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Městská část Praha 3
vás srdečně zve na
str. 24
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„Nový oltář v kostele
Nejsvětějšího Srdce
Páně, naváže
na genialitu
Jože Plečnika“
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sloupek
Vážení čtenáři,

Ustavující Zastupitelstvo volilo Radu městské části, zvolení radní postupně zaujímali místa v předsednictvu. Zleva starosta Jiří Ptáček a místostarostové Tomáš Mikeska, Štěpán Štrébl
a Ondřej Rut

Foto Martin Hošna

Prahu 3 povede nová
koalice
Na 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 byla
20. listopadu zvolena nová rada. Žižkovskou radnici povede
nová koalice ve složení TOP 09/STAN, Piráti a Zelení.
Starostou se stal Jiří Ptáček (TOP 09/STAN), posty
místostarostů připadly Tomáši Mikeskovi (TOP 09/STAN),
Štěpánu Štréblovi (Piráti) a Ondřeji Rutovi (Zelení).

P

rvnímu ustavujícímu zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 3 předcházela tisková konference představitelů TOP 09/STAN, Pirátů
a Zelených, na které byla slavnostně všemi členy
zastupitelských klubů podepsána koaliční smlouva. Stalo se tak přibližně sedm týdnů po volbách a necelé dva
týdny poté, co volební výsledky potvrdil soud, na který
se obrátilo hnutí SPD. Strany ve volbách získaly dohromady dvacet zastupitelů z 35. Do opozice tak míří nejen

ODS, která kandidovala společně s KDU-ČSL a Svobodnými, ale i hnutí ANO.
„Vyjednávali jsme dlouho, protože usilujeme o koalici, která
bude stabilní a vydrží celé 4 roky. Dnešním dnem se stáváme
zaměstnanci 75 tisíc obyvatel Prahy 3. Voliči do zastupitelstva
zvolili hodně mladých lidí, kteří nejsou zatíženi spory z minulosti a je z nich cítit nadšení. Našim cílem je dělat konstruktivní
º Pokračování na str. 2

Představujeme Radu
městské části
Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání 20. listopadu zvolilo devítičlennou Radu městské části.
Více na str. 3

Starosta Jiří Ptáček:
„Mám 75 tisíc
zaměstnavatelů“
Zvolení starostou městské části Prahy 3 přivedlo devětatřicetiletého Jiřího
Ptáčka do nové životní role politika na
plný úvazek.
Více na str. 5

Vyhláška zakáže
alkohol na většině
náměstích a v parcích
Popíjení alkoholu naveřejnosti naúzemí
Prahy 3 reguluje vyhláška hlavního města Prahy.
Více na str. 12

Před Národní třídou
byl Škroupák
První, ale na delší dobu i poslední povolená demonstrace v normalizačním
Československu se odehrála na Škroupově náměstí na Žižkově.
Více na str. 23

dostáváte do rukou poslední vydání Radničních novin v tomto roce. Dovolte, abych vám jménem redakce
poděkoval za vaši dosavadní přízeň.
V tomto vydání se krom jiného dozvíte o výsledcích povolebních vyjednávání a novém složení vedení radnice. Zajímavými tématy jsou rovněž
nový oltář v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně nebo připomínka 30. výročí
první oﬁciálně povolené manifestace
opozičních seskupení na Škroupově
náměstí.
Pomalu končící rok přinesl zvláště
v posledních měsících a týdnech
mnoho nového. V komunálních volbách uspěly vedle zavedených stran
i nové politické subjekty. Jako voliči
jste se rozhodli podstatně obměnit
zastupitelstvo. Z něj pak po povolebních vyjednáváních vzešla nová Rada
městské části. Na radnici můžeme
nyní vidět mnoho nových tváří, lidí sice
bez politické zkušenosti, ale také nezatížených stereotypy. Radnice by se
podle nich měla více otevřít občanům,
měla by přibýt řada různých forem setkávání politiků s občany.
Změny by se postupně měly projevit i v Radničních novinách. Nové vedení radnice avizuje, že ubude prezentace komunálních politiků a jejich
názorů, zato přibude celospolečenských témat. Radniční noviny se více
otevřou názorům čtenářů, obyvatel
Prahy 3. Proto bych vás chtěl i z tohoto místa vyzvat k tomu, abyste bez
váhání sdělovali redakci své náměty,
postřehy, připomínky jak k Radničním
novinám, tak k dění na Praze 3. Na
e-mailové adrese redakce@praha3.cz
jsme připraveni vaše podněty přijímat,
zpracovávat, případně postupovat dál
na radnici k vyřízení.
Prožíváme čas adventu, dobu příprav a nadějného očekávání. Přeji
vám, abyste se nenechali příliš ovlivnit
předvánočním shonem a prožili opravdu pokojné a radostné Vánoce.
Na shledanou po Novém roce.
Radko Šťastný

