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sloupek
Chci čistou a bezpečnou 
Prahu 3 

Bezpečnost a pořádek v ulicích je 

problém, se kterým se musejí potý-

kat všechny části Prahy. Nás na Pra-

ze 3 trápí hlavně místa jako je dolní 

Žižkov, Jeseniova, Ohrada nebo 

Olšanská. Jak víte, tak mi již byl ve-

dením Městské policie přislíben větší 

počet městských strážníků, kteří by 

k nám měli přibýt na podzim. Nyní se 

navíc setkávám a řeším spolupráci 

se spolky, které se přímo zaměřují 

na drogově závislé či bezdomovce. 

V  této oblasti jsem společně se 

starostkou sousední Prahy 2 a po-

slankyní Janou Černochovou začal 

připravovat dvě konkrétní změny. 

Zaprvé jde o princip třikrát a dost. 

Tedy zavedení možnosti zákazu 

pobytu na  území městské části 

za  opakované páchání přestupků. 

Cílí na všechny recidivisty, kteří na-

příklad opakovaně vzbuzují veřejné 

pohoršení. 

Druhým opatřením je návrh, aby 

měly městské části větší kontrolu 

nad místní Městskou policií. Kon-

krétně by měla Rada získat možnost 

stanovovat priority pro Obvodní ředi-

telství Městské policie, to znamená 

například požadovat větší zapojení 

strážníků do ochrany veřejného po-

řádku než do výběru pokut. 

Spolu s tím bych rád dále posílil 

úklid našich ulic i údržbu veřejného 

majetku. Věřím totiž, že platí teorie 

rozbitého okna. Ta zjednodušeně 

říká, že je-li ve  veřejném prostoru 

nepořádek, pak mají lidi tendenci 

nepořádek dále zvyšovat. Necítí to-

tiž, že se o prostor někdo stará a že 

na něm někomu záleží. 

Chtěl bych proto, aby do budouc-

na přibyly v ulicích a parcích odpad-

kové koše a aby městská část ještě 

důsledněji bojovala s graffi ti a dalším 

vandalstvím.

A to stejné platí i v případě tzv. Kli-

niky. Chci, aby její nelegální okupa-

ce co nejdříve skončila, a budu i dál 

podnikat veškeré kroky, které mám 

jako občan i starosta k dispozici. Vě-

řím, že jednoho dne právo konečně 

zvítězí a Klinika skončí. 

Alexander Bellu (ODS)
starosta

1918 Žižkov „My, národ 
československý…“
Velkolepě pojatou vernisáží  byla 6. září v Atriu 

slavnostně zahájena stěžejní akce projektu „Po stopách 

osmiček“, multimediální výstava věnovaná 100. výročí 

vzniku Československa s názvem 1918 Žižkov „My, národ 

československý… “ 

Jubileum stého výročí vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky si v roce 2018 připomíná 
i Žižkov. A jsou to vzpomínky v mnohém unikát-
ní. Počínaje říjnem 1918 se Žižkov ocitl nejen v éře, 

v níž se má vzpamatovat z těžkých následků války, ale 
také v době, kdy toto stále ještě samostatné město získá-
valo nárok stát se plnohodnotnou součástí hlavního měs-
ta a opět významné evropské metropole. Píší autoři  Jan 
a Tereza Vlkovi v úvodním slově katalogu k výstavě a do-
dávají: „Expozice 1918 Žižkov je určena všem bez ohledu na byd-

liště, věk nebo hloubku historického poznání. Snažili jsme se 

zprostředkovat i každodenní život za první republiky – v pře-

svědčení, že historie může i bavit, k čemuž tehdejší Žižkov nabízí 

skvělé podmínky. Práce na výstavě trvaly celé dva roky, snad 

nikoli zbytečně. Jsme totiž přesvědčeni, že první republika je do-

bou, v níž bychom dnes mohli a mnohdy snad i měli nacházet 

inspiraci. Pokud 1918 Žižkov umožní nejen uvidět historii, ale 

i zamyslet se nad dnešní dobou a pocítit vděčnost za hodnoty, 

u nichž máme sklon považovat je mylně za samozřejmé, bude 

to ta největší odměna za naše úsilí.“
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Mladý člověk má 
problém vyrovnat se 

s přívalem informací,“
říká Bohumír 

Gemrot

Předvolební debata 
lídrů
Osm lídrů politických subjektů, které 
kandidují v říjnových komunálních vol-
bách do zastupitelstva Prahy 3, přijalo 
pozvání na předvolební debatu v hotelu 
Olšanka, kterou zorganizovala agentu-
ra Agora CE. 

Více na str. 3

Komenského 
náměstí
Slavnostní fanfáry v podání studentů hu-
dební školy a přestřižení pásky předsta-
viteli městské části doprovodilo otevření 
zrekonstruovaného Komenského náměs-
tí. Nový veřejný prostor vytváří místo pro 
relaxaci a setkávání všech generací. 

Více na str. 7

Rekonstrukce 
Armádního muzea 
Žižkov startuje
V pondělí 10. září byla poklepáním na 
základní kámen slavnostně zahájena 
rekonstrukce budovy Armádního mu-
zea Žižkov. Významné události se zú-
častnili ministr obrany Lubomír Metnar, 
náčelník Generálního štábu Armády 
České republiky generálporučík Aleš 
Opata, starosta Alexander Bellu a další 
významní hosté.

Více na str. 23

Expozice 1918 Žižkov je určena všem bez ohledu na bydliště, věk nebo hloubku historického poznání Foto Jan Dostál

   Pokračování na str. 2 

VYHLÁŠENÍ 

DOTAČNÍCH 

PROGRAMŮ 

2019

str. 22

Slavnostní koncert 
k 100. výročí vzniku 

Československé 
republiky
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zpravodajství

Smlouva o  spolupráci – farmář-
ské trhy
Rada MČ schválila smlouvu o spolu-
práci při pořádání farmářských trhů 
na  náměstí Jiřího z  Poděbrad. Trhy 
provozuje od  počátku roku 2017 
městská část prostřednictvím své 
společnosti Správa zbytkového ma-
jetku MČ Praha 3, a. s. Cílem měst-
ské části je stanovení podmínek pro-
vozování farmářského tržiště tak, aby 
byl zachován jak stávající rozsah tr-
žiště a  prodejních dní, tak stávající 
kvalita nabízených služeb pro obča-
ny nejen Prahy 3 za dostupných ce-
nových podmínek. 

Záštita nad projektem
Rada městské části schválila záštitu 
místostarosty Davida Gregora nad 
projektem Informační patron pro se-
niory na MČ Praha 3, který probíhá 
od  září až do  konce ledna 2019. 
Hlavním cílem je prevence sociálního 
vyloučení seniorů v  důsledku nedo-
statku informací, podpora aktivního 
zapojení seniorů do  společnosti či 
vytváření míst, kde se budou různé 
generace potkávat.

Rada MČ Praha 3
10. 9. 2018

Zrušení poplatku za  restaurační 
zahrádky
RMČ schválila návrh úpravy obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. 
m. Prahy, o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude tak zru-
šen místní poplatek za  restaurační 
zahrádky. MČ se dlouhodobě snaží 
o podporu malých a středních podni-
katelů, oživení veřejného prostoru 
a podporu míst, která by umožňovala 
setkávání a posezení v kultivovaném 
prostředí.  

Navýšení kapacity – ZŠ Pražačka
Na jednání RMČ bylo z důvodu ros-
toucího počtu žáků na ZŠ Pražačka, 
Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 
schváleno navýšení kapacity základní 
školy z 335 žáků na 380 žáků a dále 
navýšení kapacity školní družiny ze 
119 žáků na 150 žáků.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
18. 9. 2018

Programy pro poskytnutí dotací
Na  jednání Zastupitelstva MČ bylo 
schváleno vyhlášení programů pro 
poskytnutí dotací z Dotačního fondu 
městské části Praha 3 na rok 2019, 
a  to pro oblast životního prostředí, 
volnočasových aktivit dětí a mládeže, 
tělovýchovy a sportu, sociální oblast 
a  zdravotnictví, oblast kultury a  ob-
last památkové péče. Podat žádost 
tak bude možné od 1. do 30. listopa-
du 2018. Informační seminář se 
uskuteční 17. a 18. října vždy od 17 
hodin na Havlíčkově náměstí 9.

Schválení bytových jednotek do 
privatizace
Zastupitelstvo městské části schváli-
lo do prodeje další bytové jednotky, 
a to v domech Ostromečská 5 a Je-
seniova 19, 23, 27, 29, 31, 33 a 35.

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 

Ošetřovatelský domov Praha 3 
Ošetřovatelský domov Praha 3 za-
hrnuje dvě zařízení, a to Domov pro 
seniory a zařízení pro odlehčovací 
služby. Obě vede od letošního led-
na ředitelka Alena Siegelová, která 
nám je představila v rozhovoru. 

Jaká je kapacita domova pro seni-
ory a jak se rozhoduje o přijetí?
V Domově pro seniory máme 94 lů-
žek, průměrný věk našich klientů je 
86 let. Snažíme se vyjít vstříc všem 
žadatelům, upřednostňujeme však 
seniory z Prahy 3. O přijetí rozhodu-
je sociální komise, které se účastní 
vedoucí sestra, sociální pracovnice, 
fyzioterapeut a ředitelka domova. 

Jaký je zájem o krátkodobé poby-
ty, tzv. odlehčovací službu? 
Pokud nás v současnosti osloví žada-
tel o odlehčovací službu, jsme 
schopni jeho žádosti vyhovět. Kapa-
cita je sedm lůžek. Řada žadatelů ale 
potřebuje pobytovou službu domo-
va se zvláštním režimem, kterou ne-
nabízíme. 

Jaké služby kromě ubytování a zá-
kladní zdravotní péče v  Domově 
poskytujete? Plánujete služby roz-
šiřovat nebo zavádět nové? 
Během letošního roku vzniklo oddě-
lení rehabilitace, kde pracují zkušení 
fyzioterapeuti a pracovníci pro akti-
vizaci. Tým rehabilitace v srpnu posí-
lila ergoterapeutka. Pravidelně 
k nám dochází praktická lékařka 
a uvítali bychom i pravidelnou spolu-
práci s geriatrem. Doufám, že se po-
daří uzavřít smlouvu s rehabilitačním 
lékařem, abychom fyzioterapii mohli 

vykazovat na zdravotní pojišťovny. 
Zavedli jsme doprovod k lékaři, ná-
kupy, kadeřnické a pedikérské služ-
by. Seniorům, kteří jsou ještě v domá-
cím prostředí, nabízíme možnost 
stravování. Oběd si u nás mohou 
koupit za 75 korun, a to nejen v  pra-
covní dny, ale rovněž o víkendu. 

Jak mohou senioři vyplnit volný 
čas v domově? 
Pravidelný program je opravdu pest-
rý, každý kdo má chuť se zapojit 
do skupinových aktivit, je vítán. Kaž-
dé dopoledne i odpoledne je minimál-
ně jeden program, který zahrnuje sku-
pinová cvičení s fyzioterapeutem, 
kreativní dílny, fi lmový klub, cestopi-
sy atd. Pravidelně pořádáme koncerty. 

O jaké činnosti je největší zájem? 
V současné době o účast na oslavách 
narozenin. Popřejeme oslavencům, 
kteří se v daném měsíci narodili, sní 
se dort, který připravují zaměstnanci 
zdejší kuchyně, ale především se 

hodně vzpomíná na vše dobré, co ži-
vot přinesl, zpívá se a leckdy dojde 
řada i na tanec. Velký zájem je o re-
habilitaci individuální i skupinovou, 
klienti se rádi vídají a každá společ-
ná aktivita je příležitostí k setkání. 

Spolupracujete kromě Prahy 3 
i s dalšími organizacemi? 
Radost mi dělá např. spolupráce 
s ADROU, právě připravujeme no-
minaci dobrovolníka z této organiza-
ce na cenu Dobrovolník roku 2018, 
kterou každoročně organizuje měst-
ská část. Dlouhodobá spolupráce 
s Mezi námi o.p.s. přináší radost 
a užitek seniorům i dětem. Tato orga-
nizace učí nenásilnou formou nej-
mladší generaci, že stáří je přiroze-
nou součástí života, snaží se podpořit 
mezigenerační vazby a dělají to srd-
cem. Senioři s dětmi tvoří, ale hlavně 
sdílejí čas, prostor a radost. Velmi 
krásná je spolupráce s Kompletním 
vzdělávacím servisem, který nám 
„ušil“ vzdělávání na míru, jsem vděč-

ná za spolupráci s fi rmou DOOSAN, 
která se rozhodla nás podpořit nejen 
fi nančně, ale společně jsme zorgani-
zovali Sportovní den.

Kde vidíte „rezervy“ v péči o seni-
ory?
V současné době se jeví, že je stále 
nedostatek domovů pro seniory se 
zvláštním režimem, kde je speciali-
zovaná péče zaměřená na seniory 
s demencí.

Máte za sebou devět měsíců ve ve-
dení domova. Co vidíte jako důle-
žité? 
Spousta práce se podařila, za což 
jsem vděčná svému týmu spolupra-
covníků. Velmi jim i touto cestou dě-
kuji za spolupráci. Pro mne je důleži-
té neztratit kontakt se seniory, kteří 
zde žijí, znát jejich potřeby. Vážím si 
práce všech, kteří se rozhodli praco-
vat v přímé péči a obětavě pečují o se-
niory. Ne každý by takovou práci do-
kázal dělat a je mým cílem, aby 
takovéto úsilí bylo ohodnoceno jak 
fi nančně, tak slovně. Byla bych ráda, 
aby pečovatelé, zdravotní sestry a dal-
ší odborný personál v přímé péči, 
měli vše, co potřebují pro svou práci 
včetně příjemného prostředí a všech 
pomůcek pro kvalitní a bezpečnou 
péči i z hlediska svého zdraví. 

Katka Maršálová

Ošetřovatelský domov Praha 3
Domov pro seniory Habrová 2654/2 
Odlehčovací služby Pod Lipami 
2570/44
tel.: 284 823 822
www.domovpraha3.cz 

Rada MČ Praha 3
29. 8. 2018

Dobově pojatá vernisáž zavedla návštěvníky 
do časů našich pradědů a prababiček a navodila 
atmosféru přelomových dní na sklonku Velké vál-
ky, kdy monarchie umírala a rodila se republika. 
Na programu byla jak hudební část s jazzovým 
kytaristou Liborem Šmoldasem, který zahrál 
skladby žižkovského rodáka Jaroslava Ježka, tak 
zážitková podívaná, kterou představovala netra-
dičně pojatá módní přehlídka. Ta pocházela z díl-
ny Pin up & Vintage Studia a představila uplynu-
lé století prostřednictvím módních stylů. 

Hosty vernisáže pozdravila zastupitelka Lucie 
Vítkovská (ODS) a zdůraznila: „Tento výstavní po-

čin tvoří pomyslný vrchol projektu Po stopách osmiček, 

který vznikl s cílem připomenout důležité, často pak 

přímo zlomové historické události, které se odehrály 

v letech končících osmičkou.“

Místostarosta Tomáš Mikeska (STAN) ve své 
úvodní řeči přivítal mnohé vzácné hosty, jmenovi-
tě například vnuka autora slavného Švejka Ri-
charda Haška a připomněl, že se právě rozbíhá 
rozsáhlá rekonstrukce budovy Vojenského muzea 
na Žižkově, která je s obdobím, které mapuje vý-
stava, nerozlučně spjata. „Věřím, že tato nutná opra-

va proběhne ve stanoveném termínu (2020), abychom 

v její nově zastřešené dvoraně mohli pořádat třeba žiž-

kovské bály,“ dodal s úsměvem.
Za špalírem čestné stráže, kterou zajišťovali pří-

slušníci Československé obce legionářské v dobo-
vých uniformách, se potom otevřely dveře výstav-
ního sálu a všichni se rázem vrátili o sto let 
nazpět, na Žižkov v období první republiky. Všech-
ny  generace návštěvníků si zde najdou to své, ale  
zaměření expozice je  zejména na Pražany a zvláště 
pak Žižkovany. Je koncipována tak, aby se v ní 
místní obyvatelé takříkajíc „našli“. Návštěvníci  
mohou mezi exponáty poznat na školních fotogra-

fi ích třeba svého dědečka, s hrdostí si připomenout 
žižkovské prvorepublikové stavby významné pro 
celou Prahu i stát, nebo se pobavit  nad prvním se-
šitovým vydáním Haškova Švejka. Autoři kladou 
důraz právě na běžný život, aniž by však ignorova-
li zásadní dějinné politické momenty doby. Doby, 
kdy hospodám vládli Jaroslav Hašek a Franta 
Sauer, zvedat činky učil Fridolín Hoyer a sáňkovat 
se mohlo i v ulici U Rajské zahrady. 

Najdete zde vystavené jak trojrozměrné před-
měty, tak i dobové fotografi e a úryvky z fi lmů 
o Žižkově. „K vidění je na 450 fotografií, k dispozici 

na výběr jsme jich měli ale dvakrát tolik. Také přináší-

me rozhovor s nejstarším žijícím Žižkovanem Eduar-

dem Markem (1917), jenž pamatuje první republiku, 

kam se chodilo do školy, kde kluci dělali lumpárny, jak 

vypadaly ulice… Zmíněny jsou rovněž okolnosti, jak se 

Žižkov stal součástí Velké Prahy, kteří starostové tu úřa-

dovali, jak se stavěl památník na Vítkově, jaká tu byla 

a je dobová architektura…“ říká Tereza Vlková. Ni-
koli jediným, ale podstatným smyslem výstavy je 
inspirovat se prvorepublikovou morálkou. 

„Skutečně jsme se pustili do pečlivého archivního 

bádání. Více než polovina věcí je zde  vystavena  po-

prvé, o mnohých se vůbec nevědělo, že ještě existují. Ar-

chiv hlavního města nám dovolil přístup i k nezpraco-

vaným fondům,“ dodává Jan Vlk.
Celá jedna kapitola je věnována Haškovi 

a Sauerovi. Žižkov se s nabytím svobody vypořá-
dal po svém, mnohdy svérázným způsobem. Uvi-
díme zde stržení Mariánského sloupu na Staro-
městském náměstí, iniciované právě Frantou 
Sauerem, který byl mylně vnímán jako symbol 
habsburské nadvlády.

Pobaví i recese „Bitva na Vítkově roku 1920“, 
kdy bylo výročí této slavné události husitské éry 
a Franta Sauer ho hodlal připomenout po svém. 

Posbíral chlapy z místních hospod, aby sehráli bit-
vu. Jenomže se mu předtím nezřízeně opili a do-
padlo to přesně naopak. Vyhráli křižáci a husité 
pádili dolů s kopce. Pak Zikmund s Žižkou usnuli 
v hospodě – jeden na stole, druhý pod ním. 

„Naše země prošla za sto let velkými změnami. Navr-

huji se občas pozastavit a nechat na sebe dýchnout his-

torii, příběh stavby, knihy nebo fi lmu. Ať už je tvořili 

lidé nebo instituce, jsou právě umělecká díla, publikace 

nebo fotografi e klíčem k pochopení příběhů Žižkovanů, 

bez kterých by Praha nikdy nebyla takovou, jakou ji 

známe dnes. Věřím, že prostřednictvím této výstavy ob-

jevíte některé z příběhů, prozkoumáte naši městskou 

část nebo objevíte některou z mnoha zajímavostí z histo-

rie vzniku Československa,“ vyslovil jako pozvánku 
k návštěvě výstavy starosta Alexander Bellu.

Výstava vznikla za fi nanční  podpory Magistrá-
tu hl. m. Prahy. Výstava se koná 7. 9.–30. 11. 
2018 – Atrium, Praha 3, Čajkovského 12/12a 

Jan Dvořák

Ošetřovatelský domov podporují i soukromé fi rmy. Společnost Doosan věnovala peníze 

a připravila sportovní den.

1918 Žižkov „My, národ československý…“

Tereza Vlková (*1986) vystudovala na  FFUK 

obory historie a archivnictví. Po škole se věnova-

la tlumočení a překladům, nyní se naplno věnuje 

přednáškové činnosti a tvorbě výstavních scéná-

řů spolu s publikační činností. Zaměřuje se na cír-

kevní stavby na Žižkově a v tuto chvíli na výstavu 

o první republice v Atriu.

Jan Vlk (*1960) studoval na  FFUK obor histo-

rie, pracoval v historickém ústavu Akademie věd, 

Muzeu hlavního města Prahy, Vojenském muzeu. 

V současnosti je historikem na volné noze a kroni-

kářem městské části Praha 3. Na kontě má pub-

likace o Praze (Dějiny Prahy I., II.) nebo sakrálních 

stavbách (Církevní památky v Praze 3).
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Předvolební debata lídrů
Osm lídrů politických subjektů, které kandidují v říjnových komunálních volbách 
do Zastupitelstva Prahy 3, přijalo pozvání na předvolební debatu v hotelu Olšanka, kterou 
zorganizovala agentura Agora CE. 

V zaplněné konferenční 
místnosti se účastníkům 
postupně představili kan-
didáti na starostu: součas-

ný starosta Alexander Bellu z ODS 
za koalici se Svobodnými a KDU-
-ČSL, Pavel Ambrož z KSČM, 
za SPD Tomio Okamury Petr Bed-
nář, Robert Grill za ČSSD, Jiří Ptá-

ček jako kandidát TOP 09, STAN 
a Ž(n)S, Štěpán Štrébl za Piráty, 
Petr Venhoda z hnutí ANO a Ondřej 
Rut za Zelené.

Moderátor Petr Honzejk, komen-
tátor Hospodářských novin, nejprve 
připomenul velké změny, které se 
ve složení koalice v tomto volebním 
období na Trojce odehrály hned dva-
krát. Účastníci měli minutu na před-
stavení své osoby a priorit, se který-

mi jdou do voleb. Nejčastěji byly 
zmiňovány bezpečnost, péče o seni-
ory, školství, podpora bydlení pro 
mladé rodiny, opravené silnice. Pirá-
ti kladli důraz na transparentnost 
a zveřejňování smluv, Zelení na vý-
sadbu stromů. Debata se následně 
věnovala tematickým okruhům, kte-
rými byly doprava, budoucnost ná-

kladového nádraží a bytová politika 
městské části. Rozdílné politické ná-
zory byly zřetelné právě u problema-
tiky nakládání s bytovým fondem. 
Zatímco například komunisté by 
chtěli pozastavit privatizaci a zlevnit 
nájemné u obecních bytů, občanští 
demokraté jsou pro vyjednávání 
s developery o převodu nových bytů 

do majetku městské části a pro při-
dělování bytů pomocným profesím. 
Podle TOP 09 je třeba zrenovovat 
300 neobsazených bytů, které má 
Praha 3 volných, Zelení jako svůj 
vzor vidí Vídeň, kde je 40 % bytové-
ho fondu města. 

V otázce dopravních staveb se 
kandidáti shodli na tom, že Praha 3 

má malé pravomoci ovlivnit jednání 
a postup hlavního města a TSK, kte-
rá většinu oprav a staveb řídí a při-
pravuje, ale je třeba zajistit lepší in-
formovanost. Na druhou stranu 
Alexander Bellu připomněl, že se 
tlakem na hlavní město podařilo vrá-
tit územní rezervu pro metro D zpět 
do připravovaného metropolitního 

plánu. Mluvilo se o systému parko-
vání, například ODS by byla pro za-
vedení jednotné parkovací zóny, jiní 
by parkování řešili výstavbou P+R, 
TOP 09 chce opravit a zprovoznit 
podzemní garáže na Vinohradské. 
V případě nákladového nádraží lídři 
považují za podstatné komunikovat 
s developery, zanalyzovat potřeby 

městské části a prosadit chybějící 
služby, jako je škola nebo školka. 

Kandidáti měli příležitost zeptat 
se sebe navzájem na to, co je zajímá, 
následně se mohla dotazovat veřej-
nost. Tak se například hledal pro-
gram ANO, který lidé nemohli najít 
na webu, ale lídr Venhoda je na mo-
bilu ujišťoval, že stránky fungují. 

Diskuze kandidátů proběhla korekt-
ně v příjemné atmosféře, lidé se zá-
jmem naslouchali a některé názory 
ocenili potleskem. Celý záznam de-
baty bude možné zhlédnout na You-
tube kanálu organizace Agora CE. 

Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

zpravodajství

Debatovali (zleva): Pavel Ambrož (KSČM), Alexander Bellu (ODS), Petr Bednář (SPD), Robert Grill (ČSSD), Jiří Ptáček (TOP 09-STAN-ŽNS), Ondřej Rut (Zelení), Štěpán Štrébl (Piráti) a Petr 

Venhoda (ANO)

Diskusi moderoval komentátor 

Hospodářských novin Petr Honzejk

Vážení spoluobčané,

právě držíte v ruce poslední před-

volební číslo našich Radničních novin. 

Nejdříve k tomu, co se v naší městské 

části děje. Psali jste mně i celé Radě 

Prahy 3 mnoho dopisů a emailů, aby-

chom něco udělali s nehezkým pod-

chodem u Alberta mezi ulicemi Tábo-

ritská a Ondříčkova.

Nechal jsem proto ve spolupráci 

s kolegou Holečkem celou oblast vy-

čistit, nově nahodit opadané zdi, 

spravit strop a  konečně vyčistit 

ohyzdná graffi ti a zdi natřít antigraffi ti 

nátěrem, takže sprejeři nebudou mít 

možnost čisté zdi zase zničit. Za vaše 

podněty jsme moc rádi a pokud bu-

dete mít cokoliv, co může radnice 

ve vašem okolí vyřešit, neváhejte nás 

kontaktovat. 

Nyní zpět k  volbám. Dovolte mi 

požádat vás, abyste k nim přišli. Je to 

velmi důležité, protože tím rozhodne-

te o osudu naší městské části nejen 

na příští 4 roky, ale i na  roky další. 

Čeká nás mimo jiné realizace mnoha 

dlouhodobých projektů, jako je vý-

stavba nové čtvrti na  Nákladovém 

nádraží Žižkov nebo metra D. 

Volbami se završí čtyři roky, po kte-

ré jsme měli já i celá rada tu čest pra-

covat pro vás na žižkovské radnici. Ať 

už jako místostarosta, tak od letošního 

června coby starosta, jsem se vždy 

snažil, aby naše radnice byla úřad, 

který občanům nepřekáží v jejich živo-

tech, ale zároveň úřad, na  který se 

občané mohou v těžkých časech spo-

lehnout, že jim podá pomocnou ruku 

a dobře pomůže. Chtěl bych tedy tím-

to celému našemu týmu a všem koa-

ličním partnerům poděkovat.

Šlo nám vždy o  to, aby v  naší 

městské části panovala stabilita 

a řád, a ne chaos a anarchie. O tom 

ale rozhodnete 5. a 6. října vy. Přeji 

vám šťastnou ruku u voleb. 

Sloupek starosty
Alexandera Bellu
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zpravodajství

Jak jsme na Trojce investovali v uplynulém 
volebním období 
S jistou nadsázkou lze konstatovat, že Trojka zažila v uplynulém volebním období investiční 
boom. Městská část v letech 2014–2018 zrealizovala okolo stovky investičních projektů. Investovalo 
se převážně do revitalizace bytového fondu, základních a mateřských škol ve správě městské části, 
ale i do sportovišť či kulturních objektů.  

Mít gesci investic byla pro 

mne osobně obrovská vý-

zva. Za ty 4 roky jsem ře-

šil mnoho problémů 

a starostí, a proto bych chtěl poděkovat 

týmu Odboru technické správy a investic 

za profesionální podporu. Hnán touhou 

dělat Prahu 3 lepší jsem se snažil, aby se 

pro občany Prahy 3 udělalo v tak krátké 

době co nejvíce. Mrzí mne věci, které 

jsem nestihl dokončit, ale bohužel v tak 

krátkém období, jako jsou čtyři volební 

roky, se zákony České republiky víc prostě 

nešlo. Na druhou stranu jsem hrdý 

na mnoho projektů, které se i přes mnoho 

problémů dokončit podařilo,“ říká 
na úvod místostarosta Ivan Holeček 
(ČSSD). Výčet investičních akcí při-
nášíme v tabulce, ale připomeňme si 
některé významnější projekty. V roce 
2014 byla soustředěna pozornost 
na MŠ Vozová, zde proběhla výmě-
na oken, a MŠ nám. Jiřího z Lobko-

vic, která dostala kromě nových 
oken i zateplený plášť. V MŠ Jeseni-
ova 304 došlo k modernizaci techno-
logie stravovacího zařízení. V jeslích 
Roháčova 38a proběhla celková re-
konstrukce včetně zateplení pláště 
budovy. Pozornost byla věnována 
i základním školám, například ZŠ 
Cimburkova prošla rekonstrukcí 
a byla nově vybavena. V ZŠ nám. Ji-
řího z Poděbrad došlo k výměně 
oken uliční fasády. Nezapomínalo se 
ani na investice do veřejného sekto-
ru, zmínit můžeme úpravu veřejné 
cesty v lokalitě Pražačka, dopravně 
bezpečnostní úpravou prošla i kři-
žovatka Lupáčova-Chelčického.

Investice do základních škol po-
kračovaly i v roce 2015. ZŠ Chmelni-
ce dostává rekonstruované venkovní 
víceúčelové hřiště, ZŠ Chelčického 
prošla první  etapou zateplení 
a opravou střechy. V ZŠ Žerotínova 

došlo k rekonstrukci kuchyňské čás-
ti včetně pořízení nové moderní 
technologie. Nová mateřská ško-
la včetně kompletního vybavení se 
stala součástí ZŠ V Zahrádkách 
a MŠ Vlkova byla rozšířena o dvě tří-
dy včetně vybavení. Veřejný prostor 
ozdobilo nové stromořadí a proběh-
la stabilizace části jihovýchodních 
svahů na Parukářce, zbudování no-
vých cest, rekonstrukce oplocení 
a nový přístup do areálu Ulita 
Na Balkáně. Sportovní areál Pražač-
ka vylepšila přístavba dětského ba-
zénu včetně zázemí.

Investiční aktivita nepolevila ani 
v roce 2016 a její zaměření bylo po-
dobné jako v letech předcházejících. 
Tedy prioritně investice do škol, 
zmiňme kupříkladu ZŠ Jeseniova, 
která dostala novou zastřešenou 
sprinterskou dráhu, ZŠ a MŠ Chel-
čického prošla II. etapou rekon-

strukce střech a zateplení pláště. Po-
zornosti neušla ani oblast  sociálních 
služeb, kde se investovalo do DPS 
Roháčova 24, 26, zde proběhla opra-
va bytových jednotek i nebytových 
prostor. Z veřejného sektoru jmenuj-
me třeba instalaci parkového vodo-
vodu na Parukářce, nebo úpravu 
a vybavení grilovacího stanoviště 
tamtéž. Za zmínku jistě stojí i zbu-
dování nového přístupu na cyklo-
stezku z ulice Pod Vítkovem.

Rok 2017 je charakterizován ze-
jména investicemi do revitalizace by-
tových domů v ulicích Buková, Boři-
vojova, Jeseniova, Ostromečská, 
Českobratrská, Rokycanova a Sabi-
nova. Ze školských zařízení je mož-
no upozornit na zajímavý pro-
jekt solné jeskyně včetně vybavení 
v ZŠ nám. J. z Poděbrad, rekon-
strukce sociálního zařízení proběhla 
v ZŠ Žerotínova, nám. Jiřího z Lob-

kovic a nám. Jiřího z Poděbrad. 
V ZŠ Chelčického se investovalo 
do výstavby výtahu a rekonstrukce 
bezbariérových WC. 

V letošním roce  pak nadále po-
kračují investice do bytového fondu, 
zahájena je rekonstrukce v Roháčově 
ulici a návštěvníci sportovního areálu 
Pražačka mají od 1. června k dispozi-
ci zbrusu nový venkovní bazén.

„Aktuálním úspěchem je přislíbená 

dotace 50 milionů na opravy bytů,“ uvá-
dí místostarosta Ivan Holeček. Pro 
potřeby Úřadu městské části Praha 3 
byl uveden do provozu zrekonstruo-
vaný objekt v Lipanské 7. Nejvý-
znamnější akcí je dostavba mateřské 
školy Buková, která by měla být ho-
tova ještě v letošním roce. S uvede-
ním do provozu se počítá v roce 
2019. 

-red-

Akce 2014 – dokončené
Jesle Roháčova 38a – rekonstrukce a zateplení pláště objektu
Koněvova 184 – rekonstrukce 1NP na prodejnu potravin
Úprava veřejné cesty – lokalita Pražačka
Dokončení dlouhodobé akce „Výstavba podzemních kontejnerů na území Prahy 3“
MŠ Vozová – dokončení výměny oken mateřské školy
MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – zateplení pláště budovy a výměna oken
MŠ Jeseniova 204 – modernizace technologie stravovacího zařízení
ZŠ Cimburkova – rekonstrukce objektu pro potřeby ZŠ, včetně vybavení
ZŠ Lupáčova – výstavba lapolu
Dopravně bezpečnostní úpravy křižovatky Lupáčova, Chelčického
ZŠ nám. J. z Poděbrad – výměna oken uliční fasády
Revitalizace parku Havlíčkovo nám.
Rekonstrukce nebytového prostoru 1NP pro potřeby Informačního centra Prahy 3, Milešovská 1
Energetické úpravy pro úsporu energií EPC ve vybraných objektech (s odloženými splátkami)
Rekonstrukce bytů a nebytových prostor v majetku MČ

Akce 2015 – dokončené
Parukářka – výsadba stromořadí a stabilizace části jihovýchodních svahů
DH Balkán – zbudování nových cest, rek. oplocení, nový přístup do areálu ULITA
ZŠ Chmelnice – rekonstrukce venkovního víceúčelového hřiště
ZŠ Chelčického – I. Etapa zateplení a rekonstrukce střechy
ZŠ Žerotínova – rekonstrukce kuchyně, včetně pořízení nových technologií a vybavení
ZŠ V Zahrádkách – výstavba MŠ, včetně vybavení
ZŠ Jeseniova – sanace suterénu, oprava kanalizace
Integrační centrum – rekonstrukce kotelny a rozvodů vody
MŠ Vlkova – rozšíření mateřské školy o 2 třídy, včetně vybavení 
ZŠ nám. J. z Lobkovic – oprava části oplocení
SARA Pražačka – přístavba dětského bazénu, včetně zázemí
Výstavba nového hřiště pro teenagery – Habrová
Poliklinika Vinohradská – oprava 6. patra polikliniky
Za Žižkovskou vozovnou – rekonstrukce nebytového prostoru vč. vybavení pro potřeby Kulturního centra a MK
Přístup na cyklostezku z ulice Lukášova
Rekonstrukce bytů a nebytových prostor v majetku MČ

Akce 2016 – dokončené
DPS Roháčova 24,26 – opravy bytových jednotek č. 55,101,108,135
Výsadba stromořadí v lokalitě ulice Jeseniova
MŠ Na Vrcholu – rekonstrukce oplocení
Husitská 7 – vyklizení a zabezpečení objektu
Fitness hřiště v ul. Pod Lipami
Fitness hřiště v parku Židovské Pece
Úprava okolí areálu „Biatlon“
Vybudování park. vodovodu, gril. míst, psího hřiště a úpr. DH III. Parukářka
DPS Roháčova – stavební úpravy nebytových prostor
Seifertova – klimatizace v hale 1NP
ZŠ K Lučinám – rozšíření jídelny
MŠ n. J. z Lobkovic – úprava zahrady, včetně herních prvků a oplocení
MŠ Vozová – rekonstrukce rozvodů vody
ZŠ Perunova – modernizace osvětlovací soustavy
Integrační centrum – výměna technologie jídelního výtahu
SARA Pražačka – rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště
ZŠ K Lučinám – rekonstrukce zpevněné plochy přístupu do areálu ZŠ
ZŠ Jeseniova – výstavba sprintérské dráhy se zastřešením
ZŠ Pražačka – sanace a hydroizolace části objektu
ZŠ a MŠ Chelčického – rekonstrukce střechy vč. zateplení II et.

MŠ Jeseniova 4,6 – rekonstrukce oken dvorní fasády
Poliklinika Vinohradská –  oprava 4. a 5. patra a úpravy ordinace v přízemí
Přístup na cyklostezku z ulice Pod Vítkovem
Radnice – oprava soc. zařízení 
Integrační centrum – oprava terasy
ZŠ V Zahrádkách – výstavba objektu pro družinu
Rekonstrukce bytů a nebytových prostor v majetku MČ 

Akce 2017 – dokončené
Rozšíření informačního centra Prahy 3, Milešovská 1 o suterénní prostory, včetně vybavení
SARAP – stavební úpravy, fi tness a zázemí
OŠD Pod Lipami – rekonstrukce soc. zařízení
Stadion Viktoria Žižkov – nutné opravy ve sportovním areálu 
Buková 16,18,20,22,24 – rekonstrukce bytových domů
ZŠ nám. J. z Poděbrad – vestavba solné jeskyně, včetně vybavení
Rekonstrukce bytového domu Bořivojova 27, vč. přípojky vody
Jeseniova 15,17,19,23,25 – rekonstrukce bytových domů
Jeseniova 27,29,31,33,35 – rekonstrukce bytových domů
Jeseniova 37,39,41,Ostromečská 3,5 – rekonstrukce bytových domů
ZŠ V Zahrádkách – rek. kuchyně a jídelny, včetně vybavení, vestavba sauny a rek. učeben, včetně vybavení
ZŠ  Žerotínova – výměna oken v celé budově školy
ZŠ Perunova – rekonstrukce oken v celé budově školy
ZŠ Žerotínova – rekonstrukce soc. zařízení
ZŠ nám. J. z Lobkovic – rekonstrukce soc. zařízení
ZŠ nám. J. z Poděbrad – rekonstrukce soc. zařízení
ZŠ Perunova – sanace vlhkosti suterénu
Rozšíření kamerového systému o 3 stanoviště
Lipanská 7 – rekonstrukce objektu pro potřeby radnice, včetně vybavení
Českobratrská, Rokycanova, Sabinova – rekonstrukce bytových domů
ZŠ Vlkova – havarijní oprava balustrád
oprava oplocení zahrádkářské kolonie Balkán
ZŠ Chelčického – výstavba výtahu, včetně rekonstrukce bezbariérových WC
MŠ Libická – výměna technologie jídelních výtahů
MŠ Sudoměřská – rekonstrukce dětské hřiště vč. oplocení
Rekonstrukce bytů a nebytových prostor v majetku MČ

Akce 2018 – dokončené
Předškolní zařízení Třebešín – stavební úpravy
MŠ Pražačka a Sudoměřská – rozšíření soc. zařízení
Předškolní zařízení Třebešín – vybavení interiéru 
ZŠ K Lučinám – rek. SZ zahrady
ŽDJC – sanace a odvětrání prostor zázemí divadla
SARA Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 rekonstrukce venkovního bazénu
ZŠ Chmelnice – revitalizace části zahrady
Lipanská 9-11 oprava dvorních fasád
ZŠ Pražačka – rekonstrukce střechy
Rekonstrukce stoupaček Kubelíkova 60-66
Rekonstrukce bytů a nebytových prostor v majetku MČ

Akce 2018 – v realizaci
Roháčova 34-44 – revitalizace panelového domu
Doplnění kamery v rámci kamerového systému v ulici Husitská
Vinohradská poliklinika – rekonstrukce dalších dvou podlaží
MŠ Buková – rekonstrukce objektu
ZŠ Chmelnice – výstavba výtahu – druhá bezbarieová škola na území Prahy 3
Roháčova 46-48, Ostromečská 7-9 – revitalizace panelového domu
Rekonstrukce bytů a nebytových prostor v majetku MČ
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Turnaj starších přípravek na Viktorce
V rámci oslav 115. výročí založení fotbalového klubu Viktoria Žižkov proběhl 8. září na místním 
stadionu turnaj starších přípravek za účasti šesti klubů z celé republiky.

Před úvodním výkopem 
pozdravili mladé fotbalisty 
zástupci městské části, která 
se na přípravě turnaje podí-

lela, Irena Ropková (ČSSD), která 
popřála týmům, ať se jim turnaj vy-
daří a vyhraje ten nejlepší, a Mojmír 
Mikuláš (Svobodní), který tu sám 
osm let hrával.  

Statutární ředitel klubu Jiří Rýva 
poté poděkoval zástupcům MČ 
za podporu, vyjádřil naději, že uvi-

díme co nejlepší výkony, a turnaj 
zahájil.

Do bojů o celkové vítězství vstou-
pilo celkem 6 mužstev starších pří-
pravek (ročník narození 2009), Vik-
toria Žižkov, Slovan Liberec, Dukla 
Praha, MFK Vítkovice, SFC Opava 
a FC Jihlava. Hrálo se systémem 
každý s každým.

Podpořit  malé sportovce a podí-
vat se na budoucí fotbalové naděje 
přišlo v krásném počasí mnoho rodi-

čů a kamarádů, kteří vytvořili na sta-
dionu tu pravou diváckou atmosféru 
a hnali své týmy neustále do útoku. 
Viděli jsme spoustu vydařených 
akcí, ze kterých padalo i mnoho 
nádherných gólů. Turnaj se tak stal 
další úspěšnou akcí spojenou s osla-
vami 115. výročí založení Viktorie 
Žižkov.

Prvenství si spolu s pohárem od-
vezli do Liberce mladí hráči Slova-
nu, kteří turnaj zcela ovládli a ani 

jednou neprohráli. Následováni byli 
vítkovickými fotbalisty a na třetím 
místě skončila starší přípravka 
z Opavy. Domácí Viktoria Žižkov 
pod vedením trenéra Marka Papírní-
ka a asistentů Tomáše Fojtka, Marti-
na Mrukwii a Jany Andělové obsadi-
la čtvrtou příčku, pátá byla Vysočina 
Jihlava a za ní kluci z Dukly Praha. 

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlá-
šen Jakub Čížek z Vítkovic, nejlep-
ším brankářem Ondra Šnýdl z Li-
berce a cenu za nejlepšího střelce 
získal až po penaltovém rozuzlení 
s osmi zásahy Libor Petr taktéž z li-
bereckého Slovanu. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

U Cimrmanů mají opravené šatny
Herci Divadla Járy Cimrmana za-
hájili novou divadelní sezonu 
ve  zrekonstruovaných šatnách. 
Úpravy o prázdninách na své ná-
klady zrealizovala městská část, 
která je zřizovatelem divadla. 

Během dvou měsíců se podařilo zajis-
tit kompletní odvlhčení a odvětrání 
suterénu, kde jsou umístěny dvě he-
recké šatny, archiv divadla, kancelář 
a sklad kostýmů. Nově zde byla insta-
lována vzduchotechnika, veškeré zdi 
osekány, nově omítnuty a vymalová-
ny. Navíc byla vyklizena sutí zasypaná 
místnost za prostorem divadelního ar-
chivu. Pokud dojde k úpravám podla-
hy a zdí, získá divadlo další skladový 
prostor. „Již delší dobu jsem si byl vědom, 

že herecké zázemí divadla potřebuje not-

nou rekonstrukci. Jsem proto rád, že se 

opravy, do nichž městská část investovala 

3,5 milionu korun, zrealizovaly ještě 

za mého působení na radnici,“ uvedl mís-
tostarosta Ivan Holeček (ČSSD), 
do jehož gesce investice spadají.

Herecké šatny slouží nejen Divadlu 
Járy Cimrmana, ale i dalším třem do-
mácím souborům – Divadlu AQUA-
LUNG, 3D Company a Cimrman En-

glish � eatre. Dále pak pravidelně 
hostujícímu souboru Divadla A. Dvo-
řáka z Příbrami a samozřejmě i všem 
ostatním hostujícím divadelním sou-
borům. „Denně se v nich pohybuje mno-

ho lidí, ve skříních a v kójích jsou uloženy 

kostýmy a rekvizity, takže tuto úpravu jsme 

my i soubory velmi uvítali,“ říká ředitel-
ka divadla Jana Rumlenová.

V nové sezoně 2018/2019 se ode-
hraje kromě pravidelného repertoáru 
několik premiér. Již v září Divadlo 
AQUALUNG uvedlo premiérově 
Maškarádu Terryho Pratchetta, 
19. 11. uvede Divadlo A. Dvořáka Pří-
bram v pražské premiéře Maryšu 
bratří Mrštíků a 28. 11. také v pražské 
premiéře Dámu na kolejích V. Blažka 
a L. Rychmana. Od 6. do 8. 11. se 
uskuteční další ročník přehlídky mi-
mopražských divadel Žižkovská šta-
ce. Tentokrát se na štaci zastaví Klic-
perovo divadlo Hradec Králové 
s inscenacemi Kočičí hra, Asanace 
a Vincenc. „Těšit se diváci mohou také 

na všechny inscenace Divadla Járy Ci-

mrmana. Stále hrajeme průměrně tři-

náct představení v měsíci,“ říká ředitel-
ka divadla.  

 Katka Maršálová

zpravodajství

Vítěze odměnil Mojmír Mikuláš

Účastníky turnaje pozdravila Irena Ropková spolu s Mojmírem Mikulášem a Jiřím Rývou

Divadlo AQUALUNG v září uvedlo premiéru Maškarády od Terryho Prachetta

 Foto Věra Dědková 

Luštitelé křížovek se sešli v Atriu

Společenské odpoledne v Atriu bylo 
příjemným zakončením 2. ročníku 
křížovkářské soutěže pro seniory, 
kterou pořádala městská část pod 
názvem Luštíme s Prahou 3. Na po-
zvání místostarosty Davida Gregora 
(ČSSD) přišlo do Atria téměř sto se-
niorů, kteří úspěšně vyluštili tajenky 
všech dvanácti křížovek. Ty si soutě-
žící mohli postupně každý týden vy-
zvedávat v Informačním centru 
nebo na radnici. Pro seniory byl při-
praven kulturní program. Zhlédli ta-
neční vystoupení scénického tance, 
poslechli si úžasné vystoupení 
mladého klavíristy Pavola Praženicy, 
studenta Gymnázia a hudební školy 

hl. m. Prahy, a potěšilo je i vystoupe-
ní nejmenších z dětské skupiny Pale-
ček. Senioři, kteří odevzdali správně 
vyřešené tajenky, se zúčastnili loso-
vání o ceny. Jako hlavní cenu měst-
ská část věnovala pobyt v lázních 
Toušeň pro dvě osoby s procedura-
mi. Šťastnou výherkyní se stala paní 
Anna Kunešová. Vylosováni byli 
i další výherci na prvních třech mís-
tech, kteří obdrželi dárkové balíčky 
a vstupenku do ZOO. S prázdnou 
neodešel nikdo z luštitelů, městská 
část všem věnovala balíčky s dobro-
tami a na závěr akce je pozvala 
na malé občerstvení. 

Text a foto Katka Maršálová

Informační patron 
pro seniory
Organizace Duhový tandem rozjíždí 
na Trojce projekt Informační patron, 
který je zaměřen na poskytování in-
formací seniorům a především jejich 
zapojení do společnosti. Duhový tan-
dem mapuje místa, která jsou „přátel-
ská k seniorům“, a to jak v komerční 
či neziskové sféře. Senioři v Praze 
mají k dispozici celou řadu komunit-
ních center, nabídek neziskových or-
ganizací, nadací, ale i jiných institucí, 
které poskytují slevy či jiné formy 
podpory. Možností a nabídek je ne-
spočet, senioři ale nejsou o všech akti-
vitách dostatečně efektivně informo-
váni. „Domníváme se, že pro seniory je 

náročné využít všechny moderní prostřed-

ky k tomu, aby se dozvěděli vhodné infor-

mace efektivně a srozumitelně. Pro sou-

časnou generaci seniorů je nejefektivnějším 

nástrojem osobní kontakt, senioři důvěřu-

jí institucím a veřejným prostorům,“ říká 
Tereza Komárková.

Duhový tandem bude tato kon-
taktní místa v rámci projektu zřizovat 
a spravovat. Patronem se může stát 
konkrétní již existující místo, které je 
seniorům blízké: knihovny, úřady 
městských částí, nemocnice, infor-
mační centra, neziskové organizace, 
kavárny, trafi ky, kadeřnictví apod. 
Tyto vybrané spolupracující organi-
zace a instituce pak budou viditelně 
označeny a budou dále prezentovány 
jako „patron“ informací pro klienty. 
V Praze 3 nad projektem převzal 
záštitu místostarosta David Gregor 
(ČSSD). Smyslem informačních pat-
ronů je hlavně prevence sociálního 
vyloučení seniorů, rozvoj komunity, 
jejího života a vytváření míst, kde se 
budou různé generace potkávat. 

-red-

Výherkyně pojede do Lázní Toušeň
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Jaká má být nová podoba Žižkova 
náměstí? 
Neutěšený stav Žižkova náměstí, jehož třetí terasa je již v havarijním stavu, byl impulsem 
k zadání studií na revitalizaci náměstí. Názor na dva odlišné návrhy bude mít možnost vyjádřit 
i veřejnost. 

Zvlněná dlažba, rozpraskané 
chodníky, zeleň. To vše by 
mělo projít komplexní re-
konstrukcí. Součástí zadání 

bylo navrhnout koncept obnovy tak, 
aby park mohl být obnovován v jed-
notlivých na sebe navazujících eta-
pách. Praha 3 má aktuálně k dispo-
zici dvě studie. Jedna je od 
architektonického studia Flera a je-
jím autorem je Ferdinand Lefl ler. 
Druhá z Atelieru zahradní a kraji-
nářské architektury Zdeňka Sendle-
ra. S návrhy se již seznámil Výbor 
pro územní rozvoj a komise životní-
ho prostředí Prahy 3. Veřejné projed-
nání se plánuje na leden příštího 

roku. Do té doby je možné si obě 
studie prostudovat na webových 
stránkách městské části. 

Oba návrhy se liší svým pojetím. 
Sendlerův ateliér vychází a respek-
tuje historii náměstí, které bylo zalo-
ženo roku 1904. Flera se rozhodla 
pro moderní pojetí. „Stávající kompo-

zice je reminiscencí předválečné podoby 

parku, která během války zanikla. Roz-

hodli jsme se pro novou a moderní podo-

bu parku, která bude lépe refl ektovat po-

žadavky současných návštěvníků 

náměstí,“ vysvětluje studie ateliéru 
Flera. Nejvýraznějším prvkem návr-
hu je nová diagonála protínající 
park ze severozápadu na jihový-

chod, na kterou jsou „navěšeny“ dal-
ší prvky – vodní kanál, kiosek, po-
bytový trávník, venkovní galerie. 
Návrh zlepšuje přístupnost do par-
ku od Olšanského náměstí. Cesta je 
v návrhu lemována betonovými zíd-
kami podél schodišť s tabulovým ná-
těrem, na které je možno kreslit 
a rozvíjet tak kreativitu. Společen-
ským centrem parku by byl kiosek 
na první terase. Návrh propojuje ná-
městí s budovou školy. 

Sendlerův návrh je naopak poku-
sem o spojení a vyvážení historické-
ho odkazu a soudobých nároků 
na užívání veřejného prostoru s cí-
lem vytvoření kultivovaného, poci-

tově bezpečného a příjemného pro-
storu bez zbytečných, povrchních, 
době poplatných prvků. „Snažíme se 

o vystižení historického vývoje soudobou 

moderní formou,“ uvádí studie, která 
se zaměřuje spíš na vylepšení materi-
álů, doplnění trávníků, laviček 

i WC, než na změnu charakteru ná-
městí.  Oběma návrhům ve studiích 
předcházel dendrologický i historic-
ký průzkum, ze kterého se mimo 
jiné můžeme dočíst, jak náměstí mě-
nilo během let svůj název. 

 Katka Maršálová

zpravodajství

Čistá Trojka i Antigraffi ti dělají Prahu 3 hezčí 
Dva klíčové programy zásadním 
způsobem přispívají ke zlepšení 
prostředí Prahy 3 a jejího vzhledu. 
Je to služba Čistá Trojka a program 
Antigraffi ti, díky němuž se během 
tohoto roku podařilo vyčistit a vrátit 
normální vzhled 16 000 m2 po-
sprejovaných zdí.

Od začátku roku 2018 bylo v pa-
mátkové zóně vyčištěno 504 domů 
a 81 jich bylo vyčištěno opakovaně. 
Dalších 61 domů, kterým se vrátila 
čistá fasáda, se nachází v ochran-
ném pásmu památkové rezervace. 
Čištění probíhá na náklady městské 

části na základě smluv, které s Pra-
hou 3 uzavírají majitelé domů. Pra-
covníci antigraffi  ti týmu jsou vyba-
veni speciálními vozidly s tlakovou 
myčkou, parním čističem a speciál-
ní chemií. Výsledek jejich práce je 
v ulicích Prahy 3 viditelný na první 
pohled. Jenom za srpen zvládli přes 
60 domů. 

Služba Čistá Trojka slouží obyva-
telům Prahy 3 jako jeden z nástrojů 
pro udržování pořádku a čistoty. 
Za dobu její dvouapůlleté existence 
bylo nahlášeno a vyřešeno šest a půl 
tisíce problémů, které se týkají nepo-
řádku v ulicích, černých skládek, 

i psích výkalů na chodnících. Služ-
ba, kterou tvoří dispečer a dvoučlen-
ný tým pohotovostního vozidla, si 
našla v řadách obyvatel Prahy 3 své 
příznivce a významně přispěla 
ke zlepšení životního prostředí. Na-
prostá většina oznámení je totiž vy-
řešena do 24 hodin. Kromě webové-
ho formuláře, kam lidé mohou hlásit 
své podněty, nebo telefonických 
kontaktů, si lidé oblíbili i uživatel-
sky velmi příjemnou aplikaci, kterou 
si mohou stáhnout do mobilních te-
lefonů. Více na www.cistatrojka.cz. 

 -red-

Náměstí využije dešťovou vodu 
Kostnické náměstí bude po revita-
lizaci nejen příjemnějším místem 
pro obyvatele Prahy 3, ale také pro 
vzrostlé stromy a rostliny v záho-
nech. Díky novému systému hos-
podaření s dešťovou vodou, které 
umožní zabudovaná retenční ná-
drž a další opatření, začíná již dnes 
městská část řešit možné budoucí 
problémy sucha. 

Projekt úpravy náměstí se mimo jiné 
zaměřil na to, jak zadržet a využít co 
nejvíce vody, která spadne během 
deště. „Zlepší se tím mikroklima náměstí, 

ušetříme pitnou vodu a zmírní se případ-

né následky intenzivních průtrží,“ vy-
světluje místostarosta pro životní pro-
stření Jan Materna (TOP 09) přínos 
nových opatření. Pod povrchem ná-
městí, konkrétně pod budoucí dřevě-
nou terasou kavárenského stánku, je 
nově zabudovaná akumulační nádrž 
na 6,5 m3 vody, do které bude svedena 
dešťová voda. Z nádrže povedou roz-

vody do vodních zásuvek pro zálivku 
rostlin a stromů na náměstí, a také do 
kavárenského stánku, kde se užitková 
voda využije pro splachování toalet. 
Teprve při nedostatku dešťové vody 
se bude nádrž napouštět pitnou vo-
dou. Díky mlatovým povrchům, zá-
honům i vegetaci na střeše objektů se 
výrazně zmenší objem vody, která od-
tékal do kanalizace a naopak se vsák-
ne do země. To prospěje i pěti vzrost-
lým stromům, které navzdory stále 
teplejšímu počasí rostou na náměstí 
po desetiletí. Během revitalizace ná-
městí se k nim přistupovalo s maxi-
mální opatrností, kmeny jsou chráně-
ny bedněním a zavlažovány pomocí 
zavlažovacích vaků, které jsou schop-
ny vodu uvolňovat postupně, takže se 
jí ke kořenům dostane při menší spo-
třebě více. „Jsem rád, že naše městská 

část začíná zodpovědně řešit možné pro-

blémy sucha a nedostatku pitné vody 

včas,“ říká na závěr Jan Materna. 
 -red-

Vizualizace Atelieru zahradní a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera

Vizualizace architektonického studia Flera
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zpravodajství

Komenského náměstí
Slavnostní fanfáry v podání studentů hudební školy a přestřižení pásky představiteli městské části 
doprovodilo otevření zrekonstruovaného Komenského náměstí. Nový veřejný prostor vytváří místo 
pro relaxaci a setkávání všech generací.    

V ytvořili jsme místo pro hudeb-

ní školu, aby zde studenti 

mohli vystupovat, koncerto-

vat a učit se na lavičkách. 

Místo, které bude sloužit lidem z okolí, ale 

i našim nejstarším občanům, klientům do-

mova pro seniory, který je v těsném soused-

ství,“ uvedl starosta Alexander Bellu 
(ODS), který současně poděkoval li-
dem v okolí za to, že vydrželi nápor 
hluku, prachu a všeho, co stavbu pro-
vázelo. „Náměstí je velmi různorodé a vě-

řím, že každá část si najde své uživatele,“ 

dodal místostarosta pro životní pro-
středí Jan Materna (TOP 09). Revita-
lizace náměstí přišla městskou část 
na 47 milionů a 660 tisíc korun, 15 mi-
liony korun přispělo hl. město Praha. 

Práce na Komenského náměstí 
podle návrhu MCA Atelier trvaly ne-
celý rok. Komplexní obnova spočí-
vala v rozsáhlých terénních úpra-
vách, byly vytvořeny nové zpevněné 
plochy a cesty, obnoveny obvodové 
chodníky včetně parkovacích zálivů. 
Pobytová plocha náměstí je nyní ma-
ximálně rozšířena, přičemž zůstaly 
zachovány vzrostlé stromy a dosaze-
ny nové. Dřevěná paluba je zamýšle-
na jako prostor pro menší kulturní 
akce, zejména místní hudební školy. 

Skrytou dominantou náměstí je 
vodní fontánka odkazující na osob-
nost a dílo J. A. Komenského. „Voda 

pulzuje ze země a je možné ji zachytávat 

bosými chodidly, různě si s ní hrát a vy-

tvářet hráze a rybníky. U pramene mo-

hou lidé na sedacích schodech posedět 

a pozorovat zelené kopce, které připomí-

nají českou krajinu, v tomto případě 

zmenšené Orlické hory, kde J. A. Komen-

ský navždy opustil Čechy,“ vysvětluje 
motiv náměstí generální projek-
tant Ing. arch. Miroslav Cikán.

Náměstí dostalo nový mobiliář 
a nové veřejné osvětlení. Náměstí je 
průchozí přes střed do všech směrů. 
U nástupních schodišť jsou po ob-
vodu náměstí v zeleni umístěny od-
počinkové lavičky.

Materiály náměstí byly vybírány 
tak, aby nesly nádech minulých kře-
mencových dlažeb a vytvořily živou 
strukturu s barevností šedobéžové-
ho melíru, sjednocující náměstí. 
„Různorodost povrchů od dubové terasy, 

přes žulu, k tryskanému, či broušenému 

betonu a nakonec trávníku a vnímání 

jejich drobných rozdílů ve struktuře, tep-

loty, zvuku i  barev za různého počasí 

a světla, přináší příležitost k jemným 

smyslovým vjemům,“ vysvětluje gene-
rální projektant M. Cikán. 

 Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Děti očima seniorů  
Děti, jak je zachytili objektivy 
svých fotoaparátů prarodiče si 
bylo možné prohlédnout v září na  
výstavě v Plečnikově salonku v In-
formačním centru Prahy 3 na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. 

Portál pro aktivní seniory www.i60.cz 
společně s městskou částí Praha 3 
uspořádal fotografi ckou soutěž 
na téma „Děti očima seniorů“. Foto-
soutěže, jejímž cílem je podpora me-
zigeneračních vztahů, se mohli zú-
častnit nejen občané Prahy 3, ale 
všichni zaregistrovaní čtenáři portá-
lu i60. Úkolem soutěžících bylo  za-
chytit život dětí, vnuků a vnuček, je-
jich radosti či starosti. Nejzajímavější 
fotografi e, které  soutěžící umísťova-
li  na portál i60, byly v září vystave-
ny veřejnosti.

Na slavnostní vernisáži přivítala 
autory snímků i jejich příznivce mís-
tostarostka Lýdia Říhová (KDU-
-ČSL), která  ve své řeči podpořila 
rozvíjení mezigeneračních aktivit 
a vyzdvihla důležitost společných 
zážitků seniorů a nejmladší genera-
ce, které obohacují obě strany.

O hudební stránku vernisáže se 
postarali  Lukáš Koláček, kytara 
a Vilém Bartl, violoncello. O oprav-
dovém zájmu seniorů o fotografi i 
svědčil i fakt, že ani v zaplněném 

Plečnikově salonku neodkládali své 
přístroje, ale snažili se zachytit pří-
jemnou atmosféru vernisáže, která 
byla zakončena malým pohoštěním.

Fotosoutěže se zúčastnilo celkem 
45 soutěžících, a to nejen z Prahy 3, 
ale také z dalších měst České repub-
liky. Porota, složená ze zástupců 
Prahy 3, profesionálního fotografa 
a členů redakce, vybrala pro výstavu 
celkem 23 snímků. Autoři tří nejlep-
ších fotografi í obdrželi věcnou od-

měnu a diplom, drobné upomínko-
vé předměty od Prahy obdrželi 
i ostatní vybraní účastníci.

Na výstavě jsou kromě soutěžních 
snímků k vidění i vybrané fotografi e 
z rubriky FOTO DNE portálu i60. 
Další autoři pak budou zastoupeni 
na následující putovní výstavě, která 
se bude konat od 6. října v Poděbra-
dech. 

  Jan Dvořák

Landscape festival v roce 2018  
Landscape festival Praha byl v roce 
2018 největším českým projektem, 
který se věnoval městské krajině a ve-
řejnému prostoru. Provedl Pražany 
a návštěvníky české metropole třemi 
významnými lokalitami, které se 
v budoucnu promění v relaxační zóny 
a měly by být příkladem kvalitního 
urbanismu a současné krajinářské ar-
chitektury. Kromě ostrova Štvanice 
s Fuchsovou kavárnou a Rohanského 
ostrova se festival věnoval dvěma vý-
razným žižkovským fenoménům – vr-
chu Vítkov a dolnímu Žižkovu. Vrch 
Vítkov se v návaznosti na 100. výročí 
založení republiky proměnil architek-
tonickými a uměleckými intervence-
mi v krajinu umění a krajinu české 
státnosti. Byla zde otevřena kavárna 

a dočasné toalety a návštěvníci mohli 
navštívit bohatý doprovodný umělec-
ký program. Centrem zásahů v dol-
ním Žižkově se stala cyklostezka pod 
Vítkovem, která se proměnila v expe-
rimentální laboratoř studentských 
a profesionálních zásahů, které si 
kladly za cíl nastínit možnosti budou-
cí revitalizace. Jsme potěšeni, že vede-
ní městské části si uvědomilo důleži-
tost dialogu s odbornou veřejností při 
tvorbě veřejného prostoru a chtěli by-
chom tímto především poděkovat 
panu místostarostovi Tomáši Mikes-
kovi, který již v roce 2014 stál u zrodu 
festivalu, který se poprvé konal na 
Nákladovém nádraží Žižkov. 

 Dan Merta, Jakub Hepp

Slavnostního otevření náměstí se zúčastnili představitelé radnice Lýdia Říhová, Jan Materna 

a Alexander Bellu

Místostarostka Lýdia Říhová předala ocenění vítězům soutěže Foto Katka Maršálová

Přestřižením pásky se otevřel nový prostor pro setkávání a relaxaci

Slavnostní fanfáry zazněly v podání studentů 

hudební školy
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Tramvaje zpět na Vinohradské
Na začátku září se po dvou měsí-
cích vrátil na opravené tramvajové 
tratě do Vinohradské provoz tram-
vají. 

Pražský dopravní podnik provedl 
opravu 700 metrů dlouhého dvojko-
lejného úseku mezi ulicemi Hradec-
ká – Želivského včetně obnovy trole-
jového vedení. Zároveň došlo 
k rekonstrukci zastávek Olšanské 
hřbitovy a Želivského a položení 
travnatých pásů. Investiční náklady 
na tuto akci činí cca 65 milionů ko-
run. Zastávky jsou provedeny jako 
nástupní ostrůvky, obsahují zábradlí 
s vodící funkcí pro nevidomé a sla-
bozraké. Při rekonstrukci byly v da-
ném úseku bezbariérově upraveny 
přechody pro chodce.   

Zatravněné tramvajové pásy sni-
žují ve městě prach a hlučnost, aby 
hodnoty odpovídaly požadavkům 
hygieniků na dodržování hlukových 
limitů, a jejich vzhled působí příjem-
ně. Mají ale i svá proti. „Právě v tomto 

místě, které je v těsném sousedství Vino-

hradské nemocnice, není otevřené kole-

jiště ideálním řešením. Neumožňuje 

nouzový průjezd pro složky integrované-

ho záchranného systému pro případ, že 

bude komunikace neprůjezdná. Po Vi-

nohradské přijíždí denně mnoho sani-

tek, které často vezou akutní případy, 

kdy třeba o záchraně života mohou roz-

hodovat vteřiny,“ upozorňuje radní 
pro dopravu Mojmír Mikuláš (Svo-
bodní), který situaci tedy vnímá ob-
dobně jako Policie ČR.

Za problém považuje také šedé 
provedení zábradlí u nástupních os-
trůvků tramvají. „Zábradlí je primárně 

bezpečnostní prvek, který má řidičům 

nástupní ostrůvek vizuálně zdůraznit. 

Standardní červenobílé provedení by 

mělo být normou,“ říká k rekonstruk-
ci.

Rekonstrukce tramvajové trati Vi-
nohradská by měla pokračovat 
v příštím roce v úseku Škrétova – 
Sudoměřská. 

 -red-

Nebytovky mají vydělávat 
i doplňovat potřeby městské části
Nebytové prostory městské části 
procházejí kompletní pasportizací, 
dochází k revizi smluv a aktualiza-
ci cen nájemného. Jedná se o ob-
chodní, kancelářské, skladové 
prostory, ateliéry, provozovny, or-
dinace, garáže, ale i parkovací stá-
ní, kterých má městská část 
ve svém majetku asi 750.   

„Současným záměrem radnice je zacho-

vání portfolia nebytových prostor. Ná-

jemné je znatelným zdrojem příjmů 

městské části a výše nájemného tedy zů-

stává základním kritériem pro výběr ná-

jemce,“ říká radní Mojmír Mikuláš 
(Svobodní), který má správu neby-
tových jednotek ve své gesci. 

U některých uvolněných nebyto-
vých prostor městská část provádí 
základní investice, aby byly prostory 
provozuschopné. Pokud s nimi 
městská část nemá vlastní záměr, 
jsou nabízeny solidním zájemcům 
formou výběrového řízení. „Důležité 

také je, že obecní nebytové prostory 

umožňují ve specifi ckých případech pre-

ferovat chybějící službu nebo obchod, po-

kud je to v přímém zájmu místních oby-

vatel,“ vysvětluje Mikuláš a dodává: 

„Vstřícní můžeme být i k představitelům 

neziskového sektoru, pokud ovšem nabízí 

službu, která je právě v daném regionu 

Prahy 3 přínosná.“

Nebytové prostory jsou pronají-
mány na základě rozhodnutí Rady 
městské části po předběžném dopo-
ručení Komise pro vedlejší hospo-
dářskou činnost. V současnosti je 
standardní variantou první proná-
jem na dobu určitou pěti let, pří-
padné prodloužení nájmu pak vět-
šinou na dobu neurčitou s danou 
výpovědní lhůtou. V minulosti však 
byly uzavírány smlouvy za různých 
podmínek, ne vždy výhodných pro 
městskou část. „Proto se snažím 

smlouvy revidovat i aktualizovat ceny 

nájemného, mimo jiné s cílem dosáh-

nout vyššího výnosu při zachování po-

třebného spektra služeb,“ vysvětluje 
radní.

O nabídce neobsazených nebyto-
vých prostor k pronájmu informuje-
me pravidelně každý měsíc na str. 14 
Radničních novin. 
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Smart Trojka ve víru energetické efektivity
Radnice chce s energiemi zacházet šetrně, úsporně a efektivně. A poradí i vám, jak na to.

Účet za elektřinu. Už zase?!“ 
Známá slova, která jsou 
povědomá nejen mnoha 
domácnostem, ale i ob-

cím. S dobou rostou totiž i ceny 
za energie a s nároky na vybavenost 
a elektronizaci i její spotřeba. „Chce-

me přistupovat ke správě budov zodpo-

vědně a hospodárně. V duchu konceptu 

Smart City jsme proto začali hledat ener-

geticky efektivní řešení, která nám ušetří 

peníze a nastaví udržitelný směr,“ vy-
světluje rozhodnutí starosta Prahy 3 
Alexander Bellu (ODS).

Úspory energetického manažera
Jako první krok zvolila Trojka 

ustanovení role energetického ma-
nažera. Jeho hlavní úlohou je ušetřit 
městské části peníze a najít co neje-
fektivnější řešení. Bez odkladu se za-
čal energetický manažer dívat, kde 
a kolik obec utrácí za energie, jak 
jsou budovy energeticky náročné, 
a především, kde se dá ušetřit. Probí-
há audit jističů a tarifů, aby městská 
část zbytečně nepřeplácela. Co víc, 
na několika objektech již byl nain-
stalován vzdálený odpočet energií. 
Ten umožňuje sledovat a analyzovat 
spotřebu online a například odvrátit 
statisícové škody v případě havárie.

Nechte si poradit s účty
Role energetického manažera 

však nekončí pouze akčními kroky, 
ale i vzděláváním a poradenstvím. 
V rámci spolupráce s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu je občanům 
Prahy 3 poskytováno bezplatné 
energetické poradenství. Služba 
střediska EKIS je natolik unikátní, 
že ji po vzájemné domluvě měst-

ských částí mohou využívat i občané 
Prahy 2. „Znalosti a expertízu energetic-

kého manažera chceme využít co nejvíce. 

Proto jsme po vzájemné domluvě připra-

vili platformu, jak pomoci najít co nejú-

spornější řešení i našim spoluobčanům,“ 
zdůvodňuje starosta Bellu, proč 
k tomuto kroku Praha 3 přistoupila. 
Věcí, které můžete s expertem kon-
zultovat, je celá řada. Můžete si s se-
bou přinést fakturu nebo vyúčtování 
za elektřinu, plyn či vodu a odbor-
ník vám poradí, kde a jak můžete 
ušetřit na energiích. To platí nejen 
pro jednotlivce, ale zejména i celá 
společenství vlastníků. Bezplatné 
konzultace můžete využít každé 
pondělí a středu, vždy mezi 13. a 17. 
hodinou v Lipanské 7.

Investice z úspor
Zavádění nových technologií 

není mnohdy levnou záležitostí. Na-
štěstí dnes existují moderní a úspor-
né metody, jak lze takové projekty 

fi nancovat. Jednou z možností je 
EPC (anglicky Energy Performance 
Contracting). V praxi tato metoda 
funguje tak, že například platíte 
hodně za neúsporné osvětlení v celé 
budově. Nainstalujete úsporné osví-
cení s chytrými senzory a platíte 
po dobu několika let stále stejnou či 
dokonce nižší celkovou částku. 
Něco zaplatíte za nižší účet za elek-
třinu a zbytkem splácíte samotnou 
investici do úspor. Až se z úspor za-
platí celá investice, zůstanou jen niž-
ší účty za energie.

Ojedinělá energetická příležitost 
pro okolí Pražačky

Areál koupaliště Pražačka je vel-
kým energetickým hospodářstvím. 
Máme tu atrakce u nového venkov-
ního bazénu, stánky s občerstve-
ním, klimatizace, výhřev vnitřních 
bazénů a mnoho dalšího. Praha 3 
proto přišla s projektem, který bude 
v metropoli jedinečný – tzv. Smart 

Grid. Jedná se o chytrou energetic-
kou síť, kde jednotlivé spotřebiče 
a zařízení mezi sebou komunikují 
prostřednictvím inteligentních mě-
řících senzorů. Požadavky na ener-
gie jsou pak vyhodnocovány mo-
derním rozvaděčem a samotná 
energie je dodávána v momentu, 
kdy je jí potřeba nejvíce. Na to lze 
navázat výstavbou solárních panelů 
a drobných větrných elektráren. 
Případná přebytečná energie, která 
by se nespotřebovala hned, by byla 
uložena v bateriových uložištích. 
Samotný areál je možné doplnit 
o dobíjecí stanice pro elektrokola, 

elektroskútry nebo elektromobily. 
„Chceme vytvořit síť, ke které se připojují 

i okolní budovy. Chceme síť, která je 

energeticky soběstačná a která z veřejné 

elektrické sítě bude odebírat jen výjimeč-

ně,“ dodává Alexander Bellu.

Kvalita na prvním místě
Takové rozsáhlé projekty je však 

třeba dělat dlouhodobě a koncepč-

ně. Proto nyní Praha 3 ve spolupráci 
s energetickým manažerem realizuje 
opatření pro zavedení normy ISO 
50001. Ta specifi kuje systém mana-
gementu hospodaření s energiemi 
a principy pro jeho efektivní nasta-
vení. Jedná se o standardizovaný 
mezinárodní rámec, který je od-
zkoušen praxí a uznáván odborníky 
z energetiky po celém světě. 

Portál občana
S trochu méně „energetickou“, 

ale o to více „efektivní“ novinkou 
přišla v září radnice. Trojka oznámi-
la první funkce, které budou moci 

občané zřejmě už do konce roku 
2018 využít pro komfortní online ko-
munikaci s úřadem. Po základní re-
gistraci si obyvatelé Prahy 3 budou 
moci vyplnit některé formuláře přes 
internet a stejně tak i sledovat stav 
jejich požadavku. Jinými slovy, 
méně času na úřadu, víc času na ro-
dinu, zábavu nebo práci. 

-red-
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Porada ředitelů škol MČ Praha 
Přestože reforma fi nancování regi-
onálního školství byla letos v čer-
venci na poslední chvíli odložena, 
MČ Praha 3 přípravu na ni nepod-
ceňuje. Na pozvání místostarostky 
pro školství Lýdie Říhové (KDU-
-ČSL) se porady ředitelů škol zříze-
ných MČ Praha 3, která se konala 
ve  čtvrtek 30. 8. 2018, zúčastnil 
ředitel odboru školské statistiky 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy Václav Jelen. Účast-
níky porady podrobně seznámil 
s principy reformy i jejími praktic-
kými dopady.

MČ Praha 3 bude s ministerstvem 
nadále úzce spolupracovat a zpro-
středkuje ředitelům potřebné infor-
mace. Případná rozpočtová rizika 
budou řešena s dostatečným předsti-
hem. O tom, že oblast školství patří 
mezi priority městské části, ujistil 
v úvodu setkání starosta MČ Praha 3 
Alexander Bellu (ODS).

Místostarostka Říhová v návaz-
nosti na to zdůraznila, že cílem MČ 
Praha 3 je poskytovat školám, je-

jichž je zřizovatelem, profesionální 
zázemí na vysoké odborné úrovni. 
„Pokud jde o reformu fi nancování, po-

kládám za rozumné, abychom se začali 

připravovat co nejdříve, a včas zjistili, 

zda a jak se změní rozpočty jednotlivých 

škol. Můžeme tak předejít řadě budou-

cích problémů,“ dodává k tématu Ří-
hová. 

-red-

Oslavy výročí vzniku 
Československa proběhnou ve 
spolupráci s Československou obcí 
legionářskou
V celé republice si budeme připo-
mínat 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. Na oslavách se 
bude podílet stát, města i řada dal-
ších organizací. Praha 3 nezůstává 
rozhodně pozadu a ve spolupráci 
s Československou obcí legionář-
skou připravila zajímavý dopro-
vodný program, který zahrnuje 
i odborné přednášky pro veřejnost.

Ve dnech 3. a 10. října uspořádá Čes-
koslovenská obec legionářská ve 
spolupráci s městskou částí Praha 3 
dvě tematické přednášky, které bu-
dou refl ektovat události, jež se se 
staly před 100 lety. Dne 28. října 
roku 1918 byla totiž na Václavském 
náměstí v Praze ofi ciálně vyhlášena 
samostatnost a pro národy bývalého 
Rakousko-Uherska se začaly psát 
nové dějiny. Dva týdny před koncem 
války tak vznikla tzv. „První republi-
ka“, což je dodnes označení pro Čes-
koslovensko v období od roku 1918 
až do podpisu Mnichovské dohody 
v roce 1938.

První přednáška bude zaměřena 
na Československé legie, které již 
od roku 1914 bojovaly za neexistující 
svobodný stát a právo na sebeurčení 
národů. Svou vůlí a s nasazením 
vlastních životů svůj cíl na podzim 
roku 1918 splnily. Právě díky bojové-
mu vystoupení legionářů byl umož-
něn vznik samostatného Českoslo-

venska a těmto mužům bude 
přednáška věnována. Na přednášce 
nebudou chybět ukázky dobové vý-
zbroje a výstroje. 

V pořadí druhá přednáška pak 
bude zaměřena na samotný vznik 
Československa, ale též na účast Žiž-
kováků v prvním odboji. Žižkov byl 
totiž v té době ještě samostatným 
městem, kde působil známý anar-
chista a bohém František Sauer. Ten 
také později v listopadu onoho roku 
se svými kumpány zboural Marián-
ský sloup, vzácnou barokní památ-
ku z roku 1650, kterou dal postavit 
císař Ferdinand III. jako dík Panně 
Marii za to, že Prahu zachránila 
před švédským vojskem. Sauer svůj 
čin naplánoval a uskutečnil, protože 
se mu zdálo, že revoluce z 28. října 
ochladla, a je proto na místě provést 
nějaký důraznější čin. Pražané svůj 
sloup bránili, avšak Žižkováci byli 
v přesile a sloup svrhli.

Obě přednášky proběhnou v Kul-
turním centru Vozovna (adresa: 
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, 
Praha 3) a začátek je plánován vždy 
na 17:00. 

-red-

Praha 3 si přeje zrušit poplatky za předzahrádky
Městská část se dlouhodobě snaží 

o podporu malých a středních pod-

nikatelů. Stejně tak i o oživení veřej-

ného prostoru a podporu míst, která 

by umožňovala setkávání a posezení 

v kultivovaném prostředí. Rada měst-

ské části se proto shodla na tom, že 

chce odpustit podnikatelům místní 

poplatek za užívání veřejného pro-

stranství, na kterém provozují před-

zahrádky. Ten dle pražské vyhlášky 

činí 10 Kč za m2 za den a do rozpočtu 

městské části přinese ročně kolem 

dvou milionů korun. Snížení místního 

poplatku na nulu by mělo motivovat 

podnikatele k otevírání a provozová-

ní venkovních posezení, a tím zvýšit 

jejich zapojení do kultivace veřejného 

prostoru a života městské části. Aby 

opatření mohlo platit, musí jej schválit 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy, 

a to novelizací stávající vyhlášky. Po-

kud by se změnu podařilo prosadit, 

podnikatelé by platili pouze poplatek 

TSK za pronájem veřejného prostran-

ství. 
red

Atrium na Žižkově startuje novou sezonu 
s programovými cykly
Pro zlepšení komfortu diváků začala příspěvková organizace Za Trojku pro Atrium v letošní 
sezoně pracovat s programovou skladbou v několika žánrových cyklech. Návštěvníci se tak budou 
moci předem zaměřit konkrétně na to, co se jim líbí a co by jim nemělo ujít. Kromě toho jsou 
připraveny změny i pro výstavní síň.   

Současnou sezonu otevřelo 
Atrium na Žižkově ve zna-
mení cyklů žánrově zaměře-
ných na různé hudební styly 

a další umělecké oblasti. Je zde např. 
cyklus A3UM, který byl zahájen už 
v minulé sezoně. Diváci si jistě vzpo-
menou na famózního klavíristu, mis-
tra Ivo Kulhánka, který pokřtil špič-
kový klavír Steinway, jenž pro 
Atrium osobně pomohl vybrat. Jed-
ná se o klavírní cyklus představující 
špičkové české a evropské klavíristy, 
interpretující nejvýznamnější sklad-
by 20. a 21. století. V říjnu se v něm 
představí např. Jonathan Powel 
z Velké Británie, kterého jeho schop-
nosti a virtuozita dovedla to těch 
nejvěhlasnějších koncertních sálů 
světa. Cyklus Jazz v Atriu zase přive-
de na pódium barokní kaple nejlepší 
domácí i světové jazzmany. V září se 
zde představila první dáma evrop-

ského jazzu Aga Zaryan. Atrium 
Classic oproti tomu přináší klasic-
kou komorní hudbu, v podání vyni-
kajících českých a slovenských ko-
morních uskupení a sólistů. Diváci 
se v říjnu v jeho rámci budou moci 
zaposlouchat do čtveřice Pavel Boř-
kovec Quartet, který letos slaví pět 
let společné spolupráce. Atrium 
New Music je naopak připraveno 
pro fanoušky experimentální soudo-
bé hudby, v Klubu Atria zase je mož-
né dohledat koncerty popu, elektro-
niky, indie music apod. Na řadu 
přicházejí i další cykly. Najdete je 
v programu Atria na Žižkově celou 
sezonu.    

„Výborný nápad! Systém, který skvěle 

zpřehlední pro naše občany přehled Atri-

ových projektů. Chtěl bych určitě upo-

zornit na další z cyklů, Atrium dětem, 

který děti milují.  Zahrnuje nedělní hu-

debně výtvarné dílny, které zábavnou 

formou ukážou dětem, jak vnímat umě-

ní jako součást běžného života,“ komen-
tuje novou strukturu programů 
v Atriu starosta městské části Praha 3 

Alexander Bellu (ODS) a dodává: 
„Např. tento měsíc, 21. října, se děti pod 

vedením profesionálních výtvarníků 

a hudebníků naučí, jak se dá ,křičet‘ 

na papír.“

Novinky zažijí i milovníci výtvar-
ného umění. Galerii Atrium čeká vy-
hášení Open Callu, kde odborná po-
rota, složená z galeristů, kurátorů či 
dalších významných osob z této ob-
lasti, vybere ze zaslaných projektů 
několik vítězných, které budou reali-
zovány. To ale není vše. Na řadu při-
jdou i výstavy zcela pod taktovkou 
význačných českých kurátorů a gale-
ristů.

Výtvarné umění bude v galerii 
Atria čas od času, jako je tomu např. 
právě nyní, vystřídáno i výstavami 
muzejního charakteru, které se dotý-
kají historie Prahy 3. Jejich pořadate-
lem je Odbor kultury MČ Praha 3. 

-red-

Pavel Bořkovec Quartet
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Z redakční pošty
Vážená redakce,
rád bych si přečetl v Radničních 

novinách názor představitelů 

strany Zelených, respektive zdů-

vodnění architektů, ke  stávající 

revitalizaci parků na  Komenské-

ho náměstí a náměstí Barikád.

Revitalizaci zvláště na nám. Bari-

kád sleduji denně. Mohu jenom 

konstatovat, že po masivním vy-

kácení keřů a  několika stromů 

pro mne nastalo nepochopitelné 

„budování“. V době, kdy celá re-

publika prožívá období velkých 

teplot a  uvažuje se, jak zlepšit 

podmínky, zvláště ve  městech, 

na nám. Barikád vzniká něco, co 

se parkem v  současné době 

nedá nazvat. Spíše mi to připo-

míná nástupiště vojáků v základ-

ní vojenské službě, tzv. „buzer-

plac“. Navíc v  této době stačí 

jeden prudký déšť a  zemina 

z  parku se valí na  chodník 

a do ulice, protože kořeny keřů, 

které ji držely, už nejsou. A to ne-

mluvím o  sálání dlažby ve  slu-

nečných horkých dnech! A místa 

stínu skoro nejsou.

Doufám, že tento můj podnět při-

měje někoho k vyjádření se k re-

vitalizaci parků – zelených plic 

města.

Děkuji. 

Rudolf Jeřáb

Vážená redakce!

Moc ráda čtu naše Radniční no-

viny, vždy se dozvím něco nové-

ho z  našeho Žižkova. V posled-

ním čísle mě však nadzvedl ze 

židle příspěvek pana Mikesky, 

který už rozhazuje miliony na re-

vitalizaci Vítkova. Za těch 650 mi-

lionů by mohlo být 650 bytů, po-

kud nám ovšem paní Ropková 

nevěší bulíky na nos. Byt za mili-

on bychom si také rádi koupili! 

Proč už se tak úsporně nestaví, 

když všichni vědí o tom, že byd-

lení u  nás je více než předraže-

né? Že by předvolební sliby?

Víte, my po cyklostezce chodíme 

velice často, jsme moc rádi, že ji 

tady máme. Proto také vidíme, 

jak se snahy o její vylepšení míje-

jí účinkem. Nikdo už se totiž ne-

stará o to, jak zamezit ničení vše-

ho nového i stávajícího.

Lavičky jsou vyrvané ze země, 

vše je posprejované, všude od-

padky! Stromy se sice vysazují, 

ale nikdo už je nezaleje, proto 

usychají – to je hospodářství! 

Možná máme smůlu, že bydlíme 

na samém kraji Žižkova, ale zde 

už se stromy vysazovaly 3x a už 

jsou zase suché. Stěnou z Příbě-

nické ulice prorůstají náletové 

břízky a ničí ji, to je také každému 

jedno.

Víte, máme to tady rádi, a proto 

nás mrzí, že se peníze leckdy ne-

smyslně vyhazují a neinvestují se 

do potřebných věcí jako je úklid, 

kamery apod.

Tak ať se ten náš Žižkov konečně 

dostane do  správných rukou 

a začne vzkvétat.

Srdečně vás zdravím. 

Hana Vachová

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

Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 13. 9. 2018 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky 

Prahy 3 přivítal místostarosta David Gregor

// // 
// // 
// // 
// 

Slavnostní
koncert
k 100. výro í vzniku 

eskoslovenské republiky

podzimní_koncert_2018_A1.indd   1 19.9.2018   12:36:35
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trejka pro kulturu_říjen 2018_(3).indd   1 24.9.2018   12:19:34
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„Mladý člověk má problém vyrovnat se  
s přívalem informací,“ říká Bohumír Gemrot
Výtvarník Bohumír Gemrot je zároveň ředitelem Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy 
Václava Hollara, která patří k nejstarším institucím svého druhu u nás. Za dva roky oslaví 
100 let od svého založení, ovšem sto let od založení republiky slaví studenti školy po svém nyní. 
V Plečnikově salonku v Informačním centru Praha 3 bude v říjnu k vidění výstava tematicky 
zaměřených prací k výročí založení republiky, a to očima studentů „Hollarky“.  

Výstava se zabývá rokem 1918. Jak 
bude vypadat?
Jak je známo, rok 1918 je spjatý se 
vznikem Československa. Studenti 
dostali zadání, aby si vybrali jakou-
koli osobnost, která byla výrazná 
v oné době. Vznikla díla, jež se vá-
žou tematicky k lidem, kteří formo-
vali jakýmkoli přínosným způso-
bem novou republiku. Nejedná se 
ale přímo o zakladatele státu. Jedna 
studentka například udělala tema-
ticky hned celou sérii plakátů, typo-
grafi cky stejných, ale k různým 
osobnostem. 

Budou se snažit vystavená díla za-
chytit atmosféru roku 1918? Nebyla 
to pro nejmladší výtvarnou genera-
ci velká výzva, jak se poprat se sto 
let starou událostí?
Pochopitelně mají o roku 1918 malé 
povědomí. Před celým úkolem se 
proto studenti zúčastnili řady před-
nášek, aby aspoň věděli, kdo se za-
sloužil o Československo. 

Bude zmíněna i první světová vál-
ka, nebo legionáři?
Jen do jisté míry. Práce se ale z drti-
vé většiny zabývají osobnostmi, jako 
je například Karel Čapek. 

Jak sám nazíráte na rok 1918?
Byla jiná morálka, jiné nadšení, kte-
ré dnes chybí. Z vlastní rodinné his-
torie vím, že naši předci se nebáli 
padnout za svou vlast, byli na ni 
hrdí. Dnes si to nedokážu předsta-
vit. Samozřejmě ne vše bylo ideální, 
ale byla to opojná doba. 

Dá se říct, že v  té době zažívalo 
české malířství svůj největší pro-
gres?
Každá doba přináší progres. Je prav-
da, že se máme rozhodně čím chlu-
bit a máme z té doby hodně význam-
ných děl. Ale to nakonec platí 
i o dnešku, přesto až čas ukáže, jak 
dílo nabyde své unikátnosti.

Na čem nyní jako výtvarník zrovna 
pracujete?
Připravuji se na výstavu, která se 
také zabývá rokem 1918. Poprvé 
budu vystavovat keramiku, kterou 
jsem předtím nedělal. Na třicet vý-
tvarníků se zapojilo do tohoto pro-
jektu a představí svoje práce, jež se 
vážou na vznik republiky. Keramika 
je pro mě výzva, předtím jsem se za-
býval malbou do architektury, vol-
ným uměním, malbou na nábytek, 
abstraktním uměním. 

Jak jste se k  malování vůbec do-
stal?

Náhodou a vlastním rozhodnutím. 
Pocházím z hudební rodiny, můj 
bratr je skladatel. Doma jsem měl 
pocit, že hluku je už dost, a tak jsem 
se začal zajímat o malování a kresle-
ní. 

Čím jste si prošel jako malíř?
Vycházel jsem z každodenní reality 
a běžných věcí. První věci byly ovliv-
něny studiem, hlavně se jednalo o fi -
gury. Později se pro mě stala fi gura 
velice důležitou. Časem jsem se ale 
dostával víc a víc do abstraktní polo-
hy. Vždycky je ale moje kompozice 
založená na fi guře, i když tam není 
vidět. 

Jak vzniká váš obraz?
Nejdřív mě něco ovlivní, literatura 
nebo situace. Pak si sednu, skicuju, 
začnu linkou, ale pak to nakonec do-
padne úplně jinak. 

Ilustroval jste i  knižní obálky. Mu-
síte si knížku předem nastudovat, 
abyste dobře vystihnul celý námět?
Pracoval jsem na obálce ke knížce 
od Gabriela Lauba – Největší proces 
dějin. Nyní jsem ilustroval knížku 
od slovenského básníka Jozefa Lei-
kerta, která se opět zabývá stoletým 

výročím Československa. Dodělal 
jsem ji o prázdninách. Jinak určitě 
musím znát knížku předem – zrovna 
u této mé poslední jsem si poslech-
nul namluvenou verzi. V ateliéru 
jsem si ji pustil a rovnou kreslil. 

Napadlo vás na začátku, že nako-
nec skončíte jako pedagog?
Vůbec. Po vysoké škole jsem nepřed-
pokládal, že bych nastoupil do škol-
ství. Byl jsem na volné noze a věno-
val jsem se jen užité grafi ce. Dělal 
jsem fi lmové plakáty, grafi cké úpra-
vy, maloval jsem. Pak přišla doba, 
kdy jsem měl nabídku na komiksové 
seriály. Vycházel tenkrát jediný ko-
miksový časopis – Kometa. Kreslil 
jsem seriál o bozích a lidech. Vedle 
mě tam byli autoři jako Čermák 
nebo Saudek. Zde na škole působím 
s jednou dvouletou přestávkou 
od roku 1991. 

Jakou roli má komiks ve výtvarném 
umění?
Když jsem kreslil komiks, doba mu 
nebyla nakloněná. Bylo to něco, co 
přichází ze západu a kazí lidi. Bral 
jsem to jako příležitost ke kreslení, 
zpracovával jsem antické báje, což 
mě bavilo. Tematicky mě to nepřišlo 

špatně. Pro mě je to oddělené umě-
ní. Ale za brak ho nepovažuji. Mně 
se zkušenost s komiksem velice ho-
dila, když jsme zakládali na škole 
program interaktivní grafi ky. Nejed-
nalo se o statické věci, ale i o ty, co 
řeší časovou osu. Komiks je na to 
jako dělaný.    

Je důležité pro malíře, aby věděl, 
kde skončí jeho obraz?
Někdy je to nedohledatelné. Já dá-
vám obrazy do galerie, někdo si je 
koupí a já pochopitelně nevím, kde 
skončí.

Narazil jste někdy náhodou na svůj 
obraz?
Ano. Třeba v České spořitelně v Po-
černicích. Je to někdy milá náhoda.

Pod vaším pedagogickým dohle-
dem zde vyrostla řada malířských 
generací. Můžete říct, jestli na za-
čátku každého začínajícího výtvar-
níka jsou stejné předpoklady bez 
ohledy na dobu?
Já si myslím, že je to stejné. Každý 
mladý člověk má problém vyrovnat 
se s přívalem informací. Obzvlášť 
v dnešní době. Soustředění je tedy 
jiné a vnější vlivy rozptylují. 

Kteří výtvarníci, dnes kritikou ce-
nění, prošli vaší školou?
Je to třeba slavný Hynek Martinec, 
jemuž jsem dělal třídního. Nebo můj 
syn Jan Gemrot je velice výrazná 
osobnost. Většina našich studentů 
šla do ateliéru dnes již zesnulého 
Zdeňka Berana na akademii. Tím, že 
jen nekopírovali, ale používali hlav-
ně svoje vlastní myšlenky, se pak do-
stali daleko. Výborný výtvarník je 
také Jiří Grus nebo Eva Koťátková… 
Nerad bych někoho urazil, že zrov-
na si na něj hned nevzpomenu. No 
a z mé generace zde studoval třeba 
Jaroslav Róna.  

Na závěr otázka, jaké projekty při-
pravuje Hollarka?
Chystáme se pomalu na vlastní sto-
leté výročí, které bude za dva roky. 
Škola byla založená v roce 1920 
a od té doby se píše naše historie. 
Připravujeme výstavu, nový katalog 
školy. Průběžně se konají charitativ-
ní akce, spolupracujeme například 
se Světluškou. Nyní nás zaměstnává 
rekonstrukce budovy, vyměňujeme 
okna. Je pořád co dělat. 

Text a foto: Martin Hošna

Bohumír Gemrot se věnuje 
moderní abstraktní malbě, malbě 
do architektury, malbě 
na nábytek, v poslední době 
i keramice. Ve své tvorbě vychází 
zpravidla z fi gurace, která ale 
není na první pohled patrná. 
Ilustroval také knížky jako 
Největší proces dějin od Gabriela 
Lauba nebo Třetí pusa 
od princezny od Jana Jelínka. 
V 80. a 90. letech minulého 
století přispíval svými ilustracemi 
do komiksového časopisu 
Kometa. Od roku 1991 působí 
jako ředitel Vyšší odborné školy 
a Střední umělecké školy Václava 
Hollara, z níž vycházejí malíři, 
kteří patří ke špičce moderního 
výtvarného umění. 

     Když jsem 
kreslil komiks, 
doba mu nebyla 
nakloněná. 
Bylo to něco, 
co přichází ze 
západu a kazí 
lidi.

”
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téma

Jak se Praha 3 stará o nejstarší generaci 
svých občanů?
Populace v České republice stárne a ani naše městská část není výjimkou. Proto se péči o seniory 
věnuje čím dál větší pozornost. Nejpodstatnější je zajistit seniorům dostatek kapacit v domovech 
a kvalitní služby, zejména ty speciální.  

Podle posledních statistik žije 
v Praze 3 přes 13 tisíc lidí, kte-
ří překročili věk 65 let. Zvy-
šuje se i věk, ve kterém lidé 

dožívají, a úměrně tomu i počet těch, 
kteří potřebují pomocné služby, včet-
ně těch pobytových. Praha 3 zajišťu-
je provoz Ošetřovatelského domova 
Praha 3 v Habrové ulici, který posky-
tuje službu domova pro seniory a má 
kapacitu 87 lůžek. Kromě ubytování 
a stravy mají obyvatelé k dispozici fy-
zioterapeutické a rehabilitační služ-
by, lékaře, ale i pravidelný program, 
kterého se mohou účastnit ve volném 
čase. Průměrný věk obyvatel domo-
va je 86 let. Prostřednictvím této své 
příspěvkové organizace Praha 3 na-
bízí také odlehčovací službu v objek-
tu Pod Lipami, kde je dalších sedm 
lůžek. Službu lze využít od jednoho 
týdne do tří měsíců a využívají ji se-
nioři, kteří žijí v domácím prostředí, 
v době, kdy pečující osoba není delší 
dobu k dispozici. 

Další organizací, která se věnu-
je převážně seniorům, je Pečovatel-
ská služba Prahy 3. Terénní služba 
poskytuje ročně pomoc až devíti 
stovkám klientů, pro které zajišťu-
je zejména rozvoz a donášku obě-
dů, nákup potravin, ale také po-
moc při běžných činnostech, osobní 
hygieně nebo s péčí o domácnost. 
Službu využívají i obyvatelé Domů 
s pečovatelskou službou v Roháčo-
vě a Krásově ulici, ve kterých se na-
chází 204 bytů. Na provozu obou 
obecních příspěvkových organizací, 
tedy Ošetřovatelského domova a Pe-
čovatelské služby, se podílí převáž-

ně městská část. V loňském roce to 
bylo částkou 28,6 milionu korun. 
Další peníze do sociální oblasti ply-
nou od státu prostřednictvím hlavní-
ho města Prahy z Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 

Kromě služeb, které městská část 
poskytuje prostřednictvím svých 
příspěvkových organizací, zajišťu-
je některé služby také úřad. Jsou to 
například bezplatné právní služby 
nebo činnost ombudsmana pro seni-
ory. Tuto službu v loňském roce vy-
hledalo více než sto občanů. Ti řeši-
li zejména problematiku nájemního 
bydlení, ale také dědické záležitosti 
nebo sousedské vztahy. 

Senioři jsou současně nejpod-
porovanější skupinou, jejíž potřeby 
zohledňují Pravidla bytové politiky 
městské části platná od 1. 6. 2016.  
Dosud bylo schváleno k uzavření 
nájemní smlouvy k bytu celkem 34 
žadatelů, z nichž 29 již bydlí a pět 

čeká na vhodný byt. Z celkového 
počtu jde o 40 % nově uzavíraných 
smluv. Důvodem pro přidělení bytu 
jsou velmi nízké příjmy, kdy v mno-
ha případech důchod nepostačuje 
ani na pokrytí nájmu. Značnou roli 
hraje i špatný zdravotní a psychic-
ký stav žadatelů z této podporované 
skupiny nebo neschopnost opatřit si 
bydlení vlastními silami.

Těm seniorům, kteří mohou 
a chtějí žít ve svých domovech, také 
městská část přispívá na zajištění tís-
ňové služby AREÍON. Jednoduché 
přístroje umožňují starým a osamo-
ceným nebo hendikepovaným lidem 
žít v bezpečí domácího prostředí, 
přičemž jsou pod stálým dohledem 
a v případě ohrožení života si mo-
hou okamžitě přivolat pomoc.

V letošním roce se Praha 3 vý-
znamně zaměřila na rozvoj činnos-
tí pro aktivní seniory. Pod hlavič-
kou programu Trojka pro seniory 

poskytuje zdarma pro občany řadu 
společenských, sportovních i kultur-
ních aktivit, mezi něž patří besedy, 
výlety, jazykové i počítačové kurzy, 
taneční odpoledne, možnost si jít 
zaplavat do bazénu, projet se histo-
rickou tramvají nebo vyhlídkovou 
lodí, zapojit se do soutěže v luštění 
křížovek. Mezi seniory jsou oblíbe-
né i jednorázové společenské akce 
jako například Fresh senior festival, 
který se konal v září na nám. Jiřího 
z Poděbrad, nebo akce u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů. 

Formou dotací městská část ak-
tivně podporuje organizace, které 
působí na městské části a zajišťují 
další typy služeb. Mezi nimi napří-
klad služby osobní asistence orga-
nizace Hewer, nebo společnost Re-
medium, která organizuje sociálně 
aktivizační, vzdělávací, společenské 
a kulturní programy pro seniory. 
Grantová podpora směřuje i k zá-
jmovým skupinám – spolku Senio-
ři ČR (původně Svaz důchodců) – 
a do komunitních center. Komunitní 
centrum Armády spásy je místem, 
kde se scházejí převážně osamělí se-
nioři z blízkého i vzdálenějšího oko-
lí, aby zde mohli ve společenství pří-
jemně a smysluplně trávit svůj čas. 
Naproti tomu před rokem otevřené 
Komunitní centrum Žižkov v Koně-
vově ulici a jeho program jsou za-
měřeny na mezigenerační setkávání 
a předávání zkušeností, například 
u vaření nebo práce s počítačem. 

Co ale v Praze 3 chybí zcela, jsou 
lůžkové kapacity v domově se zvlášt-
ním režimem, která poskytnou spe-

cializovanou péči zaměřenou na se-
niory s demencí. I z toho důvodu 
městská část delší dobu připravuje 
výstavbu nového Domu sociálních 
služeb, který by měl kombinovat 
služby běžného domova pro seniory 
a domova se zvláštním režimem se 
zvláštními službami pro potřeby sta-
rých lidí s poruchou typu Alzheime-
rovy choroby a dalších. Nabídnout 
by měl 97 lůžek a další služby včetně 
denního stacionáře. 

Veřejnost se měla možnost s pro-
jektem seznámit na dvou veřejných 
debatách. Plánovaný objem stavby 
v místě bývalých jeslí se setkal s ne-
pochopením a protesty některých 
z okolních obyvatel, kteří sestavili 
petici. Městská část tedy nechala zá-
měr upravit tak, aby se zohlednily 
požadavky občanů. Objekt byl pro-
to snížen o jedno patro, ale změnou 
dispozic se současně podařilo za-
chovat vysoký standard poskytova-
ných služeb a co nejvyšší kapacitu. 
Oba faktory jsou velmi důležité, ne-
boť z hlediska dlouhodobé udržitel-
nosti služeb musí být model ekono-
micky přijatelný. Nová studie prošla 
komisí pro sociální politiku a zdra-
votnictví a následně ji projednal Vý-
bor pro územní rozvoj, který po zvá-
žení všech informací a argumentů 
doporučil projekt připravit ke zpra-
cování dokumentace pro územní ří-
zení. Projekt Domu sociálních slu-
žeb je k dispozici na webových 
stránkách městské části. 
 Katka Maršálová

Rozhodně by 

měl nadá-

le pokračo-

vat úspěšný 

projekt Fresh 

senior, díky 

kterému se se-

nioři naší městské části pravidel-

ně setkávají, chodí na vycházky, 

koncerty a nejsou tak sami. Pro 

lepší péči je také nutné zvýšení 

počtu lůžek v Ošetřovatelském 

domově v Habrové ulici a navý-

šení a zkvalitnění domácí péče 

pro seniory. Dále modernizace 

a kvalitní zdravotní péče v Po-

liklinice Olšanská, Vinohradská 

a Centrum zdravotní péče Ja-

rov. Je také potřeba na frekven-

tovaných přechodech prodlou-

žit intervaly zelené. A konečně 

musíme dbát na opravu laviček 

a starat se dobře o naše parky. 

Alexander Bellu (ODS), 

starosta

ČSSD v tomto 

období vytvo-

řila program 

Trojka pro se-

niory zamě-

řený na celou 

řadu kultur-

ních, sportovních a vzděláva-

cích aktivit. Našim cílem je totiž 

nejen kvalitní a dostupná péče, 

ale rovněž spokojený a aktivní 

život našich seniorů. V oblasti 

péče pak usilujeme o vybudo-

vání dvou nových domů soci-

álních služeb, o zavedení seni-

orské taxislužby, bezplatných 

rozvozů nákupů a také o za-

vedení programu bezplatných 

obědů pro seniory ve fi nanční 

tísni. Tento typ výdajů z měst-

ského rozpočtu je otázkou prio-

rit vedení radnice a politiků.

Irena Ropková (ČSSD),

radní

Pečovat 

o naše seniory 

a handicapo-

vané, je pře-

devším mys-

let na jejich 

každodenní 

potřeby. Myslet na to, jak se 

bez zbytečných bariér dosta-

nou na nákup, k lékaři nebo 

na poštu. Naší prioritou v dal-

ším volebním období je zlepše-

ní průchodnosti ulic, zbudo-

vaní bezbariérových přístupu 

do všech veřejných budov 

a prosazení zhotovení výtahů 

ve stanicích metra na Praze 3. 

Také opravy a rekonstrukce 

ulic musí být plánovány s ohle-

dem na potřeby osob se zhor-

šenou pohyblivostí. 

Jan Materna (TOP 09),

místostarosta

Domnívám 

se, že péče 

o seniory je 

v Praze 3 

na velice dob-

ré úrovni. Pro 

aktivní seniory 

trojka pravidelně zajišťuje výlety, 

taneční odpoledne, křížovkář-

skou ligu či programy v rám-

ci projektu Fresh senior. Skrze 

moji babičku mám výborné 

zkušenosti s místní Pečovatel-

skou službou, jejíž zaměstnan-

ci odvádějí kvalitní práci a jsou 

vždy ochotni pomoci osobám, 

které vzhledem ke svému věku 

mají nějaké obtíže. Do budouc-

na je vítanou zprávou výstavba 

Domu sociálních služeb, jen lo-

kalitu mám s otazníkem.  

Tomáš Štampach (Svobodní),

koaliční zastupitel

V první řadě je 

třeba zlepšit 

pečovatelskou 

službu, aby 

se zkvalitni-

la a posunula 

více do jed-

notlivých částí obvodu. Nově 

by mohla vzniknout kontaktní 

místa na Vinohradech, Žižko-

vě a Jarově. Místa by slouži-

la seniorům a osobám, které 

o kohokoli dlouhodobě doma 

pečují. Místa by sloužila k pře-

dávání informací, objednávání 

služby a edukaci pečujících. 

Služba by zde měla i zázemí. 

Teprve potom můžeme uva-

žovat o výstavbě pobytového 

zařízení avšak s přiměřenou 

potřebnou kapacitou.

Martina Chmelová (Ž(n)S),

opoziční zastupitelka

Rozvíjet na-

bídku pomocí 

pečovatel-

ské služby 

především 

v domác-

nostech, ale 

i mimo jako doprovod a do-

pravu za potřebami pohybově 

omezených, včetně vyřizová-

ní správních úkonů. K tomu 

zatím chybí síť základen 

sociálních služeb, tvořených 

ze stacionářů i domovů se 

stravovacími a hygienickými 

službami. Nabídku zájmových 

činností a akcí se slevou zajiš-

ťovaných pražskými radnicemi 

považuji za samozřejmost. Žel 

stále jich je málo. Nenechme 

žádného seniora nebo invalidu 

uzavřeného a osamoceného 

mezi zdmi svého bytu.

Pavel Ambrož (KSČM),

opoziční zastupitel

Anketa Jak by se měla rozvíjet péče o seniory na Praze 3?

Vizualizace Domu sociálních služeb na Jarově po úpravách provedených na základě požadavků 

občanů Vizualizace ateliér FADW
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fórum

Až vám bude něk-

do v předvolebním 

letáku tvrdit, že 

k zajištění bezpeč-

nosti je třeba navý-

šit počty strážníků, 

zamyslete se pro-

sím nad následu-

jícím.

V roce 2017 ře-

šili strážníci v  uli-

cích Prahy 3 celkem 47  799 přestupků. Z  to-

hoto počtu se v 90 % jednalo o tzv. „přestupky 

v dopravě“, což bylo většinou neoprávněné stá-

ní v zóně placeného stání.

V letošním roce svitla naděje, že se strážníci 

budou moci konečně naplno věnovat neukáz-

něným pejskařům, drobné kriminalitě a  řeše-

ní problému s  bezdomovci a  narkomany. Pře-

chodem na nový systém zón placeného stání je 

možné vykonávat dohled automatizovaně. Mož-

Dovolil jsem si 

vzít prostor ve fóru 

Radničních novin, 

abych poděkoval 

Vám všem, kteří 

jste mi dali podpo-

ru na 4 roky a dali 

tak i  podporu So-

ciální demokra-

cii, abychom spo-

lečně hájili zájmy 

všech, kteří chtějí, aby se městská část stara-

la o seniory a rodiny s dětmi. V mé gesci, kte-

rou byly investice, jsem se vždy snažil, aby šly 

smysluplné investice do panelových domů, re-

konstrukcí škol a  školek. Bohužel snaha není 

vždy korunována úspěchem. Úspěchy jsem 

se snažil shrnout v  článku o  investicích. Neú-

spěchy zůstávají mou osobní prohrou, kterou si 

nesu dál jako rodák a  Váš soused z  Prahy 3. 

Mým snem vždy bylo založit program Trojka 

pro rodiny a  Trojka pro seniory. To se mi po-

dařilo. Umožnil jsem seniorům a  dětem podí-

vat se na Žižkovskou věž, založit Křížovkářskou 

ligu, poskytnout plavenky na Pražačku a mnoho 

O  každé společ-

nosti nejlépe vypo-

vídá to, jakým způ-

sobem se dokáže 

postarat o své nej-

starší a nejzranitel-

nější členy. Jsem 

ráda, že radni-

ce Prahy 3 si to-

hle v  uplynulých 

čtyřech letech uvě-

domovala a snažila se přispívat svým dílem práce 

k tomu, aby se seniorům na Praze 3 dobře žilo. 

Ostatně byl to právě současný starosta Alexan-

der Bellu, kdo zavedl program Fresh senior, který 

seniorům na Praze 3 nabízí možnost kulturního 

vyžití i setkávání se známými osobnostmi. Osob-

ně jsem se na akcích Fresh senior, ale i na dal-

ších setkáních se seniory, přesvědčila, jak je ak-

tivní přístup radnice potřebný. 

dalšího. To by nešlo bez Vaší podpory a zájmu. 

Dovolím si poděkovat i úředníkům, kteří mi po-

máhali hájit Vaše zájmy a správnou cestu. Není 

zde bohužel prostor děkovat jmenovitě. Ale vě-

řím, že Oni vědí. Nesetkal jsem se bohužel jen 

s pochopením a kvalitní prací. Nesetkal jsem se 

jenom s dobrými kolegy a dobrými lidmi. Ale vě-

řím, že i Vy poznáte, že takoví lidé by neměli há-

jit Vaše zájmy. Přeji Vám, abyste jich i ve svém 

životě potkávali co nejméně. Na  závěr si Vás 

dovolím požádat o podporu kandidátky ČSSD 

Praha 3 v čele s ředitelem Vinohradské nemoc-

nice Robertem Grillem. ČSSD je jediná strana, 

která opravdu pomáhá lidem. Byla by škoda, 

aby z  mapy Prahy a  Prahy 3 zmizela. Ať vol-

by dopadnou jakkoliv, mnohokrát Vám děkuji. 

Dokud budeme po strážnících chtít 
nesmysly, nemá smysl zaměstnávat další

Děkuji Vám!

Praha 3 musí nabídnout důstojné podmínky 
pro život seniorů 

Jan Materna  / TOP 09

Ivan Holeček / ČSSD

Lucie Vítkovská  / ODS

Ondřej Rut  / Žižkov (nejen) sobě

Mnoho lidí se ptá, 

proč letos Zelení 

nekandidují s ŽNS. 

Tři jednatelé spol-

ku ŽNS obešli Ma-

těje Stropnického, 

který spolek zaklá-

dal a byl jeho hlav-

ním hybatelem, 

a rozhodli se pod-

pořit kandidátku 

TOP/STAN. Ničeho přitom nedosáhli, jednate-

lé ŽNS se objevují až na nevolitelných místech. 

Politika bydlení, hlavní cíl spolku ŽNS, se v pro-

gramu TOP/STAN omezuje pouze na holé kon-

statování, že dokončení privatizace je prioritou. 

Na Praze 3 nekandiduje strana, která by tvrdila 

něco jiného. 

Byli jsme to přitom právě my Zelení, kteří 

jsme jménem ŽNS na červnovém zastupitelstvu 

předložili návrh, který by v současné krizi bydle-

ní zamezil spekulacím a umožnil starousedlíkům 

odkoupit byty za  ceny srovnatelné s předcho-

zími vlnami privatizace. Ostatní strany, včetně 

TOP/STAN byli pro zachování statu quo a navíc 

podpořili zvolení Bellu z ODS za starostu. 

Na tuhle stranu barikády se spolek ŽNS nově 

postavil. Zelení ale nesou odkaz původní politiky 

dál. Dostupné bydlení pro nás zůstává jednou 

z hlavních priorit. Kromě dokončení privatizace 

je třeba urychleně opravit a k pronájmu nabíd-

nout 300 volných bytů, kterými MČ disponuje. 

Začít stavět byty nové a nabídnout je těm, kteří 

na dnešním trhu s bydlením nemají šanci přežít 

– seniorům, matkám samoživitelkám, mladým 

rodinám. O tom, že byty nemají být jen na kšeft, 

je třeba přesvědčit i  developery. Ve  vyspělých 

městech bývá samozřejmé, že část nově po-

stavených bytů převedou na město. Celý pro-

gram, který není zdaleka jen o bydlení, najdete 

na www.prozizkov.cz. 

Zelení ponesou dál politiku Žižkov (nejen) sobě

Čtyři roky jsem 

zde veřejně reago-

val na vaše otázky 

a  odpovědi, po-

většinou z  pozice 

opozičního zastu-

pitele. S  ohledem 

na politické turbu-

lence letos na  jaře 

a  díky naší Koalici 

pro Prahu 3 jsem 

následně jako rad-

ní pro dopravu a nebytové prostory začal věci 

reálně řešit. 

Doprava je velké téma v celé Praze. V řešení 

dopravních rekonstrukcí, jako je třeba Husitská, 

jsou bohužel městské části v nevýhodné roli, je-

likož všechny komunikace a také chodníky patří 

hl. m. Praze a spravuje je její TSK a.s. Přesto se 

daří aktivním přístupem věci pozitivně ovlivnit. 

Bez dopravních problémů se povedla realizo-

vat výměna tramvajového pásu na Vinohradské 

nebo rekonstrukce části Koněvovy ulice u Ohra-

dy. Mnoho dalších podnětů je ve fázi zpracová-

ní. Například bych rád změnil režim křižovatky 

na Olšanském náměstí, která je v blízkosti ško-

ly Chelčického a  není bezpečná, celou oblast 

a přechody na Jana Želivského a Vinohradské. 

Mám také plán na  zvýšení počtu parkovacích 

míst. Čeká mě jednání s Ropidem, který zrušil 

linku 124 a  nahradil ji linkou 155. Ta má však 

jinou trasu a  návaznosti a  mnohým občanům 

Jarova a Třebešína to způsobilo komplikace se 

spojením s centrem a přestupováním.

Velký úkol nás čeká i v oblasti oprav chodní-

ků. Nechtěli jsme zůstávat pouze v pasivní roli 

a přemlouvat vlastníka velkou Prahu, aby chod-

níky opravila, a  tak jsme vymysleli model, kdy 

můžeme malé opravy realizovat sami, což jsme 

již zahájili. Věřím, že v  těchto činnostech budu 

moci i  dále pokračovat. Přeji vám pěkné dny 

a dobrou volbu. 

Doprava, linka 155, chodníky
Mojmír Mikuláš / Svobodní

…co mi radni-

ce ve  stáří nabíd-

ne? Nabídka zá-

jmových činností 

a akcí (i se slevou) 

pro seniory je, ale 

důchodců přibývá 

a  stárnou. Bude 

nabídka dostateč-

ná i  v  dalších le-

tech? Jsou organi-

zace městské části 

připraveny? Například poučila se pečovatelská 

služba od  některých zavedených „neziskovek“ 

(Hewer, z.s.; Život 90, z. ú.…)? Rozšiřuje služby 

opatrovníků, pečovatelek, ošetřovatelek a zdra-

votních sester důchodcům v  jejich domácnos-

tech? Zajišťuje i  doprovod a  dopravu za  jejich 

potřebami, jsou-li pohybově omezeni? Pomůže 

jim i s vyřizováním správních úkonů? Má k tomu 

nutnou síť základen tvořených stacionáři i  do-

movy se stravovacími a  hygienickými služba-

mi? Určitě nebudu potřebovat úřednici-ombud-

smanku, když se o mne postarají kvalifi kované 

sociální pracovnice v poradně na Úřadě měst-

ské části nebo mne navštíví doma. Máme ta-

kové?

A  co dostupnost zdravotnictví? Lze vyřídit 

svůj zdravotní problém u praktického a odbor-

ných lékařů na  jedné nejbližší poliklinice, nebo 

mne čeká městská turistika za  vyšetřeními 

po  všech těch roztroušených ordinacích? Má 

poliklinika svou lékárnu? Je zajištěna lékařská 

a lékárenská pohotovost?

A  střecha nad hlavou? Když mne pan do-

mácí ze soukromého bytu vyhodí, přidělí mi do-

stupné bydlení radnice? Budu schopen zaplatit 

nájemné v obecním bytě?

Že ne?…tak to, občané, od radnice vyžaduj-

me. Nenechme žádného seniora nebo invalidu 

opuštěného. Každý má právo na spokojený ži-

vot. 

Za pár let do důchodu…
Pavel Ambrož / KSČM

Přála bych si, aby program Fresh senior po-

kračoval i do budoucna. Spolu s tím je potřeba, 

aby se městská část dále řádně starala o Dům 

s pečovatelskou službou v Roháčově ulici a moc 

bych si přála, aby se i navýšil počet lůžek v Ošet-

řovatelském domě v Habrové ulici a  zlepšila se 

i domácí péče pro seniory a hendikepované. 

S péčí o naše nejstarší úzce souvisí i dostup-

nost a  kvalita zdravotní péče. Městská část se 

proto do budoucna musí dál řádně starat o Po-

likliniku Olšanská, posílit spolupráci s  Centrem 

zdravotní péče Jarov a dokončit modernizaci Po-

likliniky Vinohradská. 

Mrzí mě, že bohužel ne všechny politické 

strany to cítí stejně a že jsou bohužel v politice 

na Praze 3 i taková uskupení, kterým je mezige-

nerační solidarita cizí a problémy a potřeby se-

niorů přehlížejí. Odmítají totiž přirozený řád věcí, 

který by nejraději nahradili anarchií. I  o  tomto 

střetnutí budou nadcházející volby, ve  kterých 

doufám zvítězí zdravý rozum. 

ná jste si všimli několika malých Yarisů, které 

jsou na  střeše osazeny kamerovým systémem 

a projíždí celou Prahu. Takové auto (provozova-

né fi rmou) zcela automatizovaně zkontroluje ti-

síce zaparkovaných vozidel každý den. Logicky 

tak ušetří práci desítkám strážníků, kteří by jinak 

museli chodit po ulici a SPZ ručně kontrolovat 

v systému.

A v tom je právě problém. Kdo si myslel, že 

se teď strážníci zaměří na veřejný pořádek, do-

držování nočního klidu a drobné krádeže, sple-

tl se. Strážníci Prahy 3 nafasovali nové tablety 

a zcela neefektivním způsobem se snaží konku-

rovat zmíněnému elektronickému systému. Ne-

změnilo se vůbec nic! Tedy kámen úrazu není 

v počtu strážníků, ale v tom, jaké dostanou pri-

ority. Dokud je bude město nutit dělat zbyteč-

né věci, nemá smysl zaměstnávat další. A prá-

vě změnu priorit městské policie máme v našem 

programu na předním místě. 
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pozvánky/inzerce

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 688 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení.

Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými prostory, které nejsou ur-
čeny k bydlení. Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální 

nájemné za m2/rok

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1.

Husitská 74/114, 

Praha 3

1. podlaží 

provozovna

NJ č. 103
117,40 m2  1 600 Kč

02.10.2018

9–10 hod.

8. 10. 2018

do 18.00 

hod.

2.

Husitská 74/114, 

Praha 3

1. podlaží 

sklad

NJ č. 104
51,80 m2 1 200 Kč

02.10.2018

9–10 hod.
dtto

3.

Lucemburská   

24/2013, Praha 3

1. podlaží

bar

NJ č. 106
118,3 m2  2 000 Kč

02.10.2018

9–10 hod.
dtto

VÝZVA č. 689 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení.
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými prostory, které nejsou ur-
čeny k bydlení. Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální 

nájemné za m2/rok

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1.

Koněvova 146/1814A, 

Praha 3

1. podlaží 

NJ č. 104 45,00 m2  1 600 Kč
04.10.2018

9–10 hod.

8. 10. 2018

do 18.00 

hod.

2.

Jana Želivského 

18/1768, Praha 3

1. podlaží 

NJ č. 104 44,70 m2 1 600 Kč
04.10.2018

9–10 hod.
dtto

VÝZVA č. 690 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení.
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným nebytovým prostorem, které 
nejsou určeny k bydlení. Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální 

nájemné za m2/rok

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1.

Koněvova 4/155, 

Praha 3

1.podlaží

-1. podlaží 

NJ č. 101 310,80 m2  2 000 Kč
11.10.2018

9–10 hod.

15. 10. 2018

do 18.00 

hod.

  SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ – 
opravy karem, kotlů, wawek atd. REVI-
ZE PLYNU + KULATÉ RAZÍTKO, pravi-
delné kontroly, tlakové zkoušky po ode-
brání 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 za-

hradě, chatě nebo v  kanceláři. Tel.: 

736 140 942.

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

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

  Stropní sušák prádla – prádlo se snadno 

vytáhne ke  stropu a  nepřekáží. Montáž – 

tel.: 602 273 584.

  Knihy a knižní pozůstalost koupím, odve-

zu. Tel.: 286 891 400.

  Koupím ván. ozdoby, řetězy, péřový stro-

mek, lucerničky aj.  Tel.: 603 410 736.

  Koupím lidový kroj. Tel.: 603 410 736.

  LÉČITEL, PhDr.  L. Kolářík, U  Zásobní 
 zahrady 8, Praha 3. Tibetskou metodou 
REIKI pomohu u  závažných, chronic-
kých i  psychických onemocnění. Tel.: 
721 092 647, www.reiki-reiki.webnode.cz

  Přímý zájemce koupí pro své děti dva byty 

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

Lze i zvlášť. Tel.: 608 661 664.

  Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele. 

Tel.: 604 617 788.

  Pronajmu garáž – dlouhodobě, samostat-

ně uzamykatelnou v hromadných garážích 

za hotelem Olšanka. Tel.: 732 785 645. 
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KOUPÍME VÁŠ

ČINŽOVNÍ DŮM
I SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL       

tel.: 603 247 875  
e-mail: cinzovnidomy@volny.cz

JSME PŘÍMÍ ZÁJEMCI (nikoliv RK)

ČSR
100

!
!  NÁRODNÍ MUZEUM V PRAZE, 1. 6. - 31: 9. 2018

VÝSTAVA VĚNOVANÁ ROZBITÍ 
RAKOUSKA-UHERSKA 
A VZNIKU SAMOSTATNÉ PRVNÍ 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ 
HOLLARKY 
KE 100. VÝROČÍ VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKA 
Informační centrum, Milešovská 846/1, Praha 3 
3/10/2018 – 3/1/2019

(VOŠ A SUŠ VÁCLAVA HOLLARA)

 3. 10. středa a 10. 10. 2018 středa 17:00 h
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

Československé legie a jejich role při vzniku Československa
Vznik Československa a účast Žižkováků v prvním odboji

Přednášející: zástupce ČSOL

 17. 10. 2018 středa 18:00 h
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

LITERÁRNÍ VEČER 
Jaroslav Hašek, Franta Sauer a jejich Žižkov. Večerem provede F. Skřípek se studenty Mezinárodní konzervatoře Praha.

 18. 10. 2018 čtvrtek 17:00 h
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

Cesta k Mnichovu labyrintem československé vojenské strategie 
OKÉNKO DO HISTORIE 

Přednášející: historik Vojenského historického ústavu Praha PhDr. Karel Straka Ph.D.

 18. 10. 2018 čtvrtek 20:00 h
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku ČSR

Oratorium Antonína Dvořáka Stabat Mater. Účinkují: Barbora Řeřichová – soprán, Michaela Zajmi – alt, 
Jaroslav Březina – tenor, Jiří Sulženko – bas, smíšený pěvecký sbor, Šárka Knížetová – varhany, Adolf Melichar – dirigent 

 24. 10. 2018 středa 14:00 h
náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

„Před sto lety a dnes“
Koncert k výročí vzniku Československé republiky s doprovodným programem 
a zahájení exteriérové výstavy připravené Československou obcí legionářskou

Účinkují: Péro za kloboukem, Kateřina Steinerová & Her Swing Boys a Garage. Výstava potrvá do 30. 11. 2018.

 24. 10. 2018 středa 17:00 h
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

Generál Rudolf Medek 
OKÉNKO DO HISTORIE 

Přednášející: historik Mgr. Zdenko Maršálek Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR 

 25. 10. čtvrtek a 1. 11. 2018 čtvrtek
Olšanské hřbitovy, Vinohradská 1835/153, Praha 3

Válečné a vojenské hroby na Olšanských hřbitovech
Komentované vycházky s historikem Mgr. Adamem Hájkem. Začátky v 11:00, 13:00 a 14:30 hodin. 

Místo setkání vždy před hlavním vchodem z Vinohradské ulice. Maximální počet účastníků je 20 osob na skupinu, 
rezervace na vlastap@praha3.cz, telefon: 222 116 282

 do 30. 11. 2018 
ATRIUM, Čajkovského 12, Praha 3

1918 ŽIŽKOV „MY, NÁROD ČESKOSLOVENSKÝ…“
Výstava věnovaná 100. výročí vzniku Československé republiky

ŘÍJNOVÉ DOPROVODNÉ AKCE VÝSTAVY PO STOPÁCH „OSMIČEK“ V PRAZE 3
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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. 

Beztíže 
zatopí!

Nízkoprahové zařízení pro dě-

ti a  mládež Beztíže vás srdečně 

zve na  každoroční zábavě-mo-

tivační akci Beztíže zatápí, kte-

rá se bude konat 25.  10. 2018 

v prostorách Kasárna Karlín. Cí-

lem události je motivovat mladé 

lidi ke smysluplnému trávení vol-

ného času a nabídnout jim bez-

pečný prostor, kde mohou rozví-

jet svůj talent a potkat se s lidmi 

ze svého okolí. 

Beztíže provozuje tři terén-

ní programy a  jeden z  nich 

(Streetwork Beztíže – Žižkov) již 

od  roku 2010 působí v  žižkov-

ských ulicích. Služba je urče-

na dětem a mladým lidem od 6 

do 26 let ve vyšší míře ohrože-

ným sociálně nežádoucími jevy, 

které pracovníci aktivně vyhle-

dávají v  místech, kde tráví svůj 

volný čas (ulice, parky, hřiště 

atp.). Streetworkeři mladé pod-

porují a  poskytují jim pomoc 

v obtížných životních situacích. 

Dále nabízí alternativní možnosti 

k  jejich běžnému, často nebez-

pečnému trávení volného času 

v  rámci jednorázových či pra-

videlných   workshopů, preven-

tivních výjezdových akcí mimo 

Prahu či výše zmíněných zábav-

ně-motivačních akcí. 

MČ Praha 3 respektuje stanovisko ředitelů 
a nezúčastní se výzvy MAP II
Po zkušenostech s projektem Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 (MAP P3) se ředitelé 
škol zřízených MČ Praha 3 stavěli k otázce jeho dal-
šího pokračování spíše odmítavě.

Na základě této zpětné vazby místostarostka MČ Pra-
ha 3 pro školství Lýdia Říhová (KDU-ČSL) navrhla 
RMČ Praha 3 na končící projekt dále nenavazovat. 

Jednou z podmínek přiznání podpory v rámci výzvy 
Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) je to-
tiž zapojení nejméně 70 % škol zřízených MČ Praha 3. 
Protože při prvním projednání věci na zasedání RMČ 

dne 8. srpna 2018 nebylo dosaženo jednotného stanovis-
ka, místostarostka Říhová iniciovala konání mimořádné 
porady, na niž byli pozváni jak ředitelé škol, tak členové 
RMČ.

Na mimořádné poradě ve čtvrtek 23. 8. 2018, kterou 
zahájil starosta MČ Praha 3 Alexander Bellu (ODS), se 
pak naprostá většina přítomných ředitelů vyslovila proti 
účasti ve výzvě MAP II. Na svém 16. zasedání dne 29. 8. 
2018 RMČ Praha 3 vzala stanovisko ředitelů škol na vě-
domí a konstatovala, že MČ Praha 3 v rámci výzvy MAP 
II žádost o podporu nepředloží. 

-red-

Otevřené turnaje – po slepu 2018
I  vy si můžete jednou za  rok vy-
zkoušet a zahrát si sporty určené 
pro nevidomé. Sporty vám předve-
deme, pravidla vysvětlíme.

TJ Zora Praha všechny srdečně 
zve na již tradiční turnaje v goalbal-
le, showdownu a zvukové střelbě, 
pořádané v sobotu 3. 11. 2018 v ZŠ 
Chelčického 43/2614, Praha 3. Akce 
je pořádána pod patronací Ireny 
Ropkové (ČSSD), radní pro sport.

Co je třeba udělat? Přihlásit sebe 
nebo lépe, svůj tříčlenný tým kole-
gů, kamarádů nebo členů rodiny 
do 1. 11. mailem. 3. 11. nezapomeňte 
přijít včas, ať nám hezky navazuje je-
den zápas za druhým ☺, a vezměte 
s sebou dobrou náladu, tepláky 
a tenisky.

Program:
9:30 hod. – zahájení turnajů
10:00 hod. – goalball z ligy
10:45 hod. – zápasy družstev amaté-
rů v goalballe, showdownu a zvuko-
vé střelbě
18:00 hod. – ukončení turnajů a vy-
hlášení výsledků v hospodě U Du-
dáka, kde budou předány vítězům 
poháry od starosty MČ P3.
Přihlášky a informace na: 
tjzora@braillnet.cz, nebo
tel. 774 977 060. 

místo datum a čas
Soběslavská x Hollarovo náměstí 2. 10. 2018 13:00–17:00

Tachovské náměstí 2. 10. 2018 14:00–18:00

Na Vrcholu x V Domově 3. 10. 2018 13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 3. 10. 2018 15:00–19:00

nám. Barikád 4. 10. 2018 15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 6. 10. 2018   9:00–13:00

Buková x Pod Lipami 6. 10. 2018 10:00–14:00

Jeseniova 143 9. 10. 2018 13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 9. 10. 2018 14:00–18:00

Sudoměřská x Křišťanova 10. 10. 2018 13:00–17:00

Křivá 15 10. 10. 2018 15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 11. 10. 2018 15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 13. 10. 2018   9:00–13:00

V Zahrádkách x Květinková 13. 10. 2018 10:00–14:00

Ambrožova x Malešická 16. 10. 2018 13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 16. 10. 2018 14:00–18:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 17. 10. 2018 13:00–17:00

Tachovské náměstí 17. 10. 2018 15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 18. 10. 2018 15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 20. 10. 2018   9:00–13:00

nám. Barikád 20. 10. 2018 10:00–14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 23. 10. 2018 13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 23. 10. 2018 14:00–18:00

Jeseniova 143 24. 10. 2018 13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 24. 10. 2018 15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova 25. 10. 2018 15:00–19:00

Křivá 15 27. 10. 2018   9:00–13:00

Přemyslovská x Sudoměřská 27. 10. 2018 10:00–14:00

U Rajské zahrady x Vlkova 30. 10. 2018 13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 30. 10. 2018 14:00–18:00

Ambrožova x Malešická 31. 10. 2018 13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 31. 10. 2018 15:00–19:00
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íjen
 

 – Areál na Praža ce, Za Žižkovskou vozovnou 19

Od 1. 10. do 31. 10. 2018 si mohou vyzvednout odm nu sout žící, kte í odevzdali všechny správn  vypln né k ížov -
ky a neú astnili se slavnostního vyhlášení dne 19. 9. 2018 v Atriu na Žižkov , a to na místech, kde se registrovali.

  – 

P ihlásit se m žete v i pr b hu íjna v klubu Remedium, Táboritská 22, Praha 3, tel.: 222 712 940, Út od 10:00 do 13:00 
a St od 14:00 do 17:00. Kurzy probíhají od 10. 9. do 14. 12. 2018, po et míst je omezen.

Zájemce o výlet je osobou starší 65 let s trvalým pobytem na Praze 3. M  Praha 3 umožní každému zájemci zú astnit 
se pouze jednoho výletu v daném kalendá ním roce. Bližší informace a rezervace na tel.: 222 116 481 nebo e-mailem: 
katerinal@praha3.cz. P ihlásit se musí zájemce osobn .

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

 – Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3

 – Informa ní centrum Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1

Po p edchozí domluv  – ÚM  Praha 3, Odbor sociálních v cí, Bc. Zde ka Hošková, 
tel.: 222 116 451 i e-mailem na zdenkah@praha3.cz.

Areál na Praža ce, Za Žižkovskou vozovnou 19

v Informa ním centru Praha 3 - Vinohrady, Milešovská 1

 – Park Paruká ka
výtvarné dílny na výrobu drak , malování na obli ej, poušt ní drak , skákací hrad.

v Komunitním centru Husitská, Husitská 74

Workshopy jsou vhodné pro rodi e s d tmi od 4 d o 7 let. Po et míst je omezen, proto je nutné se p edem p ihlásit u p. Vej-
m lkové na tel.: 222 116 438 nebo e-mailem: martinav@praha3.cz, a to nejpozd ji do 22. 10. 2018, resp. do 29. 10. 2018.

– D m d tí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkán  2866/17a
Rezervace na tel.: 222 990 330, 606 611 920 nebo e-mailem: hajkova@ulita.cz. Více na: www.ulita.cz/unikovka. 

 – Komunitní centrum Husitská, Husitská 74  

 – Park Paruká ka 
Za átek lampionového pr vodu je v 17:00. S sebou vlastní lampión na ty ce a sví ku.

 – Tenisový areál TJ Spoje, Na Balkán  21a

 – Rodinný klub Ulitka, Nad Ohradou 17 
rezervace v RK Ulitka e-mailem: Info@rkulitka.cz nebo telefonicky: 212 242 180.

 – Rodinný klub Ulitka, Nad Ohradou 17 
rezervace v RK Ulitka e-mailem: Info@rkulitka.cz nebo telefonicky: 212 242 180.

 – ZŠ Chel ického 43/2614, Praha 3
Informace a p ihlášky pro jednotlivce nebo t í lenné týmy do 1. 11. na: tjzora@braillnet.cz, 774 977 060.
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programy

 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

V  době podzimních prázdnin 29.–30. 10. je 

v Nové Trojce Podzimní příměstský tábor. Pra-

videlné programy v tyto dny neprobíhají.

Pá 5. 10. 18.00 – So 6. 10. 9.30 Pyžámkový 

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

staráme my Čt 11. 10. –  So 13. 10. Podzimní 

dobročinná burza oblečení a  potřeb pro děti 

a luxusního dámského oblečení

Ne 14. 10. 8.45–12 Sportovní dopoledne pro 

ženy - běžecká skupina

Ne 14. 10. 9–11.15 Sportovní dopoledne pro 

ženy – NEběžecká skupina

Pá 19. 10. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek pro 

pěstounské rodiny

Pá 19. 10. 16–18 Vliv rodiny na rozvoj komuni-

kačních schopností dítěte

Čt 25. 10. 16.30–17.30  Škola a jak v ní obstát 

– poruchy učení a jejich náprava

Po 29. 10. – Út 30. 10. 7.30–17  Podzimní pří-

městský tábor aneb Kouzla podzimní Prahy

Individuální poradenství a mediace, podpůrné 

skupiny

Út 2. 10. 15–16 Dvojčata v rodině

Ne 14. 10. 11–11.40 Výživová poradna pro děti 

i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou

Po  15. 10. 9–10.30 Poradna v  oblasti osob-

nostního rozvoje

Pá 19. 10. 9.30–11.30 Psychomotorický vývoj 

s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Čt 25. 10. 16.30–17 Jak na  poruchy učení 

a chování s etopedkou Mgr. Janou Češkovou

Pá 26. 10. 9.30–11.30 Laktační poradna s Ma-

rikou Pithartovou, DiS.

Krizová linka Nové Trojky

Od pátku do neděle včetně můžete kontakto-

vat naši konzultantku na tel.: 734 258 291.

Internetové poradny

Rodinné a  občanské právo s  právníkem 

Mgr. Vlastimilem Janečkem. Daně a jak na ně 

s  Ing.  Ludmilou Hájkovou. Sociálně právní 

ochrana dětí. Výchova dětí.

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 a Leona tel.: 222 589 404

Pá 12. 10. 20.00 Poburzovní setkání ve Venda 

baru

Kurzovní tipy

Přihlašování do kurzů, náhrady hodin, rezerva-

ce na tradiční akce a další aktivity Nové Trojky 

na: nova-trojka.webooker.eu. Registrujte se 

na  kurzy nového školního roku 2018/2019! 

Všechny kurzy najdete na www.nova-trojka.cz.

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma měsíce -  bitky, hádky a agrese

3. 10. Mandaly a antistresové omalovánky

5. 10. Večerní bojovka (18:00–20:00)

9. 10. Strategie, jak se zbavit agrese

11. 10. Přednáška Imperativ – kriminalita z ne-

návisti

16. 10. Bitky, hádky a pomluvy v partě – jak s tím 

pracovat?

17. 10. Výroba podzimního svícnu

18. 10. Turnaj v basketu

22. 10. Sebeobrana - pár chvatů a hmatů proti 

případným napadením od agresora/ky

25. 10. Beztíže Zatápí

31. 10. Společná výroba draka 

  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)

NOVINKA – ODPOLEDNÍ PŘEDŠKOLKA – 

otevíráme v říjnu! Pondělí 14:30–18.

13.10. so (9–17) Podzimní bazar

13.10. so (9–17) Vernisáž a prodejní výstava 

dřevěných plastik (Diolkis Tomacén Barro-

so)

21.10. ne (14–17) Uličníci v pražských ulič-

kách - Vyšehrad

31.10. st (16–18) Drakiáda

Kurzy češtiny pro cizince: děti (5–8 let) čtvr-

tek (14:15–15), dospělí (mírně pokročilí) 

středa (19:30–21)

Volná místa v kroužcích:

Míčové hry pro předškoláky/školáky - pon-

dělí 15–15:45 a 16–16:55

Gymnastika pro nejmenší a  pro děti od  5 

do 8 let - pátek 15–15:45 a 16–17

Plavání pro děti 4 - 5 let - pátek 14:30–

15:15

Cvičení pro seniory - zdarma - úterý 10–11

Cvičení pro maminky s hlídáním dětí: jóga - 

pondělí 11–12, fi tmáma - pátek 11–12

Kompletní nabídka kroužků s možností on-

line přihlášení na www.rkulitka.cz/krouzky.

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

6. so 15–18 Rodinný běh Krejcárkem - Při-

jďte si zaběhat s celou rodinou!

7. a 14. ne 14–17 Keramická dílna - másel-

nice

12. pá 17–20 Výtvarný ateliér - Kurz kresby 

suchým pastelem

13. so 9–18 Fotoškola I - Kurz digitální foto-

grafi e pro dospělé

13.–14. so–ne 9.00 U-Craft vandr – aneb 

kdo se bojí, nesmí do lesa

16. út 17–19.30 Podzimní drátování  – Drá-

tované dekorace – ptáčci, listy, šípkové vět-

vičky aj.

19. pá 17–20 Výtvarný ateliér  – Základy 

malby akvarelem

23. út 17–21 Košíkaření z pedigu

31. út 17–20 Horor v Ulitě aneb Edgar Allan 

Poe

Podzimní prázdniny:

29.–30. po–út 8–17 Za sportem i výletem – 

Příměstský tábor

29.–30. po–út 8–17 Výtvarný a  taneční 

podzim – Příměstský tábor

29.–30. po–út 8–17 Podzimní řádění - před-

školáci – Příměstský tábor pro předškolní 

děti

26.–30. pá–út Podzimní tábor na Vysočině 

– Lhotka na Vysočině

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Říjen: Já a předsudky

1.–5.10. Co jsou předsudky

8.–12.10. Jaké máme předsudky?

15.–19.10. Jaké předsudky má společ-

nost?

22.–31.10. Jak pracovat s předsudky?

 

RC Paleček
 Písecká 17, Praha 3

 tel.: 775 103 100

 www.rcpalecek.cz

Rodinné a komunitní centrum Paleček:

•  registruje do  nového kurzového období 

ZÁŘÍ–PROSINEC 2018

•  nabízí výběr kurzů pro rodiče s  dětmi 

od narození do 7 let věku, volné kurzy je 

možné vyzkoušet za cenu jednorázového 

vstupu

•  provozuje HERNU pro děti a  KAVÁRNU 

pro dospělé, otevírací doba po–čt 9–18, 

pá 13–18

nabízí prostory k  pronájmu – pro dětskou 

oslavu narozenin, vzdělávací semináře 

apod.

CO VÁS V PALEČKU ČEKÁ V MĚSÍCI ŘÍJ-

NU? 

2. 10. Žena ve svém živlu – kruh pro ženy, 

18–21

3. 10. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

3. 10. Úvodní seminář ke kurzu Předškolák, 

18:30–20:30

9. 10. Zkrocená poporodní deprese, 17–19

10. 10. Podpůrná skupina pro ženy s ba-

tolaty, 10–12

10. 10. Podpůrná skupina Porod jinak, 

13–15

13. 10. Emoce v rodině – dítě v nás, 9–13

17. 10. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

20. 10. Příměstská sobota pro děti v pěs-

tounské péči a děti v evidenci OSPOD

Paleček dále zdarma nebo za  dotovanou 

cenu nabízí:

•  Psychoterapeutickou poradnu pro dospě-

lé a děti

• Sociálně právní poradnu

•  Logopedickou poradnu

•  Poradnu empatického rodičovství

•  Poradnu pro slaďování profesního a  ro-

dinného života

•  Svépomocné podpůrné skupiny: Porod 

jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batola-

ty; Jsem máma a mám své limity

Více informací o programu najdete na www.

rcpalecek.cz. Registrace do  seminářů 

a  besed na  kurzyprodeti@rcpalecek.cz. 

Podrobnější informace získáte na  hlavní 

straně www.rcpalecek.cz v  přehledu akcí, 

popř. prosím, využijte kontaktů výše.

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

Během října začínají kurzy podzimního se-

mestru a  pokračuje zápis na  volná místa 

v  kurzech: PC pro pokročilé, nakupování 

a seznamování na internetu, internet, chytré 

telefony, angličtina, němčina, francouzština, 

španělština a  italština pro mírně pokročilé, 

zdravotní cvičení, kondiční cvičení a tréno-

vání paměti. Info a zápis v Klubu REMEDI-

UM.

V říjnu zveme na cvičení na židlích (po 9.30), 

setkání u kávy (út 14.00), společenské hry 

(st 13.30), účast ve skupinách v rámci akti-

vizační služby je ZDARMA.

3. října (st) – poznávací výlet: zámek Dob-

říš, Čapkova strž (cena se vstupy a obědem 

460,-)

2. listopadu (pá) – premiéra Divadelního 

spolku Proměna v Divadle Kampa od 19.00 

hod.

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 osobní kon-

zultace (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 najdete 

na www.remedium.cz.

 Komunitní centrum Žižkov
 Koněvova 65a, Praha 3

Pondělí: 

9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi

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 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

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 Workshop Arteterapie

16–18 Poradenství pro rodiny s dětmi

Čtvrtek:

9–12 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 
Dalším dílem seriálu „žižkovských hudebních 

večerů“ je záznam hudebně heroického opu-

su italského komponisty Gaetana Donizettiho 

Lucia di Lammermoore  z Metropolitní opery 

v New Yorku (1982) za umělecké účasti výji-

mečných pěvců: sopranistky Joan Sutherland 

(Lucia), tenoristy Alfreda Krause (Edgardo) či 

barytonisty Pabla Elvira (Enrico). Za dirigent-

ský pultík se postavil Richard Bonynge. Zve-

me vás srdečně do již známých prostor auly 

Husova institutu teologických studii, Rohá-

čova 66, Praha 3-Žižkov, ve středu 24. října 

2018 od 18 hod.

KLUBU PŘÁTEL ŽIŽKOVA 

Blahoslavova 2, Praha 3

2. 10. 16.30 Kulturní život na Žižkově v minu-

lém století přednáší Jan Schütz KPŽ

16. 10. 16.30 Symboly měst a obcí – prapory 

a znaky přednáší vexilolog Pavel Fojtík

30. 10. 16.30 Urbanistický vývoj Žižkova 

přednáší Ing, Arch. Ondřej Pechar

 KAŽDÉ ÚTERÝ / FILMOVÉ ÚTERKY / 13.00 & 18.00 
dokumenty / NOVĚ i celovečerní filmy / pohádky / doporučujeme:  
  9.   října / 18.00 / dokument SVĚT PODLE DALIBORKA 
16.   října / 13.00 / pohádku KOVÁŘ Z PODLESÍ 
30. října / 18.00 / road movie RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
podrobný program naleznete na www.husitska.eu/filmy, v tištěném programu  
přímo v KCH / IC Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad a dalších místech na P3

 KAŽDOU STŘEDU  / KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA  
    S RODILÝM MLUVČÍM / 15.00 - 16.30 / rezervace & info: suteren@r-mosty.cz

 KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.45 / PEDIG // 18.00 / KLUB DESKOVÝCH HER 
 KAŽDÝ PÁTEK / 9.00 - 11.00 /služby MEDIÁTORA / rezervace & info: suteren@r-mosty.cz
 KAŽDOU POSLEDNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI / 28. 10.  /  10.00 - 14.00 / SWAP / bazar

PRAVIDELNÝ PROGRAM KCH SUTERÉN / ŘÍJEN 2018

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

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

FILMOVÉ ÚTERKY V KCH / 13:00 & 18:00

OSVĚTOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

KLUB DESKOVÝCH HER

bezplatný vstup

VÝTVARNÉ AKTIVITY

BEZPLATNÝ VSTUP

BEZPLATNÝ PRONÁJEM

VÝTVARNÉ WORKSHOPY PRO RODIČE S DĚTMI / STŘEDY /17.00 /  
24. říjen / výroba města z kartonů / 31. říjen / zdobení halloweenských muffinů

VSTUP ZDARMA  

Vyhlášení Dobrovolníka roku 2018
Žižkovská radnice již po osmé oceňuje ty, kteří dobrovolně vykonávají dob-

rovolnickou činnost minimálně jeden rok. I v letošním roce proběhne oceně-

ní vybraných kandidátů v  rámci slavnostního večera dne 4. prosince 2018 

v koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově od 18 hodin. Večer se můžete 

těšit na doprovodný kulturní program a pohoštění. Návrhy nejlepších trojko-

vých dobrovolníků posílejte od 1. října 2018: 

emailem na adresu: katerinal@praha3

dopisem na adresu: ÚMČ Praha 3, Odbor sociálních věcí, Oddělení prevence 

a metodické podpory, Bc. Kateřina Tůmová, Seifertova 51, 130 00 Praha 3 

Ve svém dopise co nejlépe popište činnost dobrovolníka, můžete přidat i fo-

tografi e. Dopis musí obsahovat i informace o navrhovateli. Uzávěrka přihlá-

šek je 31. října 2018.

Pravidla soutěže „Dobrovolník roku 2018“ jsou k dispozici na webu MČ Pra-

ha 3. 
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inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA 
pond lí 9.00 –19.00
úterý 9.00 –16.00
st eda 9.00 –19.00
tvrtek 9.00 –16.00

pátek 9.00 –16.00

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

PROGRAM INFORMA NÍHO CENTRA PRAHA 3 - Vinohrady 

 

  | – na Vinohradském h bitov  – osobnosti eské státnosti. Sraz p ed hlavní bránou.

| – poskytuje senior m Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, d chod , sociálních 
   a zdravotnických služeb, volno asových aktivit, zajiš uje bezplatné právní poradenství, doprovod p i ú edních jednáních 

a pomoc v tíživých životních situacích.

  | – p ednášku povede Jana Kyzivátová

  | – p ednáška profesora Jana Duška

  |  

  | 
  | – cestovatelská p ednáška Tomáše Kubeše

  |  – p ednáška Mgr. Hany Krej í

  | na Vinohradském h bitov  – osobnosti eské státnosti. Sraz p ed hlavní bránou.

  |  – p ivítáme vzácného hosta MUDr. Kate inu Cajthamlovou

   | 
  |  – uvádíme v rámci projektu „Trojka pro seniory“ 

  | – komorní p vecký sbor KTF UK Acant

  | – p ednáška profesora Jana Duška
Na programy ozna ené hv zdi kou * je t eba si vyzvednout volné vstupenky z d vodu omezené kapacity, jedná se o  lmové projekce a vlastiv dné vycházky a vybrané p ednášky. 
Vstupenky budou k dispozici na recepci Informa ního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném m síci, od devíti hodin. D kujeme za pochopení. 

plakat_IC_10_2018_A1.indd   1 21.9.2018   14:25:54

 

Adam Jílek
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Program informačního centra na pří-

slušný měsíc viz inzerát na straně 17

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

www.kcvozovna.cz

1. 10. 17:30 Fresh senior: Zpíváme 

si s Masarykem

3. 10. 17:00 Okénko do  historie: 

Přednáška Československé obce 

legionářské

4. 10. 16:30 Křeslo pro hosta Hana 

Křížková

6. 10. 16:00 Divadlo Kaká: Ošklivé 

káčátko

8. 10. 16:00 Fresh  senior: Yukon 

s  cestovatelem Martinem Krato-

chvílem

10. 10. 17:00 Okénko do  historie: 

Přednáška Československé obce 

legionářské

13. 10. 16:00 Divadlo Toy Machine: 

Pinocchio

15. 10. 16:00 Fresh senior: Setkání 

s Libuší Švormovou

16. 10. 17:00 Loutky bez hranic: 

Kouzelník Eňo Ňuňo

17. 10. 18:00 Literární večer: Jaro-

slav Hašek, Franta Sauer a  jejich 

Žižkov

18. 10. 17:00 Okénko do  historie: 

Přednáška Mnichov a mobilizace

20. 10. 16:00 Loutky bez hranic: 

Kouzelník Eňo Ňuňo

22. 10. 16:00 Fresh senior: Akade-

mie – imunita

23. 10. 17:00 Divadlo LokVar: Zlato-

vlásky

24. 10. 17:00 Okénko do  historie: 

Přednáška Brigádní generál Rudolf 

Medek

29. 10. 16:00 Fresh  senior: 

Fresh  memory: jogging pro svěží 

paměť

31. 10. 10:30 LouDkové divadélko: 

Perníková chaloupka

 

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

1. po 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

2. út 19:00 Starý holky | 3D com-

pany

4. čt 19:00 Frida K. | 3D company

5. pá 19:00 Zabte ošklivé | Divadlo 

AQUALUNG

6. so 19:00 Smích zakázán | 3D 

company

7. ne 19:00 Habaďůra | Divadlo 

A. Dvořáka Příbram

8. po 19:00 Kurz osudové přitažli-

vosti | TEĎ! Divadlo

10. st 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimr-

mana

11. čt 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

12. pá 19:00 Pub in the Glade | Cimr-

man English Theatre

14. ne 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

15. po 19:00 Můj romantický příběh | 

Divadlo A. Dvořáka Příbram

16. út 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrman

17. st 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

18. čt 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

21. ne 19:00 Afrika | Divadlo Járy 

Cimrmana

22. po 19:00 Číňani | Divadlo A. Dvo-

řáka Příbram

23. út 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrman

24. st 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrman

25. čt 19:00 Záskok | Divadlo Járy 

Cimrman

26. pá 19:00 The Conquest of the 

North Pole | Cimrman English The-

atre

28. ne 19:00 Muži ve zbrani aneb 

Celá Zeměplocha jest jevištěm! | 

Divadlo AQUALUNG

29. po 19:00 Válka Roseových | Diva-

dlo A. Dvořáka Příbram

30. út 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 

Járy Cimrmana

31. st 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana 

   

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

1. 10. 19 Nekonvenční žižkovský 

podzim – recitál Jiří Hošek – violon-

cello, Věra Langerová – klavír

3. 10. 19.30 Atrium contemporary – 

Nadav Masel (ISR)

4. 10. 19.30 Atrium 100 – Prague 

Philharmonia Wind Quintet

6. 10. 19.00 Atrium contemporary – 

3 premiéry pro Solaris 3

9. 10. 19.30 Atrium classic – Jiří Bárta 

(violoncello) a Terezie Fialová (klavír)

10. 10. 19.30 Atrium club – Nejtek – 

Klápště – Wróblewski

11. 10. 19.30 Atrium classic – Jiří Bár-

ta (violoncello) a Terezie Fialová (klavír)

11. – 14. 10. 19–23 SIGNAL festival – 

Michal Škapa: Neon

12. 10. 20 SIGNAL festival – Endless 

Illusion (CZ)

15. 10. 19.30 Atrium 100 – Jana Bouš-

ková (harfa) a Josef Špaček (housle)

17. 10. 19.30 Atrium 100 – Malá čes-

ká muzika: Ta naše písnička česká

18. 10. 18.00 Atrium kaple Zuzana 

Sirská: Jen já a klavír

20. 10. 15 Atrium matiné – Honza Ja-

reš: Koncert k výročí

21. 10. 15–17 Atrium art workshop – 

Shout!

23. 10. 19.30 Atrium classic – Pavel 

Bořkovec Quartet (PBQ)

24. 10. 19.30 Kytara napříč žánry: 

Romská kytara – Trio Carlos – Ma-

nouche

26. 10. 19.30 Atrium club – Sakra Bu-

raja

Výstava děl vytvořených na 20. mezinárodním výtvarném sympoziu, které uspořádal SUKUS Praha 

ve spolupráci s LAHNARTISTS Limburg

Projekt podporují: Česko-německý fond budoucnosti, Státní fond kultury, Městská část Praha 3, Obecní úřad Zubrnice, Soubor lidové architektury v Zubrnicích, Hostinec U Pernekrů, Tiskárna Chrt

Vystavující autoři:

Reiner Fritsche – Hinterzhof

Doris Happ – Hasselbach 

Kalle Lind – Regensburg

Lenka Malíská – Karlovy Vary

Vladimír Murtin – Braunfels

Lucie Novotná – Praha 

Eva Osecky – Bad Driburg

Martina Osecky – Hemau

Herbert Ristl – Fachingen

Pavel Rydl – Praha

Vlasta Rydlová – Praha

Brigitte Seck – Nassau

Alena Zíková – Braunfels

Výstava v Galerii pod radnicí, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, potrvá od 4. 10. do 31. 10. 2018.

Návštěvní doba: po a st 8.00 – 18.00, út a čt 8.00 – 16.00, pá 8.00 – 15.00 hodin.

Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3,  si vás dovoluje pozvat na výstavu

MILNÍKY – MEILENSTEINE 2018 

18. 10. 20.00 Letouni soumraku, 

blues

25. 10. 20.00 John Hayllor, blues 

rock

DIVADLO PRO TANEC

3. st 18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

6. so 20:30 BANG BANG

7. ne 20:00 BANG BANG

9. út 20:00 HELLO USELESS – FOR 

W AND FRIENDS

10. st 18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

11. čt 20:00 PŘEMÍSTĚNÍ

12. pá 20:00 HISTORY HISTORY 

HISTORY

14. ne 20:00 Sunday Neurosis

15. po 20:00 Dokud neumřeli

16. út 20:00 Švihla

17. st 18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

18. čt 20:00 Proces

19. pá 20:00 Constellations II. (Time 

for Sharing)

20. so 20:00 Replay

21. ne 16:00 Momo

23. út 20:00 Family Journey

24. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

28. ne 20:00 Výročí

30. út 20:00 Výročí

31. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

21. ne 19:00 SZARKA TAMÁS & 

GHYMES /HU

22. po 19:30 AVA MENDOZA 

UNNATURAL WAYS /US

23. út 20:00 SPITFIRE 

COMPANY ANTIWORDS + 

ROBERT JANČ & SQUADRA 

SUA UP

24. st 19:30 THE NECKS /AU

25. čt 19:30 WILLIAM BASINSKI 

/US + TOMASZ BEDNARCZYK/

NEW ROME /PL

26. pá 19:30 ZVÍŘE JMÉNEM 

PODZIM

27. so 20:00 DIE HAPPY

29. po 20:00 SPITFIRE 

COMPANY VYPRAVĚČ

30. út 19:30 YAT KHA

31. st 19:30 NEVER SOL /CZ – 

KŘEST ALBA CHAMALEO + LOR 

/PL

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465
 www.uvoka.cz

4. 10. 19.30 Na cestách Tomáš 

Poláček - Stopem Demokratickou 

republikou Kongo + Mucha – hu-

dební doprovod

11. 10. 19.30 Píča + Sudy potu, 

punk rock

27. 10. 19.30 Piano A3um – Jo-

nathan Powell (GB)

30. 10. 19.30 Atrium club – Shake-

speare – Sonety v hudbě

31. 10. 19.30 Atrium contemporary – 

Pauline Kim Harris (USA)

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

3. 10. 20.30 Umění v kině: Hitler ver-

sus Picasso

6. 10. 18.45 MET: Live in HD | Aida

9. 10. 20.30 Diáky: Jak (ne)utíkat 

před nosorožcem aneb Cestováním 

proti strachu

17. 10. 18.00 Snow Film Fest 2017

19. 10. 20.00 Fotojatka

20. 10. 18.45 MET: Live in HD | 

Samson a Dalila

23. 10. 19.45 NT Live | Frankenstein

25. 10. 20.30 Climax – předpremiéra

Projekce pro seniory – každé út 

od 10.00 a čt od 13.30

2. 10. Podivuhodná cesta fakíra, 

který uvízl ve skříni

4. 10. Hitler versus Picasso

9. 10. Všechno bude

11. 10. McQueen

16. 10. Klapzubova XI.

18. 10. Láska bez hranic

23. 10. BlacKkKlansman

25. 10. Odborný dohled nad výkla-

dem snu

30. 10. Tvář

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

1. po 19:30 XAVIER RUDD /AU + 

NEWTON FAULKNER /UK

3. st 19:30 BALANESCU QUARTET 

/RO, UK

6. so 8:00 URBAN BOULDER RACE

9. út 20:00 SPITFIRE COMPANY 

& MCKENZIE TOMSKI MISS 

AMERIKA + KŘEST KNIHY

10. st 19:00 KAMELOT /US

14. ne 19:30 SLET BUBENÍKŮ

15. po 19:30 KORBEN DALLAS /SK 

+ ADAM BALDYCH /PL

16. út 19:30 MANOLITO Y SU 

TRABUCO /CU

17. st 19:30 MICHAL AMBROŽ & 

HUDBA PRAHA

18. čt 19:30 THE EX /NL

19. pá 20:00 AXEL RUDI PELL + 

THE UNITY + CHRIS BAY
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ze života Prahy �

Fresh senior festival podruhé  
Ve středu 19. září se na náměstí Jiřího z Poděbrad uskutečnil druhý ročník Fresh senior festivalu.    

Program plný skvělé hud-
by a zajímavých informací 
se rozběhl úderem třinácté 
a vyplnil celé odpoledne. 

Cílem Fresh senior festivalu je na-
bídnout kvalitní program seniorům 
i všem dalším návštěvníkům, kteří 
mají chuť a čas se na chvíli zasta-
vit a zpestřit si tak den o nevšední 
a zajímavou podívanou, dozvědět 
se informace zaměřené na pozitivní 
stárnutí, a třeba si i zatancovat a za-
zpívat s účinkujícími. 

Nejen seniory zaplněné prostran-
ství pozdravili společně starosta 
Alexander Bellu (ODS), farář Jan 
Houkal a za pořadatele Vladana 
Rýdlová ze spolku Porte.

„Jsem rád, že nepatříte mezi ty, kte-

ří jsou zavřeni doma a žijete svůj ži-

vot aktivně. Já osobně i celá městská 

část si vás vážíme a děláme vše pro to, 

aby prostředí na Trojce bylo co nejpří-

jemnější. Fresh senior festival, který je 

již podruhé místem setkávání, diskusí 

a přátelství, patří mezi ty akce, které 

k tomu přispívají,“ řekl starosta.
Farář Houkal popřál všem pěk-

né odpoledne plné zážitků a vybídl 
účastníky, aby na chvíli opustili stín   

kostela a přišli i dovnitř. „Je nám tu 

dobře, protože v panu starostovi i panu 

farářovi máme opravdu dobré patro-

ny,“ dodala Vladana Rýdlová.
Odpolední program přinesl ne-

jen koncerty populárních kapel 
Patroly Šlapeto a Yo Yo Band, ale 
i vystoupení samotných seniorů. 
Festival si tak nápaditou a rozma-
nitou nabídkou pořadů kladl za cíl 
připomenout důležitý postoj k po-
zitivnímu přístupu k životu, který 
rozhodně není limitován věkem. 

 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Charitativní Teribear podruhé na Vítkově
V 9 624 375 korun, které směřují 
na pomoc znevýhodněným dětem, 
se proměnilo 320 812,5 kilometru, 
které lidé nachodili a naběhali bě-
hem deseti dnů na Vítkově v rámci 
charitativní akce Teribear hýbe Pra-
hou aneb Prima den s medvědem, 
kterou pořádá nadace Terezy Maxo-
vé. Každý, kdo se zúčastnil, si mohl 
vybrat jeden z deseti okruhů, které 
cílily na konkrétní pomoc. Za kaž-
dý kilometr věnoval partner hap-
peningu 30 korun. Rekordmanem 
letošního ročníku se stal Jan Čížek, 
který během deseti dnů nakroužil 
724,5 km. Jako cíl pomoci si vybral 
okruh Pomoc dětem z ústavní vý-
chovy zažít pocit štěstí. Sám je ot-
cem malých dětí a ví, že je důležité, 
aby všechny děti měly možnost užít 
si dětství a mít hezké zážitky. 

K charitativnímu happeningu se 
připojily také rodiny, školy i fi remní 
týmy. „Chtěla bych všem z celého srdce 

poděkovat, že si našli čas a měli chuť po-

máhat. Na Vítkově byla celých deset dnů 

neuvěřitelná atmosféra solidarity a já 

si vážím každého kroku, který na okru-

hu pomoci udělali profesionální běžci, 

děti i jejich prarodiče. Nešlo o rychlost, 

ale o touhu pomáhat a pozitivní energie 

proudila teribeařím okruhem po celou 

dobu happeningu,“ uvedla patronka 
nadace Tereza Maxová. Loňský re-

kord v celkovém počtu kilometrů 
byl při letošním 4. ročníku překonán 
o 94 526 kilometrů. 

-red-

Signal festival opět i na Trojce 
Festival světla Signal neodmyslitel-
ně patří k pražskému podzimu. Le-
tos se v Praze rozsvítí od 11. do 14. 
října. 24 uměleckých instalací čes-
kých i zahraničních tvůrců. Jedna 
ze tří hlavních tras vede přes Vi-
nohrady, další pak přes centrum 
a nově Karlínem. Umělecké světlo 
rozzáří veřejný prostor, kostely, 
náměstí, kaple, sady.   

„Festival si letos poprvé vybral společné 

téma, které je reakcí na výročí 100 let 

od založení republiky. Více než o uply-

nulé století se však zajímá o 100 let, 

které má společnost před sebou. Díky 

tomuto tématu jsme se zaměřili na čes-

ké umělce,“ vysvětluje Martin Poš-
ta, ředitel festivalu. Oblíbená tra-
sa vedoucí Prahou 2 a 3 představí 
7 různorodých instalací. Fasádu 
kostela sv. Ludmily na nám. Míru 
letos rozhýbe německý kreativ-
ní label Ruestungsschmie.de, kte-
rý skrze videomapping s názvem 
Nucleus3 klade návštěvníkům otáz-
ku: co očekáváme od budoucnos-
ti? Na náměstí Jiřího z Poděbrad 
se letos návštěvníci ocitnou pod 
neustálým dohledem dystopické 

instalace Hlidka 2,1/18, kterou pro 
Signal festival vytvořila skupina 
audio-vizuálních umělců XYZ pro-
ject. Žižkovská část této trasy zave-
de návštěvníky do raně barokního 
Atria, kde Michal Škapa, neodmys-
litelný zástupce pražské umělecké 
a streetartové scény, představí neo-
nové objekty Zjevení a Vlajka pod 
příznačným souhrnným názvem 
Neon. Tuto instalaci bude možné 
navštívit až do února 2019. 

Signal festival začne slavnost-
ně ve čtvrtek 11. října v 19 hodin 
na Karlínském náměstí a všechny 
čtyři večery bude nově končit již 
ve 23 hodin. 

 -red-

PROJEKT FRESH 
SENIOR

Zdravé a spokojené stárnutí je pro-

cesem, na kterém se vedle individu-

álních okolností a širšího společen-

ského nastavení nezanedbatelnou 

měrou podílí komunitní zakotvení 

jedince.  Projekt Fresh senior svými 

aktivitami podporuje široké spek-

trum oblastí života seniorů a díky 

tomu je již od roku 2012 hodnotnou 

součástí komunitního zázemí obča-

nů hlavního města Prahy.

Dlouhodobému fungování pro-

jektu Fresh senior nabízí dostatek 

zkušeností pro zformování jasných 

cílů. Pravidelná setkávání a interak-

ce přímo se seniory nám pak dáva-

jí  dostatek kvalitních podnětů pro 

tvorbu konkrétních programů.  Pro-

jekt Fresh senior se skládá z šes-

ti aktivit: Fresh senior klub, Vitalita 

Fresh senior, Akademie Fresh se-

nior, Fresh senior kurzy a poradny, 

Fresh senior festival a Fresh senior 

divadlo. 

Michal Škapa: Neon, Atrium Žižkov

Starosta Alexander Bellu, za pořadatele Vladana Rýdlová ze spolku Porte a farář Jan Houkal pozdravili přítomné
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Koncert ke dni epilepsie 
„Be happy s   epi, aneb Koncert 
ke   dni epilepsie“ se uskutečnil 
25. září na   náměstí Jiřího z   Po-
děbrad. Akce se konala pod zášti-
tou místostarosty Ivana Holečka 
(ČSSD). 

Cílem koncertu bylo nejen pobavit, 
ale také ukázat, že tuto nemoc lze 
překonat a žít plnohodnotným živo-
tem. Návštěvníci mohli využít od-
borných rad, které na místě poskyto-
vali lékaři s příslušnou specializací. 
Celou akci moderoval, stejně jako 
v loňském roce, Libor Bouček. 
Na koncertním pódiu postupně vy-
stoupili známí umělci jako František 
Nedvěd ml. a band, Jan Bendig, Bo-
houš Josef, Michaela Nosková 
a mnozí další. Hlavní hvězdou byl 
letos Janek Ledecký. 

V pauzách mezi jednotlivými hu-
debními produkcemi probíhaly pre-
zentace neziskových organizací, kte-

ré se snaží lidem s epilepsií zlepšit 
jejich postavení ve společnosti.

„Děkuji všem, kteří svou účastí po-

mohli bořit mýty, které, bohužel, epilepsii 

stále doprovází. Stejně tak děkuji všem, 

kteří svým nehonorovaným vystoupením 

podpořili tuto dobrou akci. V neposlední 

řadě také lékařům a zástupcům nezisko-

vých organizací. Jsem hrdý, že se Praha 3 

připojila k Národnímu dni Epilepsie 

a pomohla tak dobré věci,“ uvedl mís-
tostarosta Ivan Holeček. 

Epilepsie je jedním z nejčastěj-
ších onemocnění mozku, nikoli však 
onemocněním psychickým. Pod hla-
vičkou epilepsie se skrývají desítky 
různých chorob, které mají společ-
nou jednu věc: vznik spontánních 
epileptických záchvatů. Příčin epi-
lepsie je celá řada a u každého paci-
enta může mít nemoc jiný průběh. 
Avšak při správné diagnostice a do-
držování určitých pravidel, jako je 
předepsaná léčba, kontroly u lékaře, 
pravidelné braní léků, správná živo-
tospráva apod., dokáže většina po-
stižených epilepsií žít běžným způ-
sobem života. 

-red-

Seifertův Žižkov přinesl vyzrálá díla 
2. ročník literární sou-
těže Seifertův Žižkov 
má nové oceněné 
autory. Slavnostní 
vyhlášení deseti nej-
úspěšnějších literár-
ních prací se usku-
tečnilo v obřadní síni 
žižkovské radnice.

Jako nejzdařilejší vy-
hodnotila porota dílo 
šestnáctileté Anny 
Tomšíkové z Křižano-
va, vyzrálý příběh s ná-
zvem Pohřeb pod ok-
ny. Na druhém místě 
ocenila povídku s prv-
ky fantasy Déšť jisker 
od Kláry Kovářové 
a na třetí zařadila experimentální ly-
rickou báseň Martina Hublara. Oba 
autoři se zúčastnili soutěže již 
v úspěšném prvním ročníku. 

Veršům či povídkám mladých lidí 
z celé republiky bylo inspirací dílo 
Jaroslava Seiferta, jediného českého 
nositele Nobelovy ceny za literatu-
ru. „Pořádáním soutěže Praha 3 proje-

vuje úctu českému autorovi světového 

formátu a vyjadřuje podporu všem mla-

dým autorům, kteří mají ambici stát se 

jeho následovníky, jsou ochotni věnovat 

tomu své úsilí a volný čas. Nezbývá než 

doufat, že v zápase o literární uznání 

alespoň někteří z účastníků doopravdy 

uspějí,“ řekla místostarostka pro ob-
last Lýdia Říhová (KDU-ČSL), kte-
rá všem předala ceny v podobě kniž-
ních poukázek a popřála jim mnoho 
zdaru a radosti z psaní. „Nejlepších 22 

textů jsme zveřejnili v almanachu, který 

bude tvůrcům připomínat jejich začát-

ky,“ dodala.  
Do druhého ročníku literární sou-

těže školáci ve věku 12–17 let zaslali 
tři desítky příspěvků. Je to o něco 
méně než vloni, ale kladně se to od-
razilo v jejich kvalitě. „Až na výjimky 

byly práce na velice dobré formální 

úrovni, navíc často s až nečekaně zají-

mavým či závažným obsahem,“ zhod-
notil předseda poroty, básník a pro-
zaik Jan Zbořil. Mezi příspěvky 
převládaly klasické povídky, úvahy 
a rýmované básně, ale vyskytla se 
i díla s detektivním námětem, sci-fi  
nebo osobní zpovědi a vyznání. Dal-
šími členy poroty byla básnířka 
a prozaička Alena Marečková a spi-
sovatel Jan Těsnohlídek. Záštitu ak-
cím opět udělilo Ministerstvo škol-

ství a PEN klub. Všechna díla jsou 
zveřejněna na seifertuvzizkov.cz. 

-red-

David Drahonínský

Jedinečný Festival integrace Slunce otevře 
na podzim opět své brány
Od 5. do 9. listopadu se dveře dvou divadelních prostorů otevřou všem specifi ckým skupinám, 
lidem s handicapem, seniorům a zároveň těm, kteří přijímají bariéry jako výzvy.  Svá prkna, 
která znamenají svět, nabídne již tradičně Palác Akropolis na Žižkově a nově své zázemí poskytne 
vršovické Divadlo MANA. 

24. ročník Festivalu 
integrace Slunce 
tak ve své pod-
zimní části rozšíří 

své působení o další městskou část 
a dle své tradice naváže plynule 
na jarní program, který přilákal více 
jak tisíc diváků všech věkových kate-
gorií. Festival je určen všem lidem 
bez rozdílu věku, pohlaví či handi-
capu, kteří tančí, muzicírují nebo 
hrají divadlo. V průběhu pětidenní-
ho programu se představí amatérské 
soubory, jednotlivci, a i například 
pedagogové nebo studenti DAMU. 
Festival tematicky doprovází výstava 
ve foyer Paláce Akropolis.

Z podzimního programu je třeba 
upozornit zejména na pondělní kon-
cert, který bude znít ve spolupráci 
s projektem Kytara napříč žánry 
v Paláci Akropolis. Představí se zde 
jednoruký chilský kytarista Andrés 
Godoy, který začal hrát na kytaru už 

jako dítě. Ve 14 letech utrpěl úraz, 
při kterém přišel o pravou ruku, 
přesto se nevzdal a hrál na kytaru 

i nadále. Vymyslel si svoji jedineč-
nou techniku a dnes patří mezi nej-
významnější kytaristy na světě. 

V Divadle MANA oslaví v pondělí 
5. 11. své patnáctileté výročí organiza-
ce REMEDIUM v rámci seniorského 
divadelního spolku „Proměna“ pre-
miérou autorské komediální aktovky 
Šuškanda a šeptanda. Toto uskupení 
je skvělým důkazem toho, že humor 
má být součástí života v každém věku 
a v tom pokročilém je jeho kořením, 
jež mu dodává patřičný šmrnc. 

Dopolední program bude v Palá-
ci Akropolis patřit od úterý do pát-
ku nejen dětem, jejich divadelním, 
hudebním vystoupením a pohád-
kám. Podmínkou pro vstup zdarma 
na tento program je pouze otevřené 
srdce. 

V pátek se budete mít možnost se-
tkat s medailistou z paralympijských 
her, dvojnásobným světovým rekord-
manem v paralukostřelbě Davidem 
Drahonínským, jehož život se změnil 
v 16 letech po pádu ze třetího patra, 
kdy uslyšel svou diagnózu: kva-

druplegie. Drahonínský vás seznámí 
jak s životem na vozíku, tak i jeho 
cestou ke kariéře profesionálního 
sportovce. 

Novinkou a nadstavbou letošní-
ho ročníku festivalu je spolupráce 
s pedagogy DAMU. Pořádají jedno-
denní workshop pro pedagogy 
a dobrovolníky, kteří se věnují dra-
maturgické činnosti ve specifi ckých 
skupinách. 

Festival integrace Slunce si klade 
za cíl umožnit všem bez rozdílů za-
žít proces realizace uměleckého pro-
jevu a pocítit tak v rámci celku oce-
nění publika za úsilí, které každý 
jednotlivec vynaložil. Atmosféra, 
která festival provází je velmi srdeč-
ná a dojemná ve své pospolitosti a je 
pro všechny zúčastněné velkým obo-
hacením všedního života. 

-red-

Národní den epilepsie 
tradičně připadá na 30. září 

Cílem Národního dne epilepsie je in-

formovat širokou veřejnost o nemo-

ci, kterou trpí více než 1 % obyvatel 

a  která kromě genetických dispo-

zic může z různých důvodů kdykoli 

postihnout kohokoli z  nás. Protože 

se o  epilepsii stále mezi veřejností 

mnoho neví, je obávaná a  k  lidem 

s tímto onemocněním je přistupová-

no se značnou nejistotou. Záměrem 

je přispět k šíření informací, které by 

podpořily lidi s epilepsií v  jejich ne-

snadném, ale hodnotném životě. 

1. Pohřeb pod okny – Anna Tomší-

ková (16) Křižanov

2. Déšť jisker – Klára Kovářová (16) 

Rokycany

3. Vloni – Martin Hublar (17) Vážany

4.–10.: Stín – V. Brodský (14) Praha 

5, Barva Draka – V. Bartoš (16) Pra-

ha 5, Případ ztraceného šperku – 

A. Kubíková (14) Dvůr Králové n. L., 

Čekárna – M. Průšová (13) Praha 

3, Tak kdy už přiletí? – T. Kocvera 

(12) Úvaly, Ztráta milovaného člově-

ka – B. Kunetková (14) Oldřichov, 

Špinavá – Praha K. Štoková (13) 

Roztoky u Prahy
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Premiéra Žižkovské štafety Běžecké 
školy Prahy 3
V pondělí 15. 10. se uskuteční prv-
ní ročník závodu Žižkovská štafe-
ta. Jedná se o závod na dráze pro 
tříčlenné štafety, kde každý ze čle-
nů týmu poběží celkem tři úseky, 
postupně 3+2+1 kolo na atletickém 
ovále dlouhém 320 m. Celá štafeta 
tak dohromady absolvuje 3x960 m 
+ 3x640 m + 3x320 m. 

Závod je určený všem, kteří se rádi 
hýbou a chtějí vyzkoušet netradiční 
závod s týmovým duchem. Přihlásit 
se můžou i ti, kteří nemají trojici, ale 
rádi by se zúčastnili. Utvoříme tak tý-
my i z přihlášených jednotlivců.

Akce se uskuteční na atletické drá-
ze ve sportovním areálu Pražačka. 
Start závodu je v 18:15.

Aktuální informace včetně pro pozic 
a přihlášky najdete na webu Smart-
running.cz nebo na facebookových 
stránkách Běžecké školy Prahy 3. Re-
gistrace je možná i v den závodu mezi 
17:30 a 18:00 přímo na stadionu. Star-
tovné je 50 Kč na osobu.

Závod se uskuteční v rámci pro-
jektu Běžecká škola Prahy 3, který je 
realizován za podpory městské části 
Praha 3. 

-red-

Budoucnost a břicho mám před sebou
Do pomyslného křesla pro hosta posadil v Galerii Toyen tentokrát Martin Severa nejslavnějšího 
žijícího českého fotografa Jana Saudka. Nejen fotograf, ale i malíř a věčný lamač ženských srdcí 
Jan Saudek nepochází přímo ze Žižkova, k naší městské části ho však váže silný vztah.

Je nám velkou ctí, přivítat pana 

Jana Saudka v dalším pokra-

čování Žižkovských rozhovorů," 
zahájil Martin Severa. V úvo-

du svého vyprávění zavzpomínal Jan 
na nelehká léta svého dětství, na své-
ho bratra, dvojče, Karla, známého 
kreslíře. „Byl o pár minut starší, což mě 

předurčuje být po celý život jen dvoj-

ka," říká. Během války zažil v Praze 

hrůzy válečného běsnění a vraždění 
zcela zblízka. Kvůli svému polovič-
nímu židovskému původu se spolu 
s bratrem dostal už jako malý chla-
pec do koncentračního tábora pro 
míšence v Osvětimi. S úctou vzpo-
mněl i na svého otce, „člověka, kte-
rý mě naučil cestě“, poznamenal. 
Němci otce odvedli na tři měsíce 
do koncentračního tábora v Tere-
zíně, kde zemřelo jeho dalších šest 
bratrů. „Děsivé období války nedokážu 

vymazat z hlavy už asi nikdy,“ uzavírá 
Jan první část vyprávění.

Téma  rozhovoru  se poté zaměřilo 
na Saudkovu tvorbu, na vztah k že-
nám inspirujícím jeho činnost foto-
grafi ckou i malířskou. Saudek pro-
zradil některé okolnosti, které 
významně ovlivnily jeho umělecké 
začátky, jmenovitě vyzdvihl slavnou 
výstavu Lidská rodina. „Tato výstava 

fotografi í (� e Family of Man), jejímž ku-

rátorem byl Edward Steichen, významný 

fotograf původem z Lucemburska a ředi-

tel oddělení fotografi e v Muzeu moderní-

ho umění v New Yorku pro mě měla 

takřka osudový význam,“ řekl Jan 
Saudek.

Lidská rodina byla od 24. ledna 
do 8. května 1955 poprvé vystavena 
právě v New Yorku. Výstavu nako-
nec při její osmileté cestě po světě vi-
dělo přes 9 milionů lidí ve 37 zemích 

na 88 různých místech. Stala se tak 
historicky nejnavštěvovanější výsta-
vou fotografi í na světě.

Řeč přišla i na slavnou Zeď. „Ano, 

ta špinavá mokrá Zeď, kterou jsem díky 

Žižkovu objevil, byla skvělá. Nyní ji mám 

v ateliéru jen uměle vytvořenou. Prožil 

jsem na Žižkově plných sedm let a nasá-

val jsem inspirace, jak se dalo. Třeba 

i cestou do fabriky na kole, kdy jsem se 

motal mezi kolejemi a padal na držku. 

Nesmělo se totiž moc svítit v ulicích kvůli 

úsporám. Byla to temná krásná doba,“ 

hodnotí svůj vztah k Žižkovu Jan. 
„Líbí se mi tady všechno.“

Došlo i na téma vlastenectví. „Za-

tímco jiní fotografové či umělci touží 

být světovými, já jsem hrdý na to, že 

jsem fotograf český, jsem Slovan,“ vy-
znává se. 

V předtočených záběrech z mis-
trova ateliéru se také dovídáme něco 
o jeho vztahu k bohatství. „Slavnej 

neznamená bejt bohatej. Nedělám fotky 

pro peníze, obrazy ovšem ano. Nemám 

však žádná dobrá díla. Ale musím platit 

alimenty. A mám taky tříletou dceru, 

a ta má šedesátiletou sestru,“ směje se. 
„Já totiž lásce vděčím za existenci.“

V závěru večera potom předali 
pořadatelé Janu Saudkovi dort s je-
ho fotografi í, o který se podělil 
s nadšenými posluchači, kteří mistra 
zahrnuli množstvím dotazů, na kte-
ré obdrželi vždy vtipné odpovědi. 
„Můžu si dovolit říkat pravdu. A to jsem 

stále ještě mlád,“ uzavřel Jan Saudek 
své poutavé vyprávění plné životní 
pravdy a humorné nadsázky. 

Jan Dvořák

Jan Saudek (1935) patří k  nejvý-

znamnějším českým uměleckým fo-

tografům u nás. Proslul ateliérovou 

kolorovanou fotografi í, přičemž ná-

mětem bývá často žena, ženské tělo 

a motivy vztahu ženy a muže. V se-

dmdesátých letech našel na  praž-

ském Žižkově Zeď, která se stala 

poznávacím znamením jeho tvorby. 

O životě Jana Saudka natočil v roce 

2007 Adolf Zika dokumentární fi lm 

V pekle svých vášní, ráj v nedohled-

nu. Jan Saudek byl vybrán fi lmo-

vou společností Febio pro projekt 

GEN – 100 Čechů dneška. Je Ry-

tíř Řádu čestné legie. Má za sebou 

desítky prestižních výstav po celém 

světě. Jeho fotografi e jsou zastou-

peny ve sbírkách mnoha světových 

muzeí.

Slovo z církví
Před sebou máš, Panovníku, 
všechny moje tužby a můj nářek 
utajen to není. Žalm 38,10

Žalm třicátý osmý je připisován 
králi Davidovi. David byl králem 
izraelského království v dobách, 
kdy Izrael byl v rozkvětu. Je úspěš-
ným panovníkem. Přesto David ne-
ní ušetřen strastem selhání, svého 
provinění, které drtí jeho svědomí.

Co dělat, když jsme se něčím 
provinili, když jsme druhým ublí-
žili, když jsme naděje ve mě vklá-
dané zklamali? Dělat, že se nic ne-
stalo, mlčet, dělat, že ne my, to ti 
druzí? Je to také možnost. David je 
králem vskutku Mesiášského typu. 
Nic z toho, co je tak typické pro 
malé králíčky nedělá.

Volá k Panovníku nad jiné povo-
laného, volá k Pánu Bohu, k Hos-
podinu. Jakoby David říkal. Ty, 
Bože, víš, jak je to se mnou. Ty víš, 

co jsem všechno učinil i neučinil 
a měl jsem. Všechny moje tužby, 
obavy, deprese, radosti, strasti. 
Všechno, co jsem učinil potají 
i zjevně. Ty do mě vidíš jak do ote-
vřené knihy. Bože, ty víš, jak se 
v životě peru o to, abych byl dob-
rým. Bez tebe mi to nejde, neumím 
to. A proto volám.

Komu jinému volat než tomu, 
který slyší naše životy? Komu jiné-
mu vypravovat o tom, co nás trápí? 
Komu jinému říci o svých nesná-
zích? Zajisté Bohu.

Proč tedy máme takový žalm 
číst mi lidé? Domnívám se, že nás 
tento žalm má poučit. Velký král se 
pozná podle toho jestli ví o svých 
schopnostech, ohraničenostech, 
nemožnostech, ale i možnostech. 
Velký člověk se pozná podle toho, 
jestli dovede uznat svá provinění 
vůči dobru – křesťané tomu říkají 
hříchy, a chce s tím něco udělat.  

Eva Šormová

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi 

evangelické v Praze

Čajkovského 1640/8

V  závěru večera potom předali pořadatelé 

Janu Saudkovi dort s jeho fotografi í, o který 

se podělil s nadšenými posluchači

Program akce: 
17:30 – 18:00 – registrace

18:15 – start závodu

19:00 – vyhlášení výsledků 

a ukončení
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VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2019
Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání dne 18. 9. 2018 vyhlásilo programy pro poskytnutí dota-
cí z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2019; celkový objem fi nančních prostředků se 
předpokládá maximálně ve výši 3,5 % z běžných výdajů schváleného rozpočtu roku předchozího.

Více informací o jednotlivých dotačních titulech a o problematice, jak správně vyplnit žádost, získáte na www.

praha3.cz a také na semináři, který se týká vyhlášených programů v rámci Dotačního fondu. Seminář se 

uskuteční ve středu 17. 10. 2018 a ve čtvrtek 18. 10. 2018 vždy od 17.00 hod. v sále zastupitelstva MČ 

Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3. 

Na seminář je nutné se zaregistrovat na stránkách MČ Praha 3, popř. na oddělení dotací a neziskového 

sektoru (Mgr. Alena Gotmanovová, vedoucí oddělení, tel. č. 222 116 335, 222 116 326, alenag@praha3.cz), 

a vybrat jeden z termínů; počet míst omezen. 

Termín podání žádostí: 1. 11.–30. 11. 2018

Dotační programy byly vyhlášeny pro tyto oblasti:

Životní prostředí
Příslušná komise: Komise pro životní prostředí

Kontaktní osoba: Ing. Roman Březina, tel. 222 116 479, e-mail: brezina.roman@praha3.cz

Účely:

1) Kultivace území na Praze 3
Vymezení účelu použití dotace – např. obnova a  rekonstrukce předzahrádek; zlepšení vzhledu obytných 

budov a jiných objektů formou výsadby popínavých dřevin nebo osazením truhlíků; studie, projekty a reali-

zace obnovy vnitro areálové zeleně včetně vnitrobloků; založení a podpora komunitních zahrad, umístění 

městských včelích úlů.

2) Zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství
Vymezení účelu použití dotace – např. podpora dobrovolnických akcí zaměřených na čistotu veřejných pro-

stranství; likvidace spadaného listí v rámci opatření proti šíření klíněnky, využití biologického odpadu z do-

mácností instalací mobilních kompostérů.

3) Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání
Vymezení účelu použití dotace – např. vytváření ekologického povědomí v předškolním věku dítěte; jednorá-

zové nebo pilotní vzdělávací nebo zážitkové projekty pro žáky ZŠ a SŠ; vzdělávání dospělých; komplexní 

vzdělávací projekty zaměřené na prioritní témata – odpady, energie, ovzduší; obnova a rozšíření stávajících 

naučných stezek, zejména v parcích a příměstských lesích; zajištění vhodných přírodních míst pro aktivity 

v rámci ekologické výchovy.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v  rozpočtu na  podporu výše 

stanoveného účelu je 5 % z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3 na příslušný 

kalendářní rok.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250.000 Kč. U projektů, jejichž celkové 

náklady nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U pro-

jektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 

70 % celkových nákladů. 

Tělovýchova a sport 
Příslušná komise: Komise pro tělovýchovu a sport

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Gotmanovová, tel. č. 222 116 335, e-mail: alenag@praha3.cz

Účely:

1) Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení
– příspěvek na krytí provozních nákladů tělovýchovných organizací – úhrada energií, údržba a drobné opravy

–  příspěvek sloužící k úhradě pronájmu sportovišť na území MČ Prahy 3 u tělovýchovných jednot, které buď 

nedisponují vlastním vhodným sportovištěm, nebo v případech např. zimní přípravy

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

2) Podpora dětí a mládeže
–   práce s dětmi a mládeží v daných jednotách vztažený zejména na členskou základnu v daných věkových 

kategoriích v souvislosti s časovou náročností tréninkového procesu mládežnických družstev 

–  příspěvky na výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže) dětí a mládeže konané mimo území Prahy 3

–  podpora akcí školních sportovních klubů a lokálních akcí NNO v daném regionu – sportovní turnaje, závo-

dy atd. především pro děti a mládež

–  podpora cílené a systémové práce trenérů v tělovýchovných jednotách

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

3) Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)
–  sportovní aktivity pro různé cílové skupiny a to jak formou jednorázových, tak i dlouhodobých programů 

– např. programy pro seniory či pro rodiče s dětmi

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

4) Podpora handicapovaných sportovců
– podpora jednotám a klubům, které nabízejí sportovní aktivity handicapovaným sportovcům

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

5) Podpora významných sportovních akcí
–  určeno zejména pro akce svým významem přesahující lokalitu MČ Praha 3, může být fi nancováno formou 

spolupořadatelství či partnerství

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v  rozpočtu na  podporu výše 

stanoveného účelu je 22 % z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3 na přísluš-

ný kalendářní rok.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 350.000 Kč. U projektů, jejichž celkové 

náklady nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U pro-

jektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 

80 % celkových nákladů.

Památková péče 
Příslušný výbor: Výbor pro územní rozvoj

Kontaktní osoba: Ak. arch. Tomáš Slepička, tel. č. 222 116 149, e-mail: tomassl@praha3.cz

Účel: 

1) Památková péče 
Vymezení účelu použití dotace: 

–  oprava, údržba cenných prvků prohlášených kulturních památek a  objektů významných pro městskou 

památkovou zónu

–  opravy původních prvků, např. okna, vstupní dveře, zábradlí, štuky, povrchy veřejně přístupných interiérů 

budov (rozumí se podlahy, obklady, malby až po dveře bytů) apod.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v  rozpočtu na  podporu výše 

stanoveného účelu je 5 % z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3 na příslušný 

kalendářní rok.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 300.000 Kč; omezení se netýká nemovi-

tostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek.

Kultura
Příslušná komise: Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy

Kontaktní osoba: Bc. Petra Mrkvičková, tel. č. 222 116 325, e-mail: petram@praha3.cz  

Účely:

1) Profesionální umění
Podpora umělecké činnosti a jednotlivých projektů divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných subjektů 

trvale působících na území Prahy 3 nebo realizujících své projekty na území MČ Prahy 3; jednotlivé tematic-

ké projekty, kontinuální projekty, festivaly.

Vymezení účelu použití dotace – fi nancování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, 

propagace.

2) Originální kulturní projekty
Projekty oživující a rozšiřující kulturní činnost na území MČ Prahy 3, projekty, které se váží k významným 

výročím, k významným osobnostem a k významným místům MČ Prahy 3.

Vymezení účelu použití dotace – fi nancování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, 

propagace.

3) Spolková činnost
Projekty, činnosti a jednotlivé akce organizací či spolků, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic 

a kultivované zájmové činnosti občanů na území MČ Prahy 3.

Vymezení účelu použití dotace – fi nancování honorářů účinkujících, pronájmy, technické zajištění projektů, 

propagace.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v  rozpočtu na  podporu výše 

stanoveného účelu je 21 % z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3 na přísluš-

ný kalendářní rok.

Na  jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do  výše 250.000 Kč (účel č. 1), a  maximálně 

do výše 100.000 Kč (účel č. 2, 3). U projektů, jejichž celkové náklady nepřesáhnou 50.000 Kč, může být do-

tace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U projektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 

50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 50 % celkových nákladů dotačního programu.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže
Příslušný výbor: Výbor pro výchovu a vzdělávání

Kontaktní osoba: Ing. Milan Hausner, tel. č. 222 116 509, e-mail: hausner.milan@praha3.cz

Účely:

1) Pravidelná činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy 3
2) Prázdninová činnost
3) Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi
Vymezení účelu dotace: Dotaci lze využít výhradně na běžné provozní výdaje jednoznačně související s úče-

lem přiznané dotace. Takovými náklady se rozumí: pronájmy, náklady na energie, opravy a drobná údržba, 

ostatní osobní náklady, cestovní náklady, propagace, spotřební materiál neinvestičního charakteru.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v  rozpočtu na  podporu výše 

stanoveného účelu je 21 % z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3 na přísluš-

ný kalendářní rok.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250.000 Kč. U projektů, jejichž celkové 

náklady nepřesáhnou 50.000 Kč, může být dotace poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů. U pro-

jektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 50.000 Kč, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 

70 % celkových nákladů.

Sociální oblast a zdravotnictví
Příslušná komise: Komise pro sociální politiku a zdravotnictví

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Tůmová, tel. č. 222 116 481, e-mail: katerinal@praha3.cz

Účely:

1) Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních 
službách
Dotace je poskytována na fi nancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a fo-

rem sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3 v rozsahu stanove-

ném základními činnostmi u  jednotlivých druhů sociálních služeb zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách.

Vymezení účelu použití dotace – náklady spojené s realizací registrovaných sociálních služeb.

2) Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo 
občanům městské části Praha 3
Návaznými službami se rozumí služby sociálního charakteru, které nejsou sociální službou podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se především o: 

–  klubovou činnost pro rodiny s dětmi (mateřská centra, rodinná centra)

–  klubová činnost seniorů a osob se zdravotním postižením

–  podpůrné skupiny a poradenství pro pečující osoby mimo služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách

–  podpora jednotlivců a rodin v krizi mimo služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (vč. 

např. psychoterapie)

–  podpora dobrovolnictví

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

3) Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů v oblastech integrace cizinců, prevence 

kriminality, primární prevence, protidrogové prevence, bydlení a zaměstnanosti realizovaných na území MČ 

Praha 3 nebo pro občany MČ Praha 3.

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

4) Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče  realizovaných na území MČ Praha 3 nebo 

pro občany MČ Praha 3

Vymezení účelu použití dotace – náklady související s realizací projektu.

Předpokládaná výše celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v  rozpočtu na  podporu výše 

stanoveného účelu je 26 % z celkové částky vyčleněné v rozpočtu pro Dotační fond MČ Praha 3 na přísluš-

ný kalendářní rok.

Pro účel 1 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 20 % z rozpočtu projektu, u lokálních ambulantních 

služeb může dotace činit maximálně 50 % z rozpočtu projektu, u lokálních terénních služeb může dotace 

činit až 100 % z rozpočtu projektu.

Pro účel 2 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 65 % z rozpočtu projektu.

Pro účel 3 a 4 – dotace MČ Praha 3 může činit maximálně 100.000 Kč na jeden projekt.



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ŘÍJEN 2018

ze života Prahy �

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov 
startuje 
V pondělí 10. září byla poklepáním na základní kámen slavnostně zahájena rekonstrukce budovy 
Armádního muzea Žižkov. Významné události se zúčastnili ministr obrany Lubomír Metnar, 
náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Aleš Opata, starosta 
Alexander Bellu a další významní hosté.   

Při události bylo použito 
historické kladívko, kte-
rým Tomáš Garrigue Ma-
saryk poklepal na základní 

kámen při zahájení stavby budovy 
v roce 1928. Kladívko je součástí sbí-
rek Vojenského historického ústavu 
Praha.

V památníku bydlel od roku 1932 
až do Mnichovské dohody hrdina 
od Zborova generál Rudolf Medek, 
který patřil mezi nejvýznačnější „pr-
vorepublikové“ osobnosti. Bohužel 
v jeho bytě, kde bydlel s manželkou 
Evou Slavíčkovou a syny Ivanem 
a Mikulášem, se kromě osvětlení 
a kladívka, kterým klepal prezident 
Masaryk při položení základního 
kamene, nezachovalo nic. Po roce 
1945 byl byt generála Medka přemě-
něn na kanceláře.

Budova Armádního muzea Žiž-
kov byla pro veřejnost uzavřena 
v loňském roce, poté následova-
ly vyklízecí práce a nyní začíná re-
konstrukce samotná. Je to vůbec 
poprvé, co tento soubor budov po-
stavený na přelomu 20. a 30. let pro-
chází tak zásadní proměnou.

Budova Armádního muzea Žiž-
kov má před sebou významný mez-
ník. Již brzy do ní vstoupí dělníci 
a začne zde zásadní rekonstrukce, 
na jejímž konci by mělo být zcela 
„nové“ muzeum, s podstatně rozší-
řenými výstavními plochami a ex-
pozicí vojenství v nejmodernějším 
duchu. V tuto chvíli je dokončena 
etapa vyklízení muzejních ploch 
a následuje předání stavby do rukou 
stavebním fi rmám. 

Armádní muzeum Žižkov bylo 
vystavěno v letech 1927–29 na úpatí 
pražského vrchu Vítkov v tehdy mo-
derním konstruktivistickém duchu 
pro Památník osvobození. Na svou 
dobu šlo o skutečně reprezentativní 
a vysoce moderní stavbu. Za téměř 
devět desetiletí však nebyl komplex 

budov, který navrhl bývalý legionář 
a pozdější architekt Jan Zázvorka, 
nijak podstatněji opravován. Teprve 
současná rekonstrukce vdechne celé-
mu areálu skutečně nový život.

Při pohledu na prostý skelet 
domu je patrné, jak velkoryse byl 
celý objekt koncipován. Světlo 
proudící velikými okny dává sálům 
jedinečnou atmosféru, na severozá-
padní straně je okny vidět i celé pa-
norama historické Prahy s Pražským 
hradem v pozadí.

Tyto sály budou i po rekonstrukci 
pochopitelně využity pro expozici, 
ale okna nebudou tak světelná, jako 
je tomu při tomto pohledu. Vzhle-

dem k ochraně exponátů není mož-
né vystavovat muzejní předměty pří-
mému světelnému záření.

Muzejní plochy se v budoucnu 
rozšíří například o podzemní pro-
story, v plánu je i skleněné zastřeše-
ní celého nádvoří muzea. „Pro občany 

Prahy 3 je určitě zajímavé, že součás-

tí rekonstrukce VHÚ je zastřešení dvo-

rany a vybudování vyhlídkové kavárny 

na střeše muzea. Zastřešená dvorana 

bude sloužit jako konferenční sál a měst-

ská část bude moci využívat dokonalý 

funkcionalistický prostor třeba i k pořá-

dání Žižkovských bálů,“ říká místosta-
rosta Tomáš Mikeska (STAN).

„Zajímavostí také je, že dokončení 

rekonstrukce muzea na Žižkově v roce 

2020–21 se téměř kryje s dokončením 

zásadní etapy rekonstrukce vrcholu Vít-

kova, kdy se změní nevzhledná příjezdo-

vá cesta podle projektu hl. města Prahy 

na pobytovou promenádu s množstvím 

vodních prvků, v roce 2019 městská část 

Praha 3 provede zásadní rekonstrukci 

Tachovského náměstí a cyklostezka pod 

Vítkovem se stane moderní smart prome-

nádou. Myslím si, že obyvatelé Prahy 3 

se mají v letech 2019 až 2021 na co těšit. 

Zanedbaná část Prahy na Vítkově a oko-

lí se zásadně přemění a stane se moder-

ním a příjemným prostorem pro relaxa-

ci,“ dodává Tomáš Mikeska.
Ministr obrany Lubomír Metnar 

při příležitosti slavnostního pokle-
pání základního kamene řekl: „Jsem 

velmi rád, že dnes mohu zahájit rekon-

strukci budovy Vojenského historického 

ústavu Praha. Uzavírá se tak období 

náročných jednání a rozsáhlých příprav 

na tuto akci. Usnesením vlády České re-

publiky k rehabilitaci památníků bojů 

za svobodu, nezávislost a demokracii 

z 15. března roku 2000 byl tehdejší Pa-

mátník odboje při Historickém ústavu 

Armády České republiky zařazen mezi in-

stituce, které měly projít zásadní rekon-

strukcí. Je symbolické, že rekonstrukci Ar-

mádního muzea zahajujeme v roce 100. 

výročí vzniku Československa. O význa-

mu instituce svědčí skutečnost, že o čin-

nost Památníku odboje a poté Památní-

ku osvobození se živě zajímal a bedlivě ji 

sledoval prezident republiky T. G. Masa-

ryk, který také osobně slavnostně otevíral 

2. července 1932 jeho expozice veřejnosti. 

Velkou pozornost zachování historie čes-

koslovenského odboje věnoval také gene-

rál Rudolf Medek, jenž stál v čele obou in-

stitucí po celou první republiku a usiloval 

o uchování archiválií i předmětů, doklá-

dajících každodenní úsilí a boje našich le-

gionářů. Pevně věřím, že v plánovaném 

termínu se nové budovy zaskví v celé své 

kráse a návštěvníci budou moci obdivo-

vat rozsáhlou interaktivní expozici his-

torie vojenství a české státnosti od středo-

věku až do současnosti a Česká republika 

tak získá instituci světové úrovně.“

O jedné z významných rolí Vo-
jenského historického ústavu Praha 
hovořil také náčelník Generálního 
štábu Armády České republiky ge-
nerálporučík Aleš Opata: „Rád bych 

připomněl, že VHÚ Praha se význam-

ně podílí na vytváření moderní tradice 

zahraničních operací AČR. Jsem pře-

svědčen, že příslušníci Armády České 

republiky naleznou v nové expozici Ar-

mádního muzea Žižkov mnohé podněty 

a inspiraci pro plnění svých úkolů.

Základní ideou rekonstrukce Armád-

ního muzea Žižkov je maximální rozší-

ření výstavní plochy muzea. Toho bude 

dosaženo především zrušením bývalých 

depozitářů a jejich nahrazení expozice-

mi (muzejní sbírky jsou nyní umístěny 

v nově vybudovaných depozitářích v Le-

šanech). Výstavní plocha se tím ztrojná-

sobí, přičemž završení přinese i zastřeše-

ní dvorany muzea a vybudování zcela 

nového vstupu s veškerým návštěvnic-

kým zázemím v suterénu, v místě pod 

dvoranou.“

Ředitel Vojenského historického 
ústavu Praha, plk. gšt. Aleš Knížek, 
k chystané nové podobě Armádní-
ho muzea Žižkov dodává: „Několika-

násobné rozšíření plochy muzea umožní 

nejen důstojné připomínání všech, kdo 

bojovali za naši národní samostatnost, 

ale i komplexní pojetí našich vojenských 

dějin od středověku až po současné za-

hraniční mise Armády České republiky. 

Poprvé od roku 2002, kdy došlo ke ztrátě 

výstavních prostor ve Schwarzenberském 

paláci na Hradčanech,  budou mít ná-

vštěvníci možnost spatřit stovky sbírko-

vých předmětů, které nuceně odpočíva-

ly v depozitářích Vojenského historického 

ústavu Praha.“

Projekt budoucího Armádního 
muzea Žižkov velmi uváženě kom-
binuje konzervativní muzejnictví 
s moderním pojetím, přičemž hlavní 
důraz klade na vystavované unikátní 
předměty, jenž doplňuje audiovizu-
álními prvky.

Slavnostního aktu se zúčast-
nil také starosta Alexander Bellu 
(ODS), který uvedl: „Armádní muze-

um na Žižkově si bezesporu zaslouží no-

vou podobu. Je důležité si neustále při-

pomínat klíčové momenty naší historie 

a jsem rád, že kvůli rekonstrukci vznikne 

prostor, který nebude sahat jen do obdo-

bí 1914–1945, ale připomene i další his-

torické mezníky, včetně osudových osmi-

ček, kterým se věnovala Praha 3 po celý 

letošní rok.“ 
-red-

Zdroj: VHÚ

Vyklizený prostor Armádního muzea

Vizualizace přestavby VHÚ

Ministr obrany Lubomír Metnar, ředitel VHÚ Aleš Knížek a náčelník Generálního štábu Aleš 

Opata
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Dvaadvacáté Vinohradské vinobraní
Na náměstí Jiřího z Poděbrad jsme se již tradičně 
mohli potěšit degustací vynikajících vín z Moravy 
i Čech, bohatou nabídku doplňoval i stále oblíbenější 
burčák z bílých i modrých odrůd, který nechyběl takřka 
na žádném stánku.

Dlouhodobou koncepcí Vi-
nohradského vinobraní 
je přinášet milovníkům 
vína, jejichž počet rok 

od roku stoupá, to nejlepší, co nabí-
zejí malá vinařství z různých oblastí 
naší republiky. Dvaadvacátý ročník, 
který se uskutečnil 14. a 15. září, kla-
dl největší důraz na kvalitní a pes-
trou nabídku nabízených vín a bur-
čáku. Většina vinařství, která se 
představila před kostelem Nejsvě-
tějšího Srdce Páně na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad, se pravidelně účast-
ní řady mezinárodních degustačních 
soutěží a patří u nás k absolutní 
špičce ve svém oboru.

„Opět jsme se mohli těšit na ochut-

návku exkluzivních vín, pečlivě vy-

braných z vyhlášených vinařství, která 

kladou důraz především na vlastní neza-

měnitelnou chuť,“ uvedl během slav-
ností vína starosta Alexander Bellu 
(ODS), který vinaře, umělce i ná-
vštěvníky osobně přivítal.

V obou dnech, za krásného poča-
sí, navštívily vinobraní tisíce milců 
vína a bylo skutečně z čeho vybírat. 
Na jednatřicet producentů toho-
to navýsost ušlechtilého nápoje se 
předhánělo v nabídce a návštěvníci 
si kromě porovnávání rozličných od-
růd přímo na místě odnášeli nejen 
kultivovaný zážitek, nýbrž i pečlivě 
vybrané vzorky vín či burčáku s se-
bou domů. Od samotných vinařů 
se o víně mohli dozvědět vše, co do-
sud neznali, protože každé kvalitní 
víno má kromě osobité chuti i svůj 
příběh, který je nejlépe slyšet přímo 
od jeho tvůrce.

Vinohradské vinobraní ale nebylo  
jen o degustaci lahodného vína. K po-
slechu i tanci zahrál v pátek čtrnácti-
členný mužský Presúzní sbor Velké 
Pavlovice s kapelníkem Janem Kosí-
kem, který navodil tu pravou morav-
skou atmosféru. Netradiční pojmeno-
vání nese soubor podle názvu prostor, 
kde se původně muži scházeli a nad 
skleničkou vína společně zpívali lido-
vé písně, tedy presúzu, místnosti před 
vinařským sklepem. V podvečer vy-
stoupila kapela Poetika. 

O sobotní program se jako prv-
ní postaral Josephina Band, poté 
roztančili publikum funk-crosso-
veroví Megaphone se svými letní-
mi rytmy. Hlavní hvězdou vino-
braní se stal Michal Hrůza se svou 

kapelou, bývalý lídr kapely Ready 
Kirken, který díky své skladatelské 
a textařské činnosti patří ke špičce 
naší současné pop music. Za vel-
kého zájmu zazněly hity jako Ra-
cek, Stopařka, Magnetická energie 
nebo Napořád.

Vinohradské vinobraní doprová-
zel samozřejmě i program pro děti 
– dílničky, workshopy, divadélka 
a další zábava včetně mnoha stán-
ků s pochutinami, které se chuťově 
snoubily s nabízenými víny. 

Jan Dvořák

mazlicci 2018 A1.indd   1 15.08.18   18:12

Vinaře, umělce i návštěvníky přivítal starosta Alexander Bellu
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