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sloupek
Bojujme proti drahému 
bydlení!

V Praze je blaze, ale zároveň i dra-

ze. Informace, že průměrná cena me-

tru čtverečního nového bytu zde pře-

sáhla sto tisíc korun, nemůže nikoho 

nechat chladným. Extrémní růst cen 

bydlení ovlivňuje život nás všech. Pro 

mnoho seniorských domácností a ro-

din s dětmi navíc představuje současný 

růst cen bydlení v kombinaci s vyso-

kými náklady na život v metropoli sku-

tečné existenční ohrožení. Mnozí lidé 

se stěhují mimo naši městskou část 

i mimo celé hlavní město zkrátka proto, 

že si už nadále nemohou dovolit platit 

nájem, natož si pořídit vlastní bydlení.

Ukazuje se, že trh sám o sobě není 

schopen zajistit lidem dostupné byd-

lení. Poptávka po bytech s rostoucími 

cenami nejen, že neklesá, ale naopak 

roste. Byty tak skupují spekulanti, což 

tlačí ceny dále nahoru.

Obec, která není schopná lidem za-

jistit dostupné bydlení, vlastně postrá-

dá smysl své existence. Myslím si, že 

je nejvyšší čas napnout síly k výstavbě 

dostupného a  kvalitního městského 

bydlení, které pomůže stlačit ceny byd-

lení v hlavním městě dolů. Ve Vídni se 

to například daří – meziročně tam díky 

veřejným investicím do bydlení klesly 

ceny bytů i průměrné nájemné.

Naše městská část nedávno díky 

aktivitě našich místostarostů za ČSSD 

získala od  magistrátu padesátimilio-

novou dotaci na  opravy zchátralých 

bytů ve vlastnictví městské části, které 

budeme po dokončení oprav schop-

ni nabídnout rodinám s dětmi a seni-

orům, připraven je i projekt výstavby 

bytů v bývalých lázních na Koněvově 

ulici. Velký potenciál pro stavbu měst-

ských bytů představuje i rozvojová ob-

last na nákladovém nádraží. Odborné 

výpočty ukazují, že jsou stát a obec 

potenciálně schopni budovat nové 

byty za náklady přibližně jednoho mili-

onu korun za průměrně velký, přibližně 

padesáti až šedesátimetrový byt. 

Přála bych si, aby v říjnovém vo-

lebním klání o  radnici naší městské 

části uspěli ti politici, pro které je 

otázka dostupného bydlení prioritou, 

a kteří chtějí současný trend růstu cen 

bydlení zvrátit. Pokud se naše síly na-

příč stranami a ve prospěch obyvatel 

Prahy 3 po volbách spojí, můžeme to 

dokázat.

Irena Ropková (ČSSD)
radní

Půjdeme volit 
V pátek 5. října a v sobotu 6. října nás čekají hned 
troje volby. Budeme volit zastupitelstvo městské části, 
zastupitelstvo hl. m. Prahy a v prvním kole do Senátu. 
RMČ rozhodla usnesením č. 386 o zařazení mimořádné 
předvolební inzertní přílohy, na straně 19 a 20. 

Vminulých komunálních volbách v roce 2014 
kandidovalo stejně jako letos 12 politických 
subjektů. Volební účast dosáhla 33,7 %, což 
rozhodně není mnoho. Občané by si měli 

uvědomit, že účastí ve volbách mohou zásadně ovlivnit 
složení zastupitelstva, a tím mohou spolurozhodovat 
o tom, jak bude městská část v dalších čtyřech letech 
spravována.

Volby do zastupitelstva městské části Praha 3
Do zastupitelstva městské části Praha 3 budeme volit 35 
zastupitelů. O zvolení se uchází více jak 380 kandidátů 
ze 12 politických subjektů. Uvádíme je v pořadí, jak jim 
byla vylosována pořadová čísla:
  1. Volba pro město – Nezávislí kandidáti
  2. Komunistická strana Čech a Moravy

  3.  Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
  4. ANO 2011
  5. Dělnická strana sociální spravedlnosti
  6. Koalice pro Prahu 3 - ODS, KDU-ČSL, Svobodní
  7. Zelení a nezávislí
  8. Česká pirátská strana
  9.  TOP 09 a Starostové (STAN) s podporou Žižkov 

(nejen) sobě
10.  Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lid-

skosti 2017
11. STAROSTOVÉ PRO PRAHU
12. Česká strana sociálně demokratická

str. 11

„První republika nás 
může inspirovat svojí 

morálkou,“
říkají Jan a Tereza 

Vlkovi

Oprava Husitské
Rekonstrukce Husitské pokračuje 
podle harmonogramu. Práce se urych-
lit zřejmě nepodaří.

Více na str. 5

Chytrá, pohodlná 
a úsporná Smart 
Trojka
Trend stěhování do velkých měst se 
stal celosvětovým fenoménem. A spolu 
s ním se objevily i výzvy, na které bylo 
třeba najít řešení. 

Více na str. 7

Opravy domů 
a polikliniky
Revitalizace panelových domů pokra-
čuje rekonstrukcí dalšího bloku domů. 

Více na str. 9

Bezpečnost je naše 
priorita
Již v delším časovém horizontu se Troj-
ka  řadí  k nejbezpečnějším městským 
částem.

Více na str. 12

Revitalizace Komenského náměstí je těsně před dokončením   Foto Radko Šťastný

   Pokračování na str. 2 

PŘEDVOLEBNÍ 

DEBATA 

KANDIDÁTŮ 

19. ZÁŘÍ

str. 3

Jan Saudek
Galerie Toyen

4.–27. září
u Martina Severy 

19. září

str. 17, 18
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zpravodajství

Projekt „Otevřený úřad“
RMČ schválila výběr poskytovatele 
služeb, který provede implementaci 
nových funkcí do systému PROXIO. 
Radnice tak bude moci občanům na-
bídnout např. řešení jejich životních 
situací prostřednictvím portálu obča-
na v  režimu 24/7, nástroj pro Úplné 
elektronické podání,  informování ob-
čana o stavu řešení jeho podání ad. 

Rekonstrukce panelových domů
Rada MČ schválila výběr ekonomic-
ky nejvýhodnější nabídky ve výběro-
vém řízení od uchazeče Trigema Buil-
ding, a. s., Bucharova 2641/14 
Praha 5, na  provádění stavebních 
prací (úpravy, opravy a rekonstrukce) 
na panelových domech v ulici Rohá-
čova 46, 48 a Ostromečská 7, 9.

Rada MČ Praha 3
18. 7. 2018

Záštity nad akcemi
Rada MČ schválila záštitu Alexande-
ra Bellu nad 18. ročníkem Plavecko-
-běžeckého poháru, který se usku-
teční v  září, a  radní Ireny Ropkové 
nad Příměstským táborem in-line 
bruslení a  longboardingu v Praze 3, 
který se odehrával během léta 
na hřišti Habrová. 

Převod prostředků příspěvkovým 
organizacím
Na zasedání Rady MČ bylo schvále-
no na žádost příspěvkových organi-
zací převedení fi nančních prostředků 
MŠ z  rezervního fondu do  fondu in-
vestic. Integrační centrum Zahrada 
použije fi nanční prostředky na nákup 
a  montáž dřevěných oken a  dveří, 
v MČ Pražačka budou prostředky vy-
užity na  pokrytí výdajů realizace 
Smart soft povrchu na  zahradě MŠ 
za  účelem vybudování interaktivní 
plochy sloužící zejména jako dětské 
fotbalové hřiště.

Rada MČ Praha 3
8. 8. 2018

Záštity nad akcemi
Byla schválena záštita radní Ireny 
Ropkové nad charitativní akcí TERI-
BEAR hýbe Prahou aneb Prima den 
s  medvědem, který se koná od  6. 
do 15. září na Vítkově, a starosty Ale-
xandera Bellu nad projektem City 
Pikniky Hitrádia City v Praze, který se 
uskutečnil v srpnu na Parukářce.

Trojka pro kulturu
Na zasedání RMČ byl schválen pro-
jekt Trojka pro kulturu, který navazuje 
na úspěšné projekty Trojka pro rodi-
ny, seniory a sport. Trojka pro kulturu 
startuje v  září a  má za  cíl navázat 
na úspěšnou zkušenost s obdobný-
mi programy a  nabídnout veřejnosti 
i konkrétním skupinám obyvatel nové 
možnosti kulturního vyžití v městské 
části, např. zprostředkovávat naučné 
a poznávací aktivity na území měst-
ské části, jako jsou návštěvy míst 
zpravidla veřejnosti nepřístupných, 
pořádání odborných přednášek 
o historii a památkách městské části 
atd.

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 

Integrační centrum Zahrada 
Integrační centrum Zahrada fun-
guje jako stacionář pro děti s kom-
binovaným postižením a  zároveň 
jako komunitní místo pro veřej-
nost. Setkávají se tu ti, kteří pomoc 
potřebují, i ti, kteří jsou ochotni po-
máhat. Jak místo funguje, přibližu-
je ředitel integračního centra Jiří 
Drahota. 

Jak dlouho centrum funguje ?
Zrození této instituce je spojeno se 
sametovou revolucí. Možná, že star-
ší čtenáři pamatují, a mladší, aniž by 
věděli, byli vychováváni podle knih 
slavného psychologa Zdeňka Ma-
tějčka. A právě první porevoluční 
žižkovský starosta měl synka v jeho 
péči. Tato konstelace s polistopado-
vou pozitivní energií umožnila 
na Žižkově vznik zařízení, které bylo 
v roce 1991 na české poměry zcela 
unikátní. Prvním jeho ředitelem se 
stal doktor Šturma, žák pana Ma-
tějčka.

Jaké služby poskytujete? 
Hlavní starostí člověka s kombino-
vaným postižením a jeho pečovatelů 
je, jak se domluvit, jak dát najevo 
své potřeby, když nefungují běžné 
způsoby komunikace. Jedním z pilí-
řů našich služeb je tedy speciální, 
někdy až experimentální pedagogi-
ka, která se snaží nalézt nové komu-
nikační kanály – třeba pomocí ka-
mery, která snímá pohyb očí 
a umožňuje touto cestou ovládat spe-
ciální obrazovku. Moji kolegové pe-
dagogové mají mnoho technických 
a digitálních pomocníků, ale přede-
vším extrémní příděl trpělivosti. Dru-
hým naším pilířem je fyzioterapie 
a ergoterapie, neboť některá postiže-
ní našich klientů sebou nesou potíže 
těla. A třetí hlavní službou je podpo-
ra rodiny – právní, sociální, psycho-
terapeutická. Za dvacet let existence 
a podporování čilým zahraničním 
kontaktem jsme dosáhli úrovně slu-

žeb, která je v západní Evropě stan-
dardem.

Kolik máte dětských klientů? Do-
kážete uspokojit zájem všech?
Máme 36 klientů v denní péči a mno-
ho desítek v ambulantní. Jsme insti-
tuce, která se stará o klienty do 18 let. 
Každý rok někdo přichází a někdo 
odchází. Obvykle se dlouho nečeká. 
Je zde oddělení dětí se složitou for-
mou autismu. Mohli jste je vidět 
ve fi lmu Děti úplňku. Jde o velice ne-
obvyklé bytosti, kterým není snadné 
porozumět a které často propadají 
do silných emocí a akcí, které je ohro-
žují. Část našich kolegů se specializu-
je tímto směrem. Někteří naši klienti 
mají diagnózu Rettův syndrom, což 
je vzácné neurologické onemocnění 
vázané na chromozom X.

Jde o náročnou práci. Má centrum 
dostatek zaměstnanců?
Péče o děti s kombinovaným posti-
žením nepřináší uspokojení z uzdra-
vení či značných pokroků jako je 
v medicíně nebo pedagogice. Přesto 
se nám podařilo vytvořit tým fyzio-
terapeutů, speciálních pedagogů, 

sociálních pracovníků, který je již 
po mnoho let stabilní, vzdělaný a je 
s ním často veselo. Velmi si cením 
nasazení a obětavosti svých kolegů 
a snažím se je podporovat v jejich 
rozvoji. Nicméně hlavní břímě péče 
a starostí leží na bedrech rodin, kte-
ré ztratily přirozený rytmus, ve kte-
rém se vyvíjí běh našeho bytí. Je to 
ohromná zátěž a my se alespoň sna-
žíme jim trochu ulevit.

Využíváte práci dobrovolníků? 
Dobrovolnická práce s klienty je 
u nás běh na dlouhou trať. Naši kli-
enti jsou neobvyklé bytosti a musíme 
se delší dobu učit jim porozumět. 
Osobně mám velmi rád fi remní akti-
vity, kdy k nám vtrhne smečka dobro-
volníků a umyjí třeba okna. My je 
provedeme po domě, uvaříme oběd 
a strávíme obvykle smysluplný den.  

Jak funguje spolupráce s  měst-
skou částí?
Městská část je naším zřizovatelem. 
Každoročně nás fi nančně podporuje 
a dává nám jistotu kontinuity, kte-
rou mnohé jiné nestátní služby ne-
mají. Zároveň nám dává důvěru 

a autonomii, kterou zase nemají stát-
ní instituce. Velmi si toho cením, 
a právě projekt Zahrady Jiřího Trn-
ky, veřejného prostoru, je výraz naší 
snahy dát obci něco také zpět.  

Kde se vzal název Zahrada Jiřího 
Trnky?
Je to kniha našeho dětství, která spo-
jovala poezii a dobrodružství. Rodi-
na Trnkova nás v tom velkoryse pod-
pořila, a tak celý exteriér a interiér 
ladíme společně s výtvarníky Sleho-
vými v tomto duchu.

Co je smyslem otevření zahrady 
veřejnosti?
První byl onen zmíněný – žijeme 
z obecních peněz, cítíme se jako sou-
část žižkovské komunity a chceme 
něčím přispět. Druhý je integrační – 
malé děti vnímají postižení zcela ji-
nak, spíše zvědavým než soucitným 
zrakem, a my jsme rádi, že odmala 
vidí, že tato realita také existuje.
Třetí je náš odborný zájem, který se 
mimo jiné týká otázky, jak struktura 
prostoru ovlivňuje naše pocity a z ní 
plynoucí ambice vytvořit místo, 
do kterého když vstoupíte, tak se 
vám svět o trochu projasní.  

Vytváříte aktivity pro návštěvníky 
Zahrady?
Čas od času ano, ale v současnosti se 
Zahrada nejvíce využívá jako volný 
prostor. Probíhá zde velké množství 
dětských oslav, svateb, zkouší zde 
muzikanti, setkávají se dámy, co 
spolu paličkují. Prostor, který si 
může každý v rámci jistých pravidel 
pojmout po svém. 

Katka Maršálová

Integrační centrum Zahrada 
v Praze 3
U Zásobní zahrady 2445/8
tel.: 222 584 841
e-mail: info@iczahrada.cz
www.iczahrada.cz

Rada MČ Praha 3
27. 6. 2018

Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy
Do zastupitelstva hlavního města Prahy budeme vo-
lit 65 zastupitelů. K volbám se registrovalo přes 
1 500 kandidátů ve 29 politických subjektech. Loso-
vání pořadových čísel do uzávěrky tohoto vydání 
neproběhlo, uvádíme je tedy v abecedním pořadí:

ANO 2011
Česká pirátská strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana sociální spravedlnosti
DOST JE DOST! Občané za svá práva
Evropská koalice pro Prahu
JAUNER Československo 2018
Komunistická strana Čech a Moravy
NEZÁVISLÍ
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE –
– KRÁSNÁ PRAHA
Občanská demokratická strana
Otevřená radnice, politické hnutí
Patrioti
PLUS
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 
(SPD)
PRAHA SOBĚ
PRO Zdraví a Sport
protiPIRÁTSKÁ kandidátka – mládí a zkušenost 
vpřed. PRAHU DÁL ROZKRÁDAT NEDÁME!
Romská demokratická strana

ROZUMNÍ
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – REPUBLI-
KÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA MI-
ROSLAVA SLÁDKA
S.O.S. ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ a NK
Společnost proti developerské výstavbě v Pro-
kopském údolí
STAROSTOVÉ PRO PRAHU
Strana soukromníků České republiky
Strana zelených
TOP 09 a Starostové (STAN) ve spolupráci 
s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla – 
„Spojené síly pro Prahu“
Volte Pravý Blok. www.cibulka.net
Zemanovci

Volba do Senátu
Opět po 12 letech budeme souběžně s komunální-
mi volbami volit v prvním kole do Senátu. Pra-
ha 3 spadá do volebního obvodu č. 26, kde se 
k volbám zaregistrovalo celkem 9 kandidátů. 
Uvádíme je dle vylosovaných pořadových čísel:

1. Mgr. Libor Michálek, MPA (Piráti+VIZE)
2.  MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.  

(„Marek Hilšer do Senátu“)
3. Ladislav Jakl (SPD)
4. Václav Srp (KČ)
5. Ivan Gabal (Zelení)

6. MUDr. Roman Kerekeš (ANO)
7. Vladimír Kratina (ODS)
8. Ing. Vladislava Hujová (Pro Prahu)
9. Ing. Vladimír Roškot (KSČM)

V případě, že žádný z kandidátů neobdrží 
v prvním kole senátní volby více jak 50 % hlasů, 
proběhne o týden později, 12. a 13. října, druhé 
kolo volby, do kterého postoupí dva nejúspěšněj-
ší kandidáti z prvního kola.

Více informací naleznete na www.volby.cz. 
-red-

IC zahrada je otevřeno veřejnosti i pro akce městské části.

Půjdeme volit
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Volbami krok za krokem
Troje říjnové volby se sice odehrají společně 5. a 6. 10., ale pravidla komunálních voleb, tedy voleb 
do zastupitelstva městské části a hl. m. Prahy a senátní volby jsou naprosto odlišná. Projděme se 
tedy pravidly těchto voleb. 

Nejpozději 2. října by 
všichni voliči měli dostat 
do poštovní schránky 
v místě svého trvalého 

bydliště velkou obálku, ve které na-
leznou složený hlasovací lístek 
do zastupitelstva městské části, slo-
žený hlasovací lístek do zastupitel-
stva hl. m. Prahy a sadu 9 hlasova-
cích lístků do prvního kola senátní 
volby. Na obálce bude uvedena ad-
resa a číslo volebního okrsku, kde je 
volič zapsán do volebního seznamu 
a kde bude volit. Kdo lístky 
ve schránce nenajde, obdrží je ve vo-
lební místnosti.

Volby do zastupitelstva městské 
části a hl. m. Prahy
Pravidla hlasování v komunálních 
volbách určuje zákon č. 491/2001 
Sb. V parlamentních volbách mo-
hou voliči své favority kroužkovat, 
při komunálních volbách se ale kříž-
kuje. Možností, jak označit voleb-
ní lístek, je několik a značně se liší 
od označování u jiných voleb. Je to-
tiž možné udělit tolik hlasů, kolik se 
volí zastupitelů. Pro Prahu 3 se volí 
35 zastupitelů, pro magistrát 65 za-
stupitelů.

Varianty volby (jako příklad 
použijeme volbu do zastupitelstva 
městské části)

Volím jednu stranu
Vyhovuje mi celá kandidátka, ne-
mám k nikomu výhrady. Křížkem 

označím stranu. Tím jsem udělil 
hlas všem 35 kandidátům, kteří jsou 
na kandidátce strany uvedeni.

Chci volit jednu stranu, ale jeden 
kandidát mi nevyhovuje.
V rámci jedné strany zakřížkuji 
všechny kandidáty, kteří mi vyhovu-
jí. Zbývající jeden křížek mohu (ale 
nemusím) udělit kandidátovi z jiné 
politické strany, abych udělil maxi-
mální počet 35 hlasů.

Chci zvolit různé kandidáty 
z různých stran
Křížkem označím různé kandidáty 
z různých stran až do počtu 35. Po-
kud jich označím méně, platí pouze 
křížky, ostatní hlasy propadají.

Chci zvolit jednu stranu a několik 
osobností z dalších stran
Zakřížkuji favorizovanou stranu 
a k tomu označím v dalších stranách 
preferované osobnosti, maximálně 
34 kandidátů. Rozdělení hlasů bude 
následovné: pokud v našem modelo-
vém případě označím pět osobnos-
tí, dám každé hlas. Mých zbylých 30 
hlasů se pak odshora rozdělí straně, 
kterou jsem označil jako celek.

Neplatný hlas
Při udělování preferenčních hlasů 
nesmím udělat chybu, která by vol-
bu zneplatnila. Nemohu například 
označit křížkem dvě politické strany. 
Hlasování je také neplatné, pokud 
označím více kandidátů, než je vo-

lených míst v zastupitelstvu. V tom 
případě propadají všechny hlasy 
a hlasovací lístek je neplatný..

Volební právo pro cizince
Komunálních voleb jak do zastupi-
telstva MČ Praha 3, tak do zastu-
pitelstva hl. m. Prahy se mohou zú-
častnit cizinci, občané EU, kteří jsou 
v městské části Praha 3 ke dni voleb 
přihlášeni k trvalému nebo přechod-
nému pobytu. Musejí se však nechat 
zapsat do dodatku seznamu voličů 
na ÚMČ, nejpozději do 3. 10. 2018 
do 16.00 hod. 
Kontakty: 
Kristýna Adamíčková, e-mail: kristy-
naa@praha3.cz, tel.: 222 116 221, Li-
panská 7, 4. patro. 
Kateřina Šulcová, e-mail: sulcova.ka-
terina@praha3.cz, tel.: 222 116 758, 
Lipanská 7, 4. patro.
Do Senátu cizinci volit nemohou.

Doporučení
Vzhledem k velkému rozměru hla-
sovacích lístků (zvláště do zastupi-
telstva hl. m. Prahy) doporučujeme 
provést úpravu hlasovacího lístku 
v klidu doma a složený upravený 
hlasovací lístek vzít s sebou do vo-
lební místnosti.

Volba do Senátu
Jak jsme již uvedli, volič dostane 
do schránky sadu 9 žlutých hlasova-
cích lístků do senátní volby. Nic neu-
pravuje, jen volební lístek se jménem 
zvoleného kandidáta vloží za zástě-

nou ve volební místnosti do úřední 
obálky a potom do volební schránky.

Ve volební místnosti
Každý volič po zaznamenání účasti 
v seznamu voličů obdrží dvě úřed-
ní obálky s úředním razítkem: vel-
kou šedou pro komunální volby 
(obálka je společná pro hlasova-
cí lístek do zastupitelstva městské 
části a zastupitelstva hl. m. Prahy) 
a menší žlutou obálku pro senátní 
volby. Za zástěnou volič vloží oba 
upravené hlasovací lístky do komu-
nálních voleb do šedé úřední obál-
ky a jeden žlutý hlasovací lístek se 
jménem svého kandidáta do Senátu 
do žluté úřední obálky a obě obálky 
vhodí do volební schránky. Volební 
schránky jsou pro komunální i se-
nátní volby společné.

Pozor! Pokud prohodíte úřední 
obálky, vaše hlasy budou neplatné!

Možnost požádat o přenosnou 
volební schránku
Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, úřad 
městské části a v den voleb okrs-
kovou volební komisi buď telefo-
nicky, nebo třeba prostřednictvím 
sousedů o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.

V takovém případě okrsková vo-
lební komise vyšle k voliči 2 své čle-

ny s přenosnou volební schránkou, 
úředními obálkami a hlasovacími 
lístky. 

Kontakt, kam může volič směřo-
vat svou žádost: Kristýna Adamíč-
ková, e-mail: kristynaa@praha3.cz, 
tel.: 222 116 221, Lipanská 7, 4. pa-
tro. 

-red-

zpravodajství

Vážení spoluobčané,

zatímco jste si, jak pevně věřím, 

užili příjemné léto se svými milovaný-

mi blízkými a se svými drahými rato-

lestmi, plnil jsem sliby, které jsem 

vám dal při nástupu do funkce sta-

rosty. Slíbil jsem další kolo privatizace  

a splnil jsem to. Slíbil jsem stabilizaci 

rozpočtu a rozpočet je dnes již stabi-

lizován. Nakonec jsem slíbil zvýšení 

bezpečnosti a i tento slib jsem splnil. 

Chci tím jen demonstrovat, že ne-

mám ve zvyku jen slibovat a jako vět-

šina politiků se držet hesla „slibem 

nezarmoutíš“, ale také skutečně ko-

nám. Mohlo by se zdát, že tím máme 

hotovo, ale to rozhodně není pravda. 