šéfredaktor


Rada MČ Praha 3
31. 10. 2018
Přerušení provozu mateřských
škol
Rada MČ schválila přerušení provozu
mateřských škol zřízených městskou
částí Praha 3 v průběhu vánočních
svátků, a to v době od 27. 12. 2018 do
2. 1. 2019. K rozhodnutí došlo po dohodě ředitelů a ředitelek s rodiči, kdy
došlo ke zjištění, že zájem o docházku
dětí je v tomto období minimální, navíc
tak dojde k úspoře ﬁnančních prostředků na chod MŠ. Provoz bude
znovu obnoven 3. 1. 2019.
Smlouva o spolupráci
Na jednání RMČ byla schválena
smlouva o spolupráci mezi městskou
částí Praha 3, společnostmi Metrostav Vackov a Metrostav Epsilon,
Technickou správou komunikací hl.
m. Prahy a hlavním městem Prahou.
Jedná se o spolupráci ve věci stavebních úprav ulice Malešická, které
bude realizovat TSK. Předmětem
úprav je celková rekonstrukce komunikace Malešická v daném úseku
včetně rozšíření chodníků a koordinací s inženýrskými sítěmi.

Rada MČ Praha 3
14. 11. 2018
Zápis do Knihy cti
Rada MČ schválila zápis Dagmar
Hazdrové a Miroslava Čvančary do
Knihy cti. Dagmar Hazdrová by měla
být zapsána při příležitosti životního
jubilea za celoživotní zásluhy v boji za
svobodu projevu, Miroslav Čvančara
pak za celoživotní přínos popularizace historie Prahy 3 a zejména pak
žižkovské čtvrti.
Výpůjčka technického vybavení
RMČ schválila prodloužení výpůjčky
technického vybavení do bezplatného užívání pro Policii ČR do konce
roku 2020. Zapůjčené vybavení je
používáno pro účely zajištění činnosti
Místního oddělení Policie Jarov.
Prodej vánočních stromků
Radou MČ byl schválen prodej vánočních stromků na náměstí Jiřího
z Poděbrad. Prodej bude probíhat od
30. listopadu do 23. prosince každý
den od 10 do 21 hodin, 23. prosince
bude prodej ukončen již v 18 hodin.

ZMČ Praha 3
20. 11. 2018
Nové vedení radnice
Na prvním ustavujícím Zastupitelstvu
městské části Praha 3 bylo zvoleno
nové vedení radnice na volební období 2018−2022. Zřízeny byly také
Výbory ZMČ včetně zvolení jejich
předsedů a členů.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ
a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahlédnutí na odboru občansko-správním, oddělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo
nám. 9 nebo na www.praha3.cz.
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zpravodajství

Prahu 3 povede nová koalice
politiku a u dlouhodobějších projektů hledat shodu
i s opozicí,“ řekl na tiskovce kandidát na starostu Jiří
Ptáček. Celkem devět stran koaliční smlouvy zabírají programové priority koalice a se změnami
vstřícnými k veřejnosti chce nová koalice začít
ihned. „Chceme z radnice udělat přívětivý a otevřený
úřad, který poskytne občanům kvalitní služby. Budeme
také prosazovat změnu priorit městské policie. Strážníci se
musí kromě dohledu nad parkováním více zaměřit i na oblast bezpečnosti, znečišťování veřejného prostoru a dodržování nočního klidu. Důležitá je také rozpočtová stabilita,
profesionální správa majetku obce, kvalitní údržba a úklid
veřejného prostoru,“ doplňuje Jiří Ptáček.
„Piráti se budou zabývat především školstvím, transparentností, IT a životním prostředím. Pomocí transparence
a inspirace v zahraničí chceme modernizovat a zefektivnit
správu obce. Také chceme zajistit pro děti z Prahy 3 zahraniční výměny, aby se každý deváťák domluvil plynně cizím jazykem,“ řekl za Piráty Štěpán Štrébl.

„Jako Zelení budeme mít na starosti dopravu, oblast
bydlení a sociální politiku. Prioritou bude zklidnění
a rekonstrukce hlavních žižkovských ulic a rozjetí programu ‚bydlení především‘ po vzoru Brna. Pozitivní
zpráva pro Prahu 3 je také to, že skončí populistická
vláda dosavadního starosty,“ přednesl priority
a představy Zelených Ondřej Rut.
„Velkými výzvami je dořešení budoucnosti Nákladového nádraží a dokončení privatizace nájemníkům,
kterým to bylo slíbeno,“ doplnil v úvodní řeči Tomáš
Mikeska, místostarosta pro územní rozvoj, privatizaci a kulturu.
Ve tři hodiny odpoledne se poprvé sešlo nově
zvolené Zastupitelstvo městské části Praha 3.
Na jeho úvodu dosavadní starosta Alexander Bellu (ODS) zhodnotil minulé volební období a připomněl, že nové koalici předává městskou část
v lepší kondici, než ji převzal. Závěrem popřál
obyvatelům Trojky vstřícnou novou radnici.

