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sloupek
Konec žabomyším válkám 
na radnici 

Každé volby prožívám s nadějí, že 

přichází bod obratu a změna k lepšímu. 

Politická realita ale často přinášela de-

presi a zklamání na celostátní i regionál-

ní úrovni. Není divu, že nálada obyvatel 

naší země se proměnila a ke slovu se 

stále častěji dostávají populisté a lháři. 

Slavíme 100 let od  založení Česko-

slovenska a mnozí z nás přestali věřit 

v demokracii a ideály, na kterých naše 

republika v roce 1918 vyrostla. Za pod-

pory mnoha politiků se demokracie dro-

lí nevídanou rychlostí. Letošní výsledky 

voleb na Praze 3 přesto přinášejí naději 

větší, než kdykoliv předtím.

–  Zájem obyvatel Prahy 3 o volby byl 

letos výrazně vyšší než minule. Voleb-

ní účast 43,01 % proti 33,7 % v roce 

2014.

–  Na  Praze 3 se ke  slovu hlásí nová 

generace politiků. S věkovým průmě-

rem 39,8 let máme nejmladší zastu-

pitelstvo v celé Praze (43,2 let v roce 

2014).

–  A třetí dobrou zprávou je, že do Zastu-

pitelstva Prahy 3 se nedostali komu-

nisté, SPD či jiní extrémisté.

Statisticky dobrý volební výsledek 

je třeba přetavit v poctivou práci. V mi-

nulosti často docházelo k  tomu, že 

někdo přišel se zajímavým nápadem, 

ale ostatní strany návrh nepodpořily, 

protože nechtěly přispívat ke zviditelně-

ní konkurenční strany. Politici tak zcela 

selhávali, problémy a zájmy Prahy 3 šly 

stranou před politikařením.

Nová koalice spolu musí mluvit kon-

struktivně a umět společně hledat i ob-

tížná řešení, protože toto od volených 

zástupců očekáváme. Úkolem zvole-

ného zastupitele není sedět na schůzi, 

ale přinášet podněty a navrhovat řešení. 

Úkolem nového zastupitelstva je přinést 

lepší politický styl a kulturu. Je to v zá-

jmu nejen Prahy 3, ale také celé repub-

liky, protože návrat důvěry obyvatel 

v instituce a volené orgány může zvrátit 

trend nárůstu extrémismu a populismu, 

který prožíváme.

Oslavme 100 let republiky v dobré 

náladě, nám všem přejme lepší správu 

Prahy 3 než v předešlých letech. Díky 

volbám máme dobře našlápnuto. 

Jan Materna (TOP 09 a STAN)
místostarosta

Voliči v komunálních 
volbách změnili podobu 
radnice
V pětatřicetičlenném Zastupitelstvu městské části zasedne 

vedle čtrnácti ostřílených zastupitelů i jedenadvacet nových 

tváří, vesměs lidí nedotčených komunální politikou.

Volby vyhrála Koalice pro Prahu 3 (ODS, 
KDU-ČSL, Svobodní) se ziskem 10 mandá-
tů. Hned za ní se umístilo uskupení TOP 09 
a Starostové (STAN) s podporou Ž(n)S s 9 

mandáty. Následuje Česká pirátská strana, která získala 
8 křesel a ANO 2011 s 5 mandáty. Se 3 mandáty uspěli 
i Zelení a nezávislí. 

Sociální demokraté, stejně jako komunisté, SPD, či 
Starostové pro Prahu nedosáhli na potřebných 5 % 
a do zastupitelstva se tak nedostali.

Zatímco v uplynulém volebním období měla Praha 3 
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy čtyři zástupce, z toho jed-
noho v Radě hl. m. Prahy, nyní má v magistrátním zastu-
pitelstvu pouze jednoho člena.

Bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb se roze-
běhla povolební vyjednávání. Do relativně nejvýhod-
nější pozice se dostalo druhé TOP 09 a STAN, když 
z jedné strany dostalo nabídku na uzavření koalice 
s vítěznou Koalicí pro Prahu 3 (celkem by měli větši-

str. 11

„Vzala jsem si černé 
šaty a dávala najevo, že 
s okupací nesouhlasím,“

říká hlasatelka 

Heda Čechová

Akce ke 100. výročí 
republiky
Koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce 
Páně, výstavy, koncert na náměstí Jiří-
ho z Poděbrad.

Více na str. 6–7

Umění ve veřejném 
prostoru
Anketa pro nově zvolené zastupitele 
naší městské části.

Více na str. 12

Úspěšný podzim SK 
ZŠ Jeseniova: zlato 
pro dorostenky
Tato část atletické sezony patří přede-
vším závodům družstev, a v nichž žiž-
kovští atleti bodovali napříč kategoriemi.

Více na str. 20

Svatomartinské 
slavnosti
Husa a víno na Jiřáku. 
Neděle 11. 11. v 11 hodin, 11 minut, 
11 vteřin.

Více na str. 24

Na slavnostním koncertě k 100. výročí vzniku Československé republiky v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně zaznělo Oratorium Antonína Dvořáka „Stabat Mater“ Foto Radko Šťastný

   Pokračování na str. 2 

PŘEDSTAVUJEME 

NOVÉ 

ZASTUPITELSTVO

str. 4–5

30. listopadu
 začíná 

na Jiřáku advent

str. 17
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zpravodajství

Projektové záměry ke  grantům 
z MHMP
Na jednání RMČ byly schváleny pro-
jektové záměry městské části Pra-
ha 3 k žádostem o grant v rámci vy-
hlášených grantových řízení MHMP 
„Programy v oblasti prevence krimi-
nality pro rok 2019“. Jedná se o pro-
jekty Dětské preventivní výjezdy 2019 
a StreetBus - mobilní terénní sociální 
služba, jejichž cílem je prevence soci-
álně patologických jevů u dětí, které 
vyrůstají v  sociálně znevýhodněném 
prostředí a jsou ve větší míře ohrože-
ny kriminálním jednáním svého okolí. 
Prostředkem k dosažení stanovené-
ho cíle je mimo jiné nabídka smyslu-
plného trávení volného času. 

Záštita nad akcí
Rada MČ schválila záštitu starosty 
Alexandera Bellu nad umisťovací vý-
stavou koček, která se konala 21. říj-
na v Praze 3. Jednalo se o čtvrtý roč-
ník akce, která si klade za  cíl najít 
opuštěným zvířatům nový domov.

Rada MČ Praha 3
3. 10. 2018

Návrh obecně závazné vyhlášky
Rada MČ schválila návrh obecně zá-
vazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na ve-
řejných prostranstvích, která nahradí 
současnou vyhlášku č. 12/2008 Sb. 
hl. m. Prahy. Nová vyhláška defi nuje 
zákaz pouze na  konkrétně určená 
místa. 

Úpravy vnitrobloku Na Ohradě
Na zasedání Rady MČ bylo schvále-
no provedení stavby ve  vnitrobloku 
Na  Ohradě s  názvem „Kvetoucí 
Ohrada“, který byl vybrán na  návrh 
obyvatel v rámci participativního roz-
počtu na rok 2018. Stávající poloroz-
padlé schodiště bude nahrazeno 
schodištěm novým, opraveny budou 
stávající opěrné stěny, odstraní se 
starý mobiliář a dojde k výměně stá-
vající dlažby. 

Záštita nad akcí
RMČ schválila záštitu starosty Ale-
xandera Bellu nad konferencí 1000 
podob krizové intervence, která se 
bude konat 6.−7. listopadu v hotelu 
Olšanka. 

Rada MČ Praha 3
17. 10. 2018

Návrh přísedících obvodního sou-
du
Na  jednání RMČ byl schválen návrh 
přísedících Obvodního soudu Pra-
ha 3 pro volební období 2019−2023. 
Stávajícím přísedícím končí mandát 
v březnu příštího roku.

Záštita nad akcí
Rada MČ schválila záštitu starosty 
Alexandera Bellu nad festivalem do-
kumentárních fi lmů o  jídle Země 
na  talíři, který se uskuteční 20.−22. 
listopadu v kině Aero.

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 

Za Trojku 
Organizace Za  Trojku spravu-
je KC Vozovna a  centrum umění 
Atrium na  Žižkově, kde zajišťuje 
kompletní provoz a programovou 
skladbu. Kromě toho má ve sprá-
vě kino Aero. Od letošního října je 
ředitelkou Za Trojku Magda Danel, 
která zde dosud pracovala jako zá-
stupkyně ředitele a dramaturgyně. 
Za  sebou má bohaté zkušenosti 
v oblasti kultury, mimo jiné dlou-
holetou práci v hudebním manage-
mentu od jazzu přes pop až ke kla-
sice (Jazz na Hradě, Česká jazzová 
společnost, Ostravské centrum 
nové hudby, Pražská komorní 
fi lharmonie, management  Lenky 
Dusilové, Kláry Vytiskové  a Jany 
Kirschner). Rovněž byla fi lmovou 
producentkou pro VICE Media 
a producentem pořadu Herbář pro 
Českou televizi.  

Koncertní sál v Atriu je velmi výji-
mečným prostorem. Jak tuto jedi-
nečnost využíváte? 
V Praze existují asi jen dva koncertní 
sály podobné kapacity s takto výji-
mečnou akustikou pro interpretaci 
vážné komorní hudby. Dosavadní 
dramaturgie pracovala s velkým 
množstvím žánrů, zkoušeli jsme 
oslovit různé cílové skupiny a dělat 
různé koncerty. Nyní se toto spekt-
rum zúží, chceme se soustředit na tři 
oblasti, jasně Atrium profi lovat a de-
fi novat jeho programovou skladbu. 
Chceme nabízet koncerty vážné ko-
morní hudby, které mají v Atriu 
dlouhou tradici. Dále rozvíjet plat-
formu pro koncerty soudobé vážné 
hudby, která nemá v Praze stálou 
scénu a chceme se jí stát. V Atriu bu-
deme pořádat také klubové koncerty 
pro mladé publikum a střední gene-
raci. Koncerty se dnes přesouvají 
do menších sálů, jde o trend spojený 
s poptávkou po komornější atmosfé-
ře. Pokud jsme schopni interprety 
zaplatit, rádi v menších sálech hrají. 
Posluchačům i interpretům tedy na-
bízíme výjimečný intimní zážitek, 
který chceme podpořit kvalitní pro-
dukcí. Chceme do Atria pořídit kva-
litní světelnou aparaturu, nové židle 
a celkově prostor kultivovat, aby ob-
stál v konkurenci jiných pražských 

a evropských center umění. Nové 
piano Steinway nám umožnilo na-
startovat cyklus koncertů PIANO 
A3UM představující výjimečné 
skladby 20. a 21. století napsané prá-
vě pro klavír. Některé z těchto skla-
deb, přestože už dnes patří do hu-
dební knihovny 20. nebo 21. století, 
nebyly v Praze doposud uvedeny.

A co výstavní prostor? 
Také výstavní síň je v pražském kon-
textu výjimečná, má přirozené svět-
lo, je to čistý prostor, který si zaslou-
ží kvalitní kurátorskou práci. 
Hudební i výtvarná větev by měly 
fungovat v Atriu rovnocenně. Proto 
jsme přizvali ke spolupráci kurátora, 
kritika, historika umění a vysoko-
školského pedagoga Petra Vaňouse, 
který nastoupil na pozici zástupce 
ředitele. V roce 2019 budeme mít 
pestrý výstavní plán, jehož hlavním 
koordinátorem, ale i kurátorem ně-
kterých výstav, bude právě Petr Va-
ňous. Opět budeme vyhlašovat ote-
vřenou výzvu Open call, ze které 
vzejdou tři nové výstavy. Chceme 
rozšířit naše aktivity i do veřejného 
prostoru a ulic na Praze 3.

Daří se vám oslovit publikum?
Já věřím, že máme co nabídnout. Vě-
řím, že přítomnost umění má pro 
společnost svůj význam. K tomu 
vedu své tři děti, tomu chci pomoct 
svou prací a vážím si příležitosti, 
která mi byla svěřena Radou Prahy 
3. Atrium dosud mělo velké rezervy 

v propagaci, to se snažíme změnit. 
Soustředíme se na sociální sítě, je to 
jediná možnost, jak dnes oslovit širší 
publikum. O stávající publikum ur-
čitě přijít nechceme, dále tedy tisk-
neme měsíční programy a plakáty, 
nabízíme tradiční vánoční koncerty, 
které se těší velké oblibě. Cílíme 
na občany Prahy 3, ale nejsou naší 
jedinou prioritou. Chceme, aby naše 
propagace měla celopražský dosah, 
chceme oslovit také cizince žijící 
v Praze a turisty. Plánujeme zavést 
pravidelnost, koncerty budou 
od roku 2019 každé úterý a čtvrtek, 
vernisáže první čtvrtek v měsíci, kaž-
dou třetí neděli pořádáme hudebně 
výtvarný workshop pro děti. V dal-
ších dnech týdne budeme uvádět vý-
jimečné projekty, rozjíždíme spolu-
práci s několika festivaly, naše 
prostory také komerčně pronajímá-
me. Věříme, že si Atrium najde své 
stálé publikum i mezi mladší genera-
cí a pomalu se nám to začíná dařit. 

Jaké máte jako ředitelka ambice? 
Od počátku mé práce pro Za Trojku 
mám ambici vytvořit z prostor, které 
nám městská část svěřila, místa 
atraktivní pro veřejnost. Místa, kde 
kromě dobré kavárny či bistra, nara-
zíte na program, u kterého se budou 
těšit, vychovávat a vzdělávat vaše 
děti (KC Vozovna) nebo se vám po-
daří vypnout z hektického pracovní-
ho tempa a odejdete z našeho kon-
certu nebo výstavy s novou energií. 
V Atriu jde především o kvalitu umě-

ní, které chceme návštěvníkům pre-
zentovat. Tady nemusí jít vždy pri-
márně o příjemný zážitek, občas je 
dobré konfrontovat vlastní vkus či 
názor něčím jiným, než co běžně vy-
hledávám nebo na co narážím. Mys-
lím, že už jsme v Atriu lehce za hra-
nicí porodních bolestí. Teď to dítě 
musíme vychovat v silnou, svobod-
nou a výjimečnou bytost, aby byla 
v dalších letech skutečným přínosem 
a obhájila svou existenci. Kavárnu 
Atria čeká rekonstrukce, po které vě-
řím, že vytvoříme multikulturní 
prostor, ve kterém si dáte skvělou 
kávu, dobré jídlo, zajdete na koncert 
nebo výstavu a budete se chtít vrátit.

Jaký je programový cíl u KC Vozov-
na?
Programy ve Vozovně jsou zavedené 
a obecně mají velkou návštěvnost. 
Hlavní cílovou skupinou jsou děti, 
mládež a senioři. Pro maminky 
s dětmi jsme lokálním centrem se-
tkávání, oblíbená jsou loutková 
představení a výtvarné dílny. Ve Vo-
zovně jsme v úzké spolupráci s Od-
borem kultury MČ Praha 3, který 
má u nás vyhrazeny dva dny v týdnu 
a zajišťuje programy zejména pro 
dospělé a seniory. Před třemi lety 
jsme ve Vozovně začali stavět scénu 
pro loutkové divadlo, z pravidel-
ných představení vznikla potřeba 
něčeho intenzivnějšího, a tak vznikl 
festival Žižkovská loutka, jejímž dra-
maturgem je nově loutkoherec, reži-
sér a dramaturg Tomáš Běhal. Žiž-
kovská loutka roste, máme několik 
scén ve Vozovně i v Atriu, jedno 
představení jsme letos měli i v Žiž-
kovském divadle Járy Cimrmana. Bě-
hem třídenního festivalu se u nás le-
tos vystřídaly čtyři desítky souborů. 

V kině Aero program nezajišťujete? 
V Aeru řešíme jen správu budovy. 
Aero je dlouhodobě jedním z nejlep-
ších kin v Praze, chceme jeho auto-
nomní fungování maximálně pod-
pořit. Aktuálně řešíme nákup 
nového projektoru, ten stávající už 
má své odslouženo. 

Katka Maršálová

Za Trojku
Čajkovského 2422/12, Praha 3
telefon: +420 222 721 838
e-mail: info@zatrojku.cz
www.zatrojku.cz

Rada MČ Praha 3
25. 9. 2018

nu 19 mandátů) a na druhou stranu zvažuje vy-
tvoření koalice s Piráty a Zelenými (celkem 20 
mandátů). 

Intenzivní jednání probíhají v obou naznače-
ných směrech s cílem dohodnout stabilní koalici, 
která vydrží celé čtyřleté volební období. V mi-
nulém a předminulém volebním období se do-
hodnuté povolební koalice dříve či později totiž 
rozpadly. Podle některých informací z Faceboo-
kových profi lů by mohlo mít blíže k dohodě 
uskupení TOP 09 a STAN, Piráti a Zelení. 
Do uzávěrky tohoto vydání ale nepadlo žádné 
defi nitivní rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že Obvodní soud pro Pra-
hu 3 přijal nejméně jednu stížnost na průběh vo-
leb, může být ustavující zasedání nového zastupi-
telstva svoláno až 15 dnů po té, co soud rozhodne 
o poslední podané stížnosti. Termín tohoto zase-
dání tedy zatím neznáme. 

Radko Šťastný

Voliči v komunálních volbách změnili podobu radnice



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LISTOPAD 2018

Jak jsme volili zastupitelstvo městské části
Ke komunálním volbám 5. a 6. října 
přišlo celkem 22 254 voličů, což je 
z celkového počtu 51 746 voličů účast 
43,01 %. Je to o téměř 10 % více, než 
před čtyřmi lety. 

Přesto byla letos volební 
účast o zhruba 20 % nižší, 
než u loňských parlament-
ních voleb. Je zajímavé, že 

voliči věnují parlamentním volbám 
větší pozornost než komunálním, 
přesto, že rozhodováním v komu-
nálních volbách mohou bezpro-
středněji ovlivnit život svůj a ve svém 
okolí.

Minulé komunální volby vyhrál 
s přehledem Žižkov (nejen) sobě (Ze-
lení, KDU-ČSL, STAN) se ziskem 11 
mandátů následovaný TOP 09 s 8 
mandáty, ODS a ČSSD po 5 mandá-
tech a Svobodnými, KSČM a Volbou 
pro město po 2 mandátech.

Výsledky letošních komunálních 
voleb jsou podstatně vyrovnanější. 

Zvítězila Koalice pro Prahu 3 (ODS, 
KDU-ČSL, Svobodní) se ziskem 10 
mandátů následovaná koalicí TOP 
09 a STAN s podporou Ž(n)S s 9 
mandáty. Následují Piráti s 8 mandá-
ty, ANO 2011 s 5 mandáty a Zelení 
a nezávislí se 3 mandáty. Ostatní 
kandidující volební strany nepřekro-
čily 5% hranici a do zastupitelstva se 
nedostaly. Stranou politického dění 
se tak ocitly ČSSD, KSČM, SPD, 
Volba pro město, Starostové pro 
Prahu a další.

Pětatřicetičlenné zastupitelstvo se 
tím ze 60 % obměnilo a získalo tak 
zcela novou tvář. 

Text a foto Radko Šťastný

Volba do Senátu
Současně s komunálními volbami probíhalo 1. kolo senátní 
volby. Protože nikdo z kandidátů nezískal v 1. kole více 
jak polovinu platných hlasů, konalo se po týdnu ve dnech 
12. a 13. října 2. kolo senátní volby.

Městská část Praha 3 celá 
spadá do senátního vo-
lebního obvodu č. 26 
se sídlem v Praze 2. 

Obvod zahrnuje rovněž území měst-
ské části Praha 2, s výjimkou katast-
rálního území Nové Město a k. ú. 
Vyšehrad. Dále zahrnuje část území 

městské části Praha 10, tvořené částí 
k. ú. Vinohrady ležící na území měst-
ské části Praha 10, a část území měst-
ské části Praha 9, tvořenou k. ú. Hr-
dlořezy, k. ú. Hloubětín a částí k. ú. 
Malešice, ležící na území městské 
části Praha 9.

V 1. kole se o přízeň voličů uchá-

zelo celkem 8 kandidátů a 1 kandi-
dátka. Díky souběhu voleb byla vo-
lební účast solidní, dosáhla 43,47 %. 
S počtem 15 045 hlasů zvítězil Ma-
rek Hilšer (hnutí Marek Hilšer 
do Senátu). Na druhém místě se 
umístil s 5 272 hlasy dosavadní sená-
tor Libor Michálek (Piráti + VIZE). 

Na třetím místě skončil Vladimír 
Kratina (ODS). Do 2. kola volby po-
stoupili dva nejúspěšnější kandidáti. 
S přehledem zvítězil Marek Hilšer, 
když obdržel 11 903 hlasy, tedy pl-
ných 79,75 % odevzdaných platných 
hlasů. Jak už to bývá ve 2. kole zvy-
kem, volební účast byla velmi nízká, 
dosáhla pouhých 18,70 %. 

Radko Šťastný

zpravodajství

Vážení sousedé,

předně bych vám chtěl poděko-

vat, že jste šli k volbám, konkrétně 

více než 20 tisíc z vás, volební účast 

byla v naší městské části 43 %. 

Chci také moc poděkovat za vaši 

podporu mně i Koalici pro Prahu 3 

a pogratulovat dalším stranám, kte-

ré se dostaly do zastupitelstva, kon-

krétně jde o TOP 09 a STAN, Piráty, 

ANO a Zelené. Věřím, že nalezneme 

společnou řeč, což je další rozkvět 

Prahy 3 a blahobyt našich občanů. 

Máme za sebou také 100. výro-

čí vzniku Československé republi-

ky, které jsme si i u nás na Trojce 

připomínali sérií „po stopách osmi-

ček“. Neměli bychom zapomínat na 

to, že tehdejší demokracie nebyla 

ideální. Po jedné potyčce v parla-

mentu to Karel Čapek komentoval 

takto: „Nebudete přece na nás žá-

dat, abychom považovali za parla-

ment lokál, kde si lidé s odpuštěním 

navzájem roztrhávají huby…“ Ani 

dnes není naše demokracie ideální, 

ale važme si ji stejně tak, jako si jí 

vážili za první republiky a nepřiklá-

dejme občasným excesům větší 

důležitost, než jakou skutečně mají. 

Přeji naší zemi minimálně 100 dal-

ších let existence. 

Sloupek starosty
Alexandera Bellu
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                Zastupitelé městské části Praha 3   
zpravodajství

Lýdia Říhová
Středoškolská i  vysokoškolská profesorka 

němčiny a  ruštiny, matka 3 dospělých dětí. 