Z hlediska bezpečnosti mám již nyní 

od ředitele městské policie od podzi-

mu slíbených 20 nových strážníků 

do našich ulic. Tím bychom měli eli-

minovat současný podstav a zvýšit 

tak bezpečnost v  ulicích a  hlavně 

v místech s větší kriminalitou, kon-

krétně  jde především o Jeseniovu, 

Horní a Dolní Ohradu, Dolní Žižkov 

a Olšanskou. Nyní intenzivně pracuji 

na dalších krocích ke zlepšení bez-

pečnosti v  naší městské části, jde 

o záležitosti, které budou vyžadovat 

spolupráci více městských částí, 

a  proto oslovuji i  ostatní starosty 

z okolí Prahy 3. Mimo to připravuji 

spolu s kolegy projekty k lepší čistotě 

v parcích, většímu počtu parkovacích 

míst a  také čekám na  rozhodnutí 

soudu ohledně Kliniky, aby konečně 

mohla být vyklizena od aktivistů, kte-

ří zde nezákonně okupují cizí soukro-

mý majetek. Nyní vám mohu slíbit, že 

budu i nadále stejně tvrdě pracovat, 

abychom z naší městské části udě-

lali celopražsky vyhledávané místo 

pro dobré služby, čisté a hezké parky 

a kvalitní živobytí.

Sloupek starosty
Alexandera Bellu

Předvolební debata kandidátů na starostu 
opět v hotelu Olšanka

Na středu 19. září je přichystána již tradiční předvolební debata volebních lídrů kandidátek 
do zastupitelstva MČ Prahy 3. Osloveny byly všechny registrované volební subjekty.

Do uzávěrky tohoto vydání Radničních novin se do debaty přihlásilo 8 lídrů kandidátek. 

Debata začne v 18:00 a moderovat ji bude tentokrát Petr Honzejk, komentátor Hospodářských Novin. Akci pořádá organizace Agora CE, 

o.p.s. za podpory a spoluúčasti všech zapojených subjektů.

Debatovat budou tito lídři kandidátek (dle vylosovaných pořadových čísel):

2.  Pavel Ambrož, Komunistická strana Čech 

a Moravy

4. Petr Venhoda, ANO 2011

6.  Alexander Bellu, Koalice pro Prahu 3 – ODS, 

KDU-ČSL, Svobodní

7. Ondřej Rut, Zelení a nezávislí

8. Štěpán Štrébl, Česká pirátská strana

  9.  Jiří Ptáček, TOP 09 a Starostové (STAN) 

s podporou Žižkov (nejen) sobě

11.  Vladislava Hujová, STAROSTOVÉ PRO 

PRAHU

12.  Robert Grill, Česká strana sociálně 

demokratická

Vstup pro veřejnost je zdarma a rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k hojné účasti. Podrobnosti o chystané debatě 

můžete nalézt na FB profi lu organizace Agora CE (www.facebook.com/AgoraCE).

Komunální volby 2018
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Výstava Děti očima 
seniorů
Nejzdařilejší fotografi e vnoučat, které ba-
bičky a dědové zaslali do soutěže Děti očima 
seniorů, jsou vystaveny v Informačním cen-
tru na Jiřáku. 

Děti jsou vděčným tématem fotografi í, a to 
nejen rodičů, ale i jejich prarodičů. A právě 
na vnuky a vnučky byla zaměřena fotosou-
těž, kterou portál i60 pořádal společně 
s městskou částí Praha 3. Snímky zaslalo cel-
kem 45 soutěžících, a to nejen z Prahy 3. 

Porota složená ze zástupců Prahy 3, pro-
fesionálního fotografa a členů redakce i60 
vybrala celkem 24 snímků, které jsou vysta-
veny od 5. září 2018 v Informačním centru 
Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad. Au-
toři snímků jsou zváni na slavnostní verni-
sáž a fotografové tří snímků, které porota 
ohodnotila jako nejvydařenější, pak obdr-
ží elektronické fotoalbum. „Fotografování je 

vedle cestování nejoblíbenějším koníčkem českých 

seniorů. Také proto pořádá náš portál i60 pro své 

čtenáře řadu fotosoutěží, již třetím rokem dokon-

ce vydáváme z fotografi í našich čtenářů nástěnný 

kalendář. A protože vnoučata jsou oblíbeným fo-

tografi ckým žánrem babiček a dědečků, rozhodli 

jsme se společně s Prahou 3 uspořádat soutěž Děti 

očima seniorů. I tato soutěž ukázala, že mnozí 

senioři fotit umí a že děti jsou vděčnými objekty 

prarodičů,“ řekl za organizátory soutěže Jan 
Raška, šéfredaktor portálu i60. 

-red-

zpravodajství

Privatizace bytů pokračuje 
Nájemníci bytů, jejichž prodej v červnu schválili zastupitelé, obdrželi nabídky ke koupi a již 
se mohou rozhodovat, zda si pořídí byt do osobního vlastnictví. Jedná se o byty v domech 
Jeseniova 15, 17, 37, 39, 41, 25, Ostromečská 3 a 5.

Ode dne doručení nabídky 
běží kupujícím lhůta pro 
akceptaci nabídky a s tím 
související lhůty pro po-

skytnutí slevy z kupní ceny. „Každému 

kupujícímu, který nabídku na koupi bytu 

přijme do dvou měsíců od doručení, 

a do 5 měsíců od doručení nabídky pode-

píše kupní smlouvu o převodu jednotky, 

poskytne městská část 20% slevu z ceny 

bytu,“ upozorňuje místostarosta Jan 
Materna (TOP 09), který má privati-
zaci ve své gesci.

Každý kupující pak může čerpat 
další slevu ve výši 5 % nebo 10 % 
z ceny bytu, pokud se zaváže, že 
jednotku neprodá třetí osobě 
po dobu 5 nebo 10 let. Slevu mohou 
kupující čerpat již při uzavření kup-
ní smlouvy. „Pokud takový závazek při 

podpisu kupní smlouvy neuzavřou, mo-

hou slevu čerpat i zpětně na základě pí-

semné žádosti doložené výpisem z listu 

vlastnictví, kde budou stále uvedeni 

jako vlastníci jednotky,“ vysvětluje 
Materna.  

Do zářijového zastupitelstva bu-
dou předloženy ke schválení byty 
v domech Jeseniova 27, 29, 31, 33 
a 35. Pokud katastrální úřad provede 
včas sloučení pozemků pod domy 
Jeseniova 19 a 23, budou do prodeje 
zařazeny i tyto domy. Nájemníci 
bytů zařazených do prodeje násled-
ně obdrží nabídky na koupi jednot-
ky od fi rmy Baleno Real, s.r.o. v prů-
běhu října.

V současné době probíhá technic-
ká příprava privatizace a byly zahá-
jeny prohlídky bytů v domech Roky-
canova 18, Sabinova 8, Sabinova 10, 
Českobratrská 7 a 9. 

Případné dotazy zodpoví zaměst-
nanci OBNP, privatizačního odděle-
ní nebo společnost Baleno Real. 

Katka Maršálová

Hana Rypáčková, Letní pohoda

Věra Vondráčková, Stáj

Byty v domech Jeseniova 39 a 41 a Ostromečská 3 a 5 se již privatizují Foto Radko Šťastný
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Opravu Husitské ulice se městu urychlit 
nepodaří
Rekonstrukce Husitské ulice pokračuje podle harmonogramu. Uzavírka jedné z klíčových 
žižkovských komunikací tak potrvá do listopadu, jak se předpokládalo v době zahájení oprav 
v březnu. Práce se urychlit zřejmě nepodaří.

Opravu provádí pro-
střednictvím TSK hlav-
ní město Praha, které 
je také investorem re-

konstrukce. Za Prahu 3 se kontrol-
ních dnů pravidelně účastní radní 
pro dopravu Mojmír Mikuláš 
(Svobodní). Jak sám potvrzuje, 
přes veškerou snahu se opravu 
zřejmě urychlit nepodaří. „Dodava-

tel stavby aktuálně postupuje podle 

plánu. Zakázka na zhotovitele byla 

bohužel soutěžena s důrazem na cenu. 

Podle mého názoru by ale u takových-

to páteřních komunikací měla hrát zá-

sadní roli doba opravy,“ říká radní 
na adresu hlavního města. Rekon-
strukci podle něj ovlivňuje i fakt, 
že kromě komunikace a chodníků 
se mění i sítě – přeložky plynu, vý-

měna veřejného osvětlení, světelné 
signalizace, optické kabely. „Pokud 

se jeden z partnerů zpozdí, zpozdí to 

i ostatní. Za městskou část ale trváme 

na tom, aby Husitská byla otevřena 

ve slibovaném termínu.“ 
Práce komplikují i další reálné 

faktory, jako nálezy během od-
krývky. Na stavbě se objevují nei-
dentifikované kabely, historické 
šachty nebo i koleje z doby, kdy 
Husitskou jezdily tramvaje.

Uzavření Husitské negativ-
ně ovlivňuje nejen dopravu, ale 
komplikuje i život podnikatelům, 
kteří přicházejí o tržby. Výsled-
kem devítiměsíční opravy, za níž 
hlavní město Praha zaplatí téměř 
70 milionů korun, ale bude nový 
vzhled a oživení Husitské uli-

ce. Jak je patrné na již dokonče-
ných úsecích, poloha chodníko-
vých obrubníků se posouvá, aby 
mohly vzniknout parkovací zálivy 
tvořené malou žulovou dlažbou 
ve shodné výšce s vozovkou, vel-
kou žulovou dlažbou jsou uprave-
ny zálivy autobusových zastávek. 
Chodníky jsou tvořeny z kamen-
né mozaiky. Konstrukce opravo-
vané vozovky je navržena pro vel-
ké dopravní zatížení s asfaltovým 
krytem se zvýšenou tuhostí. Díky 
dělícím ostrůvkům s přisvětlením 
budou bezpečnější přechody pro 
chodce. 

Katka Maršálová

Seifert by měl radost
Literární soutěž Seifertův Žižkov opět oslovila mladé a talentované školáky se zájmem o li-
teraturu. Do druhého ročníku soutěže, kterou pořádá k poctě a připomínce svého slavné-
ho rodáka MČ Praha 3, poslali tři desítky příspěvků z různých koutů republiky. Porota, 
ve složení Jan Zbořil, předseda poroty, Alena Marečková a Jan Těsnohlídek, vybrali z do-
ručených prací dvacet, které budou zveřejněny ve sborníku vydaném městskou částí. Auto-
ři deseti nejlepších prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení s vyhlášením výsledků, 
které se uskuteční 26. září v obřadní síni žižkovské radnice. Příspěvky zaslané do soutěže 
si můžete přečíst na www.seifertuvzizkov.cz. 

-red-

Náměstí získávají novou podobu
I během horkých letních dnů pokračovaly 
práce na úpravách tří žižkovských náměstí, 
aby v nejbližší době mohly sloužit obyvate-
lům Prahy 3. V sousedství Ulity Na Balkáně 
vzniká nová venkovní posilovna. 

„Na Komenského náměstí na konci srpna fi nišova-

la jeho rekonstrukce. Probíhají sadovnické úpravy, 

montáž dřevěné paluby, která bude sloužit také 

jako společenský prostor pro pořádání koncertů 

a společenských akcí, a upravuje se nové pobytové 

schodiště,“ informoval místostarosta pro život-
ní prostředí Jan Materna (TOP 09). Dokonče-
ní stavby se proti harmonogramu zpozdilo 
v samotném začátku kvůli nízkým teplotám, 
které neumožnily dodržet technologické po-
stupy navržených prací. Hotovo má být na za-
čátku září. 

Naopak v souladu s harmonogramem po-
kračují práce na Kostnickém náměstí a ná-
městí Barikád, kde jsou dokončeny práce 
na zpevněných plochách ve středu náměstí, 
jsou nainstalovány sloupy veřejného osvět-
lení, osazují se herní prvky na dětském hřiš-
ti a započaly sadovnické úpravy. Na Kostnic-
kém náměstí jsou hotovy rozvody kanalizace, 
vody a elektriky. Z opěrné zdi byly odstraně-
ny graffi  ti, zeď byla vyčištěna a opatřena an-
tigraffi  ti nátěrem. V současné době probíhá 
dláždění chodníku, základové konstrukce pro 
kavárenský stánek a započaly práce na střeše 
měnírny.

Nové fi tness hřiště
V areálu dětského hřiště Na Balkáně v sou-

sedství DDM Ulita se v prostoru starého vo-
lejbalového hřiště buduje fi tness hřiště se čtyř-
mi cvičebními stanicemi na procvičení celého 
těla s krátkou běžeckou dráhou. Prostor bude 
doplněn lavičkami a odpadkovými koši. 
„Na realizaci nového fi tparku fi nančně přispělo 

hlavní město a Český olympijský výbor. Věřím, že si 

po dokončení rychle najde své příznivce,“ uvedl 
místostarosta Jan Materna.  

S pomocí účelové dotace z hlavního města 
Prahy, která byla Praze 3 přidělena na základě 
podané žádosti, připravuje městská část také 
rekonstrukci víceúčelového hřiště v ulici Luč-
ní, kde dojde mimo jiné k výměně nevyhovují-
cího povrchu.  

Text a foto Katka Maršálová

zpravodajství

Radní pro dopravu Mojmír Mikuláš při kontrolním dnu na Husitské

Na Balkáně vzniká venkovní posilovna
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Tradiční Dny žižkovského kulturního dědictví letos 
potěší příznivce architektury, hudby i poezie 
Společné dědictví, společné hod-
noty – takový slogan láká na desátý 
ročník Dnů žižkovského kulturního 
dědictví. V  různých částech třetí 
městské části od 3. až do 26. září 
budou občané moci navštívit řadu 
akcí, na které bude vstupné zdar-
ma. Jubilejní ročník zakončí 15. říj-
na v kostele sv. Anny koncert pořá-
daný v  rámci Nekonvenčního 
žižkovského podzimu, tentokrát 
budou na programu barokní sonáty 
a  duchovní hudba. Dále se také 
představí organizace podporující 
kulturní život v naší městské části.

Ani v letošním roce se Žižkov nezřekl 
tradice a v návaznosti na Dny evrop-
ského dědictví bude pořádat řadu 

kulturních akcí. „Cílem Dnů evropské-

ho dědictví je široké veřejnosti zpřístupnit 

nejzajímavější památky, Praha 3 je v pro-

jektu zapojena dlouhodobě,“ zve staros-
ta Alexander Bellu (ODS).

Celý projekt začíná tradičně spo-
lu s prvním školním dnem, odstartu-
je ho kapela Sto zvířat. Součástí prv-
ního dne je i běh cyklostezkou 
s příznačným názvem Běh do nové-
ho školního roku. Školákům i do-
spělým se zároveň představí Václav 
Strasser se svojí oblíbenou bublino-
vou show, která proběhne v hospo-
dě U Vystřelenýho oka.

V dalších dnech se budou lidé moci 
zúčastnit komentovaných prohlídek. 
Mahlerovými sady či židovským hřbi-
tovem provedou a na žižkovský vysílač 

zájemce vezmou historičky architektu-
ry Kateřina Lopatová a Dana Schlai-
chertová. Milovníci uměleckých staveb 
budou moci debatovat s historiky ar-
chitektury Ivanem Vavříkem a Danem 
Mertou na jimi vedenými prohlídkami 
dolního Žižkova. Na své si přijdou 
i příznivci poezie, a to v rámci Land-
scape festivalu na Vítkově.

Městská část připravila také ně-
kolik doprovodných akcí, podrobný 
program najdete na webových strán-
kách Prahy 3. Při plánování progra-
mu se každoročně klade důraz 
na spolupráci se širokým spektrem 
kulturních subjektů, z nichž některé 
Praha 3 pravidelně fi nančně podpo-
ruje formou dotací. 

 -red-

Žižkov v září ožije kulturou, chystá se středověká 
slavnost i jízda historickou tramvají
Dobová veselice nebo taky výstava 
ke stoletému výročí vzniku Česko-
slovenska budou v  září lákat ná-
vštěvníky. V Praze 3 je naplánová-
no hned osm velkých kulturních 
akcí v  rámci doprovodného pro-
gramu k projektu Po stopách „os-
miček“ v Praze. Na své si přijdou 
zejména milovníci historie, fi lmů 
a literatury. Akce se budou tradič-
ně soustředit na místa jako je Atri-
um, hospoda U Vystřelenýho oka 
nebo KC Vozovna. 

V předvečer zahájení výstavy „1918 
Žižkov – My, národ československý“ 
se bude v hospodě U Vystřelenýho 
oka konat dobová veselice. První zá-
řijovou středu se v rámci akce „Žiž-
kov slaví vznik Československa“ 
představí například harmonikář 
a fl ašinetář a k vidění bude dobové 
civilní i vojenské oblečení. Součástí 

akce bude i čtení z Haškova románu 
Osudy dobrého vojáka Švejka. Ná-
vštěvníci budou také moci ochutnat 
dobové pokrmy z konce války.

Samotná výstava „1918 Žižkov – 
My, národ československý“ bude k vi-
dění od 7. 9. do 30. 11. v koncertní 
a výstavní síni Atrium. Autoři výstavy 
si dali za úkol přiblížit dějiny místním 
obyvatelům, kladou důraz na běžný 
život, aniž by však ignorovali zásadní 
politické momenty doby. Výstavu tvo-
ří fotografi e, trojrozměrné předměty 
nebo třeba ukázky z fi lmů. 

V září se pak můžete v rámci do-
provodného programu k této výstavě 
těšit na jízdy historickou tramvají 
s reprodukovaným výkladem o histo-
rii Žižkova. Ochutnávky vín a připo-
mínku začátků pěstování vinné révy 
na Vítkově, ukázku historických stře-
dověkých řemesel nebo například 
vzor stolování a tradičních zvyků 

zase nabídne 8. září středověká slav-
nost v hospodě U Vystřelenýho oka.

O čtyři dny později uvede kino 
Aero dvě projekce, první v 18 a druhou 
ve 20:30 hodin. Film Všichni dobří ro-
dáci i Spalovač mrtvol uvede proslov 
fi lmové historičky Stanislavy Přádné.

Bohatý kulturní program nabíd-
ne i kulturní centrum Vozovna. 
Na předposlední středu v měsíci je 
naplánovaný literární večer. Na be-
sedě s tvůrci fi lmu Jan Hus se ná-
vštěvníci mimo jiné dozví, jak se na-
táčí historický fi lm, kdy scénář musí 
ustoupit historii a naopak. Další 
středu můžou stejné místo navštívit 
zájemci o historii. Na programu je 
přednáška o třicetileté válce s profe-
sorem Radkem Fukalou. O dalších 
akcích vás budeme dále průběžně 
informovat na webu nebo prostřed-
nictvím Radničních novin. 

 -red-

Padesátiletí „Plastici“ v Atriu
Symbolicky, v  den 50. výročí 
od okupace Československa voj-
sky Varšavské smlouvy,  oslavila 
skupina The Plastic People of the 
Universe své padesátiny. Uvolně-
ná atmosféra  a známé písně jako 
Půlnoční myš i starší skladby v no-
vých aranžích, ale také titulní pí-
seň z jejich zatím posledního stu-
diového alba Maska za  maskou. 
To byl večer 21. srpna 2018 ve vy-
prodaném Atriu.

Před začátkem koncertu byli diváci 
svědky slavnostního aktu. Starosta  
Alexander Bellu (ODS) zapsal ka-
pelníka Josefa Janíčka do Knihy cti 
Prahy 3. „Josef Janíček je jedním ze zá-

sadních osobností kultury, nejen Pra-

hy 3, ale jeho činnost na tomto poli 

v mnohém přesahuje hranice České re-

publiky. Jeho život je významně spojen 

s Prahou 3, kde pracoval a žije už něko-

lik desítek let. Nejen pro svou zásadní 

činnost na poli hudby a kultury, ale 

i pro morální pevnost, charakter a činy 

v rámci odboje proti totalitě si bezesporu 

zaslouží být zapsán v Knize cti,“ uvedl 
Alexander Bellu. 

„Plastiky‘“ a s nimi zaplněný sál 
telefonicky pozdravila Marta Kubi-
šová, která  se měla původně koncer-

tu zúčastnit osobně.  Vystoupení 
na koncertu na Václavském náměstí, 
který byl připomínkou 50. výročí 
od invaze vojsk Varšavské smlouvy 
na území bývalého Československa, 
však její účast neumožnilo.

Vyprodaný, komorně laděný kon-
cert, navštívili pamětníci jejich nele-
gálních koncertů v 70. letech, napří-
klad režisér Břetislav Rychlík, 
zpěvák skupiny Garage Tony Du-
cháček nebo publicistka Petruška 
Šustrová, ale i příznivci z mladší 
generace. 

 V roli hostů se představili napří-
klad Petr Placák, Josef Bobeš 
Rössler a Tomáš Schilla, bývalí čle-
nové 	 e Plastic People of the 
Universe.

Nejznámější představitelé česko-
slovenské undergroundové scény vy-
stoupili v sestavě Josef Janíček (klá-
vesy, zpěv), Vratislav Brabenec 
(saxofon, zpěv), Jaroslav Kvasnička 
(bicí, zpěv), Johnny Judl jr. (basky-
tara, zpěv) a David Babka (kytara, 
zpěv). Vydařeným koncertem kapela 
připravila posluchačům nezapome-
nutelný zážitek a symbolicky připo-
mněla, že 50 let od okupace jsme 
zase svobodní. 

 Jan Dvořák

VŠE chce zlepšit zabezpečení kampusu
Komplex studentských kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze na Jarově potřebuje vytyčit hranice 
a oplotit. Vedení kampusu si taková opatření žádá hned z několika důvodů, tím hlavním je 
bezpečnost a soukromí studentů.  

Areál pěti budov v Koně-
vově ulici je primárně ur-
čený studentům VŠE, 
kteří zdejší koleje obýva-

jí. V poslední době si ale do student-
ského teritoria zvykli chodit spíš 
pejskaři, kteří po svých mazlíčcích 
neuklízí. Navíc se místo stalo častým 
útočištěm zlodějů. Již několikrát 
zde řešili vykradená auta. Obávají se 
navíc, že se problémy mohou stup-
ňovat. „Jde nám o zabezpečení areálu, 

snížení kriminality a o snížení nepořád-

ku, který tu dělají bezdomovci a pejska-

ři,“ vysvětluje Miroslav Richter, ve-
doucí Investičního a stavebního 
odboru VŠE v Praze.

Starosta městské části Praha 3 Ale-
xander Bellu (ODS) při své návštěvě 
ocenil snahu VŠE mít kvalitní a mo-
derní areál pro studenty: „Je chvály-

hodné, že se VŠE snaží vytvořit sportovní, 

relaxační a studijní areál v rámci jejich 

kampusu.“ Situace je podle něj pro-
blémem, který se jistě musí řešit. 
„Na základě jejich žádosti můžeme zabez-

pečení areálu projednat hned na příštím 

jednání Výboru pro územní rozvoj,“ 

prozradil. 
Bellu také připomněl, že v zahra-

ničí je takové zabezpečení student-
ských kampusů naprosto běžné. 
„Když se podíváme například na Velkou 

Británii, tak univerzity v Cambridge 

nebo v Newcastlu mají také uzavřený re-

žim, protože pokud to má být prostor ur-

čený pro studium, tak studenti potřebují 

nejen klid, ale samozřejmě i bezpečnost 

a čistotu, kterou škola v rámci provozu 

musí zajišťovat. Je to tedy přirozený po-

žadavek,“ řekl starosta při setkání 
s ředitelem Správy účelových zaříze-

ní VŠE v Praze Otou Zimou a s ve-
doucím Investičního a stavebního 
odboru Miroslavem Richterem. 

„V objektu jsme posílili i kamerový sys-

tém, zabezpečení a uzamknutí areálu je 

ale klíčové,“ míní Richter. V plánu je 
tedy pevně stanovit, kdy bude areál 
uzavřen pouze pro studenty a kdy 
bude přístupný veřejnosti. Zásadní 
je, aby do areálu vysokoškolských ko-
lejí nemohli nezvaní hosté zejména 
v nočních hodinách. Podle starosty 
by sportovní areál mohly samozřej-
mě i nadále využívat další školy. Pro 
občany je v blízkém okolí hned něko-
lik míst, které jsou například pro ven-
čení vhodnější. „Máme tu park a za-

hrádkovou část. Na spodní části je park 

Jarova, kde se lze pohybovat až dozadu 

na Židovské pece. A pak je tu samozřejmě 

i Vítkov,“ dodal starosta. Starosta Alexander Bellu se zástupci kampusu VŠE
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Chytrá, pohodlná a úsporná Smart Trojka
Trend stěhování do velkých měst se stal celosvětovým 

fenoménem. A spolu s ním se objevily i výzvy, na které bylo 

třeba najít řešení.   