Po složení slibu se nově zvolení zastupitelé ujali výkonu své funkce, schválili program a potom
se představil kandidát na starostu Jiří Ptáček a krátce poukázal na priority, na které se chce
nová koalice v budoucnu soustředit. Poté byl
prostor schůze vyčleněn na dotazy zastupitelů,
které v dlouhotrvající debatě kandidát na starostu
zodpovídal.
Po čtyřech hodinách dotazů a odpovědí si
k nelibosti opozice zastupitelé nakonec odhlasovali ukončení debaty a přistoupili k vlastní volbě
nového starosty. Většinou dvaceti hlasů z celkových 35 byl Jiří Ptáček starostou zvolen a ujal se
řízení schůze, která se protáhla až do ranních hodin příštího dne a navolena na ní byla nová
Rada městské části Praha 3 i všechny výbory, což
jsou důležité poradní orgány zastupitelstva. 
Jan Dvořák

PŘEDSTAVUJEME PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Pečovatelská
služba
Pečovatelská služba významným
způsobem pomáhá seniorům, osobám s hendikepem, ale i chronicky
nemocným lidem žít v jejich domácím prostředí. To díky práci svých
zaměstnanců i širokému spektru
služeb, které poskytuje. V Praze 3
organizaci čtvrtým rokem řídí Miroslava Oubrechtová a jejím posláním je poskytovat služby na úrovni
21. století.
Kdo si může u vás zažádat o pečovatelské služby?
Naši klienti musí mít trvalé bydliště
v Praze 3, takže těm v jejich domácnostech na celém území městské části
poskytujeme naše služby. Zájemce
sám, nebo rodinný příslušník, kontaktuje Pečovatelskou službu a poté
se s ním sejdeme přímo v domácnosti. Nepožadujeme po klientech, aby
za námi chodili, neboť plně respektujeme jejich omezené pohybové možnosti a vycházíme jim v tomto směru
maximálně vstříc. Pokud s námi klient uzavře smlouvu o poskytování
pečovatelské služby, vypracujeme
s ním individuální plán, který vychází z jeho potřeb, možností a přání.
Stanovíme osobní cíle uživatele, které zavedená pečovatelská služba sleduje a pravidelně spolu s klientem
hodnotí jejich plnění, zda je služba
dostačující či zda nemá klient další
potřeby. Klient má rozhodující slovo
v průběhu služby, v čem potřebuje
podporu a co si vyřídí sám, a má co
největší podíl na rozhodování.
O jaké služby se jedná konkrétně?
Naším cílem mimo jiné je, aby pomoc působila na uživatele aktivně
a podporovala rozvoj jejich samostatnosti, respektive aby si své dovednosti dokázali udržet co nejdéle.
Na základě svých potřeb se rozhodnou pro konkrétní úkon, který jim
bude poskytován. Což může být obstarání nákupu, běžný úklid domácnosti, vyzvednutí léků v lékárně, doprava do zdravotnického zařízení,
pomoc s osobní hygienou a řada dalších služeb. Často jako první službu
klienti využívají dovážku obědů,
kterých pečovatelská služba rozveze
denně kolem tří set. Pokud zájemce
požaduje služby, které neposkytuje-

Pracovnice pečovatelské služby

me, ať už zdravotnické či jiné specializované, nabídne mu sociální pracovnice poradenství a pomoc, kam
se v takovém případě obrátit.
Proč některé služby neposkytujete?
Protože nejsme zdravotnické zařízení, neděláme například zdravotnické
úkony. Nemůžeme si ani sami stanovovat typ služeb, které budeme či
nebudeme poskytovat. Máme povinnost poskytovat služby na základě zákona 108/2006 Sb. a návazné
legislativy a způsob, jakým jsou
služby realizovány, je dán metodikou MPSV a standardy kvality sociálních služeb.
O kolik klientů se aktuálně staráte?
Za rok 2017 to bylo 908 klientů.
Toto číslo je docela vysoké a vypovídá mj. nejen o tom, kolika klientům
pečovatelská služba pomůže přímo,
ale i o tom, kolika jejich rodinným
příslušníkům uleví v péči a starosti
o svého seniora, případně i mladší
handicapované osoby, tak aby oni
sami mohli žít svým životem a byli
v klidu, že je o jejich blízkého postaráno. Čili pokud bychom se měli bavit o tom, kolika lidem v Praze 3 přímo či nepřímo pomáháme, možná
bychom došli k číslu 3 000 osob
a možná vzhledem k častému zapojení celé rodiny i k vyššímu.
Takže pečovatelská služba může
být i takovým pomocníkem pro ty,
co se starají o své blízké sami…

Ano, a není to neobvyklé. Děti se
o své nemocné nebo staré rodiče často chtějí starat, ale je to pro ně náročné, pokud chodí do práce a mají
vlastní rodiny. Musejí si brát dovolené, střídat se s ostatními členy rodiny.
Pečovatelská služba jim zajistí významnou úlevu od takového maratonu a převezme značnou část péče.
Jaká je věková struktura a složení
vašich klientů?
Máme i mladší klienty, někteří si
službu sjednávají na dobu určitou,
např. pokud mají úraz či jsou po hospitalizaci a nejsou po nějakou dobu
schopni se o sebe v plné míře postarat, nicméně většina jsou lidé seniorského věku, spíše středního a kmetského (nad 85 let). Například
klientů nad 90 let máme aktuálně
168. Nejpočetnější skupina našich
uživatelů je ve věkovém rozmezí 81
až 90 let, z toho 75 % tvoří ženy.
Lidé často nesprávně zaměňují pečovatelskou službu a domy s pečovatelskou službou. V čem je rozdíl?
V domech s pečovatelskou službou
bydlí v bytech obyvatelé na základě
nájemní smlouvy uzavřené s městskou částí Praha 3, nikoli s námi, Pečovatelskou službou Praha 3, my
nejsme vlastníci domu. Znamená to,
že lidem, kteří zde bydlí, pečovatelská služba neposkytuje služby související s bydlením, ty poskytuje
správce domu, což je Správa zbytkového majetku (SZM). Těm obyvate-