Následně pracovala na  MŠMT ČR v  odboru 

středních a základních škol, kde měla na sta-

rosti m. j. jazykovou výuku, bilingvní školy, 

mezinárodní programy na  školách; vytvořila 

a několik let vedla Seznam standardizovaných 

zkoušek pro přiznávání kvalifikace úředníkům 

státní správy. Sedm let dojížděla do  pracovních skupin mezinárodní 

asociace pro tvorbu jazykových testů ALTE se sídlem v Cambridge (As-

sociation of Language Testers in Europe), kde jako první v ČR získala 

certifikát ke zkoušce z češtiny pro cizince. 

Mojmír Mikuláš
Rodilý Žižkovák navštěvoval MŠ v Libické ulici 

a na základku chodil do ZDŠ Chelčického. Ná-

sledně absolvoval gymnázium a na ČVUT Fa-

kultu stavební.

Od  roku 2013 je členem Strany svobodných 

občanů a v současnosti i místopředsedou praž-

ských Svobodných.

Jeho priority pro Prahu 3 jsou zlepšení dopravní 

situace, opravené chodníky, dokončení privatizace bytů, čisté a udržova-

né město a samozřejmě bezpečnost.

Věnuje se rodině, politice, aktivně i pasivně sportu a cestování. Má rád 

žižkovské hospody.

Alexander Bellu
Narodil se v roce 1987 na Sardinii české mat-

ce a italskému otci. Vyrůstal v Miláně a po roz-

vodu rodičů se v  deseti letech přestěhoval 

s maminkou do Prahy na Žižkov, kde žije do-

dnes. Vystudoval na Husitské teologické fakul-

tě Univerzity Karlovy bakalářské obory teolo-

gie, filosofie a  psychosociální studia, a  poté 

navazující magisterský obor sociální a charita-

tivní práce. Je dlouholetým členem ODS, od roku 2014 byl místostaros-

tou a od června 2018 je starostou Prahy 3.

Lucie Vítkovská
Zastupitelkou je již druhé volební období, byla 

místostarostkou, zajímá se o oblast péče o se-

niory a ostatní sociální otázky.

Tomáš Kalivoda
Zvolen zastupitelem již podruhé. V minulém 

období byl předsedou městské akciové spo-

lečnosti Správa zbytkového majetku. Vystudo-

val finance. Profesně se věnuje obchodní čin-

nosti v informačních technologiích.

Jan Novotný
V zastupitelstvu městské části Praha 3 bude 

nováčkem, nicméně okolo politiky se pohybu-

je dlouhodobě. Od svého narození žije v Pra-

ze. Chce se věnovat především problematice 

životního prostředí a  udržitelného rozvoje. Je 

třeba také důkladně dbát na  uklizené ulice 

a bezpečné a čisté parky. Důležitá je i podpora 

volnočasových aktivit dětí a mládeže. Ve vol-

ném čase se věnuje v rámci neziskové organizace práci s talentovanou 

mládeží. Vystudoval obor mezinárodní vztahy a evropská studia a dále 

se o tento obor studijně zajímá.

Michal Papež
Celý svůj život má spojený s Prahou 3. Od na-

rození zde bydlí, studuje a  tráví většinu svého 

volného času. Ať už návštěvou zápasů na žiž-

kovském pažitu, dětských hřišť se svojí malou 

dcerkou nebo studiem na Metropolitní univerzi-

tě Praha, kde letos odpromoval. Pracovně ho 

přitahují dva obory, kultura a IT. Kultuře se vě-

noval 8 let ve Švandově divadle a IT jako neu-

volněný radní na MČP3 v letech 2014–2018 a i nyní pracuje jako správce 

ICT. Těmto oborům by se rád věnoval i v následujícím volebním obdo-

bí. Nejen pro svoji rodinu si přeje Prahu 3 moderní, kulturní, prosperující 

a zabezpečenou nejen v následujících 4 letech.

Tomáš Štampach
Členem Zastupitelstva MČ Praha 3 byl již v uply-

nulém volebním období. V  rámci naší městské 

části upozorňuje na  problémy lokality Jarov. 

Specializuje se na  oblasti investiční výstavby 

a veřejných zakázek. Veřejným zakázkám se vě-

nuje i ve svém profesním životě. V osobním živo-

tě je šťastně ženatý a s manželkou vychovává 

dvě dcery. Do politiky vstoupil v roce 2011, kdy 

se stal členem Strany svobodných občanů, momentálně je jejím pražským 

předsedou. Letos byl rovněž zvolen zastupitelem hl. m. Prahy.

Ondřej Rut 
V letech 2012–2014 působil jako místostaros-

ta, nyní pracuje v oblasti poradenství pro veřej-

nou správu. Jako zastupitel zahajuje za Zelené 

již 4. funkční období. Za těch 12 let udělala rad-

nice několik kroků směrem k  otevřenosti 

a transparentnosti a lepší komunikaci s občany. 

Poslední roky spíš přešlapovala na místě a  je 

třeba se posunout dál. Postavit se populismu, 

zpřetrhat klientelistické vazby, zamezit laciné politické propagaci a vytvo-

řit atmosféru spolupráce. Má chuť a zkušenosti to dokázat.

Tomáš Sunegha
Rodilý Pražák s hlubokými kořeny v Břevnově. 

Od  r. 1995 trvale žijící na Žižkově. Absolvent 

Univerzity Karlovy v Praze.

Podle svého přesvědčení nemalou část své 

životní energie vynakládá a vynakládat nadále 

bude i ve prospěch žen, neboť je 29 let žena-

tý, s manželkou mají dvě dcery a nyní přibyla 

k jedné z dcer i vnučka.

Nechce svět měnit, ale chtěl by ho udržet v normálním stavu. Je pře-

svědčen, že Praha 3 se svými obyvateli má předpoklady k tomu, aby si 

udržela český charakter a svéráz. A na tom se chce podílet.

Gabriela Pecičová
Zastupitelkou je již druhé volební období. Stej-

ně jako v minulých letech by se ráda angažo-

vala především v oblasti kultury a mezinárodní 

spolupráce naší městské části. Profesně se 

věnuje umění a má vlastní galerii. Umění ji pro-

vází celý život a stalo se i  jejím koníčkem. Je 

dlouholetou členkou ODS a zastává mimo jiné 

pozici členky oblastní rady. Ve  volném čase 

ráda sportuje, chodí do přírody nebo si přečte dobrou knihu. Na fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy získala doktorát v oboru filozofie.

Matěj Michalk Žaloudek
Po  zkušenostech z  architektonické praxe 

v Berlíně, Stuttgartu i Praze pracoval jako asi-

stent radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj. 

Díky tomu ví, jak politická praxe funguje a jak 

v pražském úřednickém chaosu prosadit, co 

je pro Prahu 3 prospěšné. V  zastupitelstvu 

bude poprvé a o to více se na práci těší. Chce 

Žižkov zelený a  vstřícný k  lidem. Zasadíme 

stromy do ulic, pomůžeme rodinám, které jsou v nedůstojných podmín-

kách na ubytovnách a uděláme vše pro větší bezpečí chodců v ulicích.

Petr Venhoda / ANO

Alexander Bellu  / Koalice pro Prahu 3

Tomáš Kalivoda / Koalice pro Prahu 3

Marcela Novotná / ANO

Lucie Vítkovská / Koalice pro Prahu 3

Tomáš Štampach / Koalice pro Prahu 3

Lýdia Říhová  / Koalice pro Prahu 3

Michal Papež / Koalice pro Prahu 3

David Tacl / ANO

Jan Novotný / Koalice pro Prahu 3

Ondřej Rut  / Zelení 

Filip Brückner / ANO

Mojmír Mikuláš  / Koalice pro Prahu 3

 Gabriela Pecićová / Koalice pro Prahu 3

David  Soukup / ANO

Tomáš Sunegha / Koalice pro Prahu 3

Matěj Michalk Žaloudek  / Zelení 

Zvolení zastupitelé jsou seřazeni podle pořadových čísel 
volebních stran, jak kandidovaly ve volbách

Filip Brückner
Na  Žižkově žije od  svých 14 let. Na  místě, 

ve  kterém jeho předkové zakořenili už v  18. 

století. Potkal tady první opravdové lásky, na-

šel skutečné přátele a prožívá zde všechno, co 

k životu patří. Chce a bude dělat všechno pro 

to, aby se na Žižkově co nejvíce lidí cítilo spo-

kojeně a šťastně alespoň tak jako on. Ve svém 

dosavadním profesním životě se věnoval pře-

devším projektovému řízení, poradenství v  oblasti rozvoje podnikání, 

auditingu a obchodu. Všechny profesní a životní zkušenosti mu budou 

oporou při práci v zastupitelstvu.

Petr Venhoda
V Praze 3 žije v té stejné žižkovské ulici většinu 

svého aktivního života a  dobře tedy ví, kde 

a  v  čem se musí zlepšit lidem kvalita života 

a bydlení. Od 1. října se stal poslancem Parla-

mentu České republiky a  jeho dobrou vlast-

ností je, že drží dané slovo. Chce, aby se Žiž-

kov rozvíjel podle potřeb jeho obyvatel, nikoliv 

jen podle zájmu developerů. Jeho prioritou je 

ohlídat výdaje z městské pokladny, aby se nepředražovaly zakázky.

 Marcela Novotná
Vystudovala VŠE na Žižkově, kde také žije pře-

vážnou část svého života.

V současné době pracuje jako projektová ma-

nažerka. V  MČ Praha 3 vidí velké možnosti 

do budoucna. Chce se aktivně podílet na  je-

jím rozvoji a  zároveň zachovat její specifika 

pro další generace. Jako zastupitelka se bude 

věnovat programům pro seniory, aby se tak 

mohli lépe zapojit do veřejného života a aktivně se podílet na  rozvoji 

naší MČ.

David Tacl
Po návratu ze studií v Anglii zakotvil na Žižkově, 

který se stal jeho pražským domovem a srdeční 

záležitostí. Jeho prioritou je digitalizace radnice 

a s tím spojené zrychlení a zlepšení obsluhy ob-

čanů Prahy 3. David by také rád podpořil pro-

měnu některých žižkovských ulic v  tzv. korza, 

kde by dostaly příležitost prezentovat své ne-

tradiční nápady a  obchody mladí živnostní-

ci. Takové oblasti by se mohly stát centrem pro setkávání lidí, komunikaci 

a společenský a obchodní rozvoj. David má řadu osobních koníčků a zá-

jmů. Většinu volného času vyplňuje četbou (má rád ruské klasiky), setká-

váním s přáteli a studováním technologických novinek.

David Soukup
Začínal jako redaktor ve vůbec prvním soukro-

mém rádiu v Praze. Pak pracoval jako novinář 

a  také jako televizní reportér a  poté tiskový 

mluvčí či šéf marketingu. Založil malé vydava-

telství, kde vydával například časopis Přírodní 

lékař či kuchařku Evy Pilarové. Nyní se věnuje 

čínské medicíně. Jeho cílem je prosadit, aby 

se radnice lépe starala o prostředí, kde lidé žijí 

a tráví volný čas. Podle něj musí MČ podporovat především aktivity lidí, 

kteří dělají maximum pro to, aby se zde dobře žilo.
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  zvolení pro období 2018–2022
zpravodajství

Martina Chmelová 
Profesně se věnuje individuální terapeutické 

práci s dlouhodobě pečujícími osobami, kte-

ré se starají o své blízké v domácím prostředí. 

Jedná se o rodiče dětí a mladistvých se zdra-

votním postižením, nemocné partnery nebo 

seniorní rodiče. Podporuje i  učitele a  vycho-

vatele v  rámci prevence syndromu vyhoření. 

V  komunální politice Prahy 3 působí již přes 

10 let v sociální oblasti a školství. Kromě jiného chce přispět k tomu, aby 

Praha 3 měla dostatek kvalitních terénních služeb pro nejpotřebnější.

Margita Brychtová (*1. 3. 1983) 

Margita je místopředsedkyní místního sdružení 

Pirátské strany Praha 3. Je vystudovaná po-

rodní asistentka, kromě zdravotnictví studova-

la i sociální a masovou komunikaci, kterou ale 

z důvodu mateřství přerušila, má dvě děti a je 

vdaná. 

O svých cílech říká: „Strana opravdu fun-

guje na principu liberální demokracie. Program 

má logiku a  jasné cíle, což naše městská část nutně potřebuje.“ Ob-

líbený citát: Když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky 

můžeš prosit o odpuštění. - Bill Gates

Jan Bína
Bc. Jan Bína pracuje jako manager v námořní 

dopravě. Narodil se roku 1965 v Praze na Vi-

nohradech. Vystudoval ekonomii a politologii, 

která je zároveň jeho koníčkem. V  současné 

době pracuje pro dánskou logistickou firmu, 

která se zabývá kombinovanou kontejnerovou 

přepravou. Jan Bína je ženatý a má dvě do-

spělé dcery. Ve volném čase se věnuje sportu, 

cestování, kultuře, četbě a zajímá se o historii. V letošních volbách kan-

didoval za TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě.

Jana Belecová (*11. 8. 1977)

Pražská rodačka, studovala politologii, spole-

čenské vědy a  latinskoamerická studia v Če-

chách a  v  Peru. Velkou část své profesní 

kariéry se věnovala budování občanské spo-

lečnosti. V  současnosti je spolumajitelkou 

softwarové firmy.  Ráda cestuje, bloudí krajem 

a čte. Hraje na saxofon, miluje folklór a  jezdí 

na  běloušovi. Do  politiky vstoupila proto, že 

nedokázala nečinně přihlížet současnému dění. Mezi její klíčová témata 

patří transparentnost a zapojování občanů do veřejného dění.

Jiří Ptáček
Jiřímu Ptáčkovi je 39 let a  je zdejším rodá-

kem. V Praze 3 žije se svou ženou a třemi dět-

mi. Od  svých 19 let řídí společnost NETser-

vis s.r.o., která se zabývá vývojem software 

a  internetových projektů. Je ideovým tvůr-

cem projektů Čistá Trojka, Antigraffiti program 

a na radnici inicioval zavedení veřejného regis-

tru smluv. V Praze 3 je znám jako jeden ze za-

kladatelů Kauzy 3 a podílí se na chodu virtuálního Žižkovského muzea. 

V minulosti zde působil i jako vedoucí skautského oddílu Lumturo.

Ondřej Horázný
Je mu 57 let a  od  narození žije na  Žižkově. 

V Praze 3 chodil na základní školu v Lupáčo-

vě ulici, na  gymnázium Karla Sladkovského 

a na Vysokou školu ekonomickou. Je ženatý 

a má dvě dospělé dcery. S Prahou 3 je tedy 

spjat po celý svůj život a po většinu aktivního 

života zde i pracuje. Od roku 1991 provozuje 

v Praze 3 stejnojmennou firmu Autoškola Ho-

rázný, kde se naučila řídit celá řada našich občanů. Práce v tomto obo-

ru ho nakonec přivedla ke druhé profesi, kdy se stal advokátem a věnu-

je se problematice silničního provozu.

Štěpán Štrébl (*22. 11. 1990)

Vystudoval UCLA v USA a University of Cam-

bridge ve Velké Británii. Pracoval jako strate-

gický konzultant v managementu, jako volební 

manažer realizoval kampaně Pirátů do  sně-

movny a letos v Praze. Pravidelně daruje krev 

a slouží jako voják v záloze u elitního 43. vý-

sadkového praporu. Na radnici se bude věno-

vat digitalizaci a zjednodušení úředních proce-

sů a také školství, které by mělo být moderní a umožnit, aby každý žák 

po dokončení ZŠ mluvil plynně cizím jazykem.

 František Doseděl (*22. 12. 1986)

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově. Pra-

cuje jako advokátní koncipient. Krom obecné-

ho práva se věnuje sdílené ekonomice a byto-

vému právu. Jedenáct let žije ve spokojeném 

vztahu a je hrdým páníčkem dvou psů. Hraje 

LARP, jugger, pěstuje chilli a bylinky. Jeho cí-

lem v zastupitelstvu Prahy 3 je racionální a od-

povědná správa veřejných prostředků a zele-

nější, čistší a přátelštější sousedství. Oblíbený citát: Neberte život příliš 

vážně, stejně z něho nevyváznete živí. - E. Hubbard. 

Pavel Dobeš
Pavel Dobeš je z Jarova, kde chodil do škol-

ky, na základní školu Chmelnice a pak rovněž 

na Jeseniovu. Na Karlově univerzitě vystudo-

val mezinárodní vztahy. Je ženatý a vychovává 

dvě děti. Mimo práci v poradenské společnos-

ti Deloitte, pracoval rovněž více než dva roky 

v Bruselu a v letech 2011 a 2012 byl ministrem 

dopravy ČR. Nyní je ředitelem GNSS Centra 

Excellence, které se zabývá využitím satelitního signálu v dopravě. Mezi 

jeho hlavní priority patří – doprava, dlouhodobě udržitelný rozpočet 

a rozvoj oblasti Nákladového nádraží Žižkov.

Jan Bartko (*29. 3. 1990)

Pochází z Ostravy a od roku 2008 žije v Praze. 

Vystudoval Fakultu humanitních studií Univer-

zity Karlovy se specializací na historii a filozofii. 

Nyní se vzdělává v oblasti digitální ekonomiky 

a  výzvách, které moderní technologie přináší 

na mezinárodní úrovni. V minulosti se spolupo-

dílel na pořádání akcí Food not Bombs a vě-

noval se politickému aktivismu na neformální 

úrovni. Má rád umění a občas hraje basketbal. Pracuje ve  finančním 

sektoru, kde se zabývá settlementem burzovních transakcí.

Tomáš Mikeska
Absolvent Vysoké školy báňské, obor sys-

témové inženýrství. Do  roku 1990 pracoval 

jako matematik. V letech 1994–1998 starosta 

městské části Praha 3, 1998–2002 a od červ-

na 2018 místostarosta. V gesci jako starosta 

a místostarosta měl především koncepci roz-

voje městské části, správy majetku a  financí. 

Aktivně se podílel na sestavení Strategického 

plánu hl. města Prahy. Po odchodu z aktivní politiky realizoval projekty 

z fondů Evropské unie. Od roku 2010 se zabývá Nákladovým nádražím 

Žižkov. Cílem projektu je přeměna významné funkcionalistické budovy 

nádraží na kulturní a společenské centrum Prahy 3.

Robert Pecka
Robert Pecka žije na Žižkově celý svůj život. 

Vystudoval práva. O veřejný život na Žižkově 

se zajímá mnoho let, vytvořil facebookovou 

skupinu, aby zapojil a  informoval o  dění ob-

čany Prahy 3. Každoročně pořádá na Praze 3 

nejrůznější kulturní i  sportovní akce. Otevře-

ná radnice pro něj, jako pro zastupitele, proto 

bude jen pokračováním započaté práce.

Jiří Svrček (*25. října 1991)

Od narození žije na pražském Žižkově. Vystu-

doval aplikovanou ekologii na  fakultě životní-

ho prostředí ČZU v Praze a v průběhu studia 

se specializoval na  ochranu dřevin, zeleně, 

parků ve  městě a  maloplošných chráněných 

území. Pracuje jako dendrolog se zaměřením 

na celkovou péči o zeleň. Je od dětství aktivní 

v oddílu vodních skautů a místním komunitním 

dění. Pomoci by chtěl hlavně ve  zlepšení životního prostředí na Pra-

ze 3, zvýšení biodiverzity a vytvoření příjemného veřejného prostoru pro 

všechny.

Anna Kratochvílová (*12. 11. 1989)

Studovala na University of London a University 

of Oxford. Pracuje na Britském velvyslanectví 

jako politická konzultantka, ve své pozici za-

stupuje britskou stranu na  jednání s  českou 

vládou. V  současnosti ji nejvíce zaměstnává 

otázka brexitu a budování bilaterální spoluprá-

ce mezi Českou republikou a Velkou Británií. 

Na Praze 3 chce pomoci zajistit lepší výuku ci-

zích jazyků ve školách, především pomocí zahraničních výměn. Zajímá 

se o zahraniční politiku, zejména pak evropskou.  

Jan Materna
Jan Materna vystudoval jadernou fyziku 

na MFF UK. Od roku 1995 pracoval v oblas-

ti ekonomie, práva a managementu obchod-

ních společností. V roce 2012 se zapojil v rám-

ci TOP  09 do  komunální politiky na  Praze 3 

a po komunálních volbách v roce 2014 se stal 

místostarostou na Praze 3 s kompetencí eko-

nomika, privatizace a životní prostředí. Pracuje 

i jako člen dozorčích a správních rad různých společností a nadačních 

fondů. Je dlouholetým starostou TJ Sokol Žižkov II a také předsedou 

kontrolní komise ČOS. Ve svém volném čase se věnuje volejbalu a bo-

jovému umění aikido, kde trénuje hlavně děti.

Pavel Musil (*27. 4. 1973)

Je advokátem, v  minulosti zastupoval mimo 

jiné i Občanské sdružení Kauza 3 a  jeho čle-

ny v souvislosti s kritickými články vůči radni-

ci a  místním politikům s  manýry klientelismu 

a zneužívání moci. Absolvoval Právnickou fa-

kultu Univerzity Karlovy a  postgraduální stu-

dium na  této fakultě v oboru veřejná správa. 

Momentálně se angažuje v projektu transpa-

rentního informování státní správy o  platech jejích nejvyšších úřední-

ků www.platytopuredniku.cz. 

Michal Vronský (*22. 11. 1990)

Michal Vronský vystudoval Pedf UK, společ-

ně se ženou podniká v cestovním ruchu. Volný 

čas tráví spolu s dětmi zahrádkařením Na Bal-

káně a cestováním. Aktivně působí ve skaut-

ském oddíle předškoláků. Je členem spolku 

Kauza3.cz a sbírá staré žižkovské pohlednice. 

V  zastupitelstvu chce řešit problémy školství 

a dolního Žižkova, kde jeho rodina žije bezmá-

la 100 let. Rád by viděl Husitskou ulici znovu jako živou třídu plnou pro-

sperujících obchodů. Před lety proto inicioval proměnu Tachovského 

náměstí, která se bude brzy realizovat.

Pavel Křeček
Pavlu Křečkovi je 36 let a  na  Žižkově žije 

od narození. Vystudoval práva na Masaryko-

vě univerzitě v Brně a povoláním je advokát. 

Kromě advokacie se aktivně věnuje rozvo-

ji česko-německých vztahů, kdy v roce 2002 

spoluzaložil iniciativu mladých lidí, která pro-

střednictvím divadelních projektů pro mládež 

rozvíjí česko-německé kulturní vztahy. Na Pra-

ze 3 se angažuje v občanských aktivitách usilujících zejména o zacho-

vání a revitalizaci budovy Nákladového nádraží Žižkov.

Martina Chmelová / Zelení 

Margita Brychtová / Piráti

Jan Bína / TOP 09 a STAN

Jana Belecová / Piráti

Jiří Ptáček / TOP 09 a STAN

Ondřej Horázný / TOP 09 a STAN

Štěpán Štrébl / Piráti

František Doseděl / Piráti

Pavel Dobeš / TOP 09 a STAN

Jan Bartko / Piráti

Tomáš Mikeska / TOP 09 a STAN

Robert Pecka / TOP 09 a STAN

Jiří Svrček / Piráti

Anna Kratochvílová / Piráti

Jan Materna / TOP 09 a STAN

Pavel Musil / Piráti

Michal Vronský / TOP 09 a STAN

Pavel Křeček / TOP 09 a STAN
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Sté výročí vzniku Československé republiky
Působivé a dojemné tóny Dvořákova Oratoria „Stabat Mater“ rozezněly v podvečer 18. října 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Slavnostní koncert uspořádala Praha 3 jako první z koncertů 
k 100. výročí vzniku Československé republiky. 

V téměř zaplněném kos-
tele přivítal posluchače 
za městskou část místosta-
rosta Mojmír Mikuláš, 

který znovu připomenul letošní vý-
roční rok. Dodal také, že Oratorium 
Antonína Dvořáka „Stabat Mater“ 
patří k nejznámějším a umělecky 
nejsilnějším dílům svého druhu. Jed-
ná se o hudbu zkomponovanou 
na duchovní text o utrpení matky 
Kristovy. 

Za římskokatolickou farnost, 
která ke koncertu poskytla prosto-
ry, oslovil posluchače také farář Jan 
Houkal, který promluvil o histo-
rii a významu skladby, jež byla pro 
Dvořáka velmi osobní. Pak už se pří-
tomní mohli zaposlouchat do toho-
to skvostu duchovní hudby v podá-
ní Smíšeného pěveckého sboru pod 
taktovkou Adolfa Melichara a se só-
listy Barborou Řeřichovou, Michae-
lou Zajmi, Jaroslavem Březinou a Ji-

řím Sulženkem. Na varhany hrála 
Šárka Knížetová.

Koncert se konal také jako jedna 
z řady doprovodných akcí k letošní-
mu projektu Po stopách osmiček, 
který i v listopadu zahrnuje řadu vel-
mi zajímavých a vzdělávacích akcí. 
10. listopadu se v parku před stadio-
nem FC Viktoria Žižkov uskuteční 
dobové odpoledne s „rakousko-
-uherskou“ armádou, doplněné 
přednáškou Pavla Běliny nebo ko-

mentovaným autentickým výcvikem 
vojáků. 11. 11. se na Olšanských hřbi-
tovech uskuteční pietní akt ke Dni 
veteránů a ke 100. výročí ukončení 
1. světové války. 21. 11. zasedne 
v křesle pro hosta v žižkovském 
Atriu Jiří Schwarz, jeden z nejlep-

ších českých dabérů a pořad dopro-
vodí klavírní recitál z díla Bedřicha 
Smetany v podání Tomáše Víška. 

Do konce měsíce lze stále navští-
vit exteriérovou výstavu na náměstí 
Jiřího Z Poděbrad, která připomíná 

významné historické události, a jak 
se dotkly Prahy 3. K ní si zájemci 
mohou stáhnout mobilní aplikaci 
Po stopách osmiček v Praze 3, která 
přináší rozšiřující a lehce edukativní 
pohled na venkovní výstavní expozi-
ci, ale také možnost ověřit si násled-

ně své znalosti a být za ně oceněn. 
Aplikace také, mimo jiné, slouží jako 
přehled doprovodných kulturních 
akcí spojených s projektem Po sto-
pách osmiček. 

 Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

zpravodajství

Před 100 lety a dnes 
Pod tímto názvem se uskutečni-
la 24. října na náměstí Jiřího z Po-
děbrad další z akcí k významnému 
výročí vzniku Československé re-
publiky, které připravila městská 
část Praha 3.

Součástí příjemného odpoledne  byl 
kromě  slavnostního zahájení exteri-
érové výstavy Československé obce 

legionářské „Vznik Československé-
ho státu“ i pestrý kulturní program. 
K výstavě, která bude na náměstí 
k vidění až do konce listopadu, pro-
mluvil  za Československou obec le-
gionářskou Ing. Milan Mojžíš, který 
vyzdvihl několik historických udá-
lostí a zajímavostí. Výstavy pořáda-
né ČSOL připomínají dějinné úlohy 
zakladatelů samostatného českoslo-

venského státu české i slovenské ve-
řejnosti s důrazem na mladou popu-
laci obou států. Cílem projektu je 
v souvislosti s oslavami 100. výročí 
založení Československa připome-
nout zásadní historické zásluhy čes-
koslovenských legionářů a stoleté 
výročí založení čs. legií tak využít 
k výchově k vlastenectví a rozvoji 
tradic v duchu odkazu čs. legionářů. 

V rámci programu vystoupil, a se 
svými vzpomínkami se s publikem 
podělil, i žižkovský pamětník  Edu-
ard Marek  (1917), celoživotní skaut 
a člen třetího, protikomunistického 
odboje, který je nejenom za svůj ce-
loživotní přínos zapsán do Knihy 
cti Městské části Prahy 3.

Moderátorem vzpomínkového 
odpoledne na Jiřáku byl Petr Janča-
řík, který uvedl na pódium pestrou 

směsici kapel, takže si každý mohl 
vybrat, co má rád. Vystřídaly se ka-
pely jako Péro za kloboukem, Kate-
řina Steinerová & Her Swing Boys 
či legendární Garage & Tony Du-
cháček.

Osmičkové odpoledne tak 
bylo dozajista příjemným zpestře-
ním pro celou rodinu, protože ne-
chybělo ani divadlo pro děti. 

 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Farář Jan Houkal

Výstava je umístěna vpravo od vchodu do kostela

Zleva: Petr Jančařík, Eduard Marek, Milan Mojžíš a Mojmír Mikuláš
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zpravodajství

Pražský koláč 
V sobotu 20. 10. se na trzích na Ji-
řáku konala akce Pražský koláč 
v  rámci 100 let republiky. Lidé si 
mohli zdarma nabídnout jeden 
z mnoha domácích pražských ko-
láčů.

Na oplátku ovšem měli organizáto-
rům zanechat vzkaz o své představě 
budoucnosti. Ve výročním roce 100 
let od vzniku Československa se dí-
váme nazpět a bilancujeme. Zároveň 
jsme také zvědaví, co nás čeká v nad-
cházejících letech. Proto se organi-
zátoři ptali návštěvníků, zda si mys-
lí, že budeme stále demokratickým 
státem? Budeme pořád žít v blaho-
bytu? Je naše budoucnost spíše hoř-
ká nebo sladká? Svoje myšlenky 
o tom, co od dalších 100 let očekáva-
jí a kde Českou republiku vidí a co 
by si přáli, mohli lidé umístit na lís-
teček do místa, odkud si vzali koláč. 
Akci Pražský koláč v rámci 100 let 
republiky uspořádalo Studio Pro-
duction Saga, s. r. o. za fi nanční 
podpory hlavního města Prahy. 

 -red-

100 let Československa očima studentů 
Hollarky
Informační centrum hostí v Plečnikově salonku výstavu tematicky zaměřenou na vznik 
samostatné Československé republiky v roce 1918.   

Slavnostní vernisáží zahájil vý-
stavu 3. října místostarosta 
Tomáš Mikeska (STAN). Při-
vítal hosty a  v úvodním slovu 

řekl: „Pohled studentů na vznik Českoslo-

venska je velmi zajímavý. Jako pamětní-

kovi 20. století se mi tady velmi líbí.“ 

Studenti dostali zadání, aby si vy-
brali jakoukoli osobnost, která byla 
výrazná v oné době. Vznikla díla, jež 
se vážou tematicky k lidem, kteří 
formovali jakýmkoli přínosným 
způsobem právě vzniklou republi-
ku. Nejde ale nutně vždy přímo 
o zakladatele státu. Zajímavá je prá-
ce studentky, která vytvořila tematic-
ky hned celou sérii plakátů, typogra-
fi cky identických, vážou se však 
k různým osobnostem.

Vystavená díla se snaží zachytit at-
mosféru roku 1918. Nepříliš velké po-
vědomí studentů 4. ročníku o roce 
1918 se mladí tvůrci snažili doplnit 
účastí na celé řadě přednášek, aby se 
tak blíže seznámili s osobnostmi, kte-
ré se o vznik samostatného státu Če-
chů a Slováků nejvíce zasloužili. Prá-
ce se z převažující většiny zabývají 
osobnostmi, jako jsou například 
bratři Čapkové či Tomáš G. Masaryk, 
ale nechybí ani herci jako třeba Ol-
dřich Nový nebo Adina Mandlová.

V Plečnikově salonku je vystave-
na asi třetina studentských prací, 
těch nejzdařilejších, které maturanti 
vytvořili jako svou mistrovskou prá-
ci na jaře letošního roku, ještě před 
maturitou.

Výstavu tvoří ponejvíce plakáty 
a billboardy, ale studenti vytvořili 
i krátké fi lmy, videa nebo animace, kte-
ré dávají akci další zajímavý rozměr.

Ředitel školy Bohumír Gemrot 
na vernisáži poděkoval Praze 3 
za skvělou možnost vystavovat v In-
formačním centru a řekl: „Těšíme se 

na další spolupráci v nastávajícím obdo-

bí. Chystáme se pomalu na vlastní stole-

té výročí, které bude za dva roky. Škola 

byla založená v roce 1920 a od té doby se 

píše naše historie. Připravujeme výsta-

vu, nový katalog školy a jistě najdeme 

mnoho příležitostí, jak toto jubileum 

společně s městskou částí prezentovat.“

Zdařilá výstava bude v informačním 
centru k vidění až do 3. ledna 2019. 

 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Milníky pod radnicí  
Milníky – Meilensteine 2018 je 
název výstavy v  Galerii pod rad-
nicí představující díla vytvořená 
na  20.  mezinárodním výtvarném 
sympoziu, které uspořádal spolek 
SUKUS Praha ve spolupráci s ně-
meckým Lahnartists Limburg. 

Na vernisáži výstavu zahájil 3. října 
starosta Alexander Bellu (ODS) slo-
vy: „Letošní ročník sympozia se zaměřil 

na ‚osmičková‘ výročí našeho státu té-

matem Milníky. Milník je něco, co ozna-

čuje změnu, zvrat, významnou událost, 

konec jedné etapy a začátek nové. V poli-

tice, v pravidlech, ve vztazích a podob-

ně. A právě možnost experimentování 

s tématem a individuální volba zpraco-

vání umožňuje vznik výtvarného díla, 

kterým přináší každý z umělců své vlast-

ní sdělení tohoto závažného námětu.“

Po úvodním slovu se Galerie pod 
radnicí rozezněla tóny kytary, na kte-
rou bravurně zahrál Stanislav Ba-
rek. Již dvacátý ročník mezinárodní-
ho výtvarného sympozia uspořádal 
spolek SUKUS Praha v Zubrnicích 
za podpory Česko-německého fondu 
budoucnosti.

Česko-německý fond budoucnosti  
se zrodil z vůle obou států a pomáhá 
stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cí-
leně podporuje projekty, které svádě-

jí dohromady lidi obou zemí, které 
umožňují a prohlubují pohledy 
do jejich světů, do společné kultury 
a dějin. Od roku 1998 poskytl fond 
budoucnosti dohromady přibližně 57 
milionů eur na 10 300 projektů.

Projekt je dále podporován i Stát-
ním fondem kultury a městskou částí 
Praha 3. Sympozia se zúčastnilo tři-
náct  umělců z Česka i Německa a vy-
tvořená díla nyní představují právě 
v Praze 3. Každý dané téma ztvárnil 
tak, jak jej vnitřně cítí, jak ho oslovu-
je,  jak vnímá jeho společenskou zá-
važnost.

„Známe konkrétní, hmotné milníky 

v prostoru, anebo milníky v čase. Ty ča-

sové jsou abstraktní, nikde je nepotká-

me. Přelomový význam událostí se lec-

kdy vyjeví až později, z odstupu. 

Některá výročí oslavujeme, některé 

události si připomínáme s hořkostí, 

na některé vzpomínáme s nostalgií. 

Historii je dobré znát a čerpat z ní pou-

čení. Letopočty jsou však jen jakási čísla 

v systému kalendáře. Nepodléhejme pa-

sivnímu pocitu osudovosti a žijme napl-

no každý den,“ uvedl za spolek SU-
KUS Pavel Rydl.

Letošní rok se pro celou naši zemi 
nese ve znamení řady významných 
historických událostí a „osmičko-
vých“ výročí, která nás vedou k za-
myšlení. Že toto zamyšlení nemusí  
mít nutně pouze historizující aspekt 
prokázala právě tato výstava. V his-
torii naší země jsou události – milní-
ky, které určovaly další běh dění 
v pozitivním, ale i negativním smys-
lu. V konkrétní dané chvíli takovou 
událost vždy jako milník chápat ne-
musíme, až teprve zpětný pohled 
tyto milníky utváří.

„Jsem rád, že tato výstava nám uká-

zala trochu jiný než historický úhel po-

hledu na takovéto okamžiky, které život 

v naší zemi podstatným způsobem 

ovlivnily, či změnily úhel směru jejího 

dalšího vývoje,“ řekl starosta Alexan-
der Bellu. 

 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Současní studenti Hollarky se svými profesory
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Nový výtah oslavili závodem do schodů
Základní škola Chmelnice má nový 
výtah. Stala se tak již druhou bez-
bariérovou školou v  Praze 3. 
K  tomu ve škole přibyly na dvou 
patrech bezbariérové toalety pro 
hendikepované.

Slavnostní uvedení výtahu do pro-
vozu škola oslavila originálně: uspo-
řádala závod Chmelnické schody, 
o to kdo nejrychleji zdolá čtyři patra 
budovy od přízemí až do poslední-
ho patra. O první ročník soutěže byl 
mezi žáky obrovský zájem, a tak mu-
seli tělocvikáři, kteří závod iniciova-
li, rozdělit závodníky na skupiny 
pro první a druhý stupeň. Škola se 
na jedno odpoledne proměnila pro 

170 dětí v závodní dráhu, nechyběla 
zdravá soutěživost i podpora spolu-
žáků a všichni se výborně bavili. 101 
schodů nejrychleji zdolali z prvního 
stupně Diana Derepko (17:96) a To-
máš Srba (17:25), z druhého stupně 
Vojtěch Poledník (14,77) a Nikola 
Tučková (15,46). Odměnou pro vítě-
ze bylo právo první jízdy v novém 
výtahu. Škola, která má teď možnost 
nabídnout bezbariérové prostředí 
zdravotně postiženým žákům bude 
zatím výtah využívat pro děti, které 
mají momentální zdravotní omeze-
ní, například zlomenou nohu. Pře-
suny mezi jednotlivými patry budo-
vy zajisté ocení i uklízečky. 

 -red-

Husitská se otevře v listopadu
Husitské ulici, dolnímu Žižkovu 
a  vlastně zbytku Prahy 3 se do-
pravně uleví na  konci listopadu. 
Technická správa komunikací, kte-
rá má na  starosti tři čtvrtě roku 
trvající rekonstrukci Husitské, sli-
buje spuštění obousměrného pro-
vozu v celé délce stavby 25. listo-
padu.   

Mezitím se daří pouštět chodce i au-
tomobily na již dokončené úseky. 
Od konce září je jednosměrně zpro-
vozněna vozovka ve směru do cent-
ra, a to pro osobní dopravu i MHD. 
Po zadlážděných chodnících se dá 
projít v úseku Trocnovská – Jeroný-
mova. Na konci října byl puštěn 

obousměrný provoz na vozovce 
do úseku Orebitská – Jeronýmova.

Oba chodníky od Jeronýmovy 
po konec stavby jsou v současnosti 
rozkopány kvůli pokládce kabelo-
vých sítí jiných investorů a pěší se 
mohou pohybovat ve vyhrazených 
koridorech po obou stranách vozov-
ky. Dlažba na chodníku ve směru 

z centra by měla být dokončena sou-
časně se spuštěním obousměrného 
provozu 25. 11. Práce na dlažbě pra-
vého chodníku budou pokračovat 
v závislosti na klimatických podmín-
kách a kompletní dokončení stavby 
se podle informací TSK předpoklá-
dá do 21. prosince. 

 -red-

Náměstí Barikád ve fi nále
Práce na náměstí Barikád, které je jedním ze tří letos rekonstruovaných náměstí, jdou do fi nále. 
V druhé polovině listopadu už bude opět přístupné veřejnosti.

Aktuálně se dokonču-
je zadláždění vnitřních 
chodníků parku, instala-
ce laviček, odpadkových 

košů a pítka. Probíhají také sadové 
úpravy, které zahrnují výsadbu 11 
nových stromů jako náhradu za do-
žívající pokácené.

Zachované staré šeříky jsou omla-
zeny a doplněny výsadbou nových, 
záhony růží a trvalek jsou založeny 
ve větším rozsahu, než tomu bylo 
dříve. Prostor parku je ve spodní 
části oddělen od městských komu-
nikací živým plotem z habrů, živý 
plot z keřů je rovněž u úplně nového 
dětského hřiště v horní části náměs-
tí. Záhony i trávníky jsou oživené 
výsadbou cibulovin, které se ukáží 
a vykvetou na jaře. 

-red-

Závodů se zúčastnilo celkem 170 dětí Foto Katka Maršálová

Nově upravené náměstí Barikád Foto Katka Maršálová
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O privatizované byty je zájem 
Privatizace bytů postupuje kupře-
du. První zájemci z  řad nájemců 
bytů v domech schválených k pro-
deji na červnovém zastupitelstvu 
již mají uzavřeny smlouvy s měst-
skou částí. Nájemci v domech, kte-
ré schválilo k prodeji zářijové za-
stupitelstvo, dostávají nabídky ke 
koupi a současně probíhá příprava 
na další vlnu prodejů. 

V polovině října evidovala městská 
část 66 uzavřených smluv o převodu 
vlastnictví jednotky nájemcům, což 

představuje téměř 43 % z celkového 
počtu oprávněných osob zařazených 
do privatizace v domech Jeseniova 15, 
17, 37, 39, 41, 25, Ostromečská 3 a 5. 
V září schválilo zastupitelstvo Pra-
hy 3 další prodej bytů, a to v domech 
Jeseniova 19, 23, 27, 29, 31, 33 a 35. 
Jde celkem o 312 bytových jednotek. 
Všem oprávněným nájemcům jsou 
postupně fi rmou BALENO Real, 
s.r.o. předávány závazné nabídky 
na koupi bytu spolu s textem vzoro-
vých kupních smluv. 

Ode dne doručení nabídky sou-
časně běží kupujícím lhůta pro ak-
ceptaci nabídky a s tím související 
lhůty pro poskytnutí slevy z kupní 

ceny. Každému kupujícímu, který 
nabídku na koupi bytu přijme 
do dvou měsíců od doručení, a do 5 
měsíců od doručení nabídky pode-
píše kupní smlouvu o převodu jed-
notky, poskytne městská část 20% 
slevu z ceny bytu. Každý kupující 
pak může čerpat další slevu ve výši 
5 % nebo 10 % z ceny bytu, pokud se 
zaváže, že jednotku neprodá třetí 
osobě po dobu 5 nebo 10 let. Slevu 
mohou kupující čerpat již při uza-
vření kupní smlouvy. Pokud takový 
závazek při podpisu kupní smlouvy 

neuzavřou, mohou slevu čerpat 
i zpětně po uplynutí 5 nebo 10 let 
od právních účinků vkladu vlastnic-
kého práva k jednotce na základě pí-
semné žádosti doložené výpisem 
z listu vlastnictví, kde budou stále 
uvedeni jako vlastníci jednotky.  

V současné době probíhá technic-
ká příprava privatizace a prohlídky 
jednotek a společných částí v do-
mech Rokycanova 18, Sabinova 8, 
Sabinova 10, Českobratrská 7 a 9. 
Případné dotazy zodpoví zaměst-
nanci OVHČ, privatizačního oddě-
lení nebo společnost BALENO 
Real. 

-red-

Italské duo v Atriu na Žižkově
Letošním podzimem pokračuje již 
sedmnáctý ročník mezinárodního 
hudebního festivalu „Tóny nad 
městy“. Jeho zvláštností je, že pro-
gram dělí mezi metropoli a menší 
města republiky. Jedná se o sérii 
jak orchestrálních, tak i komorních 
koncertů.

Mezinárodní hudební festival Tóny 
nad městy každoročně přitahuje ob-
jevnou dramaturgií, která dokáže 
do koncertních síní přitáhnout širo-
ké spektrum publika a také právě 
probíhající sedmnáctý ročník má 
atraktivní dramaturgii i sestavu 
účinkujících. 

Mimořádný zážitek slibuje i kon-
cert, který se bude konat 3. listopa-
du od 15:00 hod v Atriu na Žižkově, 
kde se setkáme s vynikajícím ital-
ským duem z Perugie, složeného 

z houslisty Patrizia Scarponiho 
a klavíristy Giuseppe Pelliho. Jejich 
více jak čtyřicetiletá úspěšná kariéra 
začala na hudební konzervatoři 
Morlacchi v Perugii, na které jsou 
dnes oba řádnými profesory. Jejich 
koncerty v Itálii, Evropě, Jižní Ame-
rice a USA v divadlech a nejprestiž-
nějších koncertních sálech pro vý-
znamné společnosti a koncertní 
instituce slaví úspěchy nejenom 
u diváků, ale i u kritiky.

A posluchači si přijdou na své. 
Duo představí díla skladatelů Vitali-
ho a Schuberta z jejich připravova-
ného CD. V úvodu zazní slavná a ve-
lice často uváděná skladba Ciaccona 
g moll italského barokního skladate-
le narozeného v Boloni Tomase An-
tonia Vitaliho. Skladatel působil 
prakticky celý svůj život v orchestru 
na Esteho dvoře. Napsal několik tri-

ových a houslových sonát ve stylu 
svého slavnějšího kolegy Arcangela 
Corelliho.

Poté zazní tři Sonatiny pro housle 
a klavír rakouského skladatele Fran-
ze Schuberta jehož rodiče pocházeli 
z Čech. Otec z rolnické rodiny z ves-
ničky Vysoká – část obce Malá Mo-
rava v okrese Šumperk a matka při-
šla do Vídně ze Zlatých Hor 
u Jeseníku. Schubertova hudba do-
vede být mozartovsky ušlechtilá, 
průzračná a spontánní, a beethove-
novsky dravá a dramatická v mohut-
né koncepci. Ve svém úhrnu však vy-
tváří už nový hudební svět, 
romanticky citově zjitřený a přede-
vším – neopakovatelně schubertov-
ský. Jeho základním znakem je bez-
prostřední a ryzí invence. 

-red-

Ve školkách je skoro dva tisíce dětí
Kapacita mateřských škol v Praze 3 je téměř naplněna, v základních školách jsou ještě rezervy. 
Vyplývá to ze statistického přehledu, který každoročně vypracovávají ředitelé škol po zahájení 
školního roku.

Pro aktuální školní rok bylo 
k 30. 9. 2018 v základních 
školách zřízených městskou 
částí evidováno 4 424 žáků. 

Do letošních prvních ročníků na-
stoupilo v září 590 prvňáčků v 25 tří-
dách, což v průměru představuje 24 
žáků na jednu třídu. Kromě běž-
ných tříd jsou ve školách v Praze 3 
zřízeny 4 třídy přípravné a dvě dět-
ské skupiny. Kapacita škol je tak na-
plněna přibližně z 80 %, a to proto, 
že ve všech školách jsou zřízeny spe-
cializované učebny, které pomáhají 
zkvalitnit výuku a přispívají k zlep-
šujícímu se komfortu žáků i pedago-
gů. Ke školám, které navštěvuje nej-
více žáků, patří ZŠ Lupáčova s 28 
třídami, ZŠ Chmelnice s 26 třídami 
a ZŠ Jeseniova s 25 třídami. Po změ-
ně spádových oblastí letos na jaře 

došlo ke stabilizaci počtu dětí zvláš-
tě u škol, kde se v nedávné minulosti 
vyskytl převis zájemců. Týká se to 
například ZŠ Lupáčova, kde letos 
nemuseli přistoupit k nepopulární-
mu losování.    

Kapacita mateřských škol je napl-
něna téměř na 100 procent. Ke konci 
září bylo ve školkách na Trojce za-
psáno 1 992 dětí v 81 třídách, což 
představuje v průměru 24 dětí 
na jednu skupinu. K nejpočetnějším 
školkám patří MŠ nám. J. z Lobko-
vic s osmi třídami, a to včetně nové-
ho detašovaného pracoviště v Třebe-
šíně, které se otevřelo letos v září. 
Do sedmi tříd chodí děti v MŠ Libic-
ká a Jeseniova 4. Budova v Roháčo-
vě ulici, která spadá pod ZŠ a MŠ 
Chelčického, je zařízena pro děti 
ve věku od dvou do tří let a již dru-

hým rokem je její kapacita dvou tříd 
naplněna. 

Pro předškolní děti je v Praze 3 
stanovena jedna spádová oblast, 
a tou je celé území Prahy 3. S největ-
ším zájmem z okolních městských 
částí se doslova potýkají ve školce 
na Jarově, protože rodiče z tzv. Zele-
ného města, spadající do území Pra-
hy 9, mají jarovskou školku nejblíže 
svému bydlišti. Proto jsou podle do-
poručujících kritérií městské části 
jako zřizovatele do školky přednost-
ně přijímány děti s trvalým bydliš-
těm v Praze 3. Kapacita mateřských 
škol se již v příštím roce rozroste 
o 96 míst, které vzniknou v rekon-
struované MŠ Buková. Na místě bý-
valých jeslí vzniká moderní bezbari-
érová školka. 

-red-

Italské duo z Perugie, složené z houslisty Patrizia Scarponiho a klavíristy Giuseppe Pelliho

Jeseniova ulice

V září byla otevřena nová školka na Třebešíně pro šedesát dětí
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Adventní trhy na Jiřáku
Již v pátek 30. listopadu, těsně před prvním adventním víken-

dem, se otevřou na Jiřáku tradiční Adventní trhy. Potrvají kaž-

dý den až do 23. prosince. Od 10:30 do 22 hod. se můžete 

zastavit na nejlepší svařák v Praze, horkou medovinu, trdelník 

anebo si včas pořídit originální, ručně vyrobené dárky, ozdo-

by a vánoční dekorace z českých dílen.

Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program. 

Nenechte si ujít slavnostní rozsvícení vánočního stromu, miku-

lášskou nadílku či zpívání na schodech před kostelem Nejsvě-

tějšího Srdce Páně. Děti si v kreativních dílničkách mohou vy-

robit netradiční vánoční ozdoby a dárky. Celý program i plánek 

trhů včetně prodejců najdete na stránkách www.trhynajiraku.cz. 

Na facebooku Trhy na Jiřáku najdete aktuality, fotografi e a dal-

ší zajímavosti z dění na trzích. Přijďte oslavit nejkrásnější svátky 

roku tradičně. 

více na www.praha3.cz

listopad a prosinec
 Výlety pro seniory

 Plaveme s Trojkou pro seniory

 Vycházky – Olšany V

 

 
–

–

 

 

 Plavání s Trojkou pro rodiny

–

Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 11. 10. 2018 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal místostarosta David Gregor

Na vítání občánků dne 27. 9. 2018 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zastupitelka Lucie Vítkovská

Zájmový klub Hořanská 2
Zájmový klub Hořanská 2, Praha 3 uspořá-

dal na začátku měsíce října naučný a pozná-
vací pobyt za krásami Jižní Moravy a Pálavy. 
Prohlédli jsme si celý Lednicko-valtický areál, 
který je zapsán na seznamu světového dědictví 
UNESCO. Jako první památku jsme navštívili 
zámek Valtice s přilehlým zámeckým parkem. 
Tento barokní zámek byla rezidence rodu 
Lichtenštejnů. Zámek je vyzdoben barokním 
a rokokovým nábytkem. Zvláště vyniká štuko-
vá a malířská výzdoba zámecké kaple, španěl-
ská konírna a bohatě vyzdobené taneční sály. 
Prohlédli jsme si také zámecký park a okolí 
zámku.

Další den jsme navštívili velmi vzácné pa-
mátky a zámek Lednice, který je navštěvován 
turisty z celého světa. Velkým zážitkem byla 
prohlídka točitých schodů vyrobených z jedi-
ného kusu dřeva a bez použití hřebíků. K areá-
lu lednického zámku patří minaret, lovecký zá-
meček a skleník, založený již v roce 1842, kde 
jsou k vidění exotické rostliny a stromy z ce-
lého světa. Tato vzácná kulturní památka pa-
třila rodu Lichtenštejnů a po roce 1945 přešla 
do vlastnictví státu.

Poslední den našeho pobytu jsme navštívili 
zámek Mikulov, založený Přemyslem Otakarem 
II. v roce 1249, který byl dlouhou dobu ve vlast-
nictví rovněž Lichtenštejnů a posléze vystřídán 
rodem Ditrichštejnů. 

Navštívili jsme rovněž nedaleký Svatý ko-
peček, nejstarší poutní místo a křížovou cesta 
u nás. Rostou tam vzácné stepní rostliny, které 
jsou přísně chráněny. 

Odměnou za náročný výstup za krásné-
ho letního počasí bylo nádherné panorama 
na naši i rakouskou stranu. V blízkosti je něko-
lik význačných památek, které nám zajímavě 
přiblížil náš průvodce.

Závěrem jsme navštívili sklípek s degustací 
vína v Dolních Dunajovicích, kde nám majitel 
pan Bařina podal podrobný výklad k pěstová-
ní a ošetřování vína. Pak jsme si společně za-
zpívali při kytaře moravské a české písně.

Za organizaci děkujeme především vedoucí-
mu Mgr. Jaroslavu Měrkovi za velmi náročnou 
přípravu a místnímu rodákovi Mgr. Jendovi 
Londákovi. Zároveň se omlouváme našim pří-
znivcům za neuskutečněný pobyt v termálních 
lázních na Slovensku z důvodu onemocnění 
vedoucího.

Za podporu našeho nevýdělečného klubu 
děkujeme pracovníkům MČ Prahy 3, místosta-
rostce Lýdii Říhové, Vladimíru Říhovi a Davi-
du Gregorovi, místostarosrovi MČ.

Za členy klubu a účastníky pobytu  Paedr. 
Vlaďka Hluchá, Eva Siveková a Iva Drašnarová.

Klub Hořanská 2 je otevřen každý čtvrtek 
od 14 do 18 hodin. 

 -red-
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„Vzala jsem si černé šaty a dávala najevo, 
že s okupací nesouhlasím,“ říká hlasatelka 
Heda Čechová
Devadesátiny oslavila v létě Heda Čechová, legenda tuzemského hlasatelství, která musela 
po okupaci sovětských vojsk opustit z politických důvodů Československou televizi a vzdát se 
i moderování v Českém rozhlasu. Věk neubral paní Hedě na jejím šarmu, její hlas má stále svoje 
kouzlo, i když s ním hovoří nejen o veselých událostech svého života.  

Oslavila jste v  létě kulaté devade-
sátiny. Jak se cítíte?
Já si vůbec nemůžu stěžovat. Mám 
ráda společnost, ale jsem ráda 
sama. Nenaříkám si na samotu, do-
kážu se zabavit prací. Číst už mě 
zmáhá, mám šedý zákal, uvidím, co 
řekne doktor, jestli se s tím ještě dá 
něco dělat. Naštěstí hlas mně zů-
stal stejný.

Vaše řeč a charismaticky zabarve-
ný hlas bavil posluchače několik 
desetiletí. Je to dar přírody?
Zdědila jsem ho po mamince. Měla 
jsem ho možná ještě hlubší. 
Od ostatních slyším, že je hodně me-
lodický – je to zřejmě tím, že mám 
absolutní sluch a cit pro hudbu. 

Letos si připomínáme osudové os-
mičky naší historie. Na vaši rodinu 
měly velký vliv. Na  kterou z  nich 
nejvíce vzpomínáte?
Asi na rok 1948. To se zastřelil tatí-
nek, který byl správním ředitelem 
v rozhlase, a komunisti ho vyhodili. 
Nemohl dostat místo, nakonec ho 
získal v Jinonicích a pracoval jako 
vedoucí slepičárny. Byla to pro něj 
rána. I když musím říct, že naše ro-
dina pochází ze selského rodu, dě-
deček byl mlynář. Takže k zeměděl-
ství vztah měl. Různé noviny se 
mnou dělaly rozhovory, jednou 
za mnou přišli redaktoři ze zeměděl-
ských novin. Článek byl hned 
na první straně a pobavilo mě, že za-
čínal mou větou „pocházím ze sel-
ského rodu“. Tohle říct v době ko-
munismu bylo málem na popravu. 
Pak mě několik sedláků, kteří byli 
zavření, vyslovovali úctu, že jsem se 
nebála říct pravdu. Jak mi říkali, 
za pravdu se tenkrát zavíralo, nebo 
popravovalo. 

Jak jste překonala smrt otce?
Nade mnou stál opravdu anděl 
strážný. Po dvaceti letech se situace 
opakovala, i když jinak. Divila jsem 
se, že kolem mě stáli lidé, kteří mi 
pomohli. Chodila jsem zrovna se 
svým prvním mužem Vladimírem 
a on si vzal život zrovna 23. května 
na Vladimíra. Narodil se 31. května, 
a to měl zrovna v 45 letech přesně 
na den svůj pohřeb. 

Na  kterou další osmičku vzpomí-
náte?
Na všechny. V roce 1928 jsem se na-
rodila, v roce 1948 se zastřelil tatí-
nek, v roce 1968 mě vyhodili z roz-
hlasu kvůli okupaci sovětských 

vojsk, v roce 1988 jsem málem umře-
la na rakovinu, ale vyléčila se.

Jak jste se dostala k práci hlasatel-
ky a moderátorky? Díky tatínkovi?
Tatínek byl nejdřív v novinách. 
Když začal rozhlas vysílat, nastoupil 
do vznikající instituce. Vyzkoušel si 
všechny začátečnické funkce, až se 
nakonec stal hlasatelem. Byl záro-
veň inspektorem – tak se říkalo 
dnešním režisérům programu. Cho-
dila jsem za ním do práce už jako 
dítě. Pak jsem začala v rozhlase pra-
covat na půl úvazku jako devatenác-
tiletá. Měla jsem výhodu, protože 
jsem uměla dobře německy, takže 
když přijela nějaká delegace, volali 
mě, abych se jí ujala. 

Trpěla jste někdy trémou?
Ne, nikdy. Když byly velké pořady, 
tak možná trošku. Ale já vím, jak tré-
ma vzniká. V břiše máte tlak, který 
musíte uvolnit přes bránici, jinak ne-

můžete dýchat. Bránici musíte po-
tlačit dolů, aby nenaléhala na plíce. 

Neměla jste trému ani před kame-
rou?
Kdepak. Pro mě byl vždy na prvním 
místě rozhlas. Díky němu jsem se 
pak stala hlasatelkou. Dělal tam 
kdysi režisér Trachta, který se divil, 
že vůbec nechodím na konkurzy. Já 
ale o nich vůbec nevěděla. Pracovala 
tu totiž dcera jednoho komunistic-
kého ministra, která neměla pěkný 
hlas, a ta zatajovala nabídky. Až 
když se na mě obrátili napřímo s po-
divem, proč k nim nechodím, byla 
jsem i já překvapena, protože jsem 
o ničem nevěděla. No a když jsem 
přišla, okamžitě mě vzali a ten samý 
den jsem již uváděla večerní pro-
gram. Z rozhlasu jsem ale nikdy ne-
chtěla odejít. 

Nemrzí vás, že dnes již v  televizi 
nejsou hlasatelky?

To víte, že jo. Hlasatelé krásně pro-
pojovali jednotlivé programy, měli 
určitě svůj smysl. Ale zabily je rekla-
my.

Pak přišel rok 1968 a  ztratila jste 
obojí – rozhlas i televizi.
Protestovala jsem proti okupaci. 
Vzala jsem si černé šaty a dávala jsem 
najevo, že s ní nesouhlasím. Z básní-
ků s ní nesouhlasil Jaroslav Seifert, 
proto jsem na protest přečetla jeho 
báseň na Štědrý večer. Na indexu 
byl i Jiří Suchý. A já program zaháji-
la jeho slovy, že „trocha poezie niko-
ho nezabije“. Jaroslav Seifert mi pak 
napsal krásný dopis. Měla jsem služ-
bu ještě na Hod Boží, před sil-
vestrem ale už přišel zákaz. A vyha-
zov. O rozhlas jsem ale úplně 
nepřišla – někdo mi pomohl, že jsem 
samoživitelka, a já šla do archivu. 
Když po letech se mnou točili 13. 
komnatu, podívali jsme se do roz-
hlasu a vypátrali ještě knihy, které 
jsem měla na starosti. Byla to náho-
da, pracovníci je schovali, aby je cen-
zura nezlikvidovala – i to bylo běž-
né. 

Zjistila jste, kdo vám nakonec ten-
krát pomohl?
Nevím to doteď. Podle mě to byl ně-
kdo, kdo jel s nimi, ale řekl jim jen, 
že je to jen ženská, co sama vychová-
vá dítě, tak ji nech bejt. Byli to od-
vážní lidé, o nichž nikdo neví. 

Nezvažovala jste emigraci?
Mně ji nabídli – mohla jsem do Mni-
chova nebo do Norimberku. Poradi-
la jsem se synem Vladimírem, ale on 
měl tady lásku a nechtěl ji opustit. 
Miloval Jarmilu a nechtěl ji opustit. 
Láska pak skončila za dva měsíce 
a on, že už můžeme jet. Ale to už ne-
šlo, protože mi komunisti sebrali 
pas. Bez něj bych nikam nejela – kde 
je on, tam jsem já. Pak litoval a říkal: 
„Proč jsi mě nezabalila do koberce 
a neodjela se mnou?“  

Zdědil po vás hlas i váš syn Vladi-
mír?
Ano, určitě. Měl nádherný basbary-
ton. I když jsme Pražáci, doma jsme 
mluvili správně česky. Samozřejmě 
když říkal ostatním „dobrý člověk“ 
místo „dobrej člověk“, měli ho 
za upjatého člověka. 

Mnozí obyvatelé z Prahy 3 si na něj 
pamatují coby císaře Karla IV., kte-
rého hrál na  Vinohradském vino-
braní.

Vladimír měl v sobě přirozenou ele-
ganci, hodil se na něj výborně. Byl 
výborným hercem a uměl se do něj 
vžít. 

Jak na něj vzpomínáte?
Vladimírovi jsem založila devět fo-
toknih, kde mám o něm všechny 
zmínky, i ty z tisku. Umřel 22. břez-
na, od té doby nemám ráda tohle da-
tum. Knížku o něm jsem začala psát 
již v květnu. Potřebovala jsem zale-
pit tu obrovskou ránu. Byl nesmírně 
vtipný a pohotový, to ostatně zúročil 
i v soutěži Chcete být milionářem. 
Lidi zlobil laskavě a s omluvou 
v srdci. A když ho vyhodili, soutěž 
šla ke dnu. Přitom on Milionáře uvá-
dět ani nechtěl, byl hlavně hercem.

Dokonce jste vy i Vladimír byli chví-
li v  roce 1990 poslanci za  Občan-
ské fórum. Proč jste se politice na-
konec nevěnovali?
Víte, politik musí být i úředník. A to 
ani jeden z nás nebyl. Já jsem spíš 
kumštýř. Politiku sleduji dosud, roz-
čiluje mě, ale mám pocit, že se snad 
konečně lepší. Že nechtějí politici 
jen hrabat peníze. 

Text a foto: Martin Hošna

Heda Čechová (nar. 1928) patřila 
v 50. a 60. letech minulého století 
ke špičce hlasatelství 
a moderování. Osudové osmičky 
nemilosrdně zasáhly do jejího 
života. V roce 1948 přišla 
o tatínka, který se zabil kvůli 
politickému vyhazovu z Českého 
rozhlasu, v roce 1968 musela 
sama Heda Čechová 
z politických důvodů opustit 
Československou televizi. 
V letech 1990–1992 byla 
poslankyní České národní rady 
za Občanské fórum. Byla dvakrát 
vdaná (podruhé se vdávala 
na žižkovské radnici). Syn 
Vladimír, známý herec 
a moderátor, před pěti lety 
podlehl rakovině. 

     Syn Vladimír 
byl nesmírně 
vtipný a pohotový, 
lidi zlobil laskavě 
a s omluvou 
v srdci

”
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Festivalové umění oživuje veřejný prostor
Dva festivaly zaměřené na oživení veřejného prostoru, které se konaly v poslední době na 
území Prahy 3, se setkaly s velkým zájmem místních obyvatel i turistů. Známým a často nepříliš 
navštěvovaným nebo nepohledným místům umělecká díla vdechla nový život. Bohužel ale jenom 
dočasně.  

Několik tisíc návštěvníků 
přilákala v rámci Signal 
Festivalu na nám. Jiřího 
z Poděbrad fascinující 

světelná instalace Hlídka 2,1/18 sku-
piny audio-vizuálních umělců XYZ 
project. Tématem letošního festivalu 
bylo výročí 100 let republiky a obdo-
bí, které má společnost před sebou. 
Autoři se tedy inspirovali předsta-
vou dystopické budoucnosti a ná-
vštěvníci se díky ní ocitli v prostoru, 
kde neexistuje výjimečnost a vše je 
pod neustálým dohledem.  

Další instalaci, mimo jiné díky 
městské části, která festival podpo-
ruje, zhlédlo na dva tisíce lidí v za-
hradě žižkovského Atria. Neony Mi-
chala Škapy jako jediné zůstávají 
na místě i po skončení festivalu a ve-
řejnost si je může prohlížet až 
do konce února. Michal Škapa je ne-
odmyslitelnou součástí pražské 
streetartové scény. Svým objektem 
rodící se siluety člověka, jeho kostry 
i nervového systému a přeneseně 
i těla a ducha navazuje na historii 
Atria na Žižkově, na tragická období 
morových epidemií a válek a na upí-
nání se obyvatelstva k víře. Vedle 
toho se odkazuje na silnou tradici 
neonových poutačů, bez kterých si 
prvorepublikovou Prahu skoro ani 
nelze představit. Instalaci v prostoru 
Atria doplňuje objekt Vlajka, malý 
příspěvek ke stému výročí republiky. 
„Instalaci jsme si po dohodě s autorem 

ponechali do února jako součást naší vý-

stavní činnosti,“ říká za Atrium ředi-
telka Magda Danel. „Tuto iniciativu 

městské části vítám a budu ráda, když se 

aktivity na umísťování umění do veřej-

ného prostoru rozšíří. Je to zajímavé pro 

obyvatele, pro turisty a kultivuje to veřej-

ný prostor,“ dodala. 
Celé léto se lidé na Vítkově a dol-

ním Žižkově mohli potkávat s insta-
lacemi Landscape festivalu, který si 
kladl za cíl oživit pražskou krajinu. 
Landscape festival se zrodil v hlavě 
architektům, kterým přišlo, že v Čes-
ku stále není dostatečně věnovaná 
pozornost krajinářské architektu-
ře. Jenom na Vítkově se lidé mohli 
bavit dvacítkou z šesti desítek ven-
kovních instalací českých architek-
tů. Dolní Žižkov zase ožil student-
skými pracemi. Na konci září vznikl 
ještě nový prvek na žižkovské cyk-
lostezce jako výsledek česko-němec-
kého studentského workshopu bu-
doucích krajinářských architektů. 
Asi 10 intervencí zůstává i po festiva-
lu funkčních, protože město je vní-
má jako oživení daných lokalit. „Díla 

reagovala na okolní prostor a nastolova-

la i otázky pro jeho budoucí využití bě-

hem následných revitalizací,“ říká za-
kladatel festivalu Dan Merta. Stav 
bude průběžně kontrolován a vy-
hodnocován. Problém je, že díla 
jsou vytvářena jako dočasná. „Ideální 

by bylo, kdyby se našla cesta, jak inicio-

vat jejich trvalé umístění od začátku po-

dobných projektů. Je to samozřejmě slo-

žitější proces a je třeba diskuze 

památkářů, urbanistů, politiků a od-

borné veřejnosti,“ dodává Merta. 
Pořadatelé během tří měsíců ko-

nání festivalu vypozorovali, že třeba 
vrch Vítkov není takovou džunglí, 
jak předpokládali. Poškozování děl 
bylo minimální. To je dobrá zpráva 
i směrem k vedení hlavního města 
nebo městských částí, které by moh-
ly být iniciátory umísťování děl 
do veřejného prostoru. O to se snaží 

Galerie hl. m. Prahy v rámci projek-
tu 2 % pro umění. Podle projektu by 
měla vzniknout komise, která bude 
navrhovat místa, která je vhodné 
uměleckými díly doplnit. Na ta pak 
město vypíše veřejné výtvarné soutě-
že a odborníci vyhodnotí, které 
z přihlášených děl na místě vznikne. 
Odborným garantem by měla být 
Galerie hl. města Prahy, která by 
měla poskytnout i základní metodi-
ku, jak se o díla starat. „Problém je, že 

se musí domluvit jak velká Praha, tak 

i městské části. A to i při realizaci růz-

ných pomníků, které jsou velkou bolestí 

pražského veřejného prostoru. Praha ne-

může být zaplavena nekvalitním umě-

ním. A právě různé dočasné projekty 

mohou na některé otázky odpovědět 

a hledat cesty pro budoucnost,“ vysvět-
luje Merta s tím, že jednou z variant 
je vybudovat sochařský park, kde by 
veřejnost měla možnost sledovat vý-
voj současného evropského či české-
ho vizuálního umění.

V Praze 3 se nacházejí přibližně 
čtyři desítky uměleckých děl, která 
jsou převážně majetkem hl. města 
Prahy a některé ze sídlištních plastik 
dosud ani nemají určeného vlastní-
ka. Městská část vlastní jedno z ba-
tolat Davida Černého, která vznikla 
z projektu Mimina Babies. Návštěv-
níci žižkovské radnice mohou jedno 
z mimin spatřit ze dvora budovy. 
Stejně jako další dílo od sochaře Ol-
brama Zoubka, „Strážce“. Jde o od-
litek plastiky vytvořený Zoubkem 
v roce 1975. Ve vnitrobloku radnice 
je umístěn taktéž odlitek jednoho 
z „patníků“ Karla Nepraše, litino-
vých hlav českých pánů, které střeží 
Lichtenštejnský palác v Praze. Exis-

tuje omezený počet odlitků, v sou-
časnosti sběratelsky vyhledávaných. 
V roce 2014 vyhlásila městská část 
Praha 3 záměr na umístění umělec-
kých děl na vrch Vítkov z prací stu-
dentů z ateliérů VŠUP a AVU. Ze 
soutěže vzešla tři sochařská díla, a to 
Trychtýř od Petry Křivové, Oltář 
pro Vítkov Pavlíny Hlavsové a Noc 
od Matouše Lipuse. 
 Katka Maršálová

Záleží na konkrétní 

instalaci. Pokud je 

například instalace 

k 100. výročí vzniku 

Československa, tak 

nedává smysl, aby 

pokračovala ještě 

v lednu 2019. Pokud jde o nadčaso-

vou instalaci a je vkusně zasazena 

do okolí, tak s tím nemám problém. 

Nicméně je potřeba si říci, že kouzlo 

Signal festivalu je především v aktuál-

nosti. Pokud by byly exponáty 

vystaveny déle, nikdy by jednorázově 

nepřilákaly takové množství lidí 

a postupně by se z toho mohla stát 

šeď všedního dne. Podobně, jako 

mnoho občanů nevnímá ani sochy 

a umění v našich ulicích. 

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), 

starosta

Praha je architekto-

nicky a urbanisticky 

bohatým městem, ale 

v kvalitě veřejných 

prostranství, i přes 

svůj velký potenciál, 

zaostává za evrop-

ským průměrem.  V roce 2016 byl 

dokončen Strategický plán hl. města 

Prahy, který přináší nový důraz 

na architektonickou kvalitu města 

a veřejná prostranství. Jsem přesvěd-

čen, že město a městské části by se 

měly podílet společně s místními 

umělci na integraci současného umění 

do veřejného prostoru a podařená 

a kvalitní díla z festivalů ponechat 

v parcích a ulicích města. 

Tomáš Mikeska (TOP 09 a STAN)

místostarosta

Veřejný prostor by 

měl především zůstat 

veřejným. Krátkodo-

bé instalace jsou jako 

jeho oživení zajímavé, 

pokud by ale měly 

být někde umístěny 

natrvalo, mělo by se při rozhodování 

přihlédnout k názoru obyvatel městské 

části, protože to jsou oni, kteří onen 

prostor využívají. Samy o sobě mohou 

být instalace umělecky kvalitní, nemusí 

ale vždy dobře zapadnout a mohou 

být zdrojem rozepří. Umění ve veřej-

ném prostoru rozhodně má své místo, 

nemělo by ho ale za každou cenu 

ovládnout a zaplnit. 

Anna Kratochvílová (Piráti)

zastupitelka

Rozhodně, proč ne, 

pokud jsou vkusná 

a přežijí výkyvy 

počasí. Mohou 

prostor oživit 

a Prahu 3 zpopulari-

zovat nejen mezi 

lidmi, ale dnes už především i na soci-

álních sítích. Například v Londýně je to 

naprosto běžná praxe, kde v Hydepar-

ku byla instalována obří kulová 

zrcadla.  

Petr Venhoda (ANO 2011)

zastupitel

Někdy ano, někdy 

ne. Zásadním 

principem je, že by 

doporučující stano-

visko měli dávat 

odborníci a odborni-

ce, aby o tom 

nerozhodovali jen politici, jejichž 

rozhled často končí u Davida Černého 

a Olbrama Zoubka. Zelení na hlavním 

městě prosadili program 2 % na umě-

ní, kde tento princip je. Snad v něm 

Praha bude pokračovat. Jiným 

principem je, že s odstraňováním 

uměleckých děl z veřejného prostoru 

ve většině případů není nutno spěchat. 

Dokud se nenajde konsenzuální 

rozhodnutí, je lepší s ním počkat.

Matěj Michalk Žaloudek (Zelení)

zastupitel

Anketa  Souhlasíte s tím, aby díla instalovaná v rámci festivalů zůstávala ve veřejném prostoru 
déle nebo natrvalo?

Instalace Stoletá od Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy na Vítkově

Neon Michala Škapy v Atriu
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fórum

Chtěl bych moc poděkovat všem voličům 

za tu obrovskou podporu, díky které naše 

Koalice pro Prahu 3 vyhrála volby. Strašně 

moc si toho vážíme a bereme to na jedné 

straně jako posvěcení směru, který jsem 

jako starosta v  čele radnice nastavil 

a na druhé straně jako závazek pracovat 

pro vás všechny ještě usilovněji. Naše 

předvolební vize rozvoje naší městské 

části přitom dále trvá.

Chceme, aby se Praha 3 stala adresou budoucnosti. Chceme, 

aby se Trojka stala bezpečnou a čistou městskou částí. Chceme se 

dál zodpovědně starat a podporovat zdravotnická a sociální zaříze-

ní, která pečují o ty nejzranitelnější členy naší společnosti. Chceme 

skončit s dopravním terorem. Chceme vyčistit podchody a zdi od 

graffi ti a nanést na ně antigrafi tti nátěry. Chceme, aby naše městská 

část byla moderní a udávala krok zbytku Prahy. Zkrátka chceme, 

aby právě u nás v Praze 3 chtěli lidé bydlet a hlavně mohli bydlet, 

a to i v nově postavených bytech. Tato naše vize trvá, a pokud budu 

i nadále starostou, tak ji budu i díky podpoře vás všech nadále pro-

sazovat. 

Děkujeme za podporu

Alexander Bellu / Koalice pro Prahu 3

V centru Prahy se počátkem září objevily 

v ulicích stovky zelených koloběžek ame-

rické společnosti Lime. Ta se po zavedení 

systému sdílených elektrokol a elektroko-

loběžek v  amerických městech rozhodla 

expandovat do Evropy. Je to další příleži-

tost jak v Praze zavést ekologický způsob 

dopravy a zlepšit mobilitu lidí ve městě.

Kromě Prahy si fi rma pro svou expanzi 

vybrala třeba Paříž, Madrid nebo Berlín. 

První zkušenosti s jízdou jsou pozitivní, přes poměrně vysokou cenu. 

Elektropohon vás vyveze bez větší námahy třeba z dolního Žižkova 

na Jiřák, kde chybí spojení MHD. Už v prvních týdnech provozu mé-

dia začala psát o problémech. Koloběžka se z hlediska zákona pova-

žuje za jízdní kolo, na kterém je zakázáno jezdit po chodníku, to by se 

určitě mělo dodržovat. Koloběžka k tomu vybízí hlavně tam, kde je 

hustý provoz aut nebo dlažební kostky, protože na nich to nepříjem-

ně drncá. Lidé navíc někdy koloběžky nešikovně parkují.

Po Rekolech je služba Lime další progresivní ekologickou alter-

nativou, která vybízí ke  zlepšení fyzických podmínek pro pohyb 

po městě na kole či obdobných prostředcích a ke zklidnění auto-

mobilové dopravy. Doufám, že nebude docházet neopatrností uži-

vatelů k nehodám s chodci a doufám, že se společenská nálada 

neobrátí proti nim. Město s milionem aut přece musí zvládnout ab-

sorbovat pár set elektrických koloběžek.

PS: Děkujeme všem za hlasy ve volbách. Je to pro nás závazek, 

že nás, pro které má zelená politika smysl, jsou na Žižkově tisíce. 

A teď je čas pustit se do práce! 

Zvládne Praha s milionem aut 
přijmout pár set elektrických 
koloběžek?

Ondřej Rut / Zelení a nezávislí

Na dolním Žižkově se postupně revitalizu-

je několik náměstí. Často slyším po-

vzdechnutí, že je to sice hezké, ale kvůli 

nočním opilcům, kteří budou posedávat 

na lavičkách, to bude nakonec ještě horší 

místo k bydlení. Je pravda, že opilci rádi 

sedávají na  lavičkách, to ale nemůže být 

argument, abychom se nesnažili postup-

ně si zpříjemňovat okolí.

Za  komunismu jsme si navykli mlčet 

a hledět si svého, můj prostor končil a  začínal mým bytem. Tato 

lhostejnost k okolí přežívá i dodnes. Stav dolního Žižkova je i dílem 

společné nevšímavosti. V  jeho případě mohou výběrem nájemce 

obchodu pomoci i  majitelé domů. Obchodní prostor v  přízemí 

domu slouží nejen jejich nájemníkům, ale celému širšímu okolí. Lidé 

z Prahy 3 by neměli klopit hlavu a nadávat, přijít na radnici s podně-

tem je daleko účinnější.

Revitalizace ulic a parků jsou velké akce, které se plánují několik 

let dopředu. Za TOPSTAN vám slibuji, že budeme informovat a ko-

munikovat o našich plánech, aby každý z nás mohl vstoupit do dis-

kuze. Aktivní občané jsou základem každé obce. 

Zrevitalizované náměstí je skvělý začátek, který přivedli na svět 

architekti a politici, ti ale nemohou místu vtisknout charakter a život. 

To je úkolem lidí z okolí. Jde o to, komu se to podaří lépe - opilcům, 

nebo místním?

Koalice TOP 09 a STAN s podporou Ž(n)S děkuje všem voličům 

za skvělý volební výsledek. Slibujeme, že pro Prahu 3 uděláme ma-

ximum. Děkujeme! 

Vhozením lístku do urny 
to nekončí

Michal Vronský / TOP 09, STAN a ŽnS

Ve spolupráci se starostou 
Alexanderem Bellu

Pořadatelé Hlavní partneři 
Týdne Francie

FRANCOUZSKÝ  TRH: 
GASTRONOMIE | VÍNO | DELIKATESY

15. - 17. 11. 2018 | 10 h - 20 h | Nám. Jiřího z Poděbrad

www.tydenfrancie.cz

Partner akce

Vive la moustache !

19.11. Atrium (Čajkovského 12, Praha 3)

Městská část Praha 3 zve na XVI. ročník festivalu
pořádaného ve spolupráci se 100PROmotion

� www.facebook.com/zizkovmeetsjazz

2 0 1 8

20.11.
2 0 1 8

23.11. U vystřelenýho oka (U božích bojovníků 3)

DOBRÉ RÁNO BLUES 
BAND               (česko-americké trio) 

2 0 1 8

21.11.

Galerie pod radnicí (Havlíčkovo náměstí 9)

PRIME TIME VOICE2 0 1 8

Na všechna festivalová vystoupení je vstup zdarma.

KC Vozovna (Za Žižkovskou vozovnou 18)

TOMÁŠ LIŠKA 
& INVISIBLE WORLD 

(CZ/SRB/TUR)

BENNY LACKNER TRIO 
(DE/CZ)

JOSEF KOLO 7TET
Petr Kalfus - Marcel Bárta 

Dan Šoltis - Rastislav Uhrík

začátek 19:00

začátek 19:00

začátek 17:00

začátek 19:00
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pozvánky/inzerce

Své připomínky a podněty můžete psát na adresu:
redakce@praha3.cz

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 691 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení.

Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými nebytovým prostorem, 
který není určen k bydlení. 

Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa

Účel 

užívání
Plocha

Minimální 

nájemné za m2/rok

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1.

Havlíčkovo nám. 

11/746,

Praha 3

2. podlaží

NJ č. 20

kancelář
36,90 m2  2 000 Kč

13. 11. 2018

9–10 hod.

19. listopa-

du 2018 do 

18:00 hod.

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

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

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

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

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

Balkáně 812, Pá, Varvařovská, tel.: 

607 411 411.

  Nová dobíjecí stanice elektromobilů na 

Žižkově, Malešická 41, i LPG. Otevřeno 

PO–PÁ 7–19 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.

  Knihy a knižní pozůstalost koupím, odve-

zu. Tel.: 286 891 400.

  Vyklízíme a likvidujeme pozůstalosti – 
rychle, kvalitně, ceny dohodou. Volejte 

kdykoliv tel.: 608 884 148.

  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.

  Výkup starožitností – volejte kdykoliv tel.: 
608 884 148.

  Likvidace pozůstalostí – vyklízení bytů, 
domů a jiných prostor. Volejte tel.: 

775 520 155 Roman.

  Stropní sušák prádla – prádlo se snadno 

vytáhne ke stropu a nepřekáží. Montáž – 

tel.: 602 273 584.

  Koupím bižuterii. Tel.: 603 410 736.

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

  Přímý zájemce koupí pro své děti dva byty 

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

Lze i zvlášť. Tel.: 608 661 664.

  Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele. 

Tel.: 604 617 788.

  Pronajmu ihned garáž – dlouhodobě, sa-

mostatně uzamykatelnou v  hromadných 

garážích za hotelem Olšanka. Tel.: 

732 785 645.

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20Untitled-1   1 18.10.2018   10:42:56

KOUPÍME VÁŠ

ČINŽOVNÍ DŮM
I SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL       

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

JSME PŘÍMÍ ZÁJEMCI (nikoliv RK)

Michaela Vejvarová – AC&T Consulting, s.r.o.

 

-

TELEFONNÍ 
OPERÁTOR/KA 

-
-

Nejedná se 
o prodej!

  -

-

  
-
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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. 

Zveme Vás na tradiční

VÁNOČNÍ 
DVOREČEK
který se bude konat v sobotu 8. 12. 2018 od 10 hodin 
na adrese BJB Vinohradská 68, Praha 3

Těšíme se na Vás
www.baptistepraha3.cz

Jak se k nám dostanete?
Metro A nebo tramvaj č. 11 a 13, 
Náměstí Jiřího z Poděbrad

Máme pro Vás připravené:

• Dětské putování vánočním příběhem
• Focení s vánoční tématikou
• Deskové hry
• Prodej výrobků z chráněných dílen
• Rukodělné dílny pro děti i dospělé
• Výstavy obrazů
• Ve 12 hodin zpívání koled na dvorku
• Ve 14:30 odpolední koncert
 • Komorní sbor DPS Rolnička Praha
 • Klavírní duo Mykola a Tetiana Tkachenko

Po celý den budeme nabízet kávu, 
čaj a další drobné občerstvení.

po_stopach_osmicek_A3_listopad_(2).indd   1 17.10.2018   11:24:54

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKA

Farní Charita Žižkov, 
Čajkovského 669/36 

Praha 3, pořádá 
humanitární sbírku

Nabízíme možnost darovat věci, 

které Vám již neslouží, jsou však 

stále pěkné, funkční a udělaly by 

radost někomu jinému. Darované 

věci jsou určeny pro potřeby so-

ciálně slabších. Vybíráme oděvy, 

boty, domácí textil a drobné elek-

tronické vybavení pro domácnost.

Sbírka darovaných předmětů 

proběhne  

v pátek 9. 11. 2018 
od 13.00 do 18.00 

a v sobotu 10. 11. 2018 
od 10.00 hod do 16.00 

v prostorách bývalého skladu 

Diakonie Broumov - Prokopova 

ulice 216/4, Praha 3 - Žižkov 

ve dvoře.

Škola 
Jaroslava 

Ježka
Vážení rodiče, bezplatné 
poradenské služby SPC, 
informace o pomůckách, 

speciální péči, 
možnostech vzdělávání 

a volnočasových 
aktivitách dětí se 

zrakovým postižením 
můžete získat ve škole, 

která se péči o tyto 
děti věnuje v Praze 1 

na Hradčanech déle než 
200 let.

Kontakty najdete na 
www.skolajj.cz a www.
spc.jjezka@centrum.cz, 

e-mail lze napsat 
na info@skolajj.cz, 

zavolat lze na 
220 515 124

          Adresa inzertního oddělení

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

místo datum a čas

Soběslavská x Hollarovo náměstí 1. 11. 2018 15:00–19:00

Tachovské náměstí 3. 11. 2018 09:00–13:00

Na Vrcholu x V Domově 3. 11. 2018 10:00–14:00

náměstí Jiřího z Lobkovic 6. 11. 2018 13:00–17:00

náměstí Barikád 6. 11. 2018 14:00–18:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 7. 11. 2018 13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 7. 11. 2018 15:00–19:00

Jeseniova 143 8. 11. 2018 15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 10. 11. 2018 09:00–13:00

Sudoměřská x Křišťanova 10. 11. 2018 10:00–14:00

Křivá 15 13. 11. 2018 13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 13. 11. 2018 14:00–18:00

U Rajské zahrady x Vlkova 14. 11. 2018 13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 14. 11. 2018 15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 15. 11. 2018 15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 17. 11. 2018 09:00–13:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 17. 11. 2018 10:00–14:00

Tachovské náměstí 20. 11. 2018 13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 20. 11. 2018 14:00–18:00

náměstí Jiřího z Lobkovic 21. 11. 2018 13:00–17:00

náměstí Barikád 21. 11. 2018 15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 22. 11. 2018 15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 24. 11. 2018 09:00–13:00

Jeseniova 143 24. 11. 2018 10:00–14:00

Přemyslovská x Orlická 27. 11. 2018 13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 27. 11. 2018 14:00–18:00

Křivá 15 28. 11. 2018 13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 28. 11. 2018 15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 29. 11. 2018 15:00–19:00
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 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Pá 2. 11. 18.00 – So 3. 11. 9.30 Pyžámkový 

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

staráme my

Pá 9. 11. 16–19 Martinská světýlka aneb Přijď, 

Martine, a  posviť nám lucernou, ať můžeme 

kráčet za tebou!

So 10. 11. 8.45–12 Sportovní dopoledne pro 

ženy – běžecká skupina

So 10. 11. 9.–11.15 Sportovní dopoledne pro 

ženy – NEběžecká skupina

Pá 16. 11. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek pro 

pěstounské rodiny

Pá 16. 11. 16–18 Nestandardní rodinná situa-

ce. Jak pomoci dětem zvládat problematické 

rodinné situace 

So 24. 11. 15 Vázání adventních věnců - krea-

tivní odpoledne

Ne 25. 11. 10–16 Den pro pěstounské rodiny 

St 28. 11. 15.30–19 Adventní koncert účastní-

ků hudebních kurzů

Individuální poradenství a mediace, podpůrné 

skupiny

Út 6. 11. 15–16 Dvojčata v rodině

Čt 8. 11. 16.30–17 Jak na  poruchy učení 

a chování s etopedkou Mgr. Janou Češkovou

So 10. 11. 11–11.40 Výživová poradna pro děti 

i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou

Pá 16. 11.  9.30–11.30 Psychomotorický vývoj 

s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Po  19. 11. 9–10.30 Poradna v  oblasti osob-

nostního rozvoje

Pá 30. 11. 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“. Možnost individuálních 

osobních konzultací dle dohody. Info a  rezer-

vace Jolana tel.: 603 416 724 nebo email.

Klub dobrovolníků Nové Trojky

Info Helena a Leona tel.: 222 589 404

St 14. 11. 19.00 Večerní návštěva kina

Pá 23. 11. 15.00 Vázání adventních věnců pro 

dobrovolníky

Kurzovní tipy

Přihlašování do kurzů, náhrady hodin, rezerva-

ce na tradiční akce a další aktivity Nové Trojky 

na: nova-trojka.webooker.eu.

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma měsíce - pocity, emoce, nálady

1. 11. Zvládání emocí – jak zvládáš své emoce, 

co ti funguje? (modelové situace)

6. 11. Dívčí akce v klubu (interaktivní program)

7. 11. Hra Člověče nezlob se jinak

13. 11. Emoce na sociálních sítích? Jak je po-

znat? Jak to funguje? (diskuze)

21. 11. Diskuse na téma: co Tě dělá šťastným/ 

šťastnou?

23. 11. Nuda vs špatná nálada – co s  tím? 

(praktické rady a tipy)

29. 11. Turnaj ve společenských hrách 

  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  pá 14.30–18, st 

14.30–16, čt 15.15–18), vstupné do herny: 

25,-/0,5 hod., 50,-/hod.+10,- za  každou 

započatou hod., sourozenec 10,-/hod.)

1. 11. čt (19–20.30, šest po sobě jdoucích 

čtvrtků) Kurz relaxace a meditace 

5. 11. po  (15–16) Kurz masáží miminek 

od 3 do 9 měsíců

7. 11. st (16–18) S drakem a sv. Martinem 

k Mikuláši

10. 11. so (od 10) Komentovaná procházka 

po Žižkově s opékáním buřtů

10. 11. so (od 15) Sportovní kemp – DISC-

GOLF na Krejcárku

12. 11. po (16.30–18) Ploché bříško – kurz 

cvičení

13. 11. út (16–17) Volná odpolední herna 

s kreativním programem

19. 11. po (15–16) Kurz masáží batolat od 9 

do 15 měsíců 

21. 11. st (16.30–18 Uspávání světlušek – 

lampionový průvod 

24. 11. so (10–14) Víkendový rodinný atle-

tický kemp, místo konání: Sportovní areál 

TJ Spoje Praha 3

26.11. po (16.30–18) Ploché bříško – kurz 

cvičení

26.11. po  (15–16) Kurz masáží dětí od 15 

měsíců do 3 

27.11. út (16–17) Volná odpolední herna 

s kreativním programem

28.11. st (10–12 nebo 16–18) Adventní 

věnce  - dílna

5. 12. (10–11, 16–17, 17.30–18.30) Mikuláš

Více informací o  programu naleznete na  

www.rkulitka.cz/akce.

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

9. pá 17–19.30 Já a  hravost v  tvorbě – 

workshop s prvky arteterapie

10. a 11. so 14–16 Předvánoční keramic-

ká dílna – první neděli modelujeme, druhou 

glazujeme

11. so 10–18 Fotoškola - Kurz digitální foto-

grafi e pro dospělé

17. so 10–12 a 14–16 Mýdlová sobota - při-

jďte si vyrobit vlastní mýdla

20. út 17–20.30 Ryby a rybky z pedigu

25. ne 17.30–19.30 Workshop s afrobube-

níky pro dospělé

30. pá 16–17.45, 18–19.45 Adventní věnce

pá 17–20 Výtvarný ateliér pro dospělé 

– kurzy pod vedením Barbory Dančové, 

16.11. Suchá jehla a  monotyp, 23.11. Li-

noryt a monotyp

Pozvánka na prosinec:

1.12. so 10–17 Zimní šifrovačka

2.12. ne 16–18 Adventní neděle s Mikulá-

šem 

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Listopad: Já a moje obavy

1.–8. 11. Čeho se bojím? - Aneb postavme 

se fobii

12.–16. 11. Jak se nedostat do problémů 

se zákonem?

19.–23. 11. Jak šetřit peníze?

26.–30. 11. Co můžu udělat proto, aby měl 

spokojený život?

 

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 LIS-

TOPADU? 

2. 11. Blízký vztah s dítětem, seminář, 18–20

7. 11. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

7. 11. Africké zpěvy, 19–21

10. 11. Příměstská sobota pro děti v pěs-

tounské péči a děti v evidenci OSPOD

13. 11. Zkrocená poporodní deprese, 17–19

14. 11. Podpůrná skupina pro ženy s ba-

tolaty, 10–12

14. 11. Podpůrná skupina Porod jinak, 

13–15

20. 11. Žena ve svém živlu - kruh pro ženy, 

18–21

21. 11. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

30. 11. Adventní dílna – výroba věnců, 

17–19

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 listopadu pokračuje zápis na  vol-

ná místa v  kurzech podzimního semestru 

(zdravotní a kondiční cvičení, němčina, špa-

nělština a italština pro mírně pokročilé, arte 

dílny a  jiné). V  listopadu začíná počítačový 

kurz pro začátečníky, kurz internetu, ob-

sluhy chytrých telefonů, digitální fotografi e 

a Windows. Info a zápis v Klubu REMEDI-

UM.

V listopadu zveme na přednášky a aktivity, 

účast ZDARMA:

•  Kladný přístup k  životu 8. listopadu (čt) 

10.30–12.00 hod 

•  Co ví věda o dlouhověkosti 29. listopadu 

(čt) 10.30–12.00 hod

•  skupina Společenských her každou stře-

du od 12.00 hod

•  Setkání u kávy každé úterý od 14.00 hod.

Divadelní spolek Proměna  vystoupí 2. lis-

topadu (pá) v Divadle Kampa, 5. listopadu 

(po) ve  Vršovickém divadle MANA a  16. 

listopadu (pá) v  Divadle Járy Cimrmana – 

oslava 15 let Proměny, vždy od 19.00 hod.

Ve  dnech 6.–7. listopadu pořádá REME-

DIUM Praha o.p.s. v hotelu Olšanka v Pra-

ze 3 odbornou konferenci „1000 PODOB 

KRIZOVÉ INTERVENCE“, která se koná 

s podporou Magistrátu hl. m. Prahy a MČ 

Praha 3.

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). 

Dne 6. listopadu 2018 je poradna z provoz-

ních důvodů uzavřena. Objednat se můžete 

každé po a út v době pro tel. dotazy nebo 

na  e-mailu obcanskaporadna@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 

5. 11. a 19. 11.

14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda

15– 17.30 Romské tance pro děti a mládež

15.30–19.30 Free Cinema 5. 11. a 19. 11./

Otevřená hodina šití na strojích 12. 11. a 26. 

11.

17.30–19.30 Kurz šití na strojích

Úterý:

9–12 Dětský klub

9–11 Psychoterap. služby pro rodiny s dětmi

9–11 Poradenství pro cizince

10–11 Kondiční cvičení pro seniory

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

14–18 Bojové sporty pro mládež

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 
Zveme vás srdečně na  další díl seriálu „žiž-

kovských hudebních večerů“ projekcí opery 

Komedianti skladatele Ruggiero Leoncavallo. 

Záznamem z  monumentální veronské Arény 

(2006) se přeneseme do  prostředí výjimeč-

ných vokálně-dramatických výkonů tenoristy 

Roberta Alagni, sopranistky Svetly Vassillevy 

a  barytonisty Alberta Mastromarina. Tradič-

ně se sejdeme v  aule Husova institutu teo-

logických studií, Roháčova 66, Praha 3, a to 

ve středu 21. listopadu v 18 hod., vstupné je 

zdarma.

KLUBU PŘÁTEL ŽIŽKOVA 

Blahoslavova 2, Praha 3

13. 11. v 16.30 hod Názory na duchov-

ní svět očima vědců, teologů a psychologů 

o duchovním světě člověka. Přednáší Anton 

Uhnák

27. 11. v 16.30 hod Žižkovák ve světě – Tu-

recko. Vyprávění a fotografi e z cest Jarmily 

Hlavničkovér

 

  ALFA HUMAN SERVICE
Na Vrcholu 2595/25

130 00 Praha 3

tel.: 242 441 486 

e-mail.: info@alfabet.cz 

www.alfahs.cz

Pro seniory:

–  pravidelná setkávání Tréninku paměti (má-

me otevřeny 4 skupiny, máme ještě pár 

volných míst – přihlaste se u nás!)

–  základy na PC pro úplné začátečníky

–  zdravé cvičení s fyzioterapeutkou v Soko-

le Na Balkáně (pravidelně každý pátek od 

9h)

–  další aktivity – Tvořivé dílny, seminář Sebe-

obrany, a základy AJ

Kroužky pro děti na ZŠ JESENIOVA: 

–  Tvoření hrou

–  Tancování hrou

–  Doučování pro děti v  nepříznivé sociální 

situaci

 KAŽDÉ PONDĚLÍ  / KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA  
S RODILÝM MLUVČÍM / 15.00 - 16.30 / rezervace: suteren@r-mosty.cz 

 KAŽDÉ ÚTERÝ / FILMOVÉ ÚTERKY / 13.00 & 18.00 / www.husitska.eu/filmy 
 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 / 25. 11.  /  10.00 - 14.00 / SWAP / bazar  
 12. 11. / 18.30 / ŠVÁBŠTINA / Hallole liabe leit! Řeč Švábů - málo známého životního druhu 
 19. 11. / 18.00 - 20.30 /  HATE SPEECH NA SÍTÍCH A CO S TÍM? In IUSTITIA 
  21. 11. /   9.30 - 11.00  / SPOKOJENÉ RODIČOVSTVÍ / Jak se zorientovat ve výchovných 

stylech a přirozeně podporovat vývoj svého dítěte? / pro rodiče dětí 0   -  7 / www.spokojenerodicovstvi.cz 
 23. 11. / 18.30 / SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ PETRA MALINY & DOPROVODNÝ PROGRAM 

 26. 11. / 17.00 - 18.30 / ŠKOLA BEZ PORAŽENÝCH / seminář (nejen) pro pedagogy 
 27.           11.    /    19.30 / SPISOVATELKA IVA PEKÁRKOVÁ HOSTEM JANA BÁRTY 

PROGRAM KC HUSITSKÁ SUTERÉN / LISTOPAD 2018

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

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ 
Husitská 114/74 / Praha 3 – Žižkov / www.husitska.eu

VSTUP ZDARMA  
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Josef Louda
Výstava potrvá od 2. do 29. listopadu 2018
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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. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her – děti s doprovodem a pro do-

spělé

3. so 16:00 Jiří Polehňa: Kašpárek 

a Kalupinka

6. út 17:00 Divadlo KAKÁ: Ošklivé 

káčátko

8. čt 15:00 –18:00 Rok v lese

10. so 16:00 Divadlo LokVar: Zlato-

vlásky

12. po  16:00 Fresh senior: Setkání 

s Kateřinou Macháčkovou

13. út 17:00 Divadlo LokVar: Malá 

mořská víla

14. st 10:30 LouDkové divadélko: 

Jak loupežník napravil princeznu

14. st 17:00 Komponovaný hudební 

večer: Maliny ve Vozovně

15. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her – děti s doprovodem a pro do-

spělé

19. po 17:00 Divadlo Toy Machine: 

Pinocchio

21. st 17:00 Žižkov meets Jazz: 

Prime Time Voice

22. čt 18:00 Literární večer: Setkání 

pěvkyně Jarmily Novotné s  Janem 

Masarykem

24. so 10:00–13:00 Adventní dílna 

se Sofi í

24. so 16:00 Anička Suchánková: 

Světlušky a Světlouškové  

26. po  16:00 Fresh senior: Fresh 

memory – jogging pro svěží paměť

27. út 17:00 Damúza: Golem

29. čt 16:00–19:00 Klub deskových 

her – děti s doprovodem a pro do-

spělé

 

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

1. čt 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 

Járy Cimrmana

2. pá 19:00 Maškaráda | Divadlo 

AQUALUNG

3. so 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

4. ne 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrman

5. po 19:00 Frida K. | 3D company

6. út 19:00 Kočičí hra | Klicperovo 

divadlo Hradec Králové

7. st 19:00 Asanace | Klicperovo 

divadlo Hradec Králové

8. čt 19:00 Vincenc | Klicperovo diva-

dlo Hradec Králové

9. pá 19:00 Pub in the Glade | Cimr-

man English Theatre

10. so 19:00 Maškaráda | Divadlo 

AQUALUNG

11. ne 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

12. po 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

13. út 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

14. st 19:00 Hospoda Na mýtince | 

Divadlo Járy Cimrmana

15. čt 19:00 Afrika | Divadlo Járy 

Cimrmana

16. pá 19:00 Divadelní spolek Pro-

měna – 15 let

17. 19:00 NOC DIVADEL 2018

18. ne 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrman

19. po 19:00 Maryša | Divadlo A. 

Dvořáka Příbram

20. út 19:00 Záskok pro OÁZU | 

Divadlo Járy Cimrmana

21. st 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

22. čt 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

23. pá 19:00 The Stand In | Cimrman 

English Theatre

24. so 19:00 BEZEFŠEHO

25. ne 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

26. po 19:00 Starý holky | 3D com-

pany

27. út 19:00 Lijavec | Divadlo Járy 

Cimrman

28. st 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrman

29. čt 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

30. pá 19:00 Výlet | Husákovy děti 

   

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

1. 11. 19.30 Atrium classic – Markéta 

Janoušková (housle), Bohumír Stehlík 

(klavír)

3. 11. 15.00 Duo Perugia – koncert 

v  rámci mezinárodního hudebního 

festivalu Tóny nad městy

5. 11. 17.00 Klavírní koncert Jana 

Bartoše

8. 11. 19.30 Atrium contemporary – 

Matthias Lorenz (DEU)

10. 11. 15.00 Atrium matiné – Petr 

Novák a Viktoria Kaunzner

10. 11. 21.00 Atrium club – FENN (NLD)

15. 11. 20.00 Atrium contemporary – 

Koncert pro ni

16. 11. 20.00 Atrium contemporary – 

Koncert pro ni

18. 11. 15.00–17.30 Atrium art work-

shop – 17. listopad – copak je to za den?

19. 11. 19.00 Žižkov meets Jazz – The 

Benny Lackner Trio (DE/CZ), Invisible 

world (CZ/SRB/TUR)

20. 11. 19.30 Atrium contemporary – 

SpectroDuo (IRN)

21. 11. 18.00 Křeslo pro hosta

22. 11. 19.30 Atrium contemporary – 

Magdaléna Bajuszová – klavirní recitál

29. 11. 19.30 Atrium contemporary 

– Miloslav Ištvan Quartett & Katelyn 

Bouska

VÝSTAVY

7. 9.–30. 11. 1918 Žižkov „My, národ 

československý…“

23. 11. pá 19.00 Žižkov meet jazz: 

Dobré ráno blues band

29. 11. čt Romba, slovenské tango, 

balkánské rytmy

DIVADLO PRO TANEC

1. čt 20:00 Pojďme na tanec!

2. pá 16:00 Festiválek Čáry, Máry, 

Fuk – Světlo, Pohyb, Zvuk

3. so 10:00 Festiválek Čáry, Máry, 

Fuk – Světlo, Pohyb, Zvuk

4. ne 10:00 Festiválek Čáry, Máry, 

Fuk – Světlo, Pohyb, Zvuk

5. po 20:00 Guide

7. st 18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

11. ne 20:00 PLI

14. st18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

15. čt 20:00 One Step Before the Fall

16. pá 20:00 One Step Before the 

Fall

17. so 20:00 One Step Before the 

Fall

18. ne 20:00 YOU ARE HERE

20. út 20:00 You are not the one 

who shall live long

21. st 18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

22. čt 20:00 Flow

23. pá 19:00 Choketopus Grappling 

Challenge Vol. V

25. ne 16:00 Svět z papíru

27. út 20:00 La Loba

28. st 18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

29. čt 20:00 L / One of the Seven

30. pá 20:00 Korekce

14. st 19:30 Nik Bärtsch’s Ronin /

CH + Tomáš Hobzek Quartet /CZ

17. so 15:00 NO ONE FUTURE

18. ne 18:30 Zemětřesení

19. po 19:30 Victoria Hanna /IL

20. út 19:30 Cüneyt Sepeçti /TR

21. st 20:00 

CIRCUSMEETSTREET DANCE

22. čt 19:30 The Pyramids /US

24. so 20:00 FEKETE 

SERETLEK RAT

25. ne 19:30 AUGUST BURNS 

RED

26. po 19:30 Marc Ribot’s 

Ceramic Dog /US

27. út 19:30 Alkehol – křest cd

28. st 19:30 Bittová, Dusilová 

a Načeva  Spolu

29. čt 19:30 28. st 19:30 Bittová, 

Dusilová a Načeva  Spolu

30. pá 19:00 Jan Hrubý 70 & hosté

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465
 www.uvoka.cz

1. 11. čt Čerti ve stodole, experi-

mentál

8. 11. čt Larika reggae-ska

15. 11. čt Jeff Biograf, big-beat-

-rock

17. 11. so 19.30 Československé 

setkání revoluční: Orakei Korako 

Band/cz + Pentagramček/Sk

Biskupcova 31, Praha 3,
tel.: 271 771 349

Rezervace vstupenek na 

www.kinoaero.cz a každý všední 

den Po–Pá | 10–17 na čísle 

608 33 00 88. Možnost zakoupení 

lístků do kina Aero i v pokladně kina 

Světozor, Vodičkova 41, 

Praha 1, tel. 224 947 566 

a v Bio Oko, F. Křížka 15, Praha 7, 

tel. 233 382 606 a online na 

www.kinoaero.cz

5. 11. 18.00 a 20.30 Ladislav Zibura: 

40 dní pěšky do Jeruzaléma

8. 11. 18.00 Svědkové Putinovi – 

projekce fi lmu s debatou

9. 11. 20.00 Stieg Larsson: Muži, 

kteří nenávidí ženy + Dívka v pavou-

čí síti

10. 11. 18.45 MET: Live in HD | 

Marnie

14. 11.–16. 11. Scorsese v Aeru – 

retrospektiva 7 fi lmů

17. 11. Sherpafest 2018

20. 11.–22. 11. Země na talíři

27. 11. 16.00 BANFF 2018

28. 11. 17.00 Kids PechaKucha 

Night Prague Vol. 2, 19.20 Pecha-

Kucha Night Prague Vol. 61

29. 11. 20.30 Stand-Up Comedy: 

Přiostři to!

Projekce pro seniory – každé út 

od 10.00 a čt od 13.30

1. 11. Beze stop

6. 11. Zrodila se hvězda

8. 11. Van Gogh – O obilných polích 

a oblacích

13. 11. První člověk

15. 11. Králové zlodějů

20. 11. Toman

22. 11. Zloději

27. 11. Zlatý podraz

29. 11. Hovory s TGM

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. čt 19:30 Bratři Orffové /CZ + ILLE 

/CZ – křest alba

2. pá 18:00 AMCOSHOW 2018

3. so 19:00 FEKETE 

SERETLEK RAT

3. so 20:00 Duo Hannah James (UK) 

and Matija Solce (SI)

4. ne 19:00 FEKETE 

SERETLEK KAR

4. ne 20:00 Hanach James – Jig Doll 

(UK) + FEKETE SERETLEK (CZ)

5. po 19:30 I s handicapem to jde – 

Andrés Godoy, Martina Míková, Jan 

Cikrt, Standa Barek

7. st 19:30 Thom Artway

8. čt 19:30 Sto zvířat

9. pá 19:30 Sto zvířat

10. so 18:00 IHSAHN /NO + NE 

OBLIVISCARIS /AU + ASTROSAUR 

/ NO

11. ne 19:30 Sophie Hunger /CH

13. po 19:30 Somi /US
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Tanec úplně zbožňuji  
Na pravidelné Žižkovské rozhovory si tentokrát pozval 
Martin Severa vzácného hosta, doktorku a psycholožku 
Kateřinu Cajthamlovou.      

Příjemný večer měl tentokrát 
poněkud jinou dramatur-
gii, bylo více předtočených 
předělů přímo z pracoviště 

doktorky Cajthamlové a dotazy k ní 
směřovaly od studentek a studentů 
Martina Severy. Tok vyprávění se 
samozřejmě ubíral především k te-
matice správné výživy a problémům 
s obezitou, ale diváci se dozvěděli 
i mnoho zajímavostí z dětství a mlá-
dí oblíbené doktorky, o jejím vzta-
hu k dědečkovi a míře vlivu, který 
pro její život znamenal.

Kateřina Cajthamlová přítom-
ným prozradila, že v poslední době 
je více psycholog, promluvila o vý-
znamu sebedůvěry a o schopnosti 
důvěřovat ostatním a zdůraznila, 
jak je nutné umět odpouštět.

Zajímavá byla i část večera, kdy 
přišla řeč na její záliby. A zálibou 
číslo jedna je tanec: „Já tanec úplně 

zbožňuji! V mládí jsem dokonce chtěla 

být závodní tanečnicí, ale rodiče byli 

zásadně proti. Říkali, že musím stu-

dovat. Takže mi tanec zůstal jako hob-

by, měla jsem ho vedle ostatních spor-

tů jako relaxaci a zábavu. Tanec jsem 

si užívala. Navíc já cítím v těle hudbu. 

Když slyším něco krásného, tak mě mra-

zí nebo naopak, když je v hudbě něco 

špatně, bolí to. Tím bych chtěla říci, 

že Petr Čadek vybral naprosto dokona-

lou muziku, která mě nebolí, ale nao-

pak, příjemně mě nalaďuje. Vůbec nic 

mě nebolelo. Mám ovšem v pohotovosti 

fyzioterapeutku. Po dvou, po třech tré-

nincích se divila, že jsem v pohodě, že 

mě nic nebolí a tvrdila, že je to špatně, 

že mě má něco bolet. Je to možné, ale 

mě stále nic nebolí,“ líčila Kateřina 
Cajthamlová svoje angažmá ve zná-
mé televizní show StarDance. 

Příjemný večer zakončily jako 
obvykle dotazy z publika. 

 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Největší přísun zkušeností pro 
tanečnice z NPK Husita
Nízkoprahový klub Husita dlouho-
době podporuje tanečnice, které lek-
toruje Eva Džobáková, a proto jsme 
rádi, že jsme dosáhly na tento 
úspěch v podobě natáčení pro Čes-
kou televizi. Jedná se o pořad Václa-
va Neckáře, který se odvysílá na sil-
vestra. Eva Džobáková si zde zahrála 
romskou baronku s tanečnicemi 
z NPK Husita po boku Jana Ciny, 
Bereniky Kohoutové a Radka Ban-
gy. Na place se potkaly s dalšími 
osobnostmi českého showbyznysu 
jako je Lucie Bílá, Noid Bárta, Deb-
bie, Aleš Háma či Eva Burešová. Ta-
nečnice měly další úlohu, a to v po-
době natočení klipu k pořadu 
s Radkem Bangou, díky tomu získa-
ly další zkušenosti s natáčením ta-
nečního videa, což nebylo pro ně 
poprvé. Lektorka taneční skupiny 
se k tomu vyjádřila takto: ,,Myslím, 

že natáčení pořadu byla největší zkuše-

nost jak pro mě osobně, tak i pro děvča-

ta. Pro nás jsou k nezaplacení zkušenos-

ti hlavně se štábem. Velice oceňuji, že 

holky nebyly vyjukané a chovaly se profe-

sionálně.“ Za tým NPK Husita moc 

gratulujeme a přeje spoustu dalších 
super možností, které se v životech 
tanečnic objeví. 

-red-

Komunitní centrum Žižkov rozšiřuje aktivity 
Komunitní centrum na Žižkově má 
za sebou rok úspěšné činnosti. 
Volnočasové, kulturní a vzdělávací 
aktivity si lidé oblíbili. Centrum má 
své pravidelné návštěvníky a  zá-
jem je i o jednorázové akce.    

Komunitní centrum na adrese Ko-
něvova 65a za dobu provozu na-
vštívilo již přes 450 zájemců, z toho 
více než stovka navštěvuje aktivity 
pravidelně. Díky stále se zvyšující-
mu zájmu občanů Prahy 3 o aktivi-
ty komunitního centra je plánováno 
v projektu pokračovat až do konce 
roku 2020.

Momentálně v komunitním cent-
ru probíhají lekce Cvičení pro seni-
ory: zdravá záda a Kurz šití na stro-
jích nebo kurzy vaření pro každého. 
Oblíbené je cvičení pro mamin-
ky s dětmi se zajištěným hlídáním 
a předškolní dětský klub, jehož ka-
pacita je téměř vyčerpána. Senioři se 
zde scházejí v klubu, který probíhá 
každé úterý, a kde se zájemci o za-
pojení do programu mohou dozvě-
dět všechny informace o komunit-
ním centru, seznámit se s prostorem 
a posedět u kávy nebo čaje.

Jednorázové akce pak vhodně 
doplňují pravidelné aktivity. V po-
lovině září se konala Sousedská 
slavnost, na které se sešli sousedé 
ze širokého okolí Koněvovy ulice, 
společně se pobavili a vyzkoušeli 
svou zručnost během tvůrčích díl-
niček.  Zároveň se měli možnost se-
známit s komunitní lednicí, která je 
v centru umístěna v rámci projektu 
Samsung Bezezbytku a dozvědět 
se, jak sami mohou předejít plýtvá-
ní potravinami. 

Všechny aktivity kromě nízko-
prahových kurzů češtiny jsou bez-

platné. Projekt je spolufi nanco-
ván Evropskou unií a Magistrátem 
hl. m. Prahy.

Kontakt:
Komunitní centrum Žižkov
Koněvova 65a, 130 00 Praha 3
tel. 775 917 645
www.facebook.com/KCZizkov/ 

 -red-

Nové fi tness hřiště Na Balkáně

Milovníci sportování na  čerstvém 

vzduchu se mohou radovat z  nové 

posilovny pod širým nebem, kterou 

vybudovala městská část v  areálu 

dětského hřiště Na  Balkáně, v  sou-

sedství DDM Ulita. Hřiště vzniklo 

v prostoru starého volejbalového hřiš-

tě. Použité přírodní prvky působí vel-

mi esteticky a  vhodně areál doplňu-

jí. Sportovcům jsou k  dispozici čtyři 

cvičební sestavy pro posílení jednot-

livých částí těla, doplněné návody, 

jak je nejlépe využít, a krátká běžec-

ká dráha s EPDM povrchem. Nechy-

bí lavičky a  odpadkové koše. Hřiště 

se podařilo vybudovat díky podpoře 

města Prahy a Českého olympijského 

výboru. Z celkových nákladů 1,8 mili-

onu korun přispělo hlavní město část-

kou 600 tisíc korun. O údržbu se sta-

rá Odbor ochrany životního prostředí, 

oddělení správy zeleně a komunikací. 

Od listopadu do února je možné hřiš-

tě využívat od 10 do 16 hod., na jaře 

bude doba prodloužena od 8 do 18 

a v létě až do 20 hodin. 

Text a foto Katka Maršálová

Kateřina Cajthamlová se narodi-

la 7. července 1962. Po  vystudování 

Gymnázia Sladkovského nastoupila 

na  Fakultu všeobecného lékařství při 

Univerzitě Karlově, kde vystudovala 

všeobecný obor. Během studia půso-

bila jako pomocná vědecká síla na kli-

nice Mikrobiologie FVL UK. V  letech 

1995 až 2001 dálkově studovala Lon-

don School of Homeopathy a účast-

nila se kurzů České homeopatické 

společnosti a  Indicko-Holandské Ho-

meopatické školy.

Doktorka Cajthamlová začala svou 

praxi ve  Státním ústavu národního 

zdraví na Praze 5 jako sekundární lé-

kař, později jako samostatný inter-

nista na  oddělení gastroenterologie. 

Po  této praxi nastoupila do  Health 

Care Unlimited jako samostatně pra-

cující internista. Od června 1997 pra-

covala jako samostatně pracující in-

ternista a  homeopat v Health Centre 

Prague. V únoru 2001 otevřela nestát-

ní zdravotnické zařízení se zaměřením 

na prevenci a léčbu interních chorob, 

kde pracuje dodnes. V  červnu 2006 

začala moderovat pořad o  hubnu-

tí na TV Prima Jste to, co jíte. V roce 

2009 následoval další podobný pořad 

SOUBOJ V TĚŽKÉ VÁZE. V roce 2007 

byla nominována v anketě TýTý v ka-

tegorii Osobnost roku, kde se umístila 

na 3. místě. V roce 2015 se společně 

s tanečníkem Petrem Čadkem zúčast-

nila televizní show StarDance. 
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Podzimní výsadba stromů  
Na  podzim se ve  veřejné zeleni 
spravované městskou částí při-
pravuje výsadba dvaceti nových 
stromů. 

Část je náhradou za staré stromy, 
které buď uhynuly, nebo musely být 
vzhledem ke svému stavu pokáceny. 
V parku u kostela sv. Rocha, kde po-
stupně chátrají a odcházejí staré jí-
rovce, se nyní dosadí do aleje u par-
kové cesty tři nové. Stav starých 
stromů se zde průběžně  kontroluje 
a  v případě, kdy to má smysl, se pro-
vádí ošetření. 

Další stromy budou vysazeny 
v parcích na nám. Winstona Chur-
chilla, Hollarově náměstí, náměstí 
Jiřího z Lobkovic, na sídlištích 
Chmelnice a Jarov, vyhlídkové ces-
tě Pražačka, kde budou dosazeny 
i keře, a na dětském hřišti Pod 
Kapličkou. Půjde o  jasany, duby, 

javory, břízy, habry, jeřáby a okras-
né třešně.

Výsadby většího rozsahu proběh-
nou v parku Židovské pece, a to 
na části jižního svahu, který byl v ro-
ce 2015 upraven a porosty zde dopl-
něny novými přírodě blízkými výsad-
bami stromů a keřů. Akce „Posílení 
biodiverzity a struktury dřevinného 
patra v lokalitě Židovské pece na Žiž-
kově“ byla provedena z dotace Stát-
ního fondu životního prostředí. Jed-
ná se o stanoviště, kde dřeviny jsou 
v posledních letech vzhledem k su-
chému počasí vystaveny podmínkám 
poměrně náročným na přežití. 
Přestože většina vysazených stromů 
a keřů prospívá, bude zde nutno na-
hradit deset uschlých stromů. Dále 
bude v parku vysazeno přibližně sto 
keřů různých druhů (kalina tušalaj, 
řešetlák, svída a další). 

-red-

Lucie Krbcová

Úspěšný podzim SK ZŠ Jeseniova: zlato 
pro dorostenky
Atleti Sportovního klubu ZŠ Jeseniova za sebou mají mimořádně úspěšný podzim. Tato část 
atletické sezony patří především závodům družstev, a v nich žižkovští atleti bodovali napříč 
kategoriemi. 

Nejvyšší soutěží mladšího 
žactva je Přebor Prahy, 
ze kterého si atleti od-
nesli stříbrné medaile. 

Závodníci ze sebe dostali maximum 
a padlo mnoho osobních rekordů. 
Ve fi nálovém souboji podlehlo žá-
kovské Áčko soupeřům ze Slávie vel-
mi těsně o pouhých 4,5 bodu. 

Starší žactvo mělo cestu k úspě-
chům delší. Po vítězství v pražském 
přeboru postoupilo na mistrovství 
Čech, kde družstva chlapců i děvčat 
skončila shodně, a to na třetí příčce. 
Tím si zajistila postup do fi nále, 
na Mistrovství ČR družstev staršího 
žactva v Hranicích na Moravě. Už 
jen postup byl obrovským úspě-

chem, neboť se tak probojovali mezi 
10 nejlepších týmů v České republi-
ce. Lépe si nakonec vedla děvčata, 
která získala „bramborové“ medaile 
a stala se tak 4. nejúspěšnějším tý-
mem v ČR. Chlapci obsadili sedmou 
příčku. 

Největší radost klubu přinesly 
dorostenky, které na MČR absolvo-
valy stejnou cestu jako starší žactvo. 
V krásném souboji, kdy šlo o každý 
bod, žižkovské atletky ze skromné-

ho 270 m dlouhého oválu porazily 
i takové velikány jako ostravské Vít-
kovice či Jablonec. S těsným bodo-
vým náskokem 7,75 bodu před Vít-
kovicemi získaly zlatou medaili 
a titul mistryň ČR.  

Na podzim se také koná MČR 
žactva jednotlivců, odkud přivezla 
stříbrnou medaili Lucie Krbcová ze 
100 m překážek (14,29 s) a MČR 
do 22 let, kde získala stříbrnou me-
daili Emma Maštalířová v trojskoku 

(12,06 m). Každoročně se také pořá-
dají pražské přebory ve vícebojích, 
kde získaly titul přebornic Prahy Te-

rezie Táborská (ml. žákyně), Lucie 
Krbcová (st. žákyně), Tereza Husá-
ková (dorostenka) a Martina Píšová 
(žena). Druzí byli Hanka Caisová 
(ženy) a Jan Auředník (ml. žák), tře-
tí místo si pro sebe ještě vybojoval 
ve starším žactvu Šimon Weiser. 

Katka Maršálová

Podzim na trzích bude zábavný 
Farmářské trhy na Jiřáku připravily pro 

své návštěvníky v  listopadu atraktiv-

ní program. Po  roční pauze se vrací 

Jablečné slavnosti a znovu se chystá 

zabijačková sobota. 

Konec října na  trzích tradičně pa-

tří dýňové sezoně, a  tak nechyběly 

dílničky spojené s  vyřezáváním a  vy-

dlabáváním dýní. Dýňový týden za-

končuje oblíbený lampionový ha-

loweenský průvod, děti v  maskách 

dostanou lampion zdarma a o zábavu 

se postará se svým vystoupením Lo-

vesong Orchestra. 

Sobota 10. listopadu bude zasvě-

cena Jablečným slavnostem. V nabíd-

ce bude široký výběr jablek nejrůzněj-

ších odrůd od  soukromých pěstitelů, 

jablečné šťávy, lidé se mohou sezná-

mit s  principem moštování, proběh-

ne soutěž o nejchutnější jablko a také 

bude na  trzích tombola s  hlavní ce-

nou – iPhonem, který má ve znaku na-

kousnuté jablko. Výtěžek tomboly pak 

organizátoři věnují na charitativní účely. 

Po loňském úspěchu se na trhy vra-

cí také zabijačková sobota. Akce Pivo 

a  prase na  Jiřáku tentokrát připad-

ne na 24. listopadu a těšit se můžete 

na prejt, ovar, jitrnice, jelita a další po-

choutky od  řezníka za  velmi příjemné 

ceny. O hudební doprovod se postará 

oblíbená skupina Circus Brothers. 

Farmářské trhy na  Jiřáku mají 

za  sebou druhou sezonu pod tak-

tovkou městské části Praha 3, která 

je jejich provozovatelem. „Prioritou je 

pro nás ovoce a zelenina od farmářů 

a  sezónní produkty. Dáváme pozor, 

aby se na trh nedostali překupníci,“ 

říká manažerka trhů Veronika Brab-

cová, která dohlíží na kvalitní struk-

turu trhu. „Snažíme se nacházet no-

vé prodejce, ale situace je složitá. 

Víme, že chybí více mléčných výrob-

ků, ale výrobců ubývá i kvůli přísným 

pravidlům EU,“ říká. Mezi stabilní na-

bídku trhů už patří nejen jednotlivé 

produkty, ale i hotová jídla díky spo-

lupráci s  některými restauracemi. 

Pátky na trzích patří také dětem, pro 

které je připravena zábava, sobotní 

nákupy pravidelně zpestřuje hudeb-

ní produkce. „Kromě toho se snaží-

me, aby trhy byly maximálně ekolo-

gické, a apelujeme na prodejce, aby 

používali recyklovatelné obaly,“ říká 

Brabcová. Program akcí a  aktuali-

ty z  trhů najdete na  trhynajiraku.cz 

a facebooku. 
Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Starší žactvo

Dorostenky
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Primát patří Žižkovu
Oživit podmanivou atmosféru sta-
rého Žižkova přesto, že se i naše 
městská část mění před očima? 
Že se jedno s druhým vylučuje? 
Naopak, jde to i umně spojit. Stačí 
zajít do nové značkové restaura-
ce, která vystřídala původní žiž-
kovský restaurant Olše.  Plzeňka 
Olše je vůbec první hospoda kon-
ceptu Plzeňka nejen v Praze, ale 
v celé republice.

Srdce každé hospody tvoří výčep. 
Ten v Plzeňce je celý ze skla, resp. 
skleněných kachlů. Jeho tvůrci se 
inspirovali klasickým pivním půlli-
trem. „Koncept Plzeňka volně navazu-

je na tradici a historii značky, ale sou-

dobými moderními prostředky 

a provedením. Měla by se stát nejlepší 

hospodou v místě a okolí,“ říká archi-
tekt Jan Bouček, tvůrce Plzeňky.

Co vás zaujme na první pohled je 
jednoduchost, vzdušnost a také ba-
revnost. Vše je založeno na kombina-
ci dvou základních odstínů okru 
a doplňkových barev zelené a černé. 
Převládají sklo, hlína, masivní dubo-
vé dřevo, černý kov. Sklo charakteri-
zuje základní myšlenku propojení 

značky se sklářským řemeslem jako 
dvou českých odvětví s bohatou tra-
dicí a vynikajícím zvukem v celém 
světě. „Rekonstrukce byla hodně nároč-

ná, od podlah až po stropy, celé zázemí 

a další prostory jsou nové, nakonec ze sta-

ré hospody zbyly jen nosné sloupy,“ vzpo-
míná spolumajitel Petr Hýbner na lé-
to, kdy se nová hospoda měnila 
z nákresů a plánů v realitu. „Olši pro-

vozujeme už opravdu dlouho a časem člo-

věk cítí, že je třeba změna. V dnešní době si 

host žádá stále vyšší a vyšší kvalitu, od pi-

va, přes gastronomii až po velice podstat-

nou složku – prostředí. Koncept Plzeňka 

nám hodně nahrál a vzhledem k tradici 

čepovaného piva Pilsner Urquell ani jiná 

volba nepřicházela v úvahu,“ dodává 
Jaroslav Švach, provozní manažer re-
staurace, připomíná, jak věrní zákaz-
níci po očku sledovali průběh rekon-
strukce a nemohli se znovuotevření 
dočkat. „To byl pro všechna řemesla i pro 

nás hnací motor, abychom práce dokonči-

li co nejdříve.“

Kapacita nové restaurace je 150 
míst a kromě tankového piva Pilsner 
Urquell nabízí poctivou českou ku-
chyni podle tradičních receptů. 

-red-

Moderní sebeobrana aneb setkání na tatami
TJ Sokol Žižkov II je judo klub s jednou z největších členských základen v České republice 
od nejmenších až po dospělé.  Šedesátiletá tradice,  pevné zázemí a dobrý tým. Judo se zde vyučuje 
podle  metodiky Vladimíra Lorenze, zakladatele juda na Žižkově. Ta spočívá mimo jiné v principech 
výuky starých mistrů s využitím znalosti jemných pohybových principů lidské biomechaniky.

Opravdoví mistři tu učí 
své žáky nevyužívat sílu, 
ale obratnost. Tím se  da-
ří předcházet zraněním  

a zároveň klub dociluje skvělých 
výsledků na soutěžích.  Sportovní 
úspěch v souladu s fi lozofi í zakla-
datele juda Jigoro Kana tady pova-
žují za podružný produkt zvládnu-
tí technik, cílem není dosažení jen 
sportovních úspěchů, ale komplexní 
výchova osobností.

Žákem a pokračovatelem cesty Vla-
dimíra Lorenze je trenérská legenda 
Václav Mornštejn (3. DAN JUDO, 
8. DAN Jiu-Jitsu, 1. DAN karate). 
Povídali jsme si s ním o moderní vý-
uce juda a sebeobrany. Na první po-
hled vypadá jako obyčejný senior. 
Jenže pak si vezme kimono, postaví 
se na tatami před své malé žáky a na-
jednou vidíte opravdovou autoritu. 
Však má na svém kontě řadu sportov-
ních úspěchů a  to i ve své věkové ka-

tegorii M9 (70 až 75 let). Z veterán-
ských soutěží doma i v zahraničí vozí 
pravidelně medaile a vzorně tak re-
prezentuje svůj oddíl a naši městskou 
část. Jak nám prozradil, nejvíce si vá-
ží 2. místa na ME v Itálii z roku 2009 
a 1. místa, titulu mistra republiky 
v kategorii do 73 kg z roku 2018. Ju-

du se věnuje neuvěřitelných 50 let, le-
tos slaví 40 let trenérství, cvičil měst-
skou i státní policii, působí také jako 
rozhodčí i instruktor sebeobrany 
a v neposlední řadě vede zdravotní 
cvičení seniorů.

Členská základna dětí a mládeže 
čítá v tomto klubu na 120 osob, které 
pod vedením zkušených trenérů do-
sahují vynikajících výsledků. Kupří-
kladu devět mladších a starších zá-
vodníků se probojovalo na MČR 
a v juniorské kategorii se tu mohou 
dokonce pochlubit dvěma českými 
reprezentanty pod vedením trenéra 
Davida Kůse.

„Judo je dnes ofi ciálně nejvšestran-

nějším sportem na světě, protože dává 

dětem tolik opomíjený komplexní rozvoj 

pohybových schopností. My rovnoměrně 

zatěžujeme všechny svalové skupiny. Ne-

ní tomu tak jako u mnoha jiných sportů, 

kdy děti namáhají například jenom jed-

nu ruku a tělo se tím následně deformuje 

a vyvíjí nerovnoměrně. V judu je každo-

denní součástí tréninků gymnastická 

průprava, protahovací cviky a cviky 

na zvýšení kloubní pohyblivosti,“ odpo-
věděl Václav Mornštejn na náš do-
taz, nezatěžuje-li tento druh sportu 
děti příliš jednostranně a dodal: 
„Dalším nezanedbatelným faktorem pro 

zachování bezpečnosti je, že v bojových 

uměních obecně platí zásada úcty a re-

spektu k soupeři, jeho zdraví a nakonec 

i k jeho životu. Učíme děti vzájemné 

ohleduplnosti a toleranci. Při soutěžích 

judo existují striktní pravidla a na jejich 

dodržování se přísně dbá.“

V oddíle TJ Sokol Žižkov II, za-
loženém prvním profesionálním tre-
nérem juda v Československu Vla-
dimírem Lorenzem, se judu věnují 
od roku 1961, tedy téměř šedesát 
let. Pokud byste se i vy rozhodli 
cvičit pod mistrovským vedením 
Václava Mornštejna, je možno ho 
kontaktovat na jeho mailové adrese 
judo.sebeobrana@seznam.cz. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Vladimír „Kazik“ Lorenz (1925 –2010) 

Existovala jedna zásada: „To, co jste řekl, jste nesměl nikdy odvolat. Jakmi-

le jste povolil, v tu ránu z vás nadělali trhací kalendář. Takhle vás mučili jenom 

do doby, než došli k názoru, že vás nezlomí.“

Vladimír Lorenz se narodil 20. srpna 1925 v Krompachách na Slovensku. Bě-

hem nacistické okupace se zapojil do odboje, byl však prozrazen a  zatčen 

a krutě vyšetřován. V Norimberku byl odsouzen k trestu smrti. Té unikl 23 dní 

před vykonáním rozsudku, kdy spojenci rozbombardovali vězení. Konce války 

se dočkal ve vězení v Litoměřicích.

Vladimír Lorenz se celý život zajímal o Orient a japonská bojová umění. Hned 

po válce se setkal se svým budoucím celoživotním učitelem, japonským profe-

sorem Kitayamou. Jako jeho asistent působil následujících 19 let.

Po komunistickém převratu v roce 1948 byl Lorenz zatčen a dva měsíce vyšet-

řován v „Domečku“ kvůli podezření z napojení na Západ. Ale nepromluvil, a tak 

byl propuštěn. V Hradci Králové založil judistický oddíl. V roce 1965 vycestoval 

do Japonska, kde studoval bojová umění přímo u japonských mistrů. Poté se stal 

profesionálním trenérem, je zakladatelem aikida u nás. V roce 1961 založil Na Bal-

káně oddíl JUDA pod názvem TJ Spoje Praha, dnes opět známý jako TJ Sokol 

Žižkov II. V roce 2001 předal vedení klubu svému žáku Davidovi Kůsovi. Společně 

pak v roce 2010 dovedli Sokol Žižkov mezi nejúspěšnější žákovské kluby v ČR. 

Vladimír Lorenz se účastnil tréninků až do léta 2009, kdy mu bylo zasvěceno nové 

dojo Budopartner. Téhož roku však onemocněl a zemřel 7. března 2010. 

Slovo z církví
Dušičky

Vstoupili jsme do měsíce, který je 
obdobím bytostně spjatým se vzpo-
mínkou na naše zemřelé, které lido-
vá tradice označuje jako „dušičky“ 
Ano, vzpomínáme na ty, které již 
mezi námi nevidíme tělesně, ale jsme 
nějak vnitřně přesvědčeni, že jsou 
přesto s námi nadále spojeni a jejich 
život neskončil. Vnímáme jejich du-
chovní blízkost, která je neoddělitel-
ná od existence jejich duše. Nechci 
a ani nemohu na těchto několika 
řádcích dokazovat a rozebírat exis-
tenci duše, ale spíše připomenout, 
že vzpomínka na zemřelé je důležitá 
i pro nás osobně, protože si tím více 
uvědomujeme svoji duchovní pod-
statu, bez které tělesná schránka člo-
věka nemůže existovat. To je také 
nejzásadnější odlišení mezi námi lid-
mi a pouze zvířecími tvory. Naši dra-
zí zemřelí nám připomínají, že i my 
jednou budeme sdílet jejich osud 
a budeme muset opustit tento vidi-
telný svět. To nás možná může vést 
ke smutku, a dokonce k malomysl-
nosti, protože musíme vykročit 
do neznáma, které nemáme šanci si 
vyzkoušet nebo ho nějakým způso-

bem zažít. Za normálních okolností 
nechce asi žádný člověk umřít a zříci 
se svého života, což je důkazem, že 
člověk je určen k životu, a ne ke smr-
ti. Jako by upravené hroby našich 
zemřelých právě v této době o tom 
svědčily a potvrzovaly naši víru, že 
naše spojení s nimi neskončilo, ale 
přetrvává a mnohdy se i posiluje. To 
sděluje i křesťanská víra, která hlásá, 
že je dobré a potřebné se za naše ze-
mřelé modlit, neboť to je nejlepší 

a jediná možnost, jak jim můžeme 
pomoci a prokázat jim svou lásku. 
A ještě jednu velice důležitou sku-
tečnost nám připomíná křesťanská 
víra: Ve smrti se koná opravdová 
a dokonalá Boží spravedlnost, kte-
rou nemůže nikdo obejít ani podpla-
tit. Proto tolik doufáme spíše v Boží 
milosrdenství než v pouhou sprave-
dlnost.  

P. Vít Uher, 

farář u kostela sv. Prokopa na Žižkově

Václav Mornštejn s pohárem mistra republiky před svými svěřenci
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Sauer proti sloupu 
Před sto lety, po vzniku samostatného Československa, dne 3. listopadu 1918 byl stržen davem 

Žižkováků Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Žižkováci v něm spatřovali symbol 

svrženého habsburského režimu. Jako hlavní původce činu je vnímán pražský bohém Franta 

Sauer, který o události po promlčení činu také uveřejnil písemné svědectví.

Byl podzim roku 1648, hrů-
zostrašná třicetiletá válka se 
chýlila ke konci, ale švédská 
vojska se jen tak nechystala 

opustit Prahu. Naopak chtěla dobýt 
Staré a Nové Město pražské. Překáž-
ku tvořily hradby a řeka, tak nejsnaz-
ší cestou k cíli byl Karlův most. Ale 
tady se k obraně města dali dohroma-
dy měšťané, studenti i řemeslníci 
a vytvořili mariánskou legii. Nezalek-
li se přesily, ani lépe vyzbrojeného 
protivníka. Když jim docházely síly 
a prosili o pomoc Pannu Marii, slíbi-
li, že když s její pomocí neproniknou 
nepřátelská vojska do města, tak po-
staví z vděčnosti sloup na Staroměst-
ském rynku.

O dva roky později
Základní kámen slavnostně polo-

žil 26. dubna 1650 nejvyšší hofmistr 
Království českého Bernard Ignác 
z Martinic za účasti velkého množ-
ství Pražanů. Vzorem pražskému 
sloupu (stejně jako například vídeň-
skému z roku 1648) byl Mariánský 
sloup postavený roku 1638 v Mni-
chově kurfi řtem Maxmiliánem I. 
jako díkůvzdání za zachování města 
během švédské okupace v průběhu 
třicetileté války. 

Vlastní práce byly zahájeny 23. 
května téhož roku. Část prací probí-
hala na místě, některé díly byly do-
vezeny již hotové. Sloup byl posta-
ven na místě, kde stával v minulosti 
pranýř, na který saští vojáci přibili 
29. března 1632 Staroboleslavské 
Palladium. Mariánský sloup byl 
zhotoven z pískovce z lomů u Že-
hrovic. Nedochovalo se jméno archi-
tekta, autor sloupu je sochař Jan Jiří 
Bendl (+1680) se svými tovaryši. 
26. září 1650 byl vztyčen 6 metrů vy-
soký dřík sloupu na schodech pod-
stavce a 30. 9. byla na vrchol sloupu 
instalována socha Neposkvrněné 
Panny Marie (Immaculata). Podsta-
vec sloupu tvořily tři stupně se scho-
dy. Na horním stupni byla balustrá-
da se zábradlím a sloupky. Na 
čtyřech sloupcích stály sochy andě-
lů, kteří bojovali s ďábly. Uprostřed 
nich byla kaplička s obrazem Panny 
Marie Rynecké. Obraz byl nazýván 
druhým Palladiem země čes-
ké. K tomuto obrazu se Pražané 
modlili při obléhání Prahy (byl vy-
tvořen kolem roku 1410). Přibližné 
stáří bylo potvrzeno restaurátor-
ským a uměleckohistorickým prů-
zkumem. Není vyloučeno, že obraz 
pochází z chrámu sv. Víta. Je malo-
ván temperou na dřevě alpské boro-
vice (tři svislé desky), potaženém 
konopným plátnem. Rozměry obra-
zu jsou 44,8 x 29,8 cm. Na zadní 
straně je malovaná a stříkaná imitace 
mramoru. K historii obrazu před ro-
kem 1648 zatím bohužel chybí histo-
rické doklady). Immaculata byla 

v nadživotní velikosti, hlavu otoče-
nou k nebi a sepnuté ruce. Pravou 
nohou stála na hlavě draka (ďábla) 
s křídly. Kolem hlavy měla svatozář 
(gloriolu) s dvanácti hvězdami. 
Sloup byl vysoký 15,85 m.

Slavnostní vysvěcení
Sloup posvětil 13. 7. 1652 pražský 

arcibiskup Arnošt kardinál hrabě 
Harrach  za účasti císaře Ferdinan-
da III. a jeho syna Ferdinanda IV. 
Nápis na sloupu pravil: „Panně Ro-

dičce bez poskvrny prvotní počaté za ob-

hájení a osvobození města tuto sochu sta-

ví zbožný a spravedlivý císař.“ Sloup 
ukazoval (gnómon) pražský čas. 
Na náměstí byl vydlážděn stezník. 
Ve chvíli, kdy se stín sloupu kryl se 
stezníkem bylo v Praze poledne 
oznámeno výstřelem z hmoždíře 
(od roku 1988 je v dlažbě osazen ko-
vový pražský poledník).

Sloup byl poprvé opraven v roce 
1706. Další oprava následovala 
v roce 1757, když Prahu ostřelovali 
Prusové. Sloup byl zasažen dělovou 
koulí, která zničila sochu anděla 
na pravém předním podstavci. 
V roce 1858 byla socha anděla nahra-
zena novou kopií od sochaře Kamila 
Böhma. V roce 1824 byla provedena 
generální oprava a naposledy byl 
sloup opraven v roce 1904.

Tři roky spolu
Na staroměstském náměstí v blíz-

kosti sloupu Panny Marie byl v roce 
1915 zbudován pomník Mistra Jana 
Husa, jehož pohled směřoval ke 
sloupu Panny Marie a vyzýval tak 
k úctě a vyprošování pomoci u Mat-
ky Boží, jak sám Hus uvádí ve svém 
poučení: „…  abychom mohli vybřednout 

z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie 

a pozdravujme ji. Já ubohý, jak budu 

schopen chválit slavnou Pannu, která je 

větší než všechna chvála? Nikdo nemůže 

dostatečně pozdravit tu, kterou pozdra-

vil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, 

jíž se svěřil Duch svatý, kterou obdivuje 

celý svět…“ Tři roky stál sloup na ná-
městí společně s pomníkem. Po vzni-
ku samostatného Československa, 
dne 3. listopadu 1918, byl stržen da-
vem Žižkováků, kteří ve sloupu spat-
řovali symbol svrženého habsbur-
ského režimu.

Sauer na to nebyl sám
Franta Sauer, předválečný anar-

chista a kamarád světoznámého spi-
sovatele Jaroslava Haška, se inkrimi-
novaným činem zapsal do historie. 
Pro někoho jako revolucionář, který 
odstranil symbol násilné „rekatoli-
zace“ českých zemí, pro jiné vandal 
a hrdina pět minut po dvanácté, jenž 
zničil barokní památku. Kontro-
verzní akce v rozbouřené době po-
pudila proti Sauerovi a žižkovským 
hasičům, kteří poskytli k akci techni-
ku i ke všemu odhodlané muže, pře-
devším katolickou část českých zemí 
v čele s Moravou a dodnes vyvolává 
diskuse.

Žižkováci totiž stržení sloupu na-
časovali na první katolickou neděli 
v právě vzniklém samostatném Čes-
koslovensku. „Ovšem že brzy nalili nám 

do této radosti kapky hořkosti, když zbrklí 

Češi skáceli sochu Matky Mariánského 

národa a když počali podávati v národ-

ním shromáždění bezbožecké a protikato-

lické návrhy. Kdož ví, jestli skutky tyto 

provedené na počátku naší samostatnosti 

nejsou začátkem také její zkázy,“ doklá-
dá dobový text ze Slovácka.

Žižkováci devastací památky tak 
zaskočili především dočasnou vlá-
du, kterou převzal Národní výbor 
Československý. Ta se obávala vedle 
Moravy také reakce silně religiózní-
ho Slovenska, jehož obyvatelé do-

sud přesně nevěděli, co mají od spo-
jení s Čechy očekávat.

„Na Staroměstském náměstí byl včera 

večer bez vědomí Národního výboru str-

žen mariánský sloup. Bylo zjištěno, že 

strhovatelé nezamýšlejí dotknout se tímto 

činem náboženských citů katolických, 

nýbrž chtěli v mariánském sloupu svrh-

nout znak poroby a hanby, domnívajíce 

se, že pomník tento byl vztyčen na paměť 

zkázy české samostatnosti v bitvě bělo-

horské,“ omlouval Národní výbor 
údajnou nevědomost Franty Sauera 
a jeho kumpánů, kteří prý pramálo 
věděli o dějinách barokní památky 
věnované Panně Marii.

Žižkovskému bouřlivákovi, který 
se jaksi nedokázal zcela oprostit 
od své předválečné anarchistické 
éry, však alespoň podle jeho pamětí 
o symboliku pobělohorské poroby 
moc ani nešlo. Svůj čin s kumpány, 
se kterými hojně po žižkovských 
hospodách hasil spíše žízeň než po-
žáry, dle všeho plánoval pečlivě již 
několik dnů. Politického extremistu 
hlavně štvalo, že pár dní po odtržení 
od bývalého mocnářství začalo revo-
luční nadšení opadat, místo toho, 
aby se dále radikalizovalo. 

„Dnes řeční k lidu kdekdo. Za Rakous-

ka byl zalezlý někde za pecí, bál se jen tro-

chu nahlas promluvit, a dnes mluví, řve 

od rána do večera. Kdyby ti lidé, jak tu 

jsou, porazili tenhle sloup hanby, nebylo 

by to sice pražádné hrdinství, ale aspoň 

jaksi čin, jistě větší než začmárávání ně-

meckých fi rem,“ napsal Franta Sauer 
později ve svých pamětech.

Naše luza jezuité a diplomaté
Událost popsal v roce 1923 orga-

nizátor stržení František Sauer 
(*1882) v knize „Naše luza jezuité 
a diplomaté“. V té době byl skutek 
již promlčen. Socialisté rozhodli 
o stržení po generální stávce 14. 10. 

1918 a stržení připravovali od 31. 10. 
1918. Sauerův spolustraník Josef Tu-
háček sháněl dva dny na stavbách 
nářadí pro stržení, ale nesehnal. Or-
ganizátoři zapojili do akce ředitele 
Obecního dvora Holana na Žižkově, 
který nadšeně souhlasil a nařídil ve-
liteli žižkovských hasičů Bedřichu 
Zedníčkovi, aby zajistil materiál 
ke zboření sloupu. 

3. listopadu  se na Bílé Hoře ko-
nal při příležitosti výročí bitvy 
na Bílé Hoře tábor lidu, který pořá-
dali národní socialisté a sociální de-
mokraté. Stržení sloupu bylo nača-
sováno tak, aby k němu došlo 
v okamžiku, kdy se účastníci tábora 
lidu budou vracet průvodem z toho-
to shromáždění. Franta Sauer omo-
tal lanem sloup, a když se průvod 
přiblížil, sociální demokrat Josef Sti-
vín, který stál v čele průvodu, začal 
křičet: „Jen ho sejmi.“ (Někdy se obje-
vují informace o tom, že smyčku ko-
lem sloupu vázala Milada Králová 
od roku 1927 provdaná Horáková, ty 
se však nezakládají na pravdě. Její 
přítomnost na náměstí je možná, ale 
její aktivita je velice nepravděpo-
dobná.)

Hasičský vůz s vybavením ke zbo-
ření sloupu čekal za pomníkem Mis-
tra Jana Husa. Dav dorazil na Staro-
městské náměstí za šera kolem 
17. hodiny. Bylo rozsvíceno několik 
lamp.

K zásahu proti masám se nikomu 
moc nechtělo

Neznámý muž běžel do Obecní-
ho domu, kde sídlil Národní výbor 
a žádal, aby bylo stržení zabráněno. 
Zástupci Národního výboru nejdří-
ve odmítli „zasáhnout proti masám“, 
ale pak na Staroměstské náměstí od-
jeli autem tři členové výboru, mezi 
kterými byl i Václav Vilém Štech 
a Cyril Dušek. Postavili se proti str-
žení, ale byli odraženi. Žižkováci se 
jim posmívali: „Vy jste Národní výbor, 

my jsme národ.“ Historik V. V. Štech 
požadoval vyjmout alespoň obraz 
Panny Marie Rynecké. Sauer vylo-
mil mříž a předal obraz a šest stříbr-
ných svícnů. „To bylo pánům odevzdá-

no a oni se smutně vzdálili,“ napíše 
později  Sauer. 

Proti stržení sloupu se postavil 
i Václav hrabě Kounic, který šel pro-
ti davu, ale byl surově zbit. Jedna 
zbožná žena si klekla na místo, kam 

… a hlava rozbité sochy 

kutálela se po dlažbě

blízko místa, kde jsem stál.

Když se zastavila, její zbožné oči

se dívaly na moje zaprášené boty ...

úryvek z básně Jaroslava Seiferta 

Hlava Panny Marie 

ze sbírky Deštník z Piccadilly (1979)

Mariánský sloup stál na Staroměstském náměstí s Husovým pomníkem pouhé tři roky
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měl sloup dopadnout. Sauer zvolal: 
„Natáhnout lano, pohřbíme paní pod 

sloupem!“ V posledním okamžiku 
s pláčem utekla. Žižkovským hasi-
čům přišli na pomoc i  sokolové pod 
vedením Augustina Očenáška a vý-
rostci ze Žižkova. 

Sloup se trochu pohnul a lano 
prasklo. Nebylo umístěno nad polo-
viční výší sloupu. Bylo omotáno dal-
ších 5 lan do větší výšky pod hlavici 
sloupu. Lana uchopilo asi 50 lidí 
a rozkývali sloup, který dopadl 
na dlažbu. Sauer napsal, že hlava 
Panny Marie odletěla „jako uťatá“. 
(Podle některých svědků řídili sho-
zení sloupu tři muži. Dva byli v civi-
lu a jeden v italské legionářské uni-
formě a Sauer byl jen nastrčenou 
fi gurkou. Měl slíbenou zlatou svato-
zář s hvězdami, ale cítil se podve-
den, když zjistil, že je to pozlacená 
měď.)

Tehdejší Národní listy událost 
popisují takto: „Mužové počali táh-

nouti, sloup však odolal a ani se nepo-

hnul. Přistaveny byly tedy poznovu žeb-

říky a několik mužů vylezlo podruhé 

na sloup. Tentokrát ozbrojeni byli různý-

mi nástroji. Nejprve podařilo se jim ze 

sousoší shoditi anděla, který potřel ďáb-

la, totiž reformaci. Pak přikročeno bylo 

k vlastní práci a sloup byl vespod dláty 

uvolněn. A ti, kteří drželi provaz, začali 

opětovně zaň tahati. Sloup odolával 

dlouho, teprve po osmém zatažení začal 

se kolíbati a při jedenáctém – pět minut 

před půl sedmou hodinou večerní – 

praskl. Mariánská socha se ve vzduchu 

odloupla, sloup se rozpůlil a již řítilo se 

vše vzduchem. Zazněla hromová rána, 

oblaka prachu zvedla se do výše a bylo 

po všem. Socha se roztříštila úplně, z pís-

kovcového sloupu zbylo sedm kusů.“ 
Hlava sochy Panny Marie se sku-

tálela k nohám tehdy sedmnáctileté-
ho mladíka Jaroslava Seiferta (1901 
až 1986). Jaroslav Seifert napsal poz-
ději o tomto zážitku, který ho trápil 

celý život, velmi emotivní báseň Hla-
va Panny Marie. U trosek sloupu se 
začali shromažďovat lidé, kteří se 
modlili a úlomky zničené sochy si 
odnášeli na památku.

Odlomenou hlavu Panny Marie 
vzal neznámý účastník shromáždění 
a v 50. letech 20. století ji prodal 
ve starožitnostech. Odtud ji vykou-
pilo Lapidárium Národního muzea. 
Tam je vystavena stejně jako torza 
čtyř sousoší archandělů s ďábly, ko-
rintská hlavice sloupu a část kužel-
kové balustrády. Obraz Panny Marie 
Rynecké je v depozitáři chrámu 
Matky Boží před Týnem.

Někdo si s chutí zazpíval
Po shození sloupu a sochy Panny 

Marie žižkovský pěvecký sbor pod 
vedením sbormistra Kučery zazpíval 
Dobrú noc, má milá, dobře spi, nech se 

ti zdávajú sladké sny a potom většina 
přítomných zpívala píseň Na břehu 

Rejna, hranice vzplála, Kde domov 

můj, Pryč s tyrany a další písně. Orga-
nizátoři vztyčili rudý prapor. Bylo 
18.25 hodin. Slova se ujal socialista 
A. Chmelík a Jan Skála (pozdější ná-
městek primátora) a pronesli oslav-
né proslovy na shození symbolu 
temna. Potom vystoupilo několik 
mladíků, kteří drželi rudé prapory. 
Jeden z nich přednesl báseň o mrt-
vých legionářích. Večer se vrátili Žiž-
kováci za zpěvu husitského chorálu 
a husitských písní na Žižkov, ale ně-
kteří chtěli jít na Karlův most. 

A někdo protestoval
Po telefonické zprávě, že ničení 

má pokračovat i na Karlově mostě, 
byli povoláni vojáci, kteří uzavřeli 
most. Pražané bránili dalšímu niče-
ní na Karlově mostě, kde měly být 
shozeny sochy světců do Vltavy. Prv-
ní měla být shozena socha sv. Jana 
Nepomuckého. Karlův most byl hlí-
dán vojáky až do 6. listopadu. 

Druhý den po stržení se na tros-
kách objevil věnec s černými stuha-
mi a nápisem: „Plným jménem protes-

tuji. Zdenka Braunerová“. (Zdenka 
Braunerová 1858–1934, malířka 
a grafi čka). Zničení sloupu odsoudil 
také sochař Josef Václav Myslbek. 
Následující dva dny hlídali vojá-
ci trosky sloupu. Poté byly odvezeny 
na Staroměstskou radnici a 19. pro-
since 1918 bylo místo zadlážděno 
a na Staroměstském náměstí byl od-
poledne přivítán prezident T. G. 
Masaryk.

A tak je tomu i po 100 letech
Byl tedy Mariánský sloup symbo-

lem národní potupy a útlaku po bě-
lohorské bitvě, jak tvrdí jeho odpůr-
ci, nebo výrazem díků Panně Marii 
za obranu Prahy proti Švédům 
v roce 1648, jak hlásají zastánci?

A byli Švédové osvoboditelé, 
za jejichž úspěch při obléhání Prahy 
se modlil i Jan Amos Komenský? 
Nebo dobyvatelé bez ideálů, jejichž 
cílem bylo prosté rabování města 
a rudolfi nských sbírek?

Bránili proti Švédům Staré 
a Nové Město zdivočelí katoličtí stu-
denti, nebo byla obrana záležitostí 
všech stavů i vyznání, které pojil 
strach z drancování, protože jak zná-
mo, ve fi nální fázi třicetileté války 
prakticky o nic jiného nešlo. Názory 
na stržení, respektive na obnovení 
této památky se dodnes, i po 100 le-
tech, značně různí.

Má být Mariánský sloup obnoven 
jako symbol smíření a k úctě 
Panně Marii, matce Krista, jak 
navrhuje Dominik kardinál Duka? 

První návrh na obnovu Marián-
ského sloupu byl zveřejněn v novi-
nách „Čech“ již 14. listopadu 1918. 
JUDr. František Nosek, poslanec 
a prvorepublikový ministr vnitra na-
vrhl zřídit Odbor pro rekonstrukci 
Mariánského sloupu při Lidové aka-
demii Lidové strany. Odbor uspořá-
dal velkou výstavu o Mariánském 
sloupu v roce 1925. Současně probí-
hala celonárodní sbírka na obnovu 
sloupu. Její výtěžek byl nakonec vyu-
žit pro stavbu kostelů na okrajích Pra-
hy, zejména nového kostela Panny 
Marie královny Míru v Praze-Lhotce. 
Důvodem byla blížící se II. světová 
válka, která obnovu sloupu znemož-
nila. Další iniciativou, kterou ukonči-
la válka, byla akce katolických stu-
dentů, sdružených v České lize 
akademické. Po válce inicioval obno-
vu Mariánského sloupu katolický 
Orel. Po roce 1948 byla i tato iniciati-
va zmařena nástupem komunistické-
ho režimu. Další návrhy na obnovu 
sloupu převzali naši exulanti, kteří 
odešli do zahraničí po Únoru 1948. 
Na 1. exilovém sjezdu Lidové strany 
v německém Ludwigsburgu v roce 
1949 přijali usnesení o obnově Mari-
ánského sloupu a zhotovení sochy 
Panny Marie. V roce 1955 nechali zho-
tovit od italského sochaře Alexandra 
Monteleoneho mramorovou sochu 
Panny Marie. Díky svému původu 
dostala označení socha Panny Marie 
z Exilu a od roku 1993 se nachází 
v zahradě Strahovského kláštera.

Společnost pro obnovu 
Mariánského sloupu

V roce 1990 byla založena Společ-
nost pro obnovu Mariánského slou-
pu na Staroměstském náměstí. Prv-

ním čestným předsedou se stal 
tehdejší pražský arcibiskup Franti-
šek kardinál Tomášek. 3. 11. 1993 po-
ložili členové Společnosti základní 
kámen k novému sloupu na Staro-
městském náměstí. Na tomto kame-
ni byl ve 4 jazycích (česky, latinsky, 
německy a anglicky) nápis: „Zde stál 

a opět bude stát Mariánský sloup“. Tyto 
nápisy byly na příkaz Magistrátu za-
nedlouho odsekány. Ponechána je 
pouze část nápisu: „Zde stál …  . Mari-

ánský sloup“. V roce 2017 požádal 
pražský arcibiskup Dominik kardi-
nál Duka Ekumenickou radu církví 
o podporu při navrácení Mariánské-
ho sloupu na náměstí a zlatého hu-
sitského kalichu na Týnský chrám, 
který tam byl v době vlády Jiřího 
z Poděbrad.

Repliku sloupu zhotovil na zákla-
dě výběrového řízení, vypsaného 
Společností v roce 2008, sochař Petr 
Váňa z Karlíku u Prahy s pěti další-
mi kameníky, resp. s nově založenou 
Mariánskou kamenickou hutí. Dřík 
byl vyroben z kusu pískovce pochá-
zejícího z Indie, kámen pro patku 
sloupu věnovalo italské městečko Vi-
torchiano, blok pískovce na sochu 
daroval český podnikatel. Dokonče-
ný podstavec s kónickým sloupem 
už několik let stojí v zahradě klášte-
ra sv. Karla Boromejského pod Petří-
nem, kopie sochy Panny Marie 
u bočního vchodu do Týnského 
chrámu, schody, dlažba a balustrády 
spodní část jsou na paletách v depo-
zitáři v Jaroměři.

Zatím to na velké smíření 
nevypadá

V říjnu 2015 proběhl archeologic-
ký průzkum, jehož sondy měly ově-
řit stav základových konstrukcí 
v místě sloupu. V červenci roku 2017 
vydal stavební úřad Prahy rozhod-

nutí o umístění stavby obnoveného 
Mariánského sloupu. Úřad dospěl 
k závěru, že jde o osazení výtvarné-
ho díla na své původní místo, které 
nepotřebuje stavební povolení. „Zá-

měr prakticky navrací na Staroměstské 

náměstí část kompozice tohoto prostoru, 

jejíž funkce a umístění byly ověřeny 

dlouhým obdobím její existence,“ stojí 
v odůvodnění rozhodnutí. Dne 
14. září 2017 po tříhodinové debatě 
za účasti občanů z obou názorových 
táborů pražské zastupitelstvo pro-
jednávalo petice občanů pro a proti 
umístění sloupu. Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy odvolalo svůj 
souhlas s využitím pozemků na Sta-
roměstském náměstí pro instalaci 
Mariánského sloupu. Usnesení za-
stupitelstva uložilo Radě hlavního 
města Prahy učinit všechny právní 
kroky k rozvázání smluvních závaz-
ků týkajících se povolení stavby 
sloupu a dále k odnětí souhlasu Pra-
hy s umístěním sloupu na náměstí. 
 Jan Dvořák

Jan Jiří Bendl (asi 1610 ve Šváb-

sku až 27. května 1680 v Praze) byl 

nejvýznamnější český raněbarok-

ní sochař. Jeho dílem byly například 

sochy Mariánského sloupu na Sta-

roměstském náměstí v Praze. Frag-

menty tohoto díla jsou dnes ulože-

ny v  Lapidáriu Národního muzea 

na  pražském Výstavišti. Význam-

ným dílem jsou také dřevěné vyře-

závané sochy apoštolů z  kostela 

Nejsvětějšího Salvátora v  Klemen-

tinu. Z  jeho dílny pochází i  kamen-

né sochy umístěné na průčelí toho-

to chrámu. Je autorem vinařského 

sloupu se sochou sv. Václava u pro-

tějšího kostela sv. Františka na Kři-

žovnickém náměstí u Karlova mostu 

v Praze a mnoha dalších prací. 
Mariánský sloup stál na Staroměstském náměstí 268 let

Sloup se po stržení rozlomil na sedm kusů
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