětování. Oba 
se tak pravděpodobně inspirovali 
u buddhistických mnichů, kteří v 60. 
letech protestovali proti jihovietnam-
skému autoritářskému režimu.

„Sebeupálení na veřejném prostran-

ství jako vyhraněná forma politického 

protestu se sice ve větší míře vyskytlo již 

před srpnovou okupací, ale v naprosto 

odlišném kulturním okruhu. Dne 11. 6. 

1963 se na protest proti potlačování 

buddhistických tradic v proamerickém 

Jižním Vietnamu upálil šestašedesátiletý 

mnich 
 ich Quang Duc. Na rušné kři-

žovatce v Saigonu se posadil do lotosové 

pozice, polil benzínem a zapálil. Událost 

zachytil reportér 
 e New York Times 

David Halberstam a fotografi e hořící 

postavy se stala známou po celém světě. 


 ich Quang Duc svůj protest nevnímal 

jako sebevraždu, nýbrž jako zástupnou 

oběť, která má pohnout srdcem lidí, aby 

změnili svůj postoj. Jeho příkladu záhy 

následovali další mniši, mezi nimi také 

dvacetiletá dívka. I jejich zásluhou byl 

1. 11. 1963 vůdce jihovietnamského re-

žimu Ngo Dinh Diem svržen při vojen-

ském převratu. Komunistické režimy šo-

kující protesty buddhistických mnichů 

propagandisticky využívaly a pravidel-

ně o nich informovaly,“ píše ve své kni-
ze Petr Blažek ale zároveň podotýká, 
že v žádném z dokumentů o protes-
tu Siwce není o vietnamské inspiraci 
zmínka, ale jeho motivy mohly být 
podobné. 

Siwcovo Poselství
„Byl málomluvný, když už něco řekl, tak 

konkrétně,“ vzpomínala jeho žena, 
Maria. Takto hovořil ve svém Po-
selství dochovaném na magneto-
fonovém záznamu: „Jako dědictví 

po krvavém Stalinovi jste ve svých ru-

kou soustředili…   obrovskou, nezodpo-

vědnou, nekontrolovanou a nekritizova-

telnou moc – zrůdnou moc, moc, jakou 

nikdy nikdo v průběhu celých dějin 

na zemi neměl, moc, jakou starověcí vla-

daři připisovali bohům. Na vás, a jen 

na vás, na ‚politbyru‘, závisí celá moc 

zákonodárná i výkonná, veřejná bezpeč-

nost, spojení se zahraničím, soudní moc 

i všechny masové komunikační prostřed-

ky. Zestátněním všech výrobních a dis-

tribučních prostředků…   jste ve svých ru-

kou soustředili všechny fi nanční zdroje, 

které vám umožňují, abyste si sami udr-

želi, spravovali a kontrolovali veškerou 

moc. Taková bezmezná moc se pro vlád-

ce stala opiem, drogou, a stala se cílem 

sama o sobě. Abyste takovou vládu ně-

jak ospravedlnili před masami, vytvořili 

jste nové náboženství, marxismus, a nej-

větším prorokem tohoto náboženství jste 

vyhlásili Lenina, přičemž jste si pro sebe 

vyhradili právo jakkoli vykládat jeho 

dogmata. Každý, kdo se odváží samo-

statně myslet, kdo jen náznakem projeví 

kritiku vašeho postupu, je vyhlášen he-

retikem, je proklet, zavřen do blázince, 

do tábora či do vězení (za Stalina takový 

člověk obyčejně býval zavražděn). Podle 

Evangelií Kristus, Bůh, odmítl takovou 

špatnou vládu, vládu násilí nad lidmi, 

kterou mu nabízel Satan.“

„Lidé…   Vzpamatujte se! Slyšte můj 

křik! Křik prostého, obyčejného člověka, 

syna národa, který vlastní i cizí svobodu 

miloval nade všechno, i nad vlastní ži-

vot! Vzpamatujte se! Ještě není pozdě!“ 
končí své Poselství.