lům DPS, kteří s námi mají uzavřenou
Smlouvu
o
poskytování
pečovatelské služby, poskytujeme
stejné spektrum úkonů jako pro
všechny další naše klienty na celém
území Prahy 3 s jediným rozdílem,
a to že v DPS je rozšířena pracovní
doba na 7 dnů v týdnu.
Jak je zajištěna kvalita služeb?
Pečovatelská služba důsledně dbá
na odbornost svých zaměstnanců,
kterých máme necelých pět desítek,
na jejich kvaliﬁkaci a průběžné vzdělávání, aby klient dostal služby na co
nejvyšší úrovni. Pečovatelky poskytují informace o potřebách svých klientů, sociální pracovnice je vyhodnocují, klienty průběžně kontaktují
a navštěvují, aby s nimi probrali jejich aktuální potřeby. Vnímáme veškeré podněty, které přicházejí zvenčí, nicméně mohu konstatovat, že
k nám v posledních letech přicházejí
jen pozitivní ohlasy. Do budoucna je
mým cílem, až nám to personální kapacity umožní, poskytovat služby až
do večerních hodin ve všední dny i
mimo DPS . 
Katka Maršálová

Pečovatelská služba Praha 3
Roháčova 26
130 00 Praha 3
tel.: 222 586 260, 222 585 258
email: info@psp3.cz
www.psp3.cz

zpravodajství

Představujeme novou Radu městské části
Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání 20. 11. zvolilo devítičlennou Radu městské části.
Starosta Jiří Ptáček (TOP 09),
zvolen za koalici TOP 09/STAN,
uvolněný člen ZMČ
kompetence:
• zastupování městské části Praha 3
ve vztahu k veřejnosti
• krizové řízení a bezpečnost
• kontrolní oblast
• reprezentační akce městské části Praha 3
• vnější vztahy a komunikace
• životní prostředí
• vedlejší hospodářská činnost

Místostarosta Tomáš Mikeska (STAN),
zvolen za koalici TOP 09/STAN,
uvolněný člen ZMČ
kompetence:
• územní rozvoj
• privatizace
• kultura a oblast cestovního ruchu

Člen Pavel Dobeš (STAN),
zvolen za koalici TOP 09/STAN,
neuvolněný člen ZMČ
kompetence:
• finance (rozpočet, pohledávky)

Místostarosta Štěpán Štrébl, (Piráti),
zvolen za Piráty,
uvolněný člen ZMČ
kompetence:
• školství a volný čas dětí a mládeže
• informatika a webové stránky
• strategické plánování

Člen Jan Bína (TOP 09),
zvolen za koalici TOP 09/STAN,
uvolněný člen ZMČ
kompetence:
• investice
• majetek

Členka Anna Kratochvílová, (Piráti),
zvolena za Piráty,
neuvolněná členka ZMČ
kompetence:
• zahraniční vztahy

Místostarosta Ondřej Rut (Zelení),
zvolen za Zelení a nezávislí,
uvolněný člen ZMČ
kompetence:
• doprava
• sociální záležitosti a zdravotnictví
• spolková činnost a neziskové organizace
• národnostní menšiny
• rovné příležitosti
• drogová problematika
• bytová politika
• komunitní plánování

Člen Jiří Svrček (Piráti),
zvolen za Piráty,
uvolněný člen ZMČ
kompetence:
• životní prostředí
• kultura a oblast cestovního ruchu
• dotační politika
• ochrana památek
• sport a tělovýchova

Člen Pavel Musil (Piráti),
zvolen za Piráty,
neuvolněný člen ZMČ
kompetence:
• transparence a zapojení občanů
• městská část Praha 3 v roli akcionáře

Programové priority koaličních stran
V úterý 20. listopadu před zahájením jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva podepsali všichni
členové nové vládní koalice Koaliční smlouvu, v níž si vymezili následující programové priority.
Životní prostředí
• Budeme snižovat ekologickou stopu radnice a snižovat množství odpadu vznikajícího při chodu ÚMČ Praha 3 a podřízených organizací.
Budeme nadále snižovat energetickou náročnost budov.
• Pro účely městské části Praha 3 budeme odebírat čistou energii.
• Na akcích pořádaných a ﬁnancovaných radnicí výrazně omezíme jednorázové obaly.
• Budeme dále rozvíjet systém Čistá Trojka a Antigrafﬁti program.
• Praha 3 bude provádět dílčí opravy chodníků sama a nebude spoléhat
jen na TSK.
• Zajistíme častější svoz kontejnerů na tříděný odpad a vybraná stanoviště nadzemních kontejnerů nahradíme podzemními. Přidáme kontejnery na další typy separovaného odpadu (např. kovy a bioodpad).
• Zvýšíme počet stojanů s pytlíky na psí exkrementy a frekvenci doplňování.
• Zajistíme obnovu stromořadí a zvýšíme počet stromů v ulicích Prahy 3
nejméně o 200 nových stromů.
• Ve veřejném prostoru budeme instalovat veřejná pítka a další vodní
prvky.
• Otevřeme veřejnou diskusi o budoucnosti nám. Jiřího z Poděbrad
a po dohodě s občany prosadíme jeho postupnou revitalizaci z rozpočtu HMP. Zachováme kašnu a opravíme ji.
• Zasadíme se společně s HMP o revitalizaci významných veřejných
míst (Vítkov, cyklostezka pod Vítkovem, Tachovské nám., Olšanské
nám., Parukářka a Želivského).
• Zlepšíme hospodaření s dešťovou vodou a její využití na území městské části.
• Vytvoříme v parcích zelené plochy s přírodním vzhledem.
• Nebudeme přehlížet chráněné živočichy na území městské části
a podpoříme vznik mikrobiotopů. Podpoříme biodiverzitu a více divočiny na Praze 3.
• Prosadíme omezení světelného smogu.
Vnější vztahy a komunikace
• Chceme ukončit napjatou atmosféru z minulých let a udělat z radnice
otevřený úřad. Budeme prosazovat řešení s podporou napříč politickým spektrem, která budou přesahovat jedno volební období.

• Změníme fungování Radničních novin, více je otevřeme občanům. Noviny se musí stát moderním a efektivním nástrojem komunikace s občany a nesmí být pouhým marketingovým nástrojem vládnoucích politiků. Zaměříme se i na online verzi Radničních novin, web a sociální
sítě. Umožníme větší participaci veřejnosti na obsahu Radničních novin.
• Budeme prosazovat větší míru participace mezi radnicí a občany
městské části. U důležitých záměrů budeme využívat možnost anket
a veřejných setkání, ve kterých budou obyvatelé Prahy 3 moci vyjádřit
svůj názor.
• Budeme pokračovat v projektech „Participativního rozpočtu“ a volby
„Podnikatele roku“.
• Připravíme nový vizuální koncept prezentace městské části, který se
promítne do všech graﬁckých výstupů Prahy 3.
• Zavedeme pravidelná setkání starosty a radních s občany Prahy 3
a online dotazy radním.
• Důležité informace na webových stránkách a v Radničních novinách
budou i v cizích jazycích.
• Budeme klást důraz na moderní formy komunikace.

jové trati severně od budovy nákladového nádraží. Budeme trvat
na vyhlášení soutěže na využití budovy a zpracování územní studie
na NNŽ. Podpoříme připravovaný odkup budovy nádraží hlavním
městem Prahou a její využití jako kulturně-vzdělávacího centra.
• Budeme včas zapojovat veřejnost do diskuze nad plánovanými projekty a u významných ploch budeme prosazovat společně s Institutem
plánování a rozvoje hl. města Prahy architektonické soutěže.
• Podpoříme vznik územních studií na území Městské části Prahy 3
s ohledem na nalezení vize dlouhodobého urbanistického rozvoje Prahy 3 i v kontextu zkvalitnění a zkrácení stavebního řízení konkrétních
záměrů.
• Prosadíme jasné nastavení podmínek pro novou bytovou zástavbu
na území Prahy 3. Připravíme s hlavním městem Prahou strategii budování sociálního, družstevního a dostupného bydlení na území Městské části Praha 3.

Privatizace
• Bez odkladů dokončíme rekonstrukci panelových domů v Roháčově
– Blahoslavově ulici, Ostromečské, Táboritské, Kubelíkově a v Ondříčkově ulici.
• Dokončíme privatizaci bytů oprávněným nájemníkům ve zbývajících
Krizové řízení a bezpečnost
domech ve vlastnictví MČ Praha 3 podle schváleného harmonogramu
• Budeme prosazovat změnu priorit městské policie s důrazem na prea stávajících pravidel.
ventivní roli. Strážníci se musí kromě dohledu nad parkováním více
zaměřit i na další role, a to především v oblasti bezpečnosti, znečišťo- • Finanční prostředky získané z privatizace využijeme na opravy stávajícího bytového fondu a na investice do obecního majetku.
vání veřejného prostoru a dodržování nočního klidu. Proto bychom
v ulicích Prahy 3 rádi co nejčastěji vídali strážníky v nočních hodinách.
• Zvýšíme efektivitu investic do kamerového systému a zavedeme prů- Majetek
• Nastartujeme profesionalizaci správy majetku obce. Zajistíme co nejběžné vyhodnocování přínosu instalovaných kamer.
větší efektivitu využití majetku s ohledem na potřeby městské části
Prahy 3 (např. veřejná vybavenost). Volné nebytové prostory nabídneÚzemní rozvoj
me prostřednictvím transparentních veřejných aukcí.
• Podpoříme urychlené dobudování Městského okruhu a Pražského
• Vytvoříme podmínky pro maximální využití bytového fondu ve vlastnicdálničního okruhu.
tví městské části a bez odkladu provedeme rekonstrukci volných
• Budeme usilovat o přípravu a výstavbu trasy metra D a jeho prodlouobecních bytů, které budeme se ziskem pronajímat, a zajistíme tak
žení na Žižkov.
větší výnos z majetku obce.
• Budeme usilovat, aby do roku 2022 byla připravena a začala přeměna
brownﬁeldu Nákladové nádraží Žižkov (NNŽ) na moderní městskou • Bytový fond rozdělíme na byty sloužící k bytové politice MČ a na byty,
které budou pronajímány za běžné ceny, aby se zajistila ﬁnanční stačtvrť. Podpoříme urychlené projednání změny Územního plánu sídelníbilita obce.
ho útvaru hl. m. Prahy Z 2600/00, s preferencí varianty vedení tramva-
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zpravodajství
• Zoptimalizujeme způsob využívání majetku MČ, nechceme se jej ale
neopodstatněně zbavovat.
• Zprovozníme dlouhodobě nevyužívané garáže „Flora“ na Vinohradské
ulici a prověříme potenciál dalších nevyužitých prostor.
• Zahájíme jednání a nabídneme pozemky pod stávajícími garážemi
v Bukové/Květinkové – současným uživatelům garáží.
Investice
• Postavíme novou školku v Bukové ulici.
• Příprava nových projektů bude probíhat s ohledem na možnosti rozpočtu, dotační příležitosti a podporou klíčových oblastí.
• Do rozhodování o zásadních projektech zapojíme veřejnost. Spustíme
web, na kterém bude přehledně informována o všech plánovaných
investicích.
• Výrazně zlepšíme čerpání evropských fondů a spoluﬁnancování
Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem pro místní rozvoj.
• Dokončíme rekonstrukci Vinohradské polikliniky.
• Budeme pokračovat v rekonstrukcích a modernizaci škol a školek zřízených MČ.
• Ve spolupráci s hlavním městem zmodernizujeme Sportovní a rekreační areál Pražačka.
Finance MČ Praha 3
• Hlavními prioritami jsou vyrovnaný rozpočet a optimalizace provozních
nákladů městské části.
• Vytvoříme ﬁnanční rezervy ze současných příjmů z privatizace bytového fondu. Zaměříme se na nevyužitý potenciál příjmů do obecní pokladny.
• Připravíme a prosadíme vyrovnanou rozpočtovou strategii 2025.
• Zavedeme transparentní veřejné elektronické aukce pro prodej nepotřebného městského majetku.
• Získáme víc peněz z jiných zdrojů než rozpočtu Městské části Praha 3.
• Od Magistrátu HMP se pokusíme získat na účet Prahy 3 více peněz
na investice.
• Zjednodušíme a zpřístupníme informace o rozpočtu Městské části
Praha 3 tak, aby byly srozumitelné všem lidem.
• Chceme pokračovat a v případě zájmu ze strany občanů navýšit využití principu participativního přístupu k části rozpočtu.
Sociální záležitosti, zdravotnictví, drogová problematika, národnostní menšiny, rovné příležitosti a spolková činnost
• Uděláme audit současných sociálních služeb. Upřednostníme terénní
a ambulantní služby v přirozeném prostředí klienta.
• Zajistíme, aby sociální a návazné služby nebyly podﬁnancované a byly
ﬁnancovány předvídatelně.
• Zřídíme koordinátora péče pro lidi, kteří se starají doma o své nemocné příbuzné nebo osoby s handicapem, či o jiné osoby, které potřebují péči.
• Prověříme fungování zbývajících kasin, zda dodržují vyhlášku a etický
kodex, s cílem eliminovat negativní patologické jevy.
• Prověříme možnost navýšení počtu praktických lékařů pro děti a dorost v Praze 3.
• Budeme lépe komunikovat s národnostními menšinami.
• Budeme se aktivně stavět projevům nesnášenlivosti, xenofobie, nacionalismu a rasismu, šikaně, kyberšikaně apod. Zasadíme se o program pro předcházení rasismu na školách.
• Zajistíme, aby v době letních prázdnin fungoval dostatek služeb pro
předškolní i školní děti.
• Provedeme analýzu rovných příležitostí na ÚMČ Praha 3 a zavedeme
vhodná opatření pro zlepšení jejího fungování.
• Budeme pořádat pravidelné kulaté stoly ke komunitnímu plánování
sociálních služeb se zapojením významných subjektů komunitního života Prahy 3.
• Spustíme program podpory kaváren, barů a hospod, které nabídnou
své toalety k využití veřejnosti. Budeme zřizovat veřejné bezplatné toalety na území MČ.
• Zajistíme, aby na Praze 3 byla alespoň jedna lékárna s nepřetržitým
provozem.
Bytová politika
• Podnikneme kroky, aby volné byty v majetku MČ Praha 3 byly co
nejdříve využity.
• Byty ve vlastnictví MČ Praha 3 mají sloužit prioritně k zajištění bytových
potřeb.
• V rámci pravidel bytové politiky podpoříme při přidělování bytů potřebné skupiny ohrožené na trhu s bydlením (senioři, rodiny s dětmi, osoby
ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením).
Poskytneme za zvýhodněných podmínek byty profesním skupinám,
které potřebujeme získat pro Prahu 3, po dobu výkonu jejich služby.
• Založíme program „bydlení především“ (rapid re-housing pro Prahu 3),
jehož primárním cílem je zajistit stálé bydlení pro rodiny s dětmi bez
domova, kteří jsou občané Prahy 3.
• Budeme usilovat o to, aby na Praze 3 bylo nabízeno krátkodobé pronájmy bytových prostor pouze s platným živnostenským oprávněním
a kolaudací k poskytování ubytovacích služeb.
Doprava
• S hlavním městem Prahou budeme spolupracovat na rekonstrukcích
a zklidnění ulic Koněvova, Vinohradská, Seifertova a Táboritská, Jičínská a Jana Želivského.
• Iniciujeme proměnu Olšanské ulice a jejího okolí – zpracování koncepční studie, vč. řešení nového pěšího propojení podél jižní stěny
Olšanských hřbitovů.
• Podpoříme zahájení provozu nového autobusového spojení dolního
Žižkova a Jiřího z Poděbrad.
• Budeme ve větší míře rekonstruovat rozbité chodníky.
• Zajistíme ﬁnancování akcí na pozemních komunikacích z rozpočtu Prahy 3 s cílem zvýšit bezpečnost chodců alespoň ve srovnatelném objemu jako v minulých letech. Budeme doplňovat chybějící přechody.
• Budeme prosazovat lepší podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu.
Opírat se budeme o platný cyklogenerel HMP. Dokončíme zejména
rekonstrukci pěší a cyklistické trasy A25 mezi Vítkovem a osadami
na Balkáně.
• Prověříme snížení rychlosti ve vytipovaných rezidenčních zónách.
• Rekonstrukcí stávajících garážových objektů v majetku MČ Praha 3
navýšíme počet parkovacích míst.
• Tam, kde to lze, upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zlepšení efektivity využití prostoru pro parkování, např. snížíme kovové zábrany, které blokují otevírání dveří.
• Budeme dbát na dodržování pravidel parkovacích zón.
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• Zajistíme instalaci dalších stojanů na kola a koloběžky. Podporujeme
zapojení Prahy 3 do systémů sdílení aut, kol a koloběžek.
• Na přechodech pro chodce budeme usilovat o zvýšení četnosti a délky signálu zelené. Prosadíme noční vypnutí semaforů.
• Budeme omezovat vizuální smog.
Kultura
• MČ Praha 3 bude přehledně informovat o všech kulturních akcích
na Praze 3. Zlepšíme propagaci všech kulturních akci v Praze 3.
• Praha 3 se bude aktivně podílet, společně s hl. městem a ministerstvem kultury, na tvorbě koncepci mezinárodního kulturního a společenského centra na NNŽ. Pokusíme se do té doby zajistit letní kulturní provoz na NNŽ.
• Budeme aktivně podporovat lokální zájmové spolky s konkrétním programem, které usilují o udržování české kultury, celopražských a lokálních tradic Prahy 3.
• Zasadíme se o oživení kulturních a společenských aktivit kulturních
příspěvkových organizací Městské části Praha tak aby oslovily širší
spektrum obyvatel jak z hlediska věku, tak zájmu.
• Pro rozvoj kultury na městské části navážeme úzkou spolupráci
s uměleckými středními školami z Prahy 3.
• Budeme dbát o zachování jedinečného genia loci Žižkova a Vinohrad.
• Zasadíme se o včasné opravy kulturních památek v městském a veřejném vlastnictví. Budeme usilovat o citlivé opravy památek v soukromém vlastnictví.
• Budeme podporovat stabilní a předvídatelný systém kulturních grantů
a aktivně podporovat lokální zájmové spolky.
• Do kulturních a společenských akcí pořádaných MČ Praha 3 zapojíme
místní podnikatele, upustíme od bombastických a nákladných propagací městské části.
• Podpoříme živou kulturu na Praze 3 včetně kultury v ulicích a parcích
Prahy 3.
• Podpoříme instalace uměleckých děl (sochy, vodní prvky, plastiky
a drobné architektonické intervence) ve veřejném prostoru (parky, náměstí) ve spolupráci s hl. městem Prahou v rámci programu 2 %
na umění, a to na základě soutěží nebo výběrových řízení a jasně stanovenými podmínkami výběru uměleckých děl.
• Zachováme plochy pro legální grafﬁti.
Transparence a zapojení občanů
• Na základě žádosti kteréhokoli člena RMČ bude hlasování Rady
v konkrétním bodě uvedeno jmenovitě v zápise.
• Kromě výjimečných a odůvodněných případů budou jednání výborů
a komisí veřejná.
• Zpřehledníme rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur a zavedeme
transparentní účty.
• Data budou strukturovaná a rozhraní uživatelsky přívětivé, aby se v informacích snadno vyznal i laik. Zajistíme, aby zápisy a veškeré další
dokumenty generované radnicí byly strojově čitelné a dalo se v nich
fulltextově vyhledávat.
• Upravíme jednací řád zastupitelstva. Například upřednostníme interpelace občanů na jednání zastupitelstva, aby byly v pevný čas.
• Informace o uzavřených smlouvách budou dostupné v registru smluv
v zákonných lhůtách a v rozsahu zajišťujícím skutečnou informovanost,
ne pouhé smlouvy nebo objednávky odkazující na nezveřejněné přílohy.
• Zveřejníme seznam nemovitého majetku městské části a nově uzavřené nájemní smlouvy na nebytové prostory – viz např. majetková mapa
Prahy 6. Zveřejníme nabídky nájmů bytů i nebytových prostor na celopražském informačním portálu.
• Zavedeme systém projektového řízení. Občané se budou moci dozvědět, na čem radnice zrovna pracuje.
• Spustíme online petice, aby občané mohli snadno vyslat signál politikům.
• Aktualizujeme vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Snížíme limit pro zadávání bez výběrového řízení a člen rady nebude moci
zadat zakázku samostatně.
• Budeme dbát na vstřícné vyřizování žádostí o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb.
• Zveřejníme souhrn odměn plynoucích zastupitelům z MČ a městských
ﬁrem.
MČ Praha 3 v roli akcionáře
• Zajistíme, aby společnosti zveřejňovaly na svých webových stránkách
informace, aby bylo možné na první pohled pochopit, čím se zabývají
a jaký má daná činnost ekonomický význam.
• Zveřejníme veřejné zakázky, výběrová řízení na pracovní místa, informace o nabídkách pronájmů a prodeje majetku, informace o sponzoringu, CV členů orgánů, organizační strukturu apod.
• Přesuneme pod MČ některé činnosti, které by měla vykonávat MČ.
Předměty činnosti adekvátně upravíme i v zakladatelském právním
jednání společností.
• Zveřejníme závazná pravidla pro odměňování členů orgánů společností, zveřejníme smlouvy o výkonu funkce a budeme dbát na omezení souběhu funkcí tak, aby bylo zřejmé, že dotyčný bude skutečně
práci odvádět v požadované kvalitě.
• Společnosti budou povinny informovat vlastníka, resp. zastupitele,
o důležitých krocích při chodu společnosti. Do orgánů společností nominujeme osoby, které budou připraveny kladně vyřizovat žádosti
o informace ze strany zastupitelů nebo veřejnosti.
• Měnit zákl. listinu a stanovy bude možno jen se souhlasem zastupitelstva.
• Stanovy budou obsahovat jednoznačnou proklamaci, že společnosti
jsou povinným subjektem ve smyslu § 2 informačního zákona.
• Vyhlášení veřejné zakázky od určité hodnoty bude podmíněno oznámením dozorčí radě. V případě velmi vysokých hodnot zakázek by
o zadání měla být informována i valná hromada.
Zahraniční vztahy
• Nastartujeme mezinárodní výměny a načerpáme zkušenosti v zahraničí. Budeme kopírovat to, co jinde funguje.
• Zaměříme se na partnerství a výměny ve školství. Žáci i učitelé dostanou více možností vycestovat, naučit se jazyk, rozšířit si obzory a získat zkušenosti a znalosti i profesionální kontakty.
• Budeme hledat inspiraci pro optimalizaci úředních procesů. Abychom
zlepšili kvalitu a kulturu veřejné služby, umožníme i úředníkům nabrat
inspiraci a učit se veřejné službě v zahraničí.
• Budeme usilovat o přilákání investorů a talentu na Prahu 3, abychom
podpořili lokální ekonomiku.
• Zasadíme se o to, aby se Praha 3 stala skutečně kosmopolitní částí
Prahy. Díky vícejazyčným úředním procesům nebo třeba cedulím v uli-

cích by pro příchozí cizince mělo být snadné na Praze 3 žít a přispět
k rozvoji místní komunity a ekonomiky.
• Pro splnění našich cílů budeme vyhledávat nová partnerská města
a instituce a se stávajícími partnery hledat nové možnosti spolupráce.
Strategické plánování
• Připravíme nový strategický plán navazující na současný, který končí
v roce 2020.
• Smyslem strategického plánování je položit základy dlouhodobému
rozvoji městské části.
• Praha 3 bude mít politiku dlouhodobého rozvoje, která bude počítat
s veřejným i soukromým sektorem.
• Na dlouhodobé koncepci budeme hledat shodu napříč politickým
spektrem a zapojíme do její tvorby i veřejnost.
Informatika a web
• Ukážeme data veřejnosti. Přehled faktur a smluv, analýzy, které si MČ
nechává zpracovat, zveřejníme na portálu otevřených dat opendata.
praha.eu.
• Zabráníme závislosti na jednom dodavateli. IT městské části bude postaveno z co největší části na open source řešení. Budeme sdílet infrastrukturu a společně rozvíjet IT řešení s ostatními MČ i s HMP, čímž se
sníží náklady na IT služby.
• Úřad musí být přívětivý vůči lidem, uživatelsky přátelštější, rychlejší
a levnější. Provedeme redesign webových stránek na modernější
a přívětivější uživatelské rozhraní. Zavedeme jednotnou „zákaznickou“
linku a online podporu. Zrevidujeme pracovní dobu, aby odpovídala
reálným potřebám občanů.
• Zapojíme se do projektu Otevřená města.
• Zdigitalizujeme