Nedostatek parkovacích 
míst, fronty na úřadech, 
obrovská spotřeba ener-
gie, znečištěné ovzduší, 

vyšší požadavky na kvalitu služeb. 
Na to vše musí moderní město nyní 
reagovat a v případě Prahy 3 tomu 
není jinak.

„Uvědomujeme si, že se svět i společnost 

vyvíjí zrychlujícím se tempem. Proto jsme 

se rozhodli se na to s předstihem připravit. 

Už v roce 2016 jsme představili ve spolu-

práci s Univerzitním centrem energeticky 

efektivních budov ČVUT (UCEEB) kom-

plexní strategii, kam chceme v příštích le-

tech městskou část směřovat,“ říká staros-
ta městské části Praha 3 Alexander 
Bellu (ODS) o tom, jak to celé začalo. 
Zmíněná strategie se jmenuje „Praha 3 
na cestě ke Smart City“. A jak samot-
ný název napovídá, vychází ze světo-
vého trendu takzvaných chytrých 
měst. Jejich podstatou je zlepšit kvali-
tu života obyvatel za použití moder-
ních technologií.

Praha 3 po sestavení strategie na-
vázala spolupráci s nejlepšími odbor-
níky v České republice. Mezi nimi lze 
najít přední poradenské společnosti, 
experty z praxe, vysokoškolské aka-
demiky a další. Uběhly dva roky 
od představení vize a komplexní stra-
tegie a městská část má za sebou ně-
kolik dokončených projektů. Tím to 
však zdaleka nekončí a v blízké době 
se můžeme těšit na realizaci dalších 
naplánovaných chytrých řešení. S na-
šimi čtenáři se chceme podělit o ty 
nejzajímavější.

Na úřad i elektronicky
Elektronická komunikace mezi úřa-
dem a občanem funguje již v mnoha 
zemích a je běžnou součástí života. Ne-
musí se stát ve frontách a chod úřadu je 
plynulejší. Praha 3 se proto rozhodla 
poskytnout tuto možnost i svým oby-
vatelům a už brzy bychom se měli do-
čkat zpřístupnění prvních služeb. Co 
konkrétně lze očekávat? Pro začátek 
řešení životních situací prostřednic-
tvím vlastního webového portálu, kde 
budou mít občané Prahy 3 založený 
svůj profi l. Na úřadech už nebudete 
muset stát a vyplňovat ručně formulá-
ře, budete moci pohodlně vše předem 
připravit z pohodlí domova. Celý svůj 
požadavek a vývoj jeho řešení bude 
možné taktéž sledovat z počítače nebo 
mobilního telefonu. Co víc, městská 
část plánuje spustit tzv. chatbota, ne-
bo-li počítačový program s umělou 
 inteligencí, který s vámi bude komuni-
kovat v diskuzním okénku přímo 
na webových stránkách Prahy 3. Jeho 
řeč bude přirozená jako u normálního 
úředníka a pomůže vám zodpovědět 
celou řadu vašich dotazů. „Osobně jsem 

velmi nadšený z myšlenky chatbota. Umělá 

inteligence je dnes hojně využívaná v sou-

kromé sféře. A pokud chceme zlepšit komu-

nikaci mezi úřadem a občany, tak je nejvyš-

ší čas ji nasadit i ve veřejném sektoru,“ 
doplňuje starosta Bellu. Chatbot po-

může také s vyplňováním formulářů 
nebo rovnou se sjednáním schůzky 
na úřadu – 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. Samotní úředníci proto bu-
dou mít víc prostoru se věnovat kom-
plexním problémům, zatímco ty běž-
né budou vyřízeny rychle a pohodlně 
chatbotem. Už víte, na co se ho bude-
te chtít zeptat?

Procházka chytrým a bezpečným 
parkem
Moderní technika nepomáhá jen 
s povinnostmi, ale i u volnočasových 
aktivit. Praha 3 si nechala zpracovat 
hned dvě studie proveditelnosti, jed-
nu na park v oblasti Židovských pecí 
a druhou na cyklostezku na Vítkově. 
Obě si kladou za cíl totéž – zpříjem-
nit pobyt v daných lokalitách za vyu-
žití inteligentních technologií. 
V chytrém a bezpečném parku samo-
zřejmě nesmí chybět veřejné připoje-
ní k internetu přes dostupnou wi-fi  
síť. Ta pak nasměruje návštěvníka 
na speciální webovou stránku, kde se 
dozví o všech možnostech zábavy, 
událostech i historickém pozadí par-
ku. Kdo se nepřipojí přes mobilní te-
lefon, může se vše dozvědět u digitál-
ních informačních panelů. Webová 
stránka mimo jiné nabídne i konkrét-
ní zábavu v podobě únikové hry přes 
mobil nebo žebříčku zajetých či za-
běhnutých časů na připraveném 
okruhu. Komu na všechny aktivity 
nestačí baterie v telefonu, lze ji jed-
noduše dobít přes USB vstup v lavič-
ce. Jedním z klíčových elementů par-
ku budou chytré lampy či jiné typy 
zařízení, které na sobě mohou mít 
senzor počasí a životního prostředí, 
adaptivní led osvětlení, vysílač wi-fi  
sítě, SOS tlačítko pro případ nouze, 
nabíječku pro elektrokola nebo de-
tektor provozu, případně kameru 
s chytrým so� warem na detekci kri-
minality např. v problémových oblas-
tech části cyklostezky pod Vítkovem. 
Moderní technika však může poslou-
žit i pro údržbu parku, a sice v podo-
bě automatizovaného inteligentního 
zavlažovacího systému.

Třetí městská část na cestě k ener-
getické efektivitě
Energie tvoří značnou část nákladů 
při správě budov, které má Praha 3 
ve vlastnictví. „Když jsme viděli na účtech 

pravidelně tak velké částky, položili jsme si 

otázku, jak můžeme ušetřit peníze, aby-

chom je mohli investovat jinde. Zároveň se 

chceme chovat ohleduplně a šetrně k pro-

středí, kde žijeme. Proto jsme se rozhodli 

aplikovat energeticky úsporná řešení na-

příč městskou částí,“ komentuje situaci 
starosta Prahy 3. Jako první krok zvo-
lila Trojka ustanovení role energetic-
kého manažera, jehož hlavním úko-
lem je ušetřit městské části peníze, 
najít energeticky efektivní řešení, ale 
i poskytnout občanům bezplatné 
konzultace v oblasti energií v pora-
denském středisku EKIS.

Nejen úspornější, ale i zdravější
Trend energetických úspor je znatel-
ný i na školách a školkách. První 
a nejčastější opatření bylo v minu-
losti zpravidla zateplení budovy 
a lepší izolace, především na ok-
nech. Jedná se však o dílčí řešení, ni-
koliv komplexní. Vedlejším efektem 
dobré izolace je mnohem menší pro-
dyšnost budov. V praxi to znamená, 
že je více vydýchaného vzduchu 
a vlhkosti. Děti jsou unavenější a je 
pro ně těžké dávat patřičnou pozor-
nost výuce. Učitelé to mnohdy řeší 
otevřením okna, jenže se pak dostává 
dovnitř hluk a prach zvenčí. Vedení 
Prahy 3 si je toho velmi dobře vědo-
mo, a proto začalo podnikat první 
kroky ke zlepšení stavu. „Aby se děti 

dobře učily, musí pro to mít i dobré pod-

mínky. Proto hledáme to nejlepší řešení, 

jak zajistit kvalitnější ovzduší ve třídách,“ 
vysvětluje starosta městské části Ale-
xander Bellu, proč toto téma považu-
je za důležité. Vnitřní mikroklima tří-
dy však z pohledu chytrého 
a moderního města není jedinou dů-
ležitou složkou. Stejně tak i akustic-
ká a světelná kvalita přispívají k vyš-
šímu pohodlí. Jedno z možných 
řešení je rekuperace vzduchu. Jde 
o speciální zařízení, které pouští ven 
vydýchaný vzduch a dovnitř čerst vý, 
přičemž ten vpuštěný si vezme od vy-
pouštěného teplo. Začátkem příští-
ho roku se můžeme těšit na první 
konkrétní podobu projektu.

Měření je základ
S hlukem a znečištěním se ale častěji 
potkáváme na ulici. Dříve, než se 
učiní konkrétní kroky k zlepšení si-
tuace, je však třeba mít přehled 
o tom, jaká je kvalita ovzduší. Proto 
Praha 3 zahájila pilotní projekt mo-
nitoringu a následné analýzy ovzdu-
ší na jednom z nejfrekventovaněj-
ších dopravních uzlů – křižovatce 
Koněvovy a Jana Želivského. Cílem 
je v budoucnu rozšířit podobnou 
monitorovací síť i na další klíčová 

místa a v čase sledovat vývoj ukaza-
telů jako je prach, CO2, tlak, vlhkost 
nebo hluk. Podle výsledků se pak 
bude posuzovat nejen úspěšnost na-
vazujících projektů, ale i nesouvise-
jící opatření mající vliv na životní 
prostředí.

„Elektrické“ spojení mezi horním 
a dolním Žižkovem zablokováno
Jsou ale i věci, které se nepodařilo 
prosadit. Praha 3 je velmi specifi cká 
svou geografi ckou polohou i teré-
nem. Ačkoliv jsou uličky při pro-
cházce mezi dolním a horním Žižko-
vem charismatické a někdy až 
poetické, vždy chybělo přímé do-
pravní spojení. Městská část proto 
ve spolupráci s ČVUT připravila 
projekt na zavedení pravidelné linky 
tzv. eBusu, tedy malého autobusu 
poháněného elektřinou. Menší roz-
měry dovolují pohodlně projet ulič-
kami, aniž by po sobě autobus ne-
chával emise nebo hluk spalovacího 
motoru. Plán na spojení náměstí Ji-
řího z Poděbrad a Husitské přímo 
pod památníkem na Vítkově však 
nakonec zatrhlo vedení Magistrátu. 
Nezbývá než doufat, že se podaří 
projekt příští rok oživit. 

 -red-

Viktoria Žižkov oslavila 115 let od založení celodenní akcí 
pro veřejnost, druholigový zápas ale prohrála  
Na  poslední červencovou neděli 
připravilo vedení Fotbalového klu-
bu Viktoria Žižkov velkolepé oslavy 
115 let od svého vzniku. Bohatý do-
provodný program měl pouze do-
plňovat hlavní taháky dne, kterými 
byl druholigový zápas s Českými 
Budějovicemi a exhibice se Slavií. 
První zápas domácí prohráli, důle-
žité utkání skončilo 1:2. Na odpo-
lední utkání internacionálů dorazi-
lo jen pár stovek diváků. Veřejnost 
nalákal spíš doprovodný program. 

Červenobílí skórovali v úvodu prv-
ního utkání. Už v 9. minutě dával 
Marek Čermák za asistence Rondiče 
první a zároveň poslední gól do brá-
ny Jihočechů. Trenér žižkovských 
Petr Mikolanda poté tuto gólovou 
situaci vyhodnotil jako jedinou pěk-
nou akci jeho týmu v tomto utkání. 
Potom už totiž otěže přebrali hosté. 
Po několika střelách se ve 39. minutě 
povedl centr Robertu Kovalovi 
a bylo vyrovnáno.

Ani střídání žižkovskému týmu 
nepomohlo, dva bránící hráče obe-

hrál a pro Dynamo vítěz-
nou branku vstřelil v 50. 
minutě Matěj Mršič. To Ji-
hočechům zajistilo vedení 
v tabulce. „Závěr jsme mohli 

dohrát v daleko větším klidu, 

kdybychom proměnili někte-

rou z šancí. I tak jsme ale sa-

mozřejmě spokojeni,“ zhod-
notil výkon svého týmu 
trenér SK Dynamo České 
Budějovice David Horejš. 
„Soupeř prokázal kvalitu, chce postoupit 

do ligy. My teprve skládáme mužstvo. 

Jsou odehrány jen dva zápasy, jedeme 

dál,“ řekl kouč FK Viktoria Žižkov 
Mikolanda.

Asi o tisíc diváků méně dorazilo 
v horkém odpoledni na zápas býva-
lých hvězd Viktorky a Slavie. Ti fa-
noušci Viktoria Žižkov, kteří dorazili, 
měli alespoň po tomto utkání důvod 
k radosti. V klání internacionálů po-
razili žižkovští Slavii neohroženě 3:0.

Z většího zájmu se ale rozhodně 
mohli na rozdíl od slavných fotbalis-
tů radovat druholigoví hráči, kteří 
mají na Žižkově silnou podporu. Zá-

pasy Viktorky jsou tradicí 
pro většinu místních na-
příč generacemi. A proto 
i přes prohru téměř nikdo 
nehodnotil oslavy negativ-
ně, akci ocenil i radní 
Městské části Praha 3 
Mojmír Mikuláš: „Dnešní 

den se organizátorům moc 

povedl a jsem rád, že jsem tu 

byl. Za Viktorku jsem hrál 8 

let, a i když mi to už koleno 

nedovolí, tak chodím alespoň klukům 

pravidelně fandit. Vždy jí budu z pozice 

radního pomáhat a věřím, že po volbách 

bude více možností, jak ji reálně podpo-

řit. Děti moje, hrrr na ně! řekl s úsmě-
vem. 

Odpoledne se návštěvníci o něco 
víc soustředili spíš na doprovodný 
program. Na stadionu Viktorky vy-
stoupilo mezi zápasy několik zpěvá-
ků, mezi nimi například vítěz pěvec-
ké soutěže Jiří Zonyga. Přítomné 
děti nejvíc lákalo malování na obli-
čej, starší si vyzkoušeli výrobu mý-
del nebo simulátor nárazu. 

 -red-

Chytrá lampa nenabízí jen lepší a úspornější 

osvětlení

V chytrém parku je díky moderním technologiím více zábavy, bezpečí i pohodlí.
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Oblíbené programy pro veřejnost se rozšiřují 
o Trojku pro kulturu
Radniční programy, zaměřené na rozšíření 
volnočasových aktivit pro širokou veřej-
nost, obohatil program Trojka pro kulturu. 
Ten nabídne už v září zajímavé exkurze či 
kvízy o ceny.

„Na červnovém zastupitelstvu jsem veřejnosti slí-

bil, že se oblíbené Trojky od září rozšíří i do oblasti 

kultury s cílem nabídnout široké veřejnosti zajíma-

vé bezplatné aktivity,“ vysvětluje radní pro kul-
turu Radek Hlaváček (ČSSD), který program 
inicioval. „Byl bych rád, kdyby byl i do budoucna 

program platformou pro to, aby se oblast kultury 

přibližovala potřebám a přáním široké veřejnosti,“ 
dodává.

Již v září na zájemce čeká bezplatná pro-
hlídka kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, le-
gendárního bunkru Bezovka, či budovy býva-
lé telekomunikační budovy. V rámci programu 
se rozjíždí kvízová soutěž o ceny v podobě líst-
ků na divadelní a kulturní akce.  Kvízové líst-
ky si lze vyzvednout v IC na Jiřáku. 

Pod hlavičkou Trojky pro kulturu v září 
probíhají dlouho plánované akce zaměřené 

na oslavu stoletého výročí vzniku Českoslo-
venska, například 5. 9. v hospodě U Vystřele-
nýho oka akce Žižkov slaví vznik Českoslo-
venska (viz leták), která návštěvníkům 
zprostředkuje dobové odpoledne s atmosfé-
rou podzimu roku 1918. 

Po letní pauze také naplno startují progra-
my Trojka pro seniory a Trojka pro rodiny 
s dětmi, jejichž patrony jsou místostarostové 
Ivan Holeček a David Gregor (oba ČSSD). 
Znovu si bude možné vyzvedávat plavenky 
do bazénu na Pražačce, na programu jsou 
workshopy v KC Husitská, výlety, v dispozici 
budou poukazy na únikovou hru v DDM Uli-
ta. Seniorům kromě výletů a procházek pro-
gram nabídne bezplatné jazykové a počítačo-
vé kurzy. Veškeré akce přehledně najdete na 
letácích zde v Radničních novinách nebo 
v Informačních centrech. „Srdečně zvu naše se-

niory na posezení a debatu s výjimečnými herci 

Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem do hote-

lu Ariston,“ upozorňuje Ivan Holeček na akci, 
která se uskuteční 1. 10. od 14 hod. 

-red-

Koncert ke dni epilepsie
Již potřetí se Praha 3 připojuje velkým 
koncertem pro veřejnost k oslavám Ná-
rodního dne epilepsie. „Be happy s  epi“ 
se letos uskuteční 25. září od 14 hod. na 
nám. Jiřího z Poděbrad. 

„Epilepsie je v 21. století neustále opředena 

mýty, lidé nemají dostatek informací. Osvě-

tová akce má na tyto nedostatky upozor-

nit. Třeba také na to, že nemusí být obava 

ze strany zaměstnavatelů lidi s touto nemocí 

zaměstnávat,“ upozorňuje místostarosta Ivan 

Holeček (ČSSD) s tím, že epilepsie je nemoc, 

která může nečekaně postihnout kohokoliv 

v každém věku a dnes jí u nás trpí jeden ze 

sta lidí. Epilepsie je neurologické onemocně-

ní mozku, nikoliv psychická porucha. Lehčí 

formy nijak neovlivňují schopnost žít běžným 

životem, tj. pracovat, sportovat, zakládat ro-

diny. Na podporu epileptiků i větší informo-

vanosti na koncertě vystoupí Janek Ledecký, 

František Nedvěd ml., Jan Bendig, Míša No-

sková a další. 

Pro děti jsou připraveny soutěže. Během 

programu se na místě budou svojí činností 

prezentovat neziskové organizace. Pozvánku 

najdete na str. 14. 
red

Praha 3 v létě žila sportem i vodními 
radovánkami
I v letních měsících pokračovaly v naší městské části bezplatné sportovní a volnočasové 
aktivity v rámci programu Trojka pro sport. Letní radovánky vyvrcholily na konci srpna vodní 
skluzavkou na Parukářce.

Takto zaplněné dětské hřiš-
tě v ulici Na Balkáně oko-
lo žijící obyvatelé dlouho 
nepamatují. Vodní hry, 

které na hřišti zkraje srpna uspořá-
dala radnice v rámci programu Troj-
ka pro sport, přilákaly děti i rodiče 
z dalekého okolí. Čekaly na ně 
ve dvou po sobě jdoucích dnech vše-
možné aktivity spojené s vodou, 
včetně vodního zorbingu, vodní 
skluzavky či zajímavé soutěže. 

„Panující vedra v kombinaci se zají-

mavým programem k mé velké radosti 

přilákaly rodiny z celé městské části. Jin-

dy poklidné hřiště se rázem proměnilo 

v dějiště vodních bitev a dalších dobro-

družství,“ popisuje radní městské čás-
ti pro oblast sportu Irena Ropková 
(ČSSD), která je patronkou projek-
tu Trojka pro sport. V rámci vodních 

her byl oceněn i nejaktivnější účast-
ník Letních žižkovských her, které se 
pro děti a mládež od poloviny červ-
na konaly v kempu na Pražačce 
a ve zdejším sportovním areálu. 
Radní Ropková mu vedle titulu Žiž-
kovský Pepík věnovala i dárkovou 
tašku a zmrzlinový pohár.

Aktivit, které radnice letos v rám-
ci programu Trojka pro sport široké 
veřejnosti v létě nabídla, bylo ne-
spočet. Vedle pokračujícího projek-
tu tenisu pro veřejnost, který umož-
ňuje zdarma využívat tenisový areál 
TJ Spoje na Jarově, mohli napří-
klad zájemci z řad seniorů využít 
i v létě projekt bezplatné jógy a cvi-
čení s fyzioterapeutem, pro rodiny 
se pak uprostřed srpna konal rodin-
ný turnaj v pétanque v Rajské 
zahradě.

„Mám radost, že se nám v rámci pro-

gramu podařilo prokázat, že i zdánlivě 

jednoduché akce mají svoji odezvu u ve-

řejnosti a že lidé mají zájem využívat 

pestré nabídky volnočasových a sportov-

ních aktivit, které jim radnice nabízí. 

Myslím si, že by radnice měla i po vol-

bách v tomto i v dalších trojkových pro-

gramech pokračovat, protože mají ode-

zvu u veřejnosti a slouží ke spokojenějšímu 

a aktivnějšímu životu v Praze 3,“ dodá-
vá radní Ropková.

Letní aktivity v rámci programu 
vyvrcholily v závěru srpna, kdy rad-
nice na Parukářku instalovala obří 
vodní skluzavku. Na nafukovacích 
kruzích i čistě v plavkách se přišlo 
sklouznout velké množství obyvatel 
městské části.

Tak zase za rok, milé léto! 
-red-

Vodní hry na hřišti Na Balkáně vyvrcholily slavnostním předáním titulu Žižkovský Pepík nejak-

tivnějšímu účastníkovi Letních žižkovských her pro děti a mládež za účasti radní Ireny Ropkové

3T R O J K A
PRO KULTURU

Patronem projektu Trojka pro kulturu je radní 
. 
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Ve školách se v létě opravovalo
Šedesát dětí v  září nastupuje 
do nové MŠ Třebešín, kterou po-
stavil a následně věnoval Praze 3 
investor bytových domů ve stejné 
lokalitě.

Holou stavbu musela ještě městská 
část na své náklady upravit. Během 
léta bylo nutné investovat do instala-
ce žaluzií, vytvořily se akustické pod-
hledy a provedly drobné elektroinsta-
latérské práce. Novou školku bylo 
třeba vybavit nábytkem, gastrotech-
nologiemi pro výdej jídla a na zahra-
dě vzniklo krásné hřiště díky novým 
herním prvkům. Do vybavení školky 
a stavebních prací Praha 3 investova-
la 6 a půl milionu korun. 

Období prázdnin, kdy jsou školní 
budovy prázdné, využila městská část 
k opravám i u dalších objektů. „Vždy 

jsem vnímal investice do škol a školek jako 

maximálně smysluplné. Doufám, že 

v tomto trendu bude pokračovat i další ve-

dení radnice,“ uvedl místostarosta Ivan 

Holeček (ČSSD), do jehož gesce in-
vestice spadají. V ZŠ Lupáčova byla 
provedena výměna poškozených čás-
tí krovu střechy na půdě školy. Do-
končovací práce budou probíhat ješ-
tě v září, ale na zahájení výuky už 
nemají vliv. ZŠ Chmelnice bude nově 
bezbariérovou školou díky výstavbě 
výtahu a nově vybudovanému sociál-
nímu zařízení pro hendikepované. 
V ZŠ Pražačka byla provedena ko-

nečná výměna střešního pláště po loň-
ské větrné smršti. V mateřských ško-
lách Pražačka a Sudoměřská došlo 
k vy  budování nového sociálního zaří-
zení pro jednu třídu, čímž se dostaly 
do souladu hygienické podmínky 
s počtem dětí ve školce. V jednom 
uceleném prostoru byly doplněny 
WC a umyvadla pro 25 dětí, sprchový 
kout a WC pro vyučující. 

-red-

Oslavy dne seniorů
Mezinárodní den seniorů si svět 
připomíná 1. října. Praha 3 jej se 
svými seniory oslaví pestrým čtyř-
denním programem, který si pro 
ně připravila.

Oslavy začnou již v pondělí 24. 9. 
na náměstí Jiřího z Poděbrad Spor-
tovním dnem. Bude se soutěžit 
v pěti dovednostních disciplínách, 
současně budou mít senioři možnost 
si nechat změřit tlak nebo hodnoty 
cukru a tuku v těle, poradit se s od-
borníky o výživě nebo se dozvědět, 
jak předcházet nebezpečným situa-
cím. Odpoledne bude zakončeno 

koncertem. Další koncert se bude 
konat 25. 9. od 11.30 v Atriu. Středa 
bude patřit tanečkům v Olšance, 
kde bude probíhat taneční soutěž 
pro páry a soutěžit se bude o hod-
notné ceny. Tolik oblíbená jízda his-
torickou tramvají nesmí chybět, plá-
novaná je na 27. 9. od 14 hod. 
V pondělí, úterý a ve čtvrtek jsou se-
nioři zváni do kina Aero, kde se bu-
dou dopoledne promítat fi lmy 
Po strništi bos, Milada a Bába 
z ledu. Vstup na akce je zdarma. 