Necítím žádnou bolest
Po převozu do nemocnice, s popá-
leninami na více než osmdesáti pro-
centech těla, motivy svého jednání 
vysvětluje takto: „Necítím žádnou bo-

lest a necítil jsem žádnou bolest po celou 

dobu. Bolí mě jen obě ruce, levá, kterou 

člověk v tomto zřízení má na skládání 

falešných přísah, i pravá – ta je na po-

dávání ruky těm, jimž člověk tu faleš-

nou přísahu složil. Moje smrt není ni-

čím proti vyhlazení, které hrozí lidstvu.“ 

Ryszard Siwiec zemřel po čtyřech 
dnech od svého činu, 12. září 1968. 
„Přestože nevyvolal předpokládanou 

odezvu v polské společnosti, dnes je svý-

mi krajany vnímán jako hrdina, který se 

po okupaci Československa obětoval, aby 

zachránil národní čest,“ vyzdvihuje 
ve své knize historik Petr Blažek. 

Jan Dvořák

(s použitím knihy Petr Blažka Živá 

 pochodeň na Stadionu Desetiletí)

Policie se snažila Siwcovo sebeobětování ututlat

Ryszard Siwiec

V  roce 2001 prezident V. Havel po-

smrtně vyznamenal R. Siwce Řádem 

TGM I. stupně. Jeho rodina odmít-

la 4. září 2003 přijmout vyznamená-

ní od polského prezidenta A. Kwaś-

niewského z postkomunistické strany 

Svaz demokratické levice. V  roce 

2006 obdržel Řád bílého dvojkříže 

III. třídy od  slovenského prezidenta 

I. Gašparoviče. V prosinci 2008 byla 

po Siwcovi pojmenována ulice na Žiž-

kově (dříve Havelkova), ve  které mu 

byl 20. 8. 2010 odhalen pomník s ná-

pisem: RYSZARD SIWIEC, 1909–

1968, VOJÁK AK - POLSKÉ ZEMSKÉ 

ARMÁDY, UPÁLIL SE NA PROTEST 

PROTI VSTUPU VOJSK VARŠAV-

SKÉ SMLOUVY NA ÚZEMÍ ČESKO-

SLOVENSKA. VE  JMÉNU PRAVDY 

PŘINESL NEJVYŠŠÍ OBĚŤ. Autorem 

je polský umělec Marek Moderau. Je 

umístěn před budovou Ústavu pro 

studium totalitních režimů, Siwiecova 

2428/2.

Ve  Varšavě, Přemyšli a  Dębicy 

byly rovněž po  roce 1989 odhale-

ny na  jeho památku pamětní desky. 

V Přemyšli, kde bydlel, je po něm po-

jmenován most. 

Pomník Ryszarda Siwce před ÚSTR
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Podnikatelé na Husitské čelí důsledkům 
uzavření ulice
Majitelům provozoven z dolního Žižkova ničí obchod rekonstrukce Husitské. Kvůli uzavření ulice 

jim klesly tržby až o polovinu a někteří se téměř potýkají s existenčními problémy.   

Komplexní rekonstrukce 
trvá od března do listo-
padu. Uzavírky sice pro-
bíhají ve třech etapách, 

nicméně omezení má vliv na celou 
ulici. Pavel Podařil má bezmála 
dva roky prodejnu Muffi  n concept 
na začátku Husitské, kde vyrábí 
a prodává muffi  ny, cupcaky, závi-
ny, brownies nebo cheesecaky. Část 
sortimentu dodává do hotelů, část 
prodává přímo do ulice. „Jen co jsme 

přečkali zimu, která je vždycky těžká, 

protože ulice žije méně, tak se to rozko-

palo. Pro mne to znamenalo zrušit jed-

no pracovní místo, protože prodavačku 

už jsem si nemohl dovolit, a já se místo 

externího obchodu musel věnovat prode-

ji na provozovně,“ říká. Tržby byly ze 
dne na den minimální, majitel domu 
na dočasné snížení nájmu neslyšel. 
„Bylo mi řečeno, že by mi mělo ztrátu 

spíš kompenzovat město. Na to ale ne-

mám čas ani energii,“ říká. Myšlenku, 
že prodejnu přestěhuje, nakonec za-
hnal. „Funguje tu genius loci, díky hos-

telům v okolí nás navštěvují turisté snad 

ze všech koutů světa a moc to tu chválí, 

byla by to škoda.“

O stěhování provozovny uvažova-
ly i majitelky Květinářství Green De-
cor o pár domů výše. V únoru jim 
po pěti letech končila smlouva v sou-
kromém domě a nečekal je dobrý 
rok. „Přišli jsme o polovinu zákazníků, 

hlavně ty, kteří se zastavili z ulice,“ říká 
spolumajitelka Ivana Kopřivová. 
„Musíme se spoléhat jen na ty, kteří nás 

znají a co jim stojí za to za námi dojít.“ 

Majitelky se proto zaměřily na pro-
dej na zakázku a rozšířily sortiment 
pokojových rostlin. Vlastník domu 
vyšel vstříc jejich žádosti a po dobu 
rekonstrukce snížil nájem o 30 %. 
„Jsme rádi, Žižkov je přece pozičně vý-

hodný. Doufáme, že až ulice bude hoto-

vá, tak se to celé promění a zlepší se i život 

podnikatelům,“ říká spolumajitelka 

květinářství, které si část sortimentu, 
například chrpy, hledíky, krásenky, 
cinie, pěstuje na vlastní malé farmě 
v Dolních Měcholupech. 

Podnikatelé z Husitské nezpo-
chybňují, že oprava Husitské je ne-
zbytná. Žádat o ušlý zisk hlavní město 
se také nechystají, protože je odrazuje 
dlouhý administrativní boj s úřady, 
navíc s nejistým výsledkem. Co je ale 
shodně štve, je délka rekonstrukce 

a fakt, že s nimi nikdo nekomuniko-
val. „Vidím nedostatky na obou stranách. 

Jako podnikatel jsem se měl víc zajímat, co 

se tu bude dít, kontaktovat městskou část 

a ptát se, jak moc rekonstrukce omezí pro-

voz. Ale také ke mně jako daňovému po-

platníkovi, jehož fi rma tu sídlí a platí 

daně, mohlo přijít město,“ přemýšlí Pa-
vel Podařil. Podle něj by se při výběru 
zhotovitele stavby mělo hledět nejen 
na to, kolik to bude stát, ale jak rychle 

bude hotovo. Stejný názor má majitel-
ka Cukrárny Lucie, která měsíčně při-
chází o desítky tisíc. „Chápu, že je to ne-

zbytné, ale tempem, kterým se opravuje, 

to je k nevíře. Kdybych takto pracovala, 

tak už jsem dávno zkrachovala,“ říká 
Lucie Zrucká, pro jejíž vyhlášené zá-
kusky žižkovští chodí již 27 let. 
Za urychlení stavby Husitské sepsa-
la dokonce petici. Absence zájmu 
úřadů i politiků zlobí i řezníka Jana 
Heráka: „Obchod se mi pouštět nechce, 

ale když přišla tahle rána, tak jsem uva-

žoval, že skončím. Přemýšlet 24 hodin 

nad existenčními problémy je mnohem 

horší než být unavený z fyzické zátěže.“ 
Zákazníci byli zvyklí dojíždět do ob-
chodu autem, a tak po zahájení rekon-
strukce přišel o polovinu tržeb. Proto 
se těší, až se ulice zase „rozjede“. 

Komplexní rekonstrukce Husit-
ské by měla být dokončena v listopa-
du. Do té doby jsou zřejmě podnika-
telé odkázáni jen na své věrné 
zákazníky, kteří se za nimi vypraví 
rozkopanou ulicí, kde pracovní tem-
po ani v nejmenším nenaznačuje, že 
se opravuje jedna z páteřních komu-
nikací města. 

Text Katka Maršálová, foto Radko ŠťastnýKvětinářství Green Decor ubyli zákazníci

Pavel Podařil ve své prodejně
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rytírská klání, kejklírská vystoupení, 
šermírské souboje, historické hry pro deti, polní divadlo, 

jízdy na ponících, stánky s remesly, dobová kuchyne… 
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