-red-

Luštíme s Prahou 3 jde do fi nále
Křížovkářská soutěž pro seniory se 
blíží ke konci. Ještě do 6. září si mo-
hou senioři každý čtvrtek vyzvedá-
vat novou křížovku (případně i ty, 
které si nevyzvedli předtím) v Infor-
mačním centru na nám. J. z Po-
děbrad nebo na sekretariátu mís-
tostarosty Davida Gregora (ČSSD) 
a Ivana Holečka (ČSSD), kteří jsou 
patrony soutěže. V pátek 7. září se 
v Žižkovské věži od 10 hodin usku-
teční soutěž jednotlivců i týmů. Kro-

mě zápolení na ně čeká příjemné po-
sezení u kávy s výhledem na Prahu. 
Celé soutěžení uzavře fi nálové setká-
ní účastníků 19. 9. od 14 hod. v Atriu, 
kde je pro soutěžící kromě slavnost-
ního vyhlášení výsledků připraven 
i doprovodný program a malé občer-
stvení. Soutěžící se mohou na obě 
akce přihlásit na kontaktních mís-
tech, kde si vyzvedávají křížovky. 

-red-

Habrová ožije streetovými sporty
Chcete vědět, jaké sporty dnes frčí 

mezi mladými? Přijďte načerpat in-

spiraci do Habrové ulice na Jarově. 

V  sobotu 29. září se od  10 do  17 

hodin se na  zdejším multifunkčním 

hřišti koná v rámci programu Trojka 

pro sport festival streetových spor-

tů Habrová Street, který je určen 

nejen mladé generaci, ale i  dalším 

návštěvníkům, které oslovuje tento 

druh sportů. 

Návštěvníky čeká exhibice před-

ních českých jezdců na  in-line 

bruslích, skateboardu, BMX ko-

lech a  rovněž na  freestyle koloběž-

kách. „Návštěvníky čeká i workshop 

s ukázkovými kurzy a dovednostní-

mi soutěžemi. Touto akcí chceme 

v  rámci programu Trojka pro sport 

oslovit nejmladší generaci s  nabíd-

kou aktivního trávení volného času 

a  rovněž ozvláštnit nabídku spor-

tovních aktivit v  naší městské čás-

ti,“ zve návštěvníky na akci radní pro 

sport a  tělovýchovu Irena Ropková 

(ČSSD). 

Opravy domů a polikliniky
Revitalizace panelových domů pokračuje rekonstrukcí 
dalšího bloku domů.   

N a konci srpna začaly v pl-
ném rozsahu stavební 
práce u domů Roháčova 
46, 48 a Ostromečská 7, 

9. Rekonstrukce potrvá deset měsí-
ců a následovat by měla nabídka 
možnosti privatizace bytů jejich ná-
jemcům. Těsně před zahájením je 
oprava bloku Ondříčkova 31–37, 
kde fi nišuje výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Za předpokladu bez-
problémového průběhu se začne 
v polovině září. Podklady pro zahá-
jení revitalizace rohového domu 
v Blahoslavově 2–10 a Roháčova 30 
předloží místostarosta Ivan Holeček 
(ČSSD), který má péči o majetek 

v gesci, k projednání na následují-
cím jednání rady.   

O něco blíže k dokončení rekon-
strukce je blok domů na adrese Ro-
háčova 34–44, kterou prostřednic-
tvím dotace 74 milionů korun 
spolufi nancuje hlavní město. V let-
ních měsících bylo dokončeno za-
teplení obvodového pláště do dvora 
i ulice včetně střechy a opravy nad-
střešních ateliérů u čísel 34–40. Ak-
tuálně se pracuje na zateplení 
ve dvou zbývajících vchodech. 
Na průchozím schodišti z vnitroblo-
ku do ulice Roháčova a na ochozech 
do ulice probíhají bourací práce. 
V Kubelíkově 60, 62, 64, 66 byla 

v srpnu dokončena výměna stoupa-
ček a nyní se mění vstupní portály 
a revitalizují přízemí.  

Opravené ordinace
Ordinace ve třetím patře Vinohrad-
ské polikliniky se po rekonstrukci 
v srpnu vrátily do užívání lékařům. 
V celém podlaží došlo k výměně 
oken, dveří, veškerých rozvodů a vý-
měně podlah. Renovační práce se 
posunuly aktuálně o patro níže, 
do druhého patra, a dokončeny bu-
dou na konci října. Na opravu po-
likliniky přispělo hlavní město dota-
cí 6 milionů korun. 

Katka Maršálová Vinohradská poliklinika Foto: Radko Šťastný

VRCH VÍTKOV PRAHA | 6.9.  15.9.2018

PŘIJĎTE ZA NÁMI NA VRCH VÍTKOV   
A POMOZTE DĚTEM.  ZA KAŽDÝ

 VÁŠ  ZDOLANÝ KILOMETR ZÍSKAJÍ 
OPUŠTĚNÉ  DĚTI 30 KČ.

WWW.TERIBEAR.CZ
Akce se koná pod záštitou náměstka primátorky hl. m. Prahy, 

pana Petra Dolínka a radní MČ Praha 3, paní Ing. Mgr. Ireny Ropkové.
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inzerce / společenská rubrika

Zájmový klub Hořanská 2
Na konci měsíce června tohoto roku naši čle-
nové klubu Hořanská 2, Praha 3 zavítali 
na přátelskou návštěvu mezi seniory do Jílo-
vého u Prahy. Společné setkání se konalo 
pod vzrostlými vinnými keři patřícími k hos-
půdce U Dušků na náměstí. Setkání bylo vel-
mi přátelské a milé. Všem přítomným zahrál 
na klávesy náš člen Mirek Nesvěcený. Všichni 
jsme si s ním zazpívali písničky našeho mládí, 
ve zpěvu nejvíce vynikl místní senior Franti-
šek Boháček, který nás všechny vedl. Bylo 
krásné počasí, všichni jsme byli velmi spoko-
jeni a na toto setkání budeme dlouho 
vzpomínat.

Jako další akce proběhla v našem klubu 
přednáška o Anglii. Přednášející Ing. Jiřina 

Kučerová, která dlouhodobě žila ve Velké 
Británii, nás poutavě seznámila se sociální 
politikou Velké Británie, s bydlením, platy, 
důchody a s problematikou zaměstnávání ci-
zinců. Zodpověděla četné dotazy a přednáš-
ku doplnila názornou fotodokumentací. 

Oznamujeme zájemcům, že ještě máme ně-
kolik volných míst na léčebný a poznávací po-
byt do geotermálních lázní na Slovensku, láz-
ně Velký Meder ve dnech 14. až 20. září 2018. 

Dále třídenní naučný pobyt na Jižní Mora-
vě, Mikulov, Lednice, Pálava od 2. do 4. října 
2018.

Informace k pobytu na čísle: 737 191 594. 
 Marie Arlothová

Foto Jaroslav Měrka

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

„Poznejme se, sousedé“

„Neighbors, let´s meet“

„Hàng xóm, chúng ta 
cùng làm quen“

od 13.00  do 18.30 hodin

 

 

VYSTOUPENÍ KAPELY GENTLEMEN‘S AGREEMENT
AFRICKÉ TANCE (Bijou Camara + Gaspard Coude + workshop)

KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ 
VYSTOUPENÍ KAPELY PRAGASÓN

VSTUP ZDARMA

SPORTOVNÍ DEN

KONCERT V ATRIU

HARMONIKÁ

BE HAPPY S EPI

TANE NÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY

JÍZDA HISTORICKOU TRAMVAJÍ

FILMY

25. 9.

25. 9.

25. 9.

26. 9.

24. 9. 25. 9. 27.  9.

27. 9.

24. 9.

3
trojka pro_vybrané.indd   3 13.12.2017   10:18:59

Zm na programu vyhrazena.

Akce se koná v rámci projektu

den_seniorů_2018_A1_v4.indd   1 28.8.2018   11:11:50

NED LE 16. 9. 

3
trojka pro_vybrané.indd   5 13.12.2017   10:18:23

leták_A5_pro sport_září.indd   2 17.8.2018   16:35:18
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rozhovor

„První republika nás může inspirovat svojí 
morálkou,“ říkají Jan a Tereza Vlkovi
Letošní putování za osudovými žižkovskými osmičkami zakončí podzimní výstava v koncertní 
a výstavní síni Atrium v Čajkovského ulici, kde autoři Tereza a Jan Vlkovi zavedou návštěvníky 
do období první republiky na Žižkově. Do doby, kdy hospodám vládli Jaroslav Hašek a Franta 
Sauer, zvedat činky učil Fridolín Hoyer a sáňkovat se mohlo i v ulici U Rajské zahrady.  

Jak jste koncipovali výstavu v Atriu, 
která se věnuje meziválečnému 
období na Žižkově?
Jan: Výstava začíná koncem 1. světo-
vé války, na to navazuje politika, vo-
jenství, včetně myšlenky na legioná-
ře. Čili tu bude zmíněna stavba 
Památníku, ale i vznik Velké Prahy. 
Žižkov bude představený tematický-
mi celky, už ale ne časově chronolo-
gicky. Bude zdůrazněna hlavně kaž-
dodennost obyvatel, jejich kulturní 
život, divadla, kina, hospůdky, ale 
i nevěstince. V hospodě U Vystřele-
nýho oka bude 5. září věnované od-
poledne předehře výstavy, kde nebu-
dou chybět Pepíci a pohodová 
prvorepubliková atmosféra. Dá se 
říct, že tato výstava zakončuje letoš-
ní putování po osmičkách a jejich 
výročích, jejichž realizaci jsme měli 
na starost. K vidění bude na 450 fo-
tografi í, k dispozici na výběr jsme 
jich měli ale nakonec dvakrát tolik. 
Také přineseme rozhovor s nejstar-
ším žijícím Žižkovanem Eduardem 
Markem, jenž pamatuje období prv-
ní republiky, kam se chodilo do ško-
ly, kde kluci dělali lumpárny, jak vy-
padaly ulice…
Tereza: Budou vystavené materiály 
nalezené na Žižkově. Zmíněny bu-
dou rovněž okolnosti, jak se Žižkov 
stal součástí Velké Prahy, kteří sta-
rostové tu úřadovali, jak se stavěl pa-
mátník na Vítkově, jaká tu byla a je 
dobová architektura…

Jaký je pravý účel výstavy?
Tereza: Nikoli jediným, ale podstat-
ným smyslem výstavy je, inspirovat 
se prvorepublikovou morálkou. 
Lidé byli v tom ohledu přeci jen jiní 
než dnes, což právě dokládají ar-
chivní záznamy. Třeba že někdo na-
jde bochník chleba a přinese ho 
na policejní oddělení a vrátí ho. Po-
licista ale nenašel jeho majitele, tak 
ho snědl, aby „chléb nepodlehl zká-
ze“, ale do obálky uložil peníze, co 
by ten bochník stál, kdyby se náho-
dou jeho majitel ještě objevil.
Jan: Skutečně jsme se pustili do pečli-
vého archivního bádání. Více než po-
lovina věcí zde bude vystavena vůbec 
poprvé, o mnohých se vůbec nevědě-
lo, že ještě existují. Archiv hlavního 
města nám dovolil přístup i k nezpra-
covaným fondům, čili hledat hlášení 
ze zápisů městských rad nebo policej-
ních oddělení, která návštěvníky urči-
tě pobaví a možná i poučí.

Bude kladen důraz na rok 1918, čili 
jak Žižkov prožíval vznik republiky?
Tereza: Určitá euforie tady byla. 
A ideje, že už nejsme pod nadvládou 
Habsburků a že, Češi a Slováci, mají 
svůj stát a tvoří ho, vzbuzovaly 

nadšení. Navíc skončila hrozná vál-
ka a vznik státu dával novou naději.
Jan: Je ale i pravda, že prvních pět 
let, co se stavěl Památník, jsme našli 
i hlášení, kde bylo spoustu odporu 
proti republice. Urážky prezidenta 
i policie…

Žižkov byl proslulý svoji galerkou 
a Frantou Sauerem, který ho svými 
činy hodně proslavil. Vzpomenete 
taky na něj?
Tereza: O Haškovi a Sauerovi je tady 
připravená celá kapitola. Žižkov se 
s nabytím svobody vypořádal 
po svém, mnohdy svérázným způso-
bem. Známé je stržení Mariánského 
sloupu iniciované právě Frantou 
Sauerem, který byl chybně vnímán 
jako symbol Habsburků a jejich 
moci. Moc hezká byla recese bitva 
na Vítkově roku 1920, kdy bylo výro-
čí slavné husitské bitvy a Franta 
Sauer ho hodlal připomenout 
po svém. Posbíral chlapy z místních 
hospod a kapslovny, aby sehráli bit-
vu. Jenomže se mu předtím nezříze-
ně opili a dopadlo to přesně naopak, 
že vyhráli křižáci a husiti pádili dolů 
s kopce. Pak Zikmund s Žižkou 
usnuli v hospodě – jeden na stole, 
druhý pod ním. Vše se však dálo 
vždy na hranici morálky, bylo hezké, 
že všichni tehdy vnímali svoje manti-
nely. 

Měli Žižkováci úctu k úřadu prezi-
denta?
Tereza: Určitě ano, Žižkov měl 
i svou Masarykovu síň (dnes divadlo 
Járy Cimrmana). Jakékoli výročí 
s ním spojené se na Žižkově slavilo.
Jan: Hraničilo to leckdy i s kultem. 
A samozřejmě zaznívaly i kritické 
hlasy.

Nechováme v  sobě někdy až pře-
hnané romantické představy o prv-
ní republice?
Tereza: Podle mě je období první re-
publiky spíše již ve stínu následují-
cích událostí. Je to i generační pro-
blém. Spousta z nás vnímá dějiny až 
od konce 2. světové války. Možná je 
to i tím, že to byla klidná doba, 
a díky tomu se o ní tolik nemluví. 
Byla to doba prosperity.

Přesto to byla doba, kdy svět zaží-
val hospodářskou krizi i nástup na-
cismu v Německu. 
Jan: Česká vláda a fi nančníci doká-
zali krizi ukočírovat a Českosloven-
ska se tolik nedotkla. Navíc, i když 
se první světová válka našich zemí 
pochopitelně velice dotkla, ekono-
micky byla republika po svém vzni-
ku poměrně stabilní. Samozřejmě se 
během krize propouštělo, ale nebylo 
to v takové míře jako v jiných ze-
mích. 

Napadají vás stavby, které vznikly 
v meziválečném období, ale neza-
chovaly se?
Jan: Nestojí již plynárna nebo elek-
trárna, ale tehdy vrcholila jejich kon-
juktura. Nestojí stadion Viktorie 
Žižkov z první republiky na Ohradě. 
Fotbalový klub měl velkou prestiž, 
na rozdíl ode dneška se na fotbal 
chodilo a hodně. Viktorka Žižkov 
měla mít stadion pro až 30 tisíc divá-
ků, nebylo ale v jejích silách projekt 
fi nančně utáhnout. Viktorka se do-
stala do velkých potíží, i úspěchy 
na trávníku přestala zažívat. 
Tereza: Je tady Nákladové nádraží, 
velice významná stavba, které ale již 
dlouho neslouží svému účelu a Žiž-
kov se díky němu přiblížil Praze. 

Ustupovaly usedlosti, které podlé-
haly zástavbě.  

Jak moc sportovali Žižkováci 
za první republiky?
Jan: Sport byl velice vyhledávanou 
zábavou, o čemž svědčí i depozitář 
místního Sokola. Sami jsme v něm 
strávili snad okolo 100 hodin a našli 
jsme spoustu věcí, které nikdy nikdo 
neviděl, a na výstavě se objeví. Ať už 
se jedná o historické prapory, foto-
grafi e, dokumenty… Žižkov žil hod-
ně sportem a je to vidět právě 
na mnoha trofejích, které depozitář 
ukrývá. Našli jsme taky pozapome-
nutou skutečnou sportovní osob-
nost Fridolína Hoyera, zakladatele 
dnešních fi tness center. Nevystupo-
val v žádných kabaretech, takže ne-
byl tak slavný, ale založil těžkoto-
nážní školu a učil, jak se posilovat. 
Vymyslel třeba házenou s medicin-
balem. Bude zde vystavena jeho čin-
ka Máňa, s kterou Hoyer chodil 
po hospodách a štamgasti machro-
vali, kdo ji zvedne – marně. Nako-
nec se slovy: „Chlapi, co blbnete…“ 
ji servírka Marie zvedla ze stolu 
a odnesla před hospodu. Odtud 
nese činka své pojmenování.

Kdy se Žižkovu začalo říkat Svo-
bodná republika Žižkov?
Jan: To je také recesistická záleži-
tost. Spousta lokálpatriotů Žižková-
ků nechtěla „sloužit a nechat se šéfo-
vat někým jiným“. Pod křídla 
pražského magistrátu se jim zkrátka 
nechtělo. Svobodná republika Žiž-
kov ve své „dokonalosti“ uvažovala 
i o zahraničních zastoupeních. Ha-
šek se Sauerem se zkrátka nezapřeli. 
Tereza: Lidé si říkali mezi sebou, že 
žijí v republice Žižkov, a pojem hod-
ně zlidověl.

Žižkov se kdysi mohl pochlubit vy-
sokým počtem biografů na  svém 
území. Budete jim také věnovat po-
zornost? Nebo fi lmu obecně?
Tereza: Jistě, budou také zmíněné. 
Nejzajímavějším je ale to, že se Žiž-
kov mohl pochlubit první půjčov-
nou fi lmů u nás. Bratři Čvančarové 
vytvořili sbírku fi lmů a otevřeli si 

živnost na jejich půjčování. Z této 
éry dodnes funguje kino Aero, které 
bylo otevřeno ve 30. letech minulé-
ho století. Můžeme se pochlubit 
i jedním z nejstarších fi lmů natoče-
ných na Žižkově, Poncovým zázna-
mem činnosti hasičů v roce 1915 
na Prokopově náměstí.
Jan: Výstava bude multimediální, 
k vidění budou několikaminutové 
záznamy, třeba sáňkování u Rajské 
zahrady, jak cvičili hasiči, pohřby 
na Olšanských hřbitovech, kremace 
Aloise Jiráska…

Žižkov se dostal i do mnoha literár-
ních děl. Jak na něj v  této souvis-
losti vzpomenete? 
Jan: Vzpomeneme, a dokonce i ja-
kousi lechtivou formou. Uvedeme 
dvě vzpomínky Jaroslava Seiferta 
a Vítězslava Nezvala, kteří prostě za-
mlada nakukovali do nevěstinců. 
Nezvalův text je poněkud šťavnatěj-
ší než Seifertův. Nebáli jsme se říct, 
že nevěstince k první republice 
zkrátka patřily. 

Čím se vyhlášené domy nejvíce liši-
ly od  současného pojetí podob-
ných služeb?
Tereza: Vše se řešilo diskrétněji, ne-
jednalo se vlastně přímo o nevěstin-
ce, spíše o komůrky, kde si dotyčné 
dámy a pánové domlouvali schůzku. 
Nebylo to jako v Amsterdamu, kde 
takové služby křičí z výloh nebo že 
by svítily všude neony…
Jan: „Červené lucerny“ existovaly, 
nicméně fungovaly zcela jiným způ-
sobem než dnes. Také na hranici mo-
rálky. 

Text a foto: Martin Hošna

Tereza Vlková (nar. 1986) 
vystudovala na FFUK obory 
historie a archivnictví. Po škole 
se věnovala tlumočení 
a překladům, nyní se naplno 
věnuje přednáškové činnosti 
a tvorbě výstavních scénářů 
spolu s publikační činností. 
Zaměřuje se na církevní stavby 
na Žižkově a v tuto chvíli 
na výstavu o první republice 
v Atriu v Čajkovského ulici.

Jan Vlk (nar. 1960) studoval 
na FFUK obor historie, pracoval 
v historickém ústavu Akademie 
věd, Muzeu hlavního města 
Prahy, Vojenském muzeu. 
V současnosti je historikem 
na volné noze a kronikářem 
městské části Praha 3. Na kontě 
má publikace o Praze (Dějiny 
Prahy I., II.) nebo sakrálních 
stavbách (Církevní památky 
v Praze 3).

Tereza a  Jan Vlkovi (na fotografi i) připravili spolu výtvarníkem Jaroslavem Obstem výstavu 

1918 Žižkov „My, národ Československý…“. Pan Obst je rovněž grafi kem doprovodné publika-

ce, která v souvislosti s výstavou vyjde.

     Spousta 
lokálpatriotů 
Žižkováků 
nechtěla „sloužit 
a nechat se 
šéfovat někým 
jiným“

”
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Bezpečnost je naše priorita, vzkazuje 
radnice občanům a návštěvníkům Prahy 3 
Již v delším časovém horizontu se Trojka  řadí  k nejbezpečnějším městským částem v hlavním 
městě. Aby byl tento stav do budoucna udržitelný a měl tendenci se ještě zlepšovat, klade vedení 
městské části důraz na spolupráci s Městskou policií a především na prevenci kriminality.  

Jak vypadala situace v roce 2017
Policie České republiky konstatu-

je o bezpečnostní situaci na Praze 3 
mimo jiné, že struktura trestné čin-
nosti páchané na území městské čás-
ti se v posledních letech nemění. 
Převládá jednoznačně majetková 
trestná činnost, následují krádeže 
prosté, krádeže vloupáním, ostatní 
trestná činnost, hospodářská a zbý-
vající kriminalita, násilné trestné 
činy a nejnižší četnost představují 
mravnostní trestné činy. Celkově je 
možno konstatovat, že bezpečnost 
na Praze 3 se trvale zlepšuje.

Alespoň stručný přehled nám 
ukazuje, jaký byl trend ve vývoji ně-
kterých druhů kriminality na Trojce 
v roce 2017 oproti roku předešlé-
mu. V oblasti násilné trestné činnos-
ti došlo k poklesu o 1,82 %, loupeže 
vykazují pokles o 17,39 %. Mrav-
nostní trestná činnost nijak neovliv-
ňuje celkový objem trestné činnosti 
a představuje  pouze 0,38 % z celko-
vé trestné činnosti. Na úseku krádeží 
vloupáním je pokles o 25,88 %.  

U krádeží prostých převládá kri-
minalita, která bezprostředně ovliv-
ňuje mínění občanů o policii. V roce 
2017 bylo spácháno celkem 1 078 
trestných činů, objasněnost na tom-
to úseku činí pouze 10,11 % z celkové 
trestné činnosti. U odcizených vozi-
del došlo k poklesu o 58,11 %, ovšem 
u vloupání do vozidel zaznamenala 
policie naopak nárůst o 22,02 %.

Na úseku drog bylo zjištěno a pro-
kázáno celkem 130 případů, což je 
pokles o 94 případů. Z toho bylo zjiš-

těno 106 případů nedovolené výroby 
a distribuce drog, psychotropních lá-
tek a jedů pro jiného, 19 případů ne-
dovolené výroby pro sebe.

Mimo kriminalitu se policisté 
také zabývali prověřováním a pro-
šetřováním zjištěných a oznáme-
ných přestupků. Řešeno bylo 2 541 
přestupků v blokovém řízení a byly 
uloženy blokové pokuty v celkové 
výši 1 264 000 Kč.

Bude více strážníků?
Navýšení počtu strážníků se zdá 

být nejúčinnější zbraní v boji proti 
kriminalitě a bezdomovectví. Pra-
ha 3 má v současnosti k dispozici 84 
strážníků. Podle tabulek by jich 
městská část měla mít přidělených 
109, které také požaduje. Starosta 
Alexander Bellu (ODS) se s prosbou 
o posily obrátil přímo na ředitele 
Městské policie Eduarda Šustera. 
Podle slov šéfa pražských strážníků 
by k navýšení stavů mělo dojít letos 
na podzim. Městská policie podle 
svých slov v současnosti nedokáže 
problém bezdomovectví efektivně 
řešit. Chybí totiž účinná legislativa.

Bolavá místa
Malešický lesík, Krejcárek, Vít-

kov nebo Trocnovská – to jsou ně-
která z míst, kde jsou problémy 
s bezdomovci téměř na denním po-
řádku. V Praze 3 se pravidelně pohy-
buje okolo padesáti lidí bez domo-
va. „Za první pololetí máme přesně 277 

porušení vyhlášky, z toho 137 jsme jich 

oznamovali správním orgánům, zbytek 

je řešen na místě složenkou,“ řekl ředi-
tel Městské policie Prahy 3 Dušan 
Machoň. Drtivá většina pokut je na-
víc ze strany bezdomovců nevyma-
hatelná a zůstává nezaplacena.

Starosta Alexander Bellu se spo-
lečně s radním Mojmírem Mikulá-
šem a vedoucím oddělení krizového 
řízení Milanem Jančálkem snažili 
najít řešení problému ve zlepšení 
spolupráce se strážníky, která by za-
hrnovala i zvýšenou součinnost ze 
strany městské části. Představitelé 
městské části si plně uvědomují 
všechny složitosti, nutné postupy 
a procesy, ale současnou situaci roz-
hodně nechtějí akceptovat. Řešení je 
podle starosty apelovat na poslanec-
kou sněmovnu, aby upravila součas-
nou legislativu. V tomto směru se 
chce spojit i se starosty dalších měst-
ských částí.

Efektivita a její limity
Efektivnost činnosti městské poli-

cie je tedy zatím limitována pouze 
počtem jejich strážníků. Na Trojce 
vytipovala jedenáct lokalit, kde se 
osoby bez domova nejčastěji objevu-
jí. Strážníci tato místa kontrolují mi-
nimálně šestkrát denně. Kontroly sa-
mozřejmě probíhají i v noci. 
Nasazeny jsou také hlídky v civilu. 
Nové strážníky bude Městská poli-
cie vyřazovat z kurzu letos v listopa-
du. Praha 3 má být mezi prvními tře-
mi až pěti městskými částmi, kam 
nově vyřazení strážníci zamíří, vy-
plývá z příslibu ředitele Městské po-
licie hlavního města.

Od prvního září navíc bude nové 
členy mezi strážníky lákat nabízený 
příspěvek na ubytování a dopravu. 
Vedení MP si slibuje, že takový be-
nefi t bude pro potenciální posily za-
jímavou motivací. Ve hře je i nabíd-
ka služebních bytů, která by mohla 
ulehčit nábor nových strážníků, což 
by Prahu 3 tak učinilo bezpečnějším 
místem pro občany i návštěvníky.

Faktem je, že Praha 3 bohužel při-
šla v minulosti o devět strážníků, 
kteří museli Městskou policii opus-
tit, protože neměli maturitu. „To byli 

hotoví strážníci, kteří měli nejlepší po-

tenciál, nebylo nutné je už nic učit,“ po-
steskl si ředitel Šuster nad bývalým 
zákonným požadavkem. Městskou 
policii v Praze z tohoto důvodu 
opustilo dohromady 110 strážníků.

Prevence a opatření
Problematika osob bez přístřeší 

a problémových uživatelů drog 
i ostatních návykových látek je však 
velice složitá a vyžaduje dlouhodobý 
komplexní přístup, tak, aby kupříkla-
du nedocházelo k vytlačování těchto 
problematických skupin z jedné měst-
ské části do druhé apod. Cílem musí 
být trvale udržitelné řešení, či alespoň 
výrazné zmírnění těchto jevů.

„Městská část Praha 3 podporuje 

služby, které se snaží zmírňovat dopady 

přítomnosti těchto osob na našem území 

a podporuje změnu negativních návyků 

a celkově životního stylu těchto osob. 

Disponuje celou řadou terénních progra-

mů, podporuje azylové bydlení, sociální 

bydlení pro osoby, které se chtějí začlenit 

a v neposlední řadě poskytuje i širokou 

škálu poradenství,“ říká Vladimír Be-
ran, vedoucí odboru sociálních věcí.

Rovněž tak Městská policie věnu-
je velkou pozornost prevenci krimi-
nality. Ta je realizovaná oddělením 
prevence, představuje komplex 
opatření sociální a situační prevence 
včetně informovanosti veřejnosti 
o možnostech a způsobech ochrany 
před nejčastěji se vyskytujícími dru-
hy kriminality. Ve výše uvedené ob-
lasti oslovují pracovníci oddělení 
prevence občany a návštěvníky met-
ropole prostřednictvím metodicky 
zpracovaných preventivních progra-
mů se zaměřením na celou šíři rizi-
kového chování s cílem přispět k eli-
minaci rizikových faktorů.

„Všechna tato preventivní opatření, 

prováděná ve spolupráci Městské policie 

a městské části vykazují z dlouhodobého 

hlediska pozitivní výsledky, zároveň je 

však důležité, vyžaduje-li to situace, či 

okolnosti, zvolit represivní přístup vůči 

všem osobám, které zásadním způsobem 

porušují veřejný pořádek a narušují po-

klidné občanské soužití na Trojce a potaž-

mo v celé Praze,“ dodává Vladimír Be-
ran, vedoucí odboru sociálních věcí.

Na území MČ Praha 3 byl vybu-
dován také kamerový systém čítající 
30 bezpečnostních kamer. Tento sys-
tém je kvalitní a do značné míry má 
vliv na zajištění klidu a veřejného 
pořádku v dané oblasti, ale ovlivňu-
je i páchání trestné činnosti, kdy se 
pachatelé oblastem zabezpečeným 
kamerami vyhýbají. 
 -red-

Touto záleži-

tostí se jako 

starosta inten-

zivně zabývám. 

Prvním krokem 

je zvýšit počet 

městských 

strážníků a zmírnit tím součas-

ný podstav. To jsem již s ředi-

telem městské policie dohodl 

a od podzimu by Praha 3 měla 

získat 20 nových strážníků. Dru-

hým krokem je, aby se hlavní po-

zornost strážníků zaměřila na kri-

minální činnost a drogově závislé 

v ulicích, místo toho, aby se jako 

teď zabývali především pokuto-

váním za špatné parkování. Další 

kroky připravuji a budu je brzy 

prezentovat i našim občanům. 

Teď mohu říci jen to, že se tím 

jejich pocit bezpečí zase o něco 

zlepší, stejně jako se to povedlo 

s dosavadními opatřeními. 

Alexander Bellu (ODS), 

starosta

Řešením je 

nejen podpo-

ra strážníků 

prostřednic-

tvím benefi tů, 

ale také účinná 

prevence. Je 

důležité dále rozšiřovat úspěš-

né terénní programy zaměře-

né na práci s lidmi bez domova 

a také na uživatele drog. Jsem 

rád, že se nám to v posledních 

letech ve spolupráci s neziskovým 

sektorem daří. Například jsme 

s R-Mosty otevřeli Job-club v Hu-

sitské a s Nadějí pomáháme lidem 

bez domova v terénu. Prevenci 

nesmíme podceňovat. I tito lidé 

potřebují pomoct. Nikdy nevíme, 

kdy budeme potřebovat pomoc 

my sami.

David Gregor (ČSSD),

místostarosta

Jako zásad-

ní opatření 

pro zvýšení 

bezpečnosti 

vnímám navý-

šení hlídkují-

cích policistů 

v terénu. Nejedná se přitom 

o navýšení represivní, ale pře-

devším preventivní úlohy hlí-

dek. Další možností je rozšíření 

kamerového systému do pro-

blematických lokalit. U někte-

rých lokalit by přitom postačilo 

zajistit lepší osvětlení, čímž by 

se tyto staly výrazně bezpeč-

nějšími. V neposlední řadě by 

pak bylo vhodné zajistit zákon-

nou možnost zakázat osobám, 

které opakovaně porušují zá-

kony a vyhlášky, pobyt na úze-

mí obce.

Jan Materna (TOP 09),

místostarosta

Zajištění bez-

pečnosti na-

šich občanů je 

jedním z pri-

márních úkolů 

a to logicky 

v součinnos-

ti s policií. Dobrou zprávou je 

avizované zvýšení počtu měst-

ských strážníků. Nutné však je, 

aby primární činností městské 

policie nebyla administrativa, 

ale přítomnost v ulicích a terén-

ní práce. Tam bohužel dochází 

k problémům s drogově závislý-

mi, s bezdomovci a kriminální 

činností a tam tedy oprávně-

ně občané očekávají pomoc. 

Vyřešení některých problémů 

by pomohla novelizace institutu 

domovského práva.

 

Mojmír Mikuláš (Svobodní),

radní

Zklidně-

ním dopravy 

a lepší prací 

policie. Hod-

ně totiž záleží 

na způsobu, 

jakým policie 

pracuje. Pokud se bude sou-

středit na nahánění lidí bez 

domova sem a tam po městě, 

jak navrhuje starosta Bellu, tak 

nám více strážníků nepomů-

že. Policii odpadlo sledová-

ní přestupků za neoprávněné 

parkování v zónách, které už 

dnes řeší automatický systém. 

Přesto není schopna efektivně 

řešit některé dopravní přestup-

ky (stání na zákazu a v zeleni, 

průjezd rezidenčními zónami 

apod.) nebo dodržování noční-

ho klidu.

Martina Chmelová (Ž(n)S),

opoziční zastupitelka

K čemu 

máme dvě 

policie? Poli-

cisté a stráž-

níci musí 

odstranit 

nedostatky 

ve své práci sami. Neposti-

žených případů vandalismu, 

krádeží, ale i drogy a šmejdi, 

rušení nočního klidu, nere-

spektování dopravních před-

pisů, znečišťování veřejných 

prostor… je přespříliš. Zkla-

maní občané většinou tyto 

skutky ani nenahlásí.

A radnice? Musí být nároč-

nější při schvalování doprav-

ních projektů a neměla by 

obyvatele vysokým nájem-

ným nechat padat na sociální 

dno. A nezapomínat na pre-

ventivní výchovné akce, nejen 

ve školách.

Pavel Ambrož, (KSČM),

opoziční zastupitel

Anketa Jak efektivně zvýšit bezpečnost na Praze 3?
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Rekonstrukce komuni-

kace není jen stavba, 

ale jsou to i  lidé, kteří 

v okolí rekonstrukcí bydlí 

a městská část musí být 

připravena s nimi komu-

nikovat a  nabídnout jim 

pomoc.

Opravy Husitské uli-

ce na  Žižkově uvěz-

nily paní Renatu Vostrou, která žije se svalovou 

dystrofi í a pohybuje se na šestikolovém elektric-

kém vozíku. Žena s tracheostomií celý měsíc ne-

mohla opustit byt v ulici U Božích bojovníků, pro-

to požádala o pomoc prostřednictvím facebooku. 

Ke  svému lékaři v  Ústřední vojenské nemocnici 

se dostala až díky pomoci Šimona Ornesta, ka-

pelníka skupiny The Tap Tap a kandidáta na sta-

rostu Prahy 3 za  koalici TOP STAN Jiřího Ptáč-

ka. Jiří domluvil se stavbyvedoucím úpravu terénu 

a Šimon zajistil odvoz bezbariérovým vozem ka-

pely. Řidiči sanitek odmítli vjet do staveniště v Hu-

sitské ulici. 

Hlavní město Praha připravuje rekonstrukci 

Koněvovy a  Vinohradské ulice, tramvajové trati 

v Seifertově ulici a ve výhledu 4 let i zásadní re-

konstrukci komunikace Jana Želivského (rozší-

ření ulice a  přesun tramvajových kolejí o  3,5 m 

směrem k  Nákladovému nádraží Žižkov). Nesmí 

se již opakovat případ z uzavřené Husitské ulice, 

kdy lidé byli uvězněni ve svých bytech, obchod-

níci krachovali a doprava se na několik dnů v Pra-

ze 3 zhroutila. Koordinace a komunikace s oby-

vateli, včetně lidí, kteří si nemohou sami pomoci, 

bude úkolem nového vedení Městské části Pra-

ha  3. Uděláme vše pro to, aby doprava nebyla 

„nalevačku“ a při rozhodování na radnicích zmizel 

„bolševický“ přístup k lidem a na prvním místě byl 

člověk/občan. 

Přes léto jsem trávila 

nějaký čas jako dobro-

volník na  příměstském 

táboře v  Praze 3. Měla 

jsem tak možnost mluvit 

s rodiči malých dětí o je-

jich problémech. Měst-

ská část se poslední 

roky snaží aktivně pod-

porovat prázdninovou 

činnost v Praze 3, díky tomu mají rodiče možnost, 

aby jejich dítě mohlo aktivně trávit prázdniny a ro-

diče mohli chodit do práce. 

Létem to však rodičům nekončí, po létě začíná 

školní rok a  rodiče řeší umístění do  škol a  ško-

lek a další volnočasové aktivity. Proto jsem ráda, 

že jsem začátkem letošního školního roku měla tu 

milou povinnost, že jsem mohla být při otevření 

nové mateřské školky na Třebešíně. Konkrétně se 

zde otevřou tři nové třídy. Školka je moc pěkná, 

kvalitně vybavená a na klidném místě, takže rodi-

če nemusí mít o své děti strach. Díky otevření této 

školky naše městská část maximálně uspokojila 

poptávku rodičů, kteří mají děti starší tří let. 

Je potřeba, aby i budoucí vedení radnice mys-

lelo na rodiče a děti a  i nadále rozšiřovalo počet 

školek v Praze 3. Stejně tak když se plánuje vý-

stavba nových čtvrtí, jako je například ta na Ná-

kladovém nádraží, tak je nutné, aby se vždy 

myslelo i  na  potřebnou občanskou vybavenost, 

samozřejmě včetně školek. Dále je potřeba, aby 

se nové vedení snažilo podporovat i  organiza-

ce, které se zabývají celodenní péčí o děti mlad-

ší tří let, ne všichni rodiče mají totiž tu možnost 

být s dítětem doma po celou dobu. Pokud budou 

mít rodiče možnost bez problému dát své děti 

do  školky a  přitom vykonávat své zaměstnání, 

pak bude naše městská část více vyhledávanou 

mladými rodinami. Když se to povede, bude naše 

Koalice pro Prahu 3 moci hrdě prohlásit, že jsme 

z Prahy 3 skutečně udělali adresu budoucnosti.  

Dovolte mi, abych Vás 

pozdravil před komunál-

ními volbami, ve  kterých 

opět kandiduji za  Volbu 

pro město-nezávislí kan-

didáti. Nejsem pro Vás 

tedy jen cizím obličejem, 

proto vždy víte, kde mne 

nalézt. 

Stejně tak znám i  já 

Vás. Jednak fyzicky, jak s nadsázkou říkám – jsem 

ten, kdo ví, jak jeho voliči vypadají i v trenýrkách. Ale 

díky tomu, že mne kdysi dávno moudrý pan primář 

Koutný naučil tomu, že dobrý lékař neléčí jen tělo, 

ale i psychiku, a také to, čemu se říká duše. A to 

mne přivedlo již v minulém období ke kandidatuře 

zastupitele Prahy 3. Vždyť součástí mého oboru je 

i tzv. sociální rehabilitace, tedy to, zda je klient plně 

kompenzován i ve svých sociálních potřebách. 

Znáte mne z  ordinace v  bílém úboru, vždy se 

šlemi. Doufám, že jste stejně poznali i to, že mám-li 

rozpor mezi hlasem svého svědomí a tlakem jiných 

struktur, preferuji hlas svědomí. Proto také kandiduji 

za Volbu pro město-nezávislí kandidáti, tedy forma-

ci, kde nerozhodujeme pod tlaky stranických sekre-

tariátů, ale každý za své voliče, v souladu s  jejich 

přáními a potřebami.

Nechci slibovat nesplnitelné, ale stran sociální 

problematiky hodlám i  nadále pokračovat v  práci 

tzv. Ombudsmana pro seniory, kde dochází k ide-

álnímu prolnutí poskytovatelů této péče, jejích uži-

vatelů a orgánů místní správy za  tuto problemati-

ku zodpovědných – bez direktiv centra, neznalého 

problematiky regionu.

Každý z kandidátů si volí pro svou kampaň ně-

jaké heslo. I  zde budu trochu jiný a  jako své kré-

do ocituji moudrého chalífu Alí ibn Táliba, který již 

před jedním a půl tisícem let defi noval morální de-

satero pro veřejně činného muže: „Takový muž má 

deset rysů: štědrost, optimismus, pravdu, pocti-

vost, skromnost, milosrdnost, skutečnost, moud-

rost, trpělivost a zdvořilost.“ Nevím, kolik osobností 

za stovky let tomuto kodexu dokázalo dostát. Vy-

nasnažím se ve Vašich očích být jedním z nich. 

Zelení v zastupitelstvu uzavírají už třetí ob-

dobí. Do  politiky nás přivedlo naštvání 

na  kmotrovskou ODS a  účelové změny 

územního plánu. Na  předražené rekon-

strukce paneláků, pokřivený dotační sys-

tém nebo divokou privatizaci bytů. 

Právě kvůli ní pomohli Zelení v  roce 

2009 založit občanské sdružení Žižkov 

(nejen) sobě, po kterém jsme pojmenovali 

volební koalici a  později klub zastupitelů. 

Stejnou politiku chceme dělat i  nadále, 

a proto letos kandidují osobnosti z klubu ŽNS jako Zelení a nezávislí. 

Od našich začátků se nám mnoho podařilo. Privatizace bytů dosta-

la harmonogram, podařilo se osekat rozbujelá chapadla městských fi -

rem, nastartovat rekonstrukce paneláků, náměstí a parků, zlepšit gran-

tový systém. Poslední čtyři roky jsme zase bojovali s přešlapy vedení 

radnice. Vzpomeňme na ukvapené bourání školky v Bukové, vyhnání 

provozovatele kempu na Pražačce a populistické bouření proti Klinice. 

Na  opožděnou privatizaci bytů, sebepropagační kampaň starostky 

za Slovanskou epopej na Vítkově nebo fi nanční injekci České Miss.

Praha 3 je dobrým místem k životu. To ale neznamená, že nemů-

že být lepší. Je to na nás. Ceny bydlení musíme tlačit dolů, opravit 

stávající byty a  začít stavět nové. V  ulicích sázet nová stromořadí 

a dostat do nich vodu v podobě pítek a vodních prvků.

V minulosti jsme ukázali, že problémy řešit umíme. Letos přináší-

me kandidátku plnou zkušených lidí, kteří léta pracují pro Prahu 3 

a jsou připraveni převzít odpovědnost za naše město. Pojďte s námi 

měnit Žižkov k lepšímu!! 

Doprava „nalevačku“ Praha 3 podporuje 
rodiny a děti

Vážení spoluobčané

Zelení jdou do voleb s Rutem 
a Chmelovou

Tomáš Mikeska
 STAN

Lucie Vítkovská
ODS

Miroslav Procházka  
Volba pro město

Ondřej Rut / Žižkov (nejen) sobě

Zorbing v bazénu pro 

děti, pétanque pro celou 

rodinu, cvičení pro seni-

ory a obří vodní skluzav-

ka na  Parukářce. Tyto 

a  celou řadu dalších 

bezplatných aktivit jsme 

v  létě připravili s  radními 

za  sociálními demokracii 

v  rámci takzvaných troj-

kových programů pro sport, pro rodiny, pro seniory. 

Nově se přidává i program Trojka pro kulturu. 

Zjistili jsme například, že už to je velmi dlouho, kdy 

veřejnost spatřila vnitřek věže kostela Nejsvětější-

ho Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pro 

zájemce jsme proto zorganizovali prohlídku těch-

to prostor, která se uskuteční v sobotu 29. září.

Na září připravujeme velkolepé oslavy Týdne 

seniorů. V neděli 23. září se v areálu ZŠ Jeseni-

ova uskuteční Aktivní den nejen pro seniory, kde 

s  oblíbenými duety vystoupí Yvetta Simonová 

a Josef Zíma. V následujícím týdnu se bude pro 

seniory konat sportovní den na  náměstí Jiřího 

z Poděbrad, koncert v žižkovském Atriu, taneč-

ní odpoledne, jízdy historickou tramvají a mnoho 

dalšího.

Našim společným cílem je nabídnout veřejnos-

ti širokou paletu možností, jakými ozvláštnit život 

v  naší městské části. Nejsou to zdaleka aktivity 

pro aktivity, ve  spolupráci s nesmírně šikovnými 

a pracovitými úředníky naší radnice pečlivě zkou-

máme, jaká je poptávka po aktivitách a vychází-

me nabídkou vstříc široké veřejnosti.

Zkrátka – bojujeme nejen za  levné bydlení, 

kvalitní a moderní školství a dostupnou zdravotní 

a sociální péči, ale i za aktivní a spokojený život 

na Trojce pro všechny. Protože i  investice do lidí 

se počítají. 

Trojky pro aktivní život 
v Praze 3

Radek Hlaváček
 ČSSD

Vážení sousedé,

jsou to bez pár dní již 4 roky, co jsem v ko-

munálních volbách obdržel vaši důvěru 

a mohl vás tak po toto období zastupovat 

v místní politice. Dovolte mi tak ještě jednou 

poděkovat za vaši tehdejší volbu kandidátky 

Svobodných. 

S  klidným srdcem mohu prohlásit, že 

jsem se vždy snažil zastupitelský mandát 

brát zodpovědně. Dennodenně jsem si vší-

mal prostředí Jarova, Žižkova a  Vinohrad, 

pravidelně jsem psal příspěvky do  Radničních novin, odpovídal 

na všechny telefonické a emailové dotazy a rovněž každému z vás vy-

hověl s žádostí o osobní schůzku, pokud o ni projevil zájem. Zúčastnil 

jsem se všech 23 schůzí Zastupitelstva městské části Praha 3, rovněž 

100 % bilanci mám i na jednáních Výboru fi nančního, Komise pro infor-

matiku a Komise pro kulturu. Taktéž jsem aktivně působil v pracovních 

skupinách pro oblast Participativního rozpočtu a Smart Cities.

V osobním životě jsem se šťastně oženil. Dovolte mi tak na tomto 

místě poděkovat mé ženě Pavle a dětem Anežce a Lauře, že za mnou 

vždy stojí, i když je politikou okrádám o společně prožitý rodinný čas…

Rád bych poděkoval i kolegům ze Svobodných, kteří odváděli až 

mravenčí práci v odborných komisích a já tak mohl čerpat z jejich infor-

mací, speciální poděkování míří za Honzou Strossem, Honzou Růžič-

kou a Kubou Svobodou.

A závěrem děkuji Mojmíru Mikulášovi. Je mi ctí se považovat za pří-

tele tak pracovitého člověka a lokálního patriota. 

PS: začátkem října přeji všem šťastnou ruku při volbách! 

Bilancování a poděkování

Tomáš Štampach / Svobodní

… slibují komunisté ve volebním inzerátu. 

Ano, občas se objeví výsledky neschop-

nosti, ale i  nemorálního či nezákonného 

postupu členů, pracovníků nebo orgánů 

radnice. Doufám, že těchto případů 

na zvolené zastupitele čeká co nejméně, 

protože následný negativní ohlas veřej-

nosti reputaci radnice nepřidá. Ale konat 

se musí: Čistota půl zdraví.

Na  radnicích leží i  jiní kostlivci. Jsou to 

koncepce a analýzy, studie, projekty, návrhy 

často projednané nebo dokonce schválené v orgánech radnic, ale na-

konec nevyužité. Přesto, že ve skříních spí někdy i desetiletí, stále lze 

z nich čerpat informace, náměty a řešení problémů Prahy a jejích měst-

ských částí. Omyl v postupu nováčků ve vedení radnice je zavrhnout 

vše již předchůdci vymyšlené a zadat (tedy i zaplatit) nové koncepce, 

studie… Ztrácí se tak čas a provedení záměrů se vzdaluje. Nakonec 

občané za čtyři roky před dalšími volbami jsou překvapeni, co vše z vo-

lebních slibů vítězných politických stran se nenaplnilo. Příklady?

Původní návrh vedení trasy D metra nekřižoval trasu C, ani kolejiště 

hlavního nádraží, které by jednou tak mohlo mít podzemní patro nástu-

pišť. Nové návrhy na to zapomínají. Plán nových tras pro tramvaje jsem 

viděl už před 15 lety. Občas je oprášen, doplněn, ale za tu dobu se 

postavila jen dvě krátká prodloužení, v Radlicích a v Podbabě. Podob-

ně je to s vleklou dostavbou pražského železničního uzlu, včetně oprav 

nádraží a novými zastávkami. Návrhy ve volebním programu komunis-

tů Prahy 3 jsou uvážené vzhledem k  potřebám obyvatel: doprava 

na Žižkově, dostupné služby (především bydlení), životní prostředí... 

Vyčistíme skříně pražských 
radnic od kostlivců

Pavel Ambrož / KSČM
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pozvánky/inzerce

Přijmeme pracovníka v sociálních službách na Praze 3
pečovatele/ku na plný nebo částečný úvazek do směnného provozu.

Nástup možný ihned. Požadujeme trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, kladný vztah 

k seniorům.

Kurz pracovníka v sociálních službách výhodou. Nabízíme odpovídající mzdové ohodnocení, 

podnikové stravování, po zkušební době osobní ohodnocení a 5 týdnů dovolené.

Kontakty: email: patkova@domovpraha3.cz, tel: 284 811 148, 777 582 057

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 684 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

Vážení uchazeči, Městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými garážovým stáními. Jedná 

se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za měsíc

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1. Lupáčova 20
garáž. stání 

č. INV. 34
17,20 m2  1 200 Kč

18. září 2018

(9–10 hod.)

20. září 2018 

do 16:00 hod

2. Lupáčova 20
garážové stání 

č. 33
14,53 m2 1 200 Kč dtto dtto

!!! Pozn.: Výše uvedené garážové stání č. 34 INV je určeno p o u z e pro invalidní občany,  k jejich pronájmu je 

nutno doložit příslušné doklady!

VÝZVA č. 685 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným garážovým stáním. Jedná 

se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha Minimální nájemné za měsíc Termín nabídky

1. Jeseniova 27 garáž. stání č. 26.40 11,00 m2  1 000 Kč
20. září 2018 

do 16:00 hod.

VÝZVA č. 686 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným garážovým stáním. Jedná 

se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha Minimální nájemné za měsíc Termín nabídky

1. Táboritská 0/16A garáž. stání č. 12 15,00 m2  1 000 Kč
20. září 2018 

do 16:00 hod.

  AIKIDO – nábor dne 11. 9. 2018 v 19  hod. 

Trénujeme na ZŠ Jeseniova 96/2400, 

 Praha  3, Žižkov. TĚŠÍME SE NA VÁS. 

www.prahaaikido.cz. 

  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.

  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.

  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.

  Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 

Tel.: 286 891 400.

  Koupím bižuterii. Tel.: 603 410 736.

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

  Přímý zájemce koupí pro své děti dva byty 

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

Lze i zvlášť. 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 ihned samostatnou garáž v hro-  

madných garážích za hotelem Olšanka. 

Tel.: 732 785 645. 

  Sebeobrana P3 – Po, St 19–20.30 hod., 

tel.: 604 725 657. Zdravotní cvičení – čín-

ská metodika, P3, Čt 10–11 hod., tel.: 

604 725 657. Judo děti od 6 let, P3, Na Bal-

káně 812, Pá, Varvařovská, tel.: 607 411 411.

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

Místostarosta městské části Praha 3 Ivan Holeček
si vás dovoluje pozvat na

MODERUJE: LIBOR BOUČEK
VYSTOUPÍ:  FRANTIŠEK NEDVĚD ML. a BAND 

 JAN BENDIG  BOHOUŠ JOSEF  MICHAELA NOSKOVÁ

JANEK LEDECKÝ
 PÍSKOMIL SE VRACÍ  DIVADLO V PYTLI  SOUTĚŽE PRO DĚTI 
 DOPROVODNÝ PROGRAM  PREZENTACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

be happy 
s epi,

aneb Koncert ke dni epilepsie

25. září 2018 od 14 hodin
na náměstí Jiřího z Poděbrad 
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partneři: mediální partner:

VSTUP ZDARMA
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Sto zví at, Václav Strasser a ob í bubliny, výtvarná 
sout ž, b h cyklostezkou.

Komentované prohlídky – Ivan Vav ík, Dan Merta, 
debata s historiky architektury

Tvrdohlaví, Krásné nové stroje – tení, projekce, výstava

Deklamace sou asných básníku v lokalit  Dolního 
Žižkova a Vítkova. Performance – Eugen Brikcius, 
Fr. Kowolowski, Rafani, koncert skupiny Vítrholc

+ výstava um leckého fotografa Jadrana Šetlíka – 
galerie veterán  RAF

 – Sochání na cyklostezce, 
workshop – ytong, koncert Krausberry

Komentované prohlídky Mahlerovy sady, židovský h bi-
tov, žižkovský vysíla  vedené histori kami architektury 
Kate inou Lopatovou a Danou Schlaichertovou

Pražské dechové trio

Divadelní audio-walk v p ímém okolí 
Žižkovského vysíla e, výdej sluchátek od 17:30, 
více na: www.spielraum-kollektiv.eu 

Zasazení vinné révy sv. Václava, Medkové na Vítkov  
– debata v Národním památníku na Vítkov

žižkodny_2018_A1_září_(5).indd   1 28.8.2018   11:44:46

INDICKÁ RESTAURACE
Chlumova 22, Praha 3

tel.: 222 233 845
www.punjabitadka.cz

e-mail: punjabitadkarestaurace@gmail.com

Při předložení inzerátu SLEVA10 % 

IND

ww
e-mail: punjabitadk

I
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důležité informace

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

ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-

ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-

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

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

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

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

vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

Omluva redakce V letním vydání RN 7-8/2018 na str. 3 v medailonu mís-

tostarostky paní Lýdie Říhové jsme nepřesně uvedli, že byla místopředsed-

kyní Klubu KDU-ČSL. Správně mělo být uvedeno, že byla předsedkyní Klubu 

KDU-ČSL. Za tuto nepřesnost se paní místostarostce omlouváme. 

Staňte se členem 
okrskové volební komise

Volby do zastupitelstva městské části, do zastupitelstva hl. m. Prahy a vol-

by do Senátu Parlamentu ČR jsou vyhlášeny na 5. a 6. října 2018, případné 

druhé kolo senátních voleb pak 12. a 13. října 2018. 

Máte-li zájem se voleb zúčastnit jako člen volební komise, vyzkoušet si práci 

při organizaci voleb a při sčítání hlasů a splňujete-li níže uvedené podmínky, 

přihlaste se.  

Požadavky na člena okrskové volební komise:
a)  musí být státním občanem České republiky, nebo občanem EU s trvalým 

pobytem na území ČR 

b) v den složení slibu musí dosáhnout věku nejméně 18 let 

c)  musí se zúčastnit  všech zasedání komise (úvodní zasedání komisí dne 

13. září v podvečerních hodinách; 1. kolo volby; případně 2. kolo volby)  

Odměna člena okrskové volební komise při souběhu voleb:  
•  předseda 3000,- Kč (+1000,- Kč za případné 2. kolo voleb do Senátu), 

•  místopředseda 2900,- Kč (+1000,- Kč za případné 2. kolo voleb do Senátu), 

•  člen 2600,- Kč (+700,- Kč za případné 2. kolo voleb do Senátu).  

Všichni členové dále obdrží v případě konání druhého kola volby nad rámec 

zákonné odměny dar od městské části ve výši 1200 Kč. 

Zájemci budou do komisí jmenováni 6. září. Po tomto datu budou přijímáni 

náhradníci. Nahlaste se proto na níže uvedený kontakt co nejdříve. 

Pro veškeré informace a přihlášení do okrskových volebních komisí kontak-

tujte paní Kateřinu Šulcovou na e-mail sulcova.katerina@praha3.cz nebo te-

lefonicky 222 116 758. 

Omluva za uvedení nepravdivé informace
V únorovém čísle Radničních novin byla v příspěvku „Oslovte své zastupitele“ 

uvedena nesprávná informace, že klub Storm se nachází v domě vlastněném 

společností BD Žižkov 290, s. r. o., na adrese Tachovské náměstí 5. Ve skuteč-

nosti se ale klub Storm nachází na adrese Koněvova 1730/13 a dům, ve kte-

rém klub sídlí, je ve vlastnictví společnosti Heraklion, a. s. Za zveřejnění infor-

mací, které mohly vést k poškození dobrého jména, se společnosti BD Žižkov 

209, s. r. o., a jejím jednatelům panu Boussierovi a panu D´Agay omlouváme. 

Třídíte správně odpad?

„Platíčko“ se zatavenými tabletkami patří do směs-
ného odpadu. 

Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky bar-
vy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.

Použité dětské pleny patří, stejně jako papírové ka-
pesníky a dámské hygienické potřeby, do černého ne-
bo šedého kontejneru na směsný odpad.

DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr. 
CD můžete v malém množství vyhodit do směsného od-
padu, ve větším množství patří na sběrný dvůr.

Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve vět-
ším množství na sběrný dvůr. Papírové obaly se dají vy-
třídit do papíru a plastové do plastů.

Polystyren do plastu patří. Ať už jde o termoobaly, do 
kterých vám v restauraci zabalí jídlo, nebo o výplně kra-
bic pro spotřební elektroniku. Pozor ale na polystyren, 
který byl použit jako stavební izolace. Pokud je na něm 
omítka, pak do plastů nepatří a měl by se vyhodit jako 
stavební odpad. 

Plastové vaničky od masa odkládejte čisté (bez zbyt-
ků masa a krve) do plastů, znečištěné vyhodit do směs-
ného odpadu.

Plastová láhev od oleje je třeba vymýt v jarové vodě 
z nádobí a vytřídit do kontejneru na plasty, nevymytou 
hodit do směsného odpadu.

Pečící papír vyhoďte do směsného odpadu, kvůli je-
ho speciální úpravě se nehodí do tříděného odpadu.

Alobal patří do směsného odpadu. Popř. sběrné ná-
doby na hliník – tam kde jsou. (Drobný hliníkový odpad se 

v ČR nezpracovává.) Celofán patří do směsného odpadu. 
Fotografi e patří do směsného odpadu.

Kabelky a tašky pokud jsou v dobrém stavu tak patří 
do kontejneru na použitý textil. Jinak patří do směsného 
odpadu. Obuv je možno vhazovat do kontejnerů na po-
užitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak 
do směsného odpadu.

Matrace patří mezi velkoobjemový odpad a můžete ji 
odložit na sběrný dvůr. Nebo odložit do kontejnerů na 
velkoobjemový odpad v rámci přistavení organizované-
ho svozu obcí.

Nábytek patří mezi velkoobjemový odpad a můžete 
ho odložit na sběrný dvůr. Nebo odložit do kontejnerů 
na velkoobjemový odpad v rámci přistavení organizova-
ného svozu obcí.

Zrcadla odkládejte do směsného odpadu. Tráva po-
sekaná patří do kompostu, bioplynové stanice nebo na 
sběrný dvůr.

Odkládání odpadu fyzickými osobami mimo určené 
sběrné nádoby (včetně např. odložení plastových pytlů 
vedle sběrné nádoby) naplňuje skutkovou podstatu pře-
stupku dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech a o změně některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů. Za uvedený přestupek lze uložit 
pachateli pokutu až do výše 50 000 Kč. 

Zpracovala Ing. Barbora Šenková, oddělení životního prostředí, 

Odboru ochrany životního prostředí.

místo datum a čas
Tachovské náměstí 1. 9. 2018  09:00–13:00

Na Vrcholu x V Domově 1. 9. 2018  10:00–14:00

nám. Jiřího z Lobkovic 4. 9. 2018  13:00–17:00

nám. Barikád 4. 9. 2018  14:00–18:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 5. 9. 2018  13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 5. 9. 2018  15:00–19:00

Jeseniova 143 6. 9. 2018  15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 8. 9. 2018  09:00–13:00

Sudoměřská x Křišťanova 8. 9. 2018  10:00–14:00

Křivá 15 11. 9. 2018  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 11. 9. 2018  14:00–18:00

U Rajské zahrady x Vlkova 12. 9. 2018  13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 12. 9. 2018  15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 13. 9. 2018  15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 15. 9. 2018  09:00–13:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 15. 9. 2018  10:00–14:00

Tachovské náměstí 18. 9. 2018  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 18. 9. 2018  14:00–18:00

nám. Jiřího z Lobkovic 19. 9. 2018  13:00–17:00

nám. Barikád 19. 9. 2018  15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 20. 9. 2018  15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 22. 9. 2018  09:00–13:00

Jeseniova 143 22. 9. 2018  10:00–14:00

Přemyslovská x Orlická 25. 9. 2018  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 25. 9. 2018  14:00–18:00

Křivá 15 26. 9. 2018  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 26. 9. 2018  15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 27. 9. 2018  15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 29. 9. 2018  09:00–13:00

Koněvova x V Jezerách 29. 9. 2018  10:00–14:00

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ – podzim 2018
 Současně bude zajištěno:
úklid komunikací a chodníků; vysprávky lokálních závad povrchů; pročištění kanalizačních vpustí
Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit několik podmínek: 
•  uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel 
•  úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob
V týdenním předstihu budou osazeny dopravní značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti.
V zóně placeného stání není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího 
vozidla.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:

Blok č. 1: 4. 10. (čtvrtek)
Květná, Hollarovo náměstí, Soběslavská 

(Votická – Hollarovo náměstí), Šrobárova, 

(Soběslavská – U Vinohradského hřbitova), 

Votická (Šrobárova – Květná), U Vinohrad-

ské nemocnice, U Vinohradského hřbitova

Blok č. 2: 5. 10. (pátek)
Hradecká, Horní Stromky, Chrudim-

ská, Kouřimská, NN 335 (Kouřimská 

– Kouřimská), náměstí Jiřího z Lobkovic, 

Písecká, Slezská (náměstí Jiřího z Lob-

kovic – Jičínská), Šrobárova (Jičínská – 

Soběslavská), V Horní Stromce

Blok č. 3: 8. 10. (pondělí)
U Vodárny (Vinohradská – Korunní), Nit-

ranská (Vinohradská – Korunní), Řipská 

(Vinohradská – Korunní), Perunova, Kolín-

ská, Libická, Čáslavská, Slezská (Jičínská 

– U Vodárny)

Blok č. 4: 10. 10. (středa)
Přemyslovská (Radhošťská – Jičínská), 

Lucemburská (Radhošťská – Jičínská), 

Křišťanova, Žižkovo náměstí, Sudoměřská, 

Baranova, Radhošťská, spojka Baranova – 

Sudoměřská (NN 4749), Olšanské náměstí 

– parkoviště

Blok č. 5: 9. 10. (úterý)
Slavíkova (Ondříčkova – náměstí Jiřího 

z Poděbrad), Laubova, náměstí Jiřího z Po-

děbrad, Milešovská, Velehradská, Bořivo-

jova (Ondříčkova – Orlická), Jagellonská, 

Lucemburská (Milešovská – Radhošťská), 

Přemyslovská (náměstí Jiřího z Poděbrad – 

Radhošťská), Orlická

Blok č. 6: 11. 10. (čtvrtek)
Kubelíkova, Bořivojova (U Rajské za-

hrady – Kubelíkova), Vlkova, Siwiecova, 

U Rajské zahrady (Vozová – Havelkova), 

Ježkova, Krásova (Kubelíkova – Seifertova), 

Přibyslavská, Víta Nejedlého, Chvalova, 

Sladkovského náměstí, Čajkovského (Slad-

kovského náměstí – Kubelíkova), Lipanská 

(Táboritská – Bořivojova)

Blok č. 7: 12. 10. (pátek)
Příběnická, Řehořova, Husinecká, Kráso-

va (Seifertova – Husinecká), Blahníkova, 

Kostnické náměstí, Orebitská, Jeronýmova, 

U Božích bojovníků, Pod Vítkovem, Dali-

milova, Cimburkova, Štítného (Blahníkova 

– Cimburkova)

Blok č. 8: 15. 10. (pondělí)
Milíčova, Chlumova (Seifertova – Prokopo-

va), Havlíčkovo náměstí, Lipanská (Chelčic-

kého – Havlíčkovo náměstí), Rokycanova 

(Prokopova – Chelčického), Chelčického 

(Prokopova – Lipanská), Štítného (Cimbur-

kova – Havlíčkovo náměstí), Lupáčova

Blok č. 9: 16. 10. (úterý)
Tachovské náměstí, Prokopovo náměstí, 

Chlumova (Koněvova – Roháčova), Rohá-

čova (Prokopova – Koldínova), Sabinova, 

Komenského náměstí (Roháčova – Sabino-

va), Rokycanova (Prokopova – Koněvova), 

Blahoslavova, Českobratrská, Lukášova 

(Koněvova – Roháčova), Ostromečská, 

Černínova, Tovačovského, náměstí Barikád, 

Žerotínova (Ostromečská – nám. Barikád)

Blok č. 10: 17. 10. (středa)
Kališnická, Pražačka, Roháčova (Koldínova 

– Zelenky-Hajského), Žerotínova (Koldínova 

– Zelenky-Hajského), Koldínova, Domažlic-

ká, Hájkova, Zelenky-Hajského, Biskupcova 

(Zelenky-Hajského – Jana Želivského), 

Na Parukářce, U Zásobní zahrady, Basi-

lejské náměstí (západní strana), Malešická 

(Basilejské náměstí – Na Parukářce) včetně 

zálivu, Ke Kapslovně včetně zálivu

Blok č. 11: 18. 10. (čtvrtek)
Na Ohradě, Nad Ohradou, Za Žižkovskou 

vozovnou (Koněvova – Kunešova), Kune-

šova, Na Balkáně (Za Žižkovskou vozovnou 

– Na Vlastním), V Domově (Pod Vrcholem 

– Za Žižkovskou vozovnou), Na Hlídce 

(Na Balkáně – Koněvova), Strážní (Na Balká-

ně – Koněvova), V Bezpečí, Hraniční (Na Bal-

káně – Koněvova), Šikmá, Na Vlastním

Blok č. 12: 19. 10. (pátek)
Basilejské náměstí (východní strana), Ambro-

žova, Biskupcova (Jana Želivského – Jesenio-

va), Rečkova, Buchovcova, Viklefova, Na Vá-

pence, Loudova, Za Žižkovskou vozovnou 

(Koněvova – Jilmová), Na Hlídce (Koněvova 

– Jeseniova), Strážní (Koněvova – Jeseniova), 

Jilmová (park. proti č. 9 –11 se nečistí), Male-

šická (Basilejské náměstí – Ambrožova)

Blok č. 13: 23. 10. (úterý)
Pod Vrcholem, Na Vrcholu, K Lučinám, 

U Kněžské louky, Nad Lukami, Luční, Křivá 

I (spojka Luční – Luční), Křivá II, V Okruží, 

Na Lučinách, V Domově (K Lučinám – 

Pod Vrcholem), Na Balkáně (Spojovací – 

Na Vlastním), K Vrcholu, K Chmelnici

Blok č. 14: 24. 10. (středa)
V Zahrádkách, Na Chmelnici, Za Vackovem, 

Na Mokřině, Na Vackově (Pod Jarovem 

– Malešická), Mezi Domky (Za Vackovem 

– Na Vackově), Pod Jarovem, Květinková 

(V Zahrádkách – Na Jarově), Schöffl erova, 

Pod Lipami (Na Jarově – Plavínová vč. sle-

pého úseku), Na Rovnosti, V Zeleni (V Za-

hrádkách – Na Mokřině), U Staré cihelny, 

Na Viktorce, Plavínová

Blok č. 15: 7. 10. (neděle)
Husitská (Koněvova – Trocnovská) – pravá 

strana ve směru do centra, Jičínská (Ol-

šanské náměstí – Vinohradská), Koněvova 

(Jana Želivského – Husitská) – pravá strana 

ve směru do centra, Koněvova – parko-

viště u ul. Pražačka, Prokopova (Husitská 

– Rokycanova), Seifertova (Italská – Tábo-

ritská)

Blok č. 16: 14. 10. (neděle)
Husitská (Koněvova – Trocnovská) – pravá 

strana ve směru z centra, Jičínská (Vino-

hradská – Korunní), Koněvova (Jana Želiv-

ského – Husitská) – pravá strana ve směru 

z centra, Korunní (U Vodárny – Šrobárova, 

kom. příslušná území MČ Praha 3), Vino-

hradská (Jičínská – Jana Želivského) – pra-

vá strana ve směru z centra

Blok č. 17: 22. 10. (pondělí)
Slavíkova (Ježkova – Ondříčkova), Ševčíko-

va, Škroupovo náměstí, Zvonařova, Pospí-

šilova, Blodkova, Fibichova, Křížkovského, 

Ondříčkova (Slavíkova – Žižkovo náměstí), 

Čajkovského (Ondříčkova – Kubelíkova), 

Bořivojova (Kubelíkova – Ondříčkova)

Blok č. 18: 25. 10. (čtvrtek)
Jeseniova (bez úseku Rokycanova – Pro-

kopova), Pod Parukářkou, V Kapslovně, 

NN 1782

Blok č. 19: 26. 10. (pátek)
Květinková (Na Jarově – Pod Lipami), 

Na Jarově, V Jezerách, Buková, Osiková 

(Pod Lipami – Habrová), Pod Lipami (Na Ja-

rově – Koněvova), Habrová
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 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Herny v Nové Trojce jsou otevřené od pondělí 

3. 9. Pravidelné programy začínají v pondělí 10. 

9. V pátek 28. 9. je zavřeno z důvodu státního 

svátku.

Út 4. 9. 17 První pomoc a prevence úrazů dětí. 

Vede praktická lékařka MUDr. Petra Řeháčková. 

Čt–So 6.–15. 9. Teribear hýbe Prahou. Náš tým 

podpoří studium mladých lidí z  dětských do-

movů (název týmu: NOVÁ TROJKA, z.s., kód: 

8YVYPG). Akce se koná na Vítkově. Info: www.

teribear.cz, www.nova-trojka.cz, Markéta tel.: 

774 416 744.

St 5. 9. 15–19 Volný čas na Trojce na náměstí 

Jiřího z Poděbrad

Pá 7. 9. 18.00 – So 8. 9. 9.30 Pyžámkový ve-

čírek aneb Užijte si večer, o  vaše děti se po-

staráme my.

Čt 13. 9. 17.00 Nová Trojka a Hanka Pokorná. 

Vernisáž výstavy plakátů Nové Trojky v Kavárně 

Academia, Václavské nám. 34, Praha 1.

Pá–Ne 14.–16. 9. Odlehčovací a vzdělávací ví-

kend pro pěstounské rodiny.

So 15. 9. 12–20 Zažít město jinak. Novou Troj-

ku můžete potkat na ulici před kinem Aero.

Čt 20. 9. 9–12 a 15–18 Den otevřených dveří.

Pá 21. 9. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek pro 

pěstounské rodiny.

Pá 21. 9. 16.00 Podzimní slavnost aneb Ba-

revné tvoření.

Ne 23. 9. 18–20 Sportovní večer pro ženy.

Individuální poradenství a mediace, podpůrné 

skupiny

Pá 14. 9. 9.30–11.30 Laktační poradna s Mari-

kou Pithartovou, DiS.

Út 18. 9. 15–16 Dvojčata v rodině

St 19. 9. 15–16 Nemocné dítě v rodině

Pá 21. 9. 9.30–11.30 Psychomotorický vývoj 

s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Po  24. 9. 9.–10.30 Poradna v  oblasti osob-

nostního rozvoje

Krizová linka Nové Trojky

Od pátku do neděle včetně můžete kontakto-

vat naši konzultantku na tel.: 734 258 291.

Internetové poradny

Dotazy do  internetových poraden posílejte 

na  email: jolana.kurzweilova@nova-trojka.cz, 

předmět „poradna“. Info a  rezervace Jolana 

tel.: 603 416 724 nebo email.

Klub dobrovolníků Nové Trojky

Info Helena 774 644 974

Út 4. 9. 16.00  Školení BOZP a První pomoci 

pro lektory a dobrovolníky

St 19. 9. 19.00  Setkání s dobrovolníky aneb 

Zážitky z prázdnin

Kurzovní tipy

Přihlašování do kurzů, náhrady hodin, rezerva-

ce na tradiční akce a další aktivity Nové Trojky 

na: nova-trojka.webooker.eu.

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma měsíce: Back to school

3. 9. Tématický fi lm - Fakjů pane učiteli 1

6. 9. Protáhni se po prázdninách – cvičení s tre-

nérem

7. 9. Jak se nalíčit do školy? Co je nejvhodnější?

11. 9. Parta lidí ve třídě – jak s nima být v poho-

dě? Štvou Tě?

13. 9. Zdravá snídaně – přijď pro tipy, jak ji při-

pravit!

13. 9. Vrshowice party – akce u kostela na Če-

chově náměstí

18. 9. Buď in - pletení náramků z bavlnek

20. 9. !!!Soutěž v karaoke!!!

21. 9. Tématický fi lm - Fakjů pane učiteli 2

24. 9. Protáhni se po prázdninách – cvičení s tre-

nérem

28. 9. Šikana ve třídě – víš, jak se dá řešit?

  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)

Zápis do  kroužků na  školní rok 2018/19: 

Cvičení pro rodiče s dětmi, sportovní krouž-

ky pro děti od  2 do  10 let pod vedením 

zkušených trenérů a  lektorů. Cvičení pro 

maminky s hlídáním dětí. Kreativní a hudeb-

ní kroužky pro děti i  dospělé. Cvičení pro 

seniory (zdarma). Kompletní seznam krouž-

ků s možností online přihlášení www.rkulit-

ka.cz/krouzky. Informace získáte na  info@

rkulitka.cz nebo tel.: 777  851  386. Zku-

šební lekce zdarma! Výuka kroužků a kurzů 

začíná v  týdnu od 17. 9. 2018. Těšíme se 

na vás!

19. 9. st 16–18 – 13. narozeniny RK Ulitka

13. 10. so 9–17 – Bazar oblečení a potřeb 

pro děti a těhotné, registrace pro prodejce 

začne 13.9. na www.rkulitka-bazar.cz

SPORTOVNÍ DRUŽINA – Děti si vyzkouší 

různé sportovní disciplíny pod vedením zku-

šených profesionálních trenérů. Vaše dítě 

vyzvedneme ve  škole nebo školce a  celé 

odpoledne zajistíme sportovní program dle 

vybraného dne.  

KURZY ČEŠTINY – Kroužek doučování 

češtiny pro děti ze zahraničních i smíšených 

rodin. 

ROZVODOVÁ PORADNA (na  objednání) - 

Nabízíme bezplatné konzultace a mediace 

zaměřené a to, jak překonat a vyřešit nároč-

né situace v rodině. Kontaktujte nás a rezer-

vujte si termín – tel.: 212 242 180

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

Zápis do kroužků na školní rok 2018/2019

Přihlásit se můžete telefonicky, mailem  

nebo osobně v  recepci Ulity od  9 do  18 

hod. Široká nabídka kroužků a  kurzů pro 

děti, mládež i dospělé od všeobecně zamě-

řených, sportovních, tanečních, výtvarných 

atd. Možnost 1 ukázkové hodiny zdarma. 

Aktuální informace a seznam kroužků a kur-

zů včetně termínů a cen naleznete na www.

ulita.cz a www.mojeulita.cz.

18. út 17.00–20.00 Vitráže technikou Tiffani 

– Drobné dekorace z barevných skel techni-

kou Tiffani. Nutné přihlášení předem.

22. so 14.00 –19.00 Drátenický workshop 

– Výroba celodrátěné mísy nebo drátované 

obruby na  talíř či misku. Nutné přihlášení 

předem.

po–st 2. 9.–3. 10. 17.00–18.30 Kurzy bě-

hání

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

3. 9.–7. 9. Co potřebuju do  školy? Co se 

chci ve škole naučit?

10. 9.–14. 9. Co nového jsem se naučil 

o prázdninách ?

12. 9. Žižkovská olympiáda, která bude 

nejen o sportu

17. 9.–21. 9. Jak si vybrat kroužek a  kde 

ho najít ?

24. 9.–28. 9. Co mi ve  škole nejde, nebo 

v čem se chci zlepšit

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

Během září pokračuje zápis do  PODZIM-

NÍCH KURZŮ – PC, internet, chytré tele-

fony, angličtina, němčina, francouzština, 

španělština, italština, rehabilitační cvičení, 

jóga, trénování paměti, zdravotní cvičení, 

kondiční, na  míčích a  další. Info na  www.

vstupujte.cz.

V září zveme na cvičení na židlích (st 9.00), 

setkání u kávy (út 14.00), společenské hry 

(st 13.00), účast ve skupinách v rámci so-

ciální služby je ZDARMA.

5. 9.–3. 10. (st) – kurz němčiny (1x týdně), 

možná účast v  jednotlivých lekcích á 60,- 

Kč

6. 9. (čt) – poznávací výlet Veltrusy, Holubi-

ce (cena se vstupy a obědem 450,-)

19. 9. (st) – poznávací výlet Mělník, hora Říp 

(cena se vstupy a obědem 450,-)

19. 9. – 13.00 vystoupí Veselí zpěváci 

na  Fresh senior festivalu na  nám. Jiřího 

z Poděbrad

20. 9. (čt) od 10.00 do 12.30 – seznámení 

s programem a novými lektory

20. 9. – od 13.00 – Programy pro seniory 

mají 20!, 14.00 – Veselí zpěváci s  harmo-

nikou, 15.00 – Čerpání energie a pránická 

strava

3. 10. (st) – poznávací výlet zámek Dobříš, 

Čapkova strž (cena se vstupy a  obědem 

v zámecké rest. 460,-)

V září je v Klubu v pátek zavřeno.

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: po, út a čt 8.30–11.30 

osobní konzultace (bez objednání), po a út 

12.30–15.30 telefonické dotazy na tel. čísle 

272  743  666, čt 12.30–15.30 pro osobní 

konzultace (pro klienty předem objednané). 

Objednat se můžete každé po a út v době 

pro tel. dotazy nebo na e-mailu obcanska-

poradna@remedium.cz. 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.

 Komunitní centrum Žižkov
 Koněvova 65a, Praha 3

Pondělí: 

9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi

13–14 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda

13.30–15.30 Otevřená hodina šití na strojích

14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda

13.30–15:30 Otevřená hodina šití na strojích

14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda

15– 17.30 Romské tance pro děti a mládež

15.30–19.30 Free Cinema Films

17.30–19.30 Kurz šití na strojích

Úterý:

9–12 Předškolní dětský klub

9–10 Kondiční cvičení pro seniory

9–11 Psychoterap. služby pro rodiny s dětmi

9–11 Poradenství pro cizince

10–12 Otevřený klub pro seniory

12–14 Kurz vaření

14–16 Obecná bezpečnost pro seniory

15.30–17.30 Cvičení pro maminky s  dětmi 

se zajištěným hlídáním

Středa:

9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi

10–12 Kreativní workshopy pro seniory

13–14 Digi klub pro seniory – základy práce 

s tabletem

13–15 Poradna pro seniory

14–18 Bojové sporty pro mládež

14–16 Cestovatelské přednášky s  M. 

Foktem

16–18 Kung Fu pro děti od 6 do 12 let

16–18 Poradenství pro rodiny s dětmi

Čtvrtek:

9–12 Předškolní dětský klub

9–13 Skupinové terapie a poradenství, své-

pomoc. skupiny

10–12 Semináře o cestování

13–16 Poradna pro seniory

14–15 Kondiční cvičení pro seniory

17–19 Nízkoprahový školní klub

Pátek:

9–10.30 Kurz češtiny pro cizince s registrací

10.45–12.15 Kurz češtiny pro cizince s  re-

gistrací 

Všechny aktivity kromě nízkoprahových 

kurzů češtiny jsou bezplatné a konají se při 

účasti dvou a více účastníků. Projekt je spo-

lufi nancován Evropskou unií. Přehled aktivit 

v  je pravidelně aktualizován na  facebooku 

https://www.facebook.com/KCZizkov/. 

V případě dotazů volejte na tel. 775 917 645.

HUSŮV INSTITUT TEOLOGICKÝCH 
STUDIÍ 
Srdečně zve všechny milovníky klasické hud-

Zveme vás srdečně na zahájení nové kulturní 

sezony našich tradičních žižkovských oper-

ních večerů. Pro úvodní setkání jsme zvolili 

obsahem i formou spíše odlehčený program, 

který se prioritně bude orientovat na originální 

prezentaci výjimečné a  vokálně vytříbené in-

terpretace slavných tenorových árií z bohaté 

tvůrčí invence např. G. Donizettiho, G. Verdi-

ho, J. Offenbacha,  Ch. Goudona či J. Mas-

seneta v podání jednoho z nejzářivějších pěv-

ců  tenorového oboru, jakým bezesporu byl 

španělský lyrický tenor Alfredo Kraus (1927–

1999). Tohoto výjimečného pěvce si připome-

neme velkoplošnou DVD projekcí koncertu, 

který byl realizován v  roce 1995 ve  španěl-

ském Las Palmas. Zahajovací koncert se 

uskuteční v nám již známých prostorách au-

ly Husova institutu teologických studii, Rohá-

čova 66, Praha 3-Žižkov,  ve středu 19. září 

2018 od 18 hod.

 

  ALFA HUMAN SERVICE
Na Vrcholu 2595/25

130 00 Praha 3

tel.: 242 441 486 

e-mail.: info@alfabet.cz 

www.alfahs.cz

Pro seniory:

–  pravidelná setkávání Tréninku paměti (na-

bíráme nové zájemce do skupienk od října 

2018)

– základy na PC pro úplné začátečníky 

–  zdravé cvičení s  fyzioterap. L. Vrzoňovou 

v Sokole Na Balkáně

Kroužky pro děti na ZŠ JESENIOVA: 

– Tvoření hrou

– Tancování hrou

Pro pečující osoby:

–  Poradenské a  terapeutické konzultace 

a  poradenství (podpora psychické stabi-

lity, řešení a prevence syndromu vyhoření 

a další)

Zájemci o  naše aktivity přihlaste se u  nás 

telefonicky či emailem. Rádi Vás také u nás 

přivítáme osobně v dopoledních hodinách. 

Od 2. poloviny září opět začínáme. Můžete 

se přidat k nám do kurzů i v průběhu roku. 

Další informace také naleznete na  našich 

webových stránkách. 

KC „Pomocná ruka“

Studujete.cz o.p.s.

Malé náměstí 458/12

Praha 1

KC „Pomocná ruka“ https://www.facebook.

com/kcpomocnaruka/. 

13. 9. 10–18 Den otevřených dveří

Klubovna pro děti: Chlumova 196/15, Pra-

ha 3, tel : 725 447 103, e-mail : danica.g@

kc-pomocnaruka-praha.cz

Volnočasová klubovna

Kroužek Tvořivá dílna

Výtvarný kroužek

Kroužek arteterapie

Dny s hendikepem

Vzdělávací semináře a workshopy pro rodi-

če a děti

Výchovně vzdělávací aktivity

Besedy a  odborné přednášky pro rodiče 

a děti

Příměstské tábory pro děti a mládež

Divadelní představení

Loutkové workshopy

Společenská klubovna: 
Koněvova 2894/37, 39, Praha 3, tel : 

725 447 103, e-mail : danica.g@kc-pomoc-

naruka-praha.cz

Skupinová sezení a besedy s psychologem 

a lékařem

Zdravotní cvičení

Edukativní přednášky

Výstavy a vernisáže

Besedy a odborné přednášky

 
    4. 9.     13.00  Život začíná po stovce / Švédsko 2015 / 58 min. 

18.00 Nic jako dřív / ČR 2017 / 92 min.   
11. 9.  13.00 Poslední sny / Dánsko 2013 / 59 min. 

18.00 Děti online / ČR 2017 / 52 min.
18. 9.    13.00  Projekt babička / Maďarsko / Velká Británie 2017 / 93 min.

       18.00  A Plastic Ocean / Hong Kong / VB 2016 /102 min. 
25. 9.   13.00 Hiphop-erace / Nový Zéland 2014 / 93 min. 
                 18.00  Plavba / Norsko 2015 / 55 min.

FILMOVÉ ÚTERKY & AKCE V KCH SUTERÉN / ZÁŘÍ 2018

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

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

 25. 9. / út  erý  / 19.30 / ředitel Národního muzea MICHAL LUKEŠ hostem Jana Bárty  
/ z cyklu Setkávání s osobnostmi veřejného života    30. 9. / neděle /  10.00 - 14.00 / SWAP /  
přines, co se ti nehodí /odnes si, co se ti líbí                  OD ZÁŘÍ VÁM NOVĚ NABÍDNEME  
KONVERZAČNÍ ANGLIČTINU S RODILÝM MLUVČÍM & služby MEDIÁTORA  
/ pro podrobnosti o termínech a nových aktivitách prosíme sledujte naše webové stránky 

                KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.00 - PEDIG // 18.00 KLUB DESKOVÝCH HER

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH / 13:00 & 18:00

OSVĚTOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

KLUB DESKOVÝCH HER

bezplatný vstup

VÝTVARNÉ AKTIVITY

BEZPLATNÝ VSTUP

BEZPLATNÝ PRONÁJEM

VSTUP ZDARMA  

Klub přátel Žižkova
Oznamujeme, že 14. září 2018 v 17.00 hod. bude na domě Radhošťská 1645/15, 

Praha 3, odhalena pamětní deska Jiřině Polanecké, dlouholeté předsedkyni Klu-

bu přátel Žižkova.
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inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA 

PRAHA 3 - VINOHRADY

 
Galerie Toyen si vás dovoluje pozvat na výstavu JANA SAUDKA 

-

-
-

|  
od 9 do 12 hodin

-

 |  
od 10 do 14 hodin

 od 18 hodin | 

od 15 hodin | 
od 18 hodin | 
od 17 hodin | 
od 10 hodin | 
od 16 hodin | 
od 18 hodin | 
od 10 hodin | 

od 15 hodin | 
od 17 hodin | 
od 18 hodin | 

A T R I U M  Ž I Ž K O V,  Č A J K O V S K É H O  1 2 ,  P R A H A  3  –  Ž I Ž K O V

VÝSTAVU DOPROVODÍ JÍZDY HISTORICKÉ TRAMVAJE S AUDIO VYPRÁVĚNÍM O PRVOREPUBLIKOVÉM ŽIŽKOVU

Pátek a sobota 14. a 15. 9.; 21. a 22. 9; 28 a 29. 9. 2018, vždy v 14.00 hodin z Vozovny Žižkov
Doba projížďky cca 40 minut, kapacita 30 osob

Nutná rezervace: rezervace.kultura@praha3.cz - minimálně týden před plánovanou jízdou

Více o výstavě a doprovodných akcích na www.praha3.cz

ŽIŽKOV
„MY, NÁROD

ČESKOSLOVENSKÝ...“

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ALEXANDER BELLU SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA VÝSTAVU 

VĚNOVANOU 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

1918
ŽIŽKOV

„MY, NÁROD
ČESKOSLOVENSKÝ...“

7|9|– 30|11|2018

KLUB 
PŘÁTEL 
ŽIŽKOVA, z. s.

 

Jan Saudek
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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

5. 9. 17. 00 Křeslo pro hosta: Naďa 

Konvalinková

14.–16. 9. 2018 Mezinárodní loutko-

vý festival ŽIŽKOVSKÁ LOUTKA

17. 9. 16.00 Setkání s Milenou 

Steinmasslovou

19. 9. 18.00 Literární večer: Jan Hus

24. 9. 16.00 Fresh senior: Jogging 

pro svěží paměť

25. 9. 17.00 Divadlo Lokvar: Tatínek 

není k zahození

26. 9. 17.00 Okénko do historie – 

přednáška: Třicetiletá válka.

 

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

9. ne 19:00 Vražda v salónním 

coupé | Divadlo Járy Cimrmana

10. po 19:00 Smích zakázán | 3D 

company

11. út 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

12. st 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

13. čt 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 

Járy Cimrmana

14. pá 19:00 The Stand In | Cimr-

man English Theatre

15. so 19:00 Krysař v rámci festiva-

lu Žižkovská loutka

16. ne 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

17. po 19:00 Maškaráda | Divadlo 

AQUALUNG

18. út 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrman

19. st 19:00 Záskok | Divadlo Járy 

Cimrman

20. čt 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

22. so 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

23. ne 19:00 Dlouhý, Široký a Krát-

kozraký | Divadlo Járy Cimrmana

24. po 19:00 Pub in the Glade | 

Cimrman English Theatre

25. út 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

26. st 19:00 Akt | Divadlo Járy 

Cimrmana

19. st 19:00 TIMMY WHITE + 

REGINALD + DOMINIKA 

HAŠKOVÁ + ANET

20. čt 18:30 LIVEUROPE FESTIVAL

21. pá 20:00 SPITFIRE COMPANY 

& MCKENZIE TOMSKI � MISS 

AMERIKA

21. pá 21:00 ROBERT JANČ & 

SQUADRA SUA � UP

22. so 19:30 BUDOÁR 20 LET 

STARÉ DÁMY!

23. ne 20:00 SPITFIRE COMPANY 

& MCKENZIE TOMSKI � MISS 

AMERIKA

25. út 20:00 SPITFIRE COMPANY � 

VYPRAVĚČ

29. so 19:00 ARKONA /RU

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

3. 9. 17.00 Běh do nového školního 

roku – pro děti

4. 9. 19.30 Phil Shöenfelt & Sou-

thern cross

5. 9. 15.00 Žižkov slaví vznik Česko-

slovenska

8. 9. 14.00 Réva na Vítkově pěs-

tovaná, středověké odpoledne 

s atmosférou doby Karla IV.

11. 9. 18.30 Koncert pro Banát – 

Vasilův rubáš, Amigoos funk by 

Jindra Holubec a další

13. 9. 19.00 Umělci mezi proudy 

– Stanislav Diviš a Krásné nové 

stroje,

18. 9. 19.30 Z Činny hrají Čintamani 

a Končinna

20. 9. Sochooko - 12. sochařské 

sympozium: 10.00 sochání, sklář-

ská dílna, 17.30 DJ Dasha Fyah, 

19.30 Ivan Hlas Trio

22. 9. 16.30 Festival plný Neduhů 

- legendy undergroundu, 16.30, 

Jednoduše, Jé, jé Neduha & The 

Extempore rock & Jokes band, 

Zpocený voko, Trottelparade

DIVADLO PRO TANEC

17. po 20:00 Opening 18. sezony: 

Žen - schön

18. út 20:00 PULSAR

23. ne 16:00 Karneval zvířat

24. po 9:00 a 11:00 Karneval zvířat

25. út 20:00 Guide

26. st 20:00 KOREKCE

27. čt 10:00 Workshop Thomas 

Pedroli: „Umění intuitivního hraní“

28. pá 10:00 Workshop Thomas 

Pedroli: „Umění intuitivního hraní“

29. so 10:00 Workshop Thomas 

Pedroli: „Umění intuitivního hraní“

29. so 15:00 Slavnost

27. čt 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

30. ne 19:00 Hospoda Na mýtince | 

Divadlo Járy Cimrmana 

   

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

14.–16. 9. Mezinárodní loutkový festi-

val ŽIŽKOVSKÁ LOUTKA

18. 9. 13.00 Akce OPERETKA – kon-

cert pro seniory

27. 9. 20.00 Zahajovací koncert sezo-

ny 18/19 – Aga Zaryan

VÝSTAVY

7. 9.–30. 11. 1918 Žižkov „My, národ 

československý…“

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

5. 9. 20.30 Popkulturní milníky s 

Moviezone.cz | Predátor

6. 9. 19.45 NT Live | Julie

11. 9. 20.30 Diáky - cestovatelské 

přednášky

12. 9. 18.00 a 20.30 Po stopách 

osmiček | Všichni dobří rodáci + 

Spalovač mrtvol

19. 9. 20.30 Legendy v Aeru | Butch 

Cassidy a Sundance Kid

22. 9. 20.00 Rocky Horror Picture 

Show – Live

25. 9. 20.30 Aero naslepo

26. 9. 19.20 PechaKucha Night Pra-

gue Vol. 60

27. 9. 19.45 NT Live | Král Lear

Projekce pro seniory - každé úterý 

od 10.00 a čtvrtek od 13.30

4. 9. Okupace 1968

6. 9. Moulin Rouge

11. 9. Jan Palach

13. 9. Tísňové volání

18. 9. BlacKkKlansman

20. 9. Chata na prodej

25. 9. King Skate

27. 9. Úsměvy smutných mužů

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 

středu od 10.00. 

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti i 

dospělé. www.aeroskola.cz.

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

14. pá 19:30 JAZZANOVA /DE

15. so 19:30 ALICE MERTON /DE, CA

18. út 19:30 SOFT MACHINE /UK

 

středa 19. 9. od 18.00 hodin 

 Jan Saudek 
Je nám velkou ctí, přivítat pana Jana Saudka 
v Informačním centru Praha 3 na dalším z řady cyklů 
Žižkovských rozhovorů.  

Jan Saudek (*13. května 1935, Praha) je český 
fotograf, věnující se zejména ateliérové fotografii s 
typickým a nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším 
předmětem jeho fotografií je žena, ženské tělo a motivy 
vztahu ženy a muže. V počátcích své tvorby se zabýval 
také tematikou dětství a vztahu mezi dospělými a 
dětmi. Od roku 1977 své fotografie koloruje. Je dobře 
znám i ve světě a získal řadu ocenění, mimo jiné se stal 
rytířem Řádu čestné legie. 

1968
PRAHA 3
L É TA  N A D Ě J E  R Y C H L E  P O M I N U L A

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI  PRAHA 3 
ALEXANDER BELLU  
SI  VÁS DOVOLUJE POZVAT 
NA VÝSTAVU 

2222222222222222222222222

GALERIE POD RADNICÍ , 
HAVLÍČKOVO NÁM. 9,  PRAHA 3

VÝSTAVA POTRVÁ 
OD 22. 8. DO 27. 9. 2018

PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 18.00
ÚTERÝ A ČTVRTEK 8.00 – 16.00
PÁTEK 8.00 – 14.00

VSTUP ZDARMA  
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→   Více koš  v ulicích a parcích
→   Více strážník  v ulicích
→   Zabráníme vzniku
      squat  typu Klinika

→   Více parkovacích míst
→   Kvalitní školy
→   Metro D na Žižkov
→   Moderní tvr
      na Nákladovém nádraží

Najdete nás na:         Koalice pro Prahu 3 nebo na www.koaliceproprahu3.cz

→   Kvalitní zdravotnictví
→   Vyrovnaný rozpo et
→   Další privatizace byt
→   Lepší pé e o seniory
      a hendikepované
→   Bydlení pro mladé,
      hasi e, policisty
      i u itele

Petr
Venhoda

DÍRY
Z ROZPOČTU 
ODSTRANÍME, 
V ULICÍCH 
JE OPRAVÍME 

www.anobudelip.cz
praha3.anobudelip.cz
    Petr Venhoda, kandidát na starostu Prahy 3
    ANO, tohle je Praha 3
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Ondřej Rut 
kandidát  
na starostu Prahy 3

Přijďte 5.–6. října k volbám!

PRO ŽIŽKOV

praha3.zeleni.cz

ZELENÍ

Robert Grill
lékař, pedagog a ředitel 
vinohradské nemocnice

Váš 
kandidát

na starostu
Prahy 3



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ZÁŘÍ 2018

inzerce

 5. 9. 2018 středa 15:00 h
Hospoda U Vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 3, Praha 3

ŽIŽKOV SLAVÍ VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Jak se žilo na Žižkově na podzim 1918
Autentické dobové odpoledne vás zavede do časů, kterým je věnována výstava 

1918 Žižkov „My, národ československý…“ (7. 9. 2018 – 30. 11. 2018, Atrium Žižkov, P3) 
setkání s autory výstavy - pokrmy z válkou ochuzených receptů žižkovských hospod - kontušovka k ochutnání 
i Kontušovka k poslechu - ražba pamětních mincí - drátenické muzeum - výstava vojenské výzbroje a výstroje 

c. a k. mocnářství - čtení z Haškova Švejka - hospodská atmosféra - fotokoutek

 8. 9. 2018 sobota 14:00 h 
Hospoda U Vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 3, Praha 3

RÉVA NA VÍTKOVĚ PĚSTOVANÁ
Středověká slavnost pro celou rodinu s atmosférou doby Karla IV. k výročí založení vinic r. 1358. 

středověká hudba - kejklíř - divadlo pro děti - písařská učebna - výroba slaměných hraček - dráteníci - hrnčíři 
- ochutnávka dobových odrůd vína - ukázka tehdejší etikety stolování - ukázka dobové kuchyně

 

  12. 9. 2018 středa 18:00 h a 20:30 h
Kino Aero, Biskupcova 31, Praha 3

TEMATICKÁ FILMOVÁ PŘEHLÍDKA
s úvodním proslovem fi lmové historičky doc. PhDr. Stanislavy Přádné před každou projekcí. 

Uvedeny budou fi lmy Všichni dobří rodáci (18:00) a Spalovač mrtvol (20:30) 

 19. 9. 2018 středa 18:00 h
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 18, Praha 3

LITERÁRNÍ VEČER
Jan Hus „Hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti.“ 

Večerem vás provede známý český scénárista, novinář a spisovatel Petr Hora Horejš.

  26. 9. 2018 středa 17:00 h
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 18, Praha 3

OKÉNKO DO HISTORIE
Třicetiletá válka – na téma třicetileté války bude mít přednášku prof. PhDr. Radek Fukala PhD. 

z FF UJEP Ústí nad Labem.

ZÁŘIJOVÉ DOPROVODNÉ AKCE VÝSTAVY PO STOPÁCH „OSMIČEK“ V PRAZE 33
trojka pro_vybrané.indd   3 13.12.2017   10:18:59

3
trojka pro_vybrané.indd   4 13.12.2017   10:18:35

3
trojka pro_vybrané.indd   5 13.12.2017   10:18:23

zá í
 

 – Areál na Praža ce, Za Žižkovskou vozovnou 19
 

 Špan lština (za áte níci) – PO od 13:00 do 14:00  Angli tina (za áte níci) – ÚT od 15:30 do 16:30  Angli tina 
(mírn  pokro ilí) – T od 15:00 do 16:00  N m ina (mírn  pokro ilí) – PÁ od 13:30 do 14:30. P ihlašování od 4. 9. 2018 
v Klubu Remedium, tel.: 222 712 940, ÚT od 10:00 do 13:00 a ST od 14:00 do 17:00. Po et míst v kurzu je omezen. 

Bližší informace a rezervace na tel.: 222 116 481 nebo e-mailem: katerinal@praha3.cz. P ihlásit se musí zájemce osobn . 

Základní škola, Lupá ova 1 – V íjnu a listopadu prob hnou kurzy Práce s tabletem a Práce s opera ním systémem 
Windows 10. Na kurzy je možné se hlásit již nyní prost ednictvím zápisu do archu na vrátnici školy nebo u Mgr. Petry 
Va kové (e-mail: vankova@lupacovka.cz, tel.: 777 478 657)

Po p edchozí domluv  – Bc. Zde ka Hošková, tel.: 222 116 451 i e-mailem: zdenkah@praha3.cz

– sraz p ed budovou T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady – 
Praha 2, Polská 2400/1a. K dispozici hole k vyp j ení.

– Lo  Cecílie bude p istavena na molo . 9 , Na Františku a vyplouvá p esn  ve 14:00 hodin.

 – sraz u kostela sv. Prokopa
   
– sraz na nám stí Ji ího z Pod brad p ed hlavním vchodem do kostela
   
– Ob adní sí  žižkovské radnice, Havlí kovo nám. 700/9, 2. patro. 

 – Kongresový sál hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3 
– jazzová hudba k tanci od skupiny Gramofon Petra Sovi e.

  – Žižkovská v ž
   – Atrium na Žižkov , ajkovského 12

 – Atrium na Žižkov , ajkovského 12
Vystoupení sólist  opery Národního divadla manžel  Siberových.

– Informa ní centrum Praha 3, Milešovská 1

 – Klub senior , Olšanská 7

 – Sál hotelu ARISTON, Seifertova 65

Areál na Praža ce, Za Žižkovskou vozovnou 19

 – Informa ní centrum Praha 3, Milešovská 1 

(výroba stínového divadla) a (Vyráb ní mýdel)  
Komunitní centrum Husitská, Husitská 74

– P ístavišt  lodi u echova mostu, Dvo ákovo náb eží

 – Nástupní místo je na zastávce Olšanská (sm r do centra).

 – Nová Trojka, Jeseniova 519/19 

 – Park Mirakulum, Milovice

 – Informa ní centrum Praha 3, Milešovská 1 

 – Komunitní centrum Husitská, Husitská 74 

D m d tí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkán  2866/17a 

– Tenisový areál TJ Spoje, Na Balkán  21a  

– Areál na Praža ce, Za Žižkovskou vozovnou 19 

 – Areál na Praža ce, Za Žižkovskou vozovnou 19 

 – Areál na Praža ce, Za Žižkovskou vozovnou 19 

 – ZŠ Jeseniova, Jeseniova 96 
Pohybové, kulturní, gastronomické, vzd lávací a další aktivity, vystoupí Yveta Simonová a Josef Zíma.

– stadion FK Viktoria Žižkov, Seifertova ul. Akce se koná pod záštitou radní Ireny Ropkové.

– H išt  u ZŠ Glowackého, Glowackého 6,  Praha 8 

* P ihlašování i vyzvednutí vstupenek v budov  radnice na Havlí kov  nám. 700/9, v prvním pat e, kancelá  . 116, 
Po od 13:00 do 16:00 a t od 9:00 do 12:00. Není-li uvedeno jinak, vstup na akci je volný. Více na www.praha3.cz.

trojka_pro_souhrnný_září_2018_138x363.indd   1 24.8.2018   11:22:37
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Landscape festival nabídne další 
atraktivní program i debaty
Žižkovský veřejný prostor bude ještě do konce září zpestřovat šestý ročník Landscape festivalu.

Výtvarná díla, instalace 
a intervence do veřejné-
ho prostoru od českých 
i zahraničních architektů 

a umělců s podtitulem Objevte praž-
skou divočinu! ozvláštňují dosud po-
měrně problematické lokality, jako 
jsou například Vítkov a dolní Žižkov.

„Významnou součástí festivalu budou 

v září diskuse či komentované prohlídky, 

jejichž cílem je poukázat na chybějící 

nebo špatná řešení městské krajiny a hle-

dat cestu k těm správným. Tématy debat 

budou strategie umísťování uměleckých 

děl a drobné architektury do veřejného 

prostoru, adaptace na klimatické změny 

v hlavním městě Praze, dopravní infra-

struktura či Vítkov jako krajina umění 

a české státnosti,“ říká místostarosta 
pro územní rozvoj Tomáš Mikeska 
(STAN). Hlavní ideou letošního fes-
tivalu je vyvolávat diskusi a hledat či 

nastiňovat nová řešení. Zajímá se 
území, která si zaslouží citlivý urba-
nistický a krajinářský přístup s důra-
zem na udržitelnost rozvoje lokality.

Doprovodný program
5. 9. 17:00 – 20:00
ARCHITEKTONICKÁ  
PROCHÁZKA A DEBATA 
start: před Vojenským historickým 
ústavem

10. 9. 18:00 – 20:00
URBANISTICKÁ DEBATA
místo: IC Městské části Praha 3, 
nám. Jiřího z Poděbrad
Debata politiků, odborníků a veřej-
nosti na téma prostupnosti a propo-
jenosti území v rámci vytváření no-
vých urbanistických struktur

13. 9. od 10:00 do 20:00
KONFERENCE: Zelené střechy 
jako součást sídelní zeleně
divadlo Ponec

18. 9. od 15:00 do 22:00
PERFORMANCE: Poezie a psané 
slovo na Žižkaperku. Deklamace 
současných básníků v lokalitě 

dolního Žižkova a Vítkova, 20:00 
koncert skupiny Vítrholc.
Café Storm – naproti centrálnímu 
parkovišti, Vrch Vítkov

26. 9. od 17:00
PERFORMANCE: Zasazení vinné 
révy sv. Václavem
místo: Vrch Vítkov

od 18:00
DEBATA: Vítkov – krajina umění 
– krajina české státnosti

místo: Café Vítkov – Národní 
památník 

Medkové na Vítkově – debata 
o historické úloze rodiny Medků 
ve vztahu k památníku.
Doprovodná výstava Ivan Medek 
– Nesmlouvavě přímý gentleman 
/1. 9. – 26. 9/. 
  -red-

Vystřelený oko slavilo čtvrt století
Letošní Okofest, tradiční večírek 
hospody U Vystřelenýho oka, se nesl 
v duchu oslav kultovního žižkovské-
ho podniku, který slavil 25 let 
od svého otevření. Dvorek i přilehlá 
cyklostezka se zaplnily návštěvníky, 
kteří si nenechali ujít večírek plný 
hudby a letní pohody. Na pódiu se 
střídaly kapely ryze undergroundo-
vého světa, jež představily hudební 
mix blues rocku, rockabilly nebo al-
ternativy. Šťavnatý rock´n´roll rozje-
li THe GoHo Hobos, v podobném 
duchu pokračovalo duo Sváťa Kará-
sek & Svatopluk, které v ležérnějším 
tempu roztančilo publikum před se-
bou. Příjemným překvapením bylo 
vystoupení bratislavské formace 
Živé kvety, jež zaneslo přítomné 

do originální poetiky zpěvačky Lu-
cie Piussi. Střídání rockových 
a akustických poloh mělo kouzelný 
nádech moderního písničkářství 
a dokonale připravilo půdu hlavní 
hvězdě večera. Tony Ducháček a Ga-
rage patří k matadorům hospody 
U Vystřelenýho oka a každý si ho 
mohl i připomenout na výstavě sta-
rých fotografi ích v kavárně u cyklos-
tezky, kde nechyběl samozřejmě ani 
zakladatel a umělecký guru hospody 
Martin Velíšek. Garage přehrála zá-
sadní skladby své kariéry včetně zá-
věrečné hymny undergroundu Mu-
chomůrky bílé, kterou si s Tonym 
zazpívalo celé Oko. 

 Martin Hošna

Svět Nákladového nádraží Žižkov 
podle studentů ČVUT
Studenti Fakulty architektury ČVUT 
představili na vernisáži 9. července 
v Informačním centru Prahy 3 inspi-
rativní podobu budoucnosti Nákla-
dového nádraží Žižkov. 

Budoucí architekti z ateliéru Red-
čenkov–Danda se pokusili najít ne-
snadný způsob, jak objekty NNŽ lo-
gicky rozdělit a dostavět tak, aby 
mohly do budoucna plnit potřeby 
různých kulturních, sportovních 
a vzdělávacích institucí. 

Významnou část studie zaměřili 
na bydlení a umístění studentských 
kolejí. Výsledkem práce studentů je 
model v měřítku 1:87, který bude 
v IC Praha 3 v Milešovské ulici vy-
staven do 19. září.

Slavnostní vernisáž zahájil mís-
tostarosta  Prahy 3 Tomáš Mikeska 

(STAN), který ve své řeči ocenil pří-
stup studentů a vedení ateliéru k ře-
šení nelehkého problému památkově 
chráněných budov NNŽ a vyzdvihl 
inspirativnost jednotlivých dílčích 
segmentů. Řekl, že představovaný 
model viděl na ČVUT a je velice rád, 
že je nyní k nahlédnutí široké veřej-
nosti, s jasným vysvětlením: „Prostě se 

mi toto studentské řešení líbí a doufám, že 

přispěje k diskusi o tom, jak bude konečná 

podoba NNŽ jednou vypadat.“ 

Kromě studentů se vernisáže zú-
častnili i oba vedoucí ateliéru Bo-
ris Redčenkov a Vítězslav Danda, 
kteří model okomentovali a svými 
krátkými příspěvky je doplnili Mi-
chal Bregant z NFA a Filip Sucho-
mel z AMU.

„Jednotlivé sekce modelu zahrnují 

požadavky institucí, které by rády spojily 

s tímto výjimečným funkcionalistickým 

objektem svoji budoucnost, a to Národní 

galerie, Národní fi lmový archiv, Národ-

ní muzeum, Národní technické muze-

um, Akademie múzických umění, Umě-

leckoprůmyslové muzeum a Muzeum 

architektury,“ sdělila ještě za organi-
zátory Zdena Selingerová.

Stavba nákladového nádraží z 30. 
let 20. století patřila podle odborní-
ků k nejmodernějším svého druhu 
v Evropě jak z hlediska technologie, 
tak z hlediska architektury. Od roku 
2013 je nádraží kulturní památkou.

Rozhovory o možnostech využití 
budovy Nákladového nádraží Žiž-
kov se vedou od ukončení jejího 
provozu v roce 2002. Areál využívají 
fi lmaři, fotografové, hudebníci, ar-
chitekti, milovníci železnice a funkci-
onalistické architektury. Hlavní měs-
to jedná s Českými drahami o odkupu 
nádraží. Podle dlouholetých plánů 
má v památkově chráněné funkciona-
listické budově vzniknout kulturní 
a vzdělávací centrum. Praha by podle 
místostarosty Tomáše Mikesky měla 
rozhodnout o možnosti přímého od-
kupu, na což má ze zákona nárok, 
za předpokladu, že budoucí využití 
objektu bude obecně prospěšné, ně-
kdy koncem letošního roku. S tím 
počítá memorandum, které v roce 
2014 podepsali zástupci ČD, Prahy 3 
a Sekyra Group. Podle něj má v roz-
lehlé budově vzniknout společenské 
a kulturní centrum. Přestavba ná-
draží má podle studie Prahy 3 vyjít 
na 1,1 až 1,7 miliardy korun. 

 Jan Dvořák

Studentský model NNŽ  Foto Radko Šťastný
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Pražačka zažila rekordní léto 
Horké léto v kombinaci s nově zrekonstruovaným bazénem, který je nyní atraktivnější pro celé 
rodiny, přivedlo na Pražačku rekordní počet návštěvníků. 

Od otevření koupaliště 

1. června do konce srpna 

navštívilo venkovní bazén 

42 tisíc návštěvníků,“ in-
formoval za provozovatele areálu 
Václav Bartásek. V porovnání s před-
chozími lety je to dvojnásobný po-
čet. V porovnání s rekordním rokem 
2015 je to o 10 tisíc návštěvníků více. 
„Statistiky jasně potvrzují, že zvolený 

koncept nově zrekonstruovaného bazé-

nu, který je nyní rozdělen na relaxační, 

plaveckou a rodinnou zónu, byl správ-

ný. I kondiční plavci si tento koncept na-

konec pochvalují, umožňuje jim plavat 

po celý den, což bylo před tím nemyslitel-

né,“ dodává Bartásek. 

Rekordní dny byly na přelomu 
července a srpna, kdy se na koupališ-
ti za celý den vystřídaly téměř 2 tisí-
ce návštěvníků. 

Venkovní bazén bude otevřen ješ-
tě celé září, v říjnu pak v závislosti 
na počasí. „O uzavření venkovního ba-

zénu budeme včas informovat na našich 

stránkách,“ doplnil Bartásek. Aktua-
lity mohou lidé sledovat na strán-
kách www.prazacka.cz nebo face-
booku sportovního areálu Pražačka, 
kde najdou vždy aktuální informace, 
zajímavé, téměř denně nové, foto-
grafi e, videa i články, a dozví se od-
povědi na své dotazy. 

-red-

Běžecké tréninky pro veřejnost
Podzimní počasí je ideální pro běh. 
Přijďte trénovat s Běžeckou školou 
Prahy 3 do příjemného prostředí Vít-
kova a do party super lidí. Tréninky 
se konají pravidelně každou středu 
od 18:30 ve Sportovním a rekreač-
ním areálu Pražačka (vstup bránou 
z ulice Nad Ohradou, projít dozadu 
k hospůdce). Přidat se můžou začá-
tečníci i pokročilejší běžci, trenéři 
přizpůsobí lekci vaší výkonnosti.

Tréninky jsou zaměřeny na tech-
niku běhu, běžecká cvičení, rozvoj 
vytrvalosti i rychlosti a také posílení 

a zpevnění těla. Výběhy se kombinu-
jí s tréninky na stadionu nebo v při-
lehlých parcích. 

K dispozici jsou šatny, uzamčení 
věcí i osprchování po tréninku. Pro 
zájemce o využití šaten sraz v 18:20, 
v 18:30 výběh. Tréninky i využití ša-
ten je zdarma!

V říjnu se budou konat semináře 
a netradiční běžecký závod. Aktuál-
ní informace najdete na Facebooku 
Běžecká škola Prahy 3. Projekt je 
spolufi nancován MČ Praha 3. 

 -red-

Sousedské slavnosti na Žižkově
Tři veřejná prostranství na Žižkově zaplní 
místní obyvatelé všech generací a 15. září 
si tu užijí pouliční sousedské slavnosti Zažít 
město jinak. Přijďte se pobavit a poznat své 
sousedy.

Slavnosti najdete na těchto místech

Biskupcova - Ambrožova
Chystají se kreativní dílny a workshopy, vý-

stava, soutěže, projekce fi lmů, lekce tance, jíd-
lo a pití od lokálních podniků a další. 

U Kněžské louky
Jarovské sousedské setkání nese podtitul 

Nejmenší Zažít ve městě! Bytová scéna Kočka 
v Tašce pohostí vybrané muzikanty i sousedy 
domácím jídlem, kváskovým chlebem i tro-
chou pohybu. Bohatý program (cvičení jógy, 
hudba, recyklační workshopy, čajovna) připra-
ví ve spolupráci s blízkým evangelickým koste-
lem i dobrovolníky z různých koutů světa.

Náměstí Barikád
Komunitní kostel i letos plánuje rozmanitý 

program pro všechny věkové kategorie. Chys-
tají se výtvarné a kreativní dílny, hry pro děti, 
divadlo a vystoupení dětí z místního nízkopra-
hového klubu.

Víta Nejedlého (koná se v sobotu 22. 9.)
Tvořivé dílny, divadelní vystoupení, trh 

a občerstvení od místních podniků a obyvatel. 
Letošním mimořádným plánem je uspořádání 
venkovní tančírny pro všechny sousedy a zá-
jemce každého věku (spolu s lektory a taneční-
mi páry). 

Více informací o všech lokalitách na
www.zazitmestojinak.cz 

Slavnosti pořádají místní organizace, obyvate-
lé a spolek Auto*Mat. 

Výstavy na Vítkově připomínají srpnovou okupaci
50 let od okupace vojsky Varšav-
ské smlouvy ze srpna roku 1968 
připomíná dvěma aktuálními vý-
stavami Národní památník na Vít-
kově.

Venkovní výstava L. Bielik / Srpen 
1968 je umístěna na Čestném dvoře 
a představuje zvětšené fotografi e slo-
venského fotografa Ladislava Bieli-
ka ze srpna 1968 instalované na pů-
dorysu pěticípé hvězdy. Součástí 
výstavy je i ikonická fotografi e Muž 
s odhalenou hrudí před okupačním 
tankem, která v mnoha významných 
anketách byla vyhlášena za jednu 
z nejvýznamnějších fotografi í 
20. století. Výstava je k vidění 
do 21. září tohoto roku.

Panelová výstava Neznámá hr-
dinka od rozhlasu představuje pří-
běh lékařky pražské záchranné služ-
by, která ošetřovala raněné u budovy 
Československého rozhlasu v době 
největších bojů 21. srpna 1968. Vý-
stava vychází z jejího dopisu ulože-
ného ve sbírce Národního muzea. 
Dopis, který mladá lékařka napsala 
týden po invazi svým rodičům, je 

unikátním svědectvím o situaci v uli-
cích okupované Prahy a také dokla-
dem odvahy mladé ženy. Dopis je je-
dinečným pohledem na tehdejší 
události v hlavním městě z perspek-
tivy záchranářky. „Okolo rozhlasu se 

opět začalo střílet, naši lidé jim zapalo-

vali tanky a transportéry, vozy s municí. 

Bylo to strašné, snad ještě v životě jsem 

nezažila tolik strachu, co jsem prožila bě-

hem těch několika hodin. Kolem nás líta-

ly kulky z kulometů, vybuchovaly zásoby 

munice, hořely tanky a všecko byl jeden 

kolotoč – vyhnout se kulkám a lítajícím 

střepinám z vybuchující munice, sebrat 

raněné, naložit, rozvést do nemocnic, 

vrátit se a to všechno dokola, dokud ta 

hrůza po několika hodinách nepřestala,“ 
líčí ve svém dopise zdravotnice. 

 -red-

foto Jan Vondráček
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Vodní atrakce na Vítkově, pohoda na 
Tachovském náměstí, chytrá cyklostezka
Před deseti lety proběhla proměna bývalé železnice pod Vítkovem na cyklostezku. Zmizela bariéra 

a najednou se změnilo využívání a chápání celého prostoru úpatí Vítkova.    

Cyklistická trať namísto 
dráhy významně změnila 
místo, které má šanci stát 
se skvělou součástí města. 

„Silným tlakem na České dráhy, Správu 

železniční dopravní cesty a magistrát se  

mi podařilo v roce 2018 vyřešit zásadní 

majetkové vztahy a proměna Vítkova, 

Tachovského náměstí a cyklostezky tak 

může začít,“ řekl místostarosta Tomáš 
Mikeska (STAN).  

Hlavní město Praha nechalo při-
pravit projekt na přeměnu Vítkova, 
městská část Praha 3 vybudovala ná-
stupy na cyklostezku z Husitské 
a Koněvovy ulice a vyhlásila soutěž 
na přeměnu Tachovského náměstí 
a cyklostezky.

Vítkov 
Velký potenciál proměny Vítkova je 
ukryt v proměně silnice na hřebeni 
kopce v páteřní pobytovou prome-
nádu. Cesta by  měla tvořit jeden ši-

roký nečleněný pobytový bulvár 
s režimem pěší zóny. V této proměně 
spočívá jeden z největších potenciá-
lů Vítkova.

Autoři studie umístili na hřbet vr-
chu fontány a podsvícené vodní 
trysky s programovatelným reži-
mem. Vodní prvky  budou  atraktiv-
ní nejen na pohled, ale splní i funkci 
orientační. 

Přirozeným cílem cesty po vod-
ním  bulváru bude piazzetta – víceú-
čelový prostor, kde se budou konat 
společenské, kulturní nebo sportov-
ní akce. Plocha piazzetty bude dopl-
něna opět vodními prvky a mobiliá-
řem, což podpoří její pobytový 
charakter. Zprovozněna bude i sou-
časná památkově chráněná kašna 
na konci příjezdové komunikace.

Ve studii je navržena i restaurace 
s panoramatickým výhledem na Žiž-
kov na jižním okraji louky při pro-
menádě. Restaurace bude umístěna 

jako „neviditelná architektura“ – 
hmota zařízení je vsazena do svahu 
tak, že střecha restaurace tvoří ploši-
nu v úrovni promenády. 

Louka bude hlediště, jeviště vy-
hlídková plošina, která bude opatře-
na přípravou na mobilní zastřešení. 
Projekt amfi teátru je řešen společně 
s Městskou částí Prahou 3 a navazu-
je na cyklostezku. „Ve studii je navrže-

no 25  tematických okruhů k rozpracová-

ní úpravy Vítkova. Začít by se mělo 

v počátku roku 2019. Odhadovaná část-

ka je 650 milionu Kč,“ upřesňuje mís-
tostarosta Mikeska.

Tachovské náměstí
Tachovské náměstí má neopakova-
telnou atmosféru rozhraní města 
a přírody. Kdysi nebezpečná trať se 
proměnila na živou cyklostezku, 
chybí tu ale prostor k zastavení před 
výšlapem nahoru nebo k odpočinku 
po sestupu.

Autoři projektu navrhli kamenné 
dlážděné náměstí, které bude důstoj-
ným předpolím kopce s monumen-
tem památníku. Dominantu náměstí 
bude tvořit sochařsky pojatá lampa. 
Relaxovat budete moci v kamenech 
prorostlých travou s lavičkami ve stí-
nu pod korunami stromů.

Cyklostezka
Cílem návrhu je vytvořit aktivní ve-
řejný prostor, který bude přitahovat. 
Důležitou součástí projektu bude 

využití smart prvků (signál wi-fi  
a USB nabíječky umístěné v lavič-
kách, či různá měřící zařízení moni-
torující aktuální podmínky, mož-
nost dobití  elektrokol apod.). Podél 
celé délky cyklostezky od Seifertovy 
ulice až po bývalý železniční Žižkov-
ský tunel jsou vysázeny nové mladé 
stromky zejména javory. Jednotícím 
prvkem návrhu je mobiliář. Vznik-
nout by mělo dětské hřiště s temati-
kou železnice a vlaků. 

Landscape
Ochutnávkou, jak by měl v budouc-
nu vypadat Vítkov a cyklostezka, je 
letošní ročník LANDSCAPE 2018, 
který představuje „divočinu“ Prahy 
od ostrova Štvanice přes Vítkov  až 
na Nákladové nádraží. Možnost po-
dívat se na architekturu, umění 
a přírodu, jak to vidí Landscape, je 
do konce září. 

-red-

LANDSCAPE 2018 – Vítkov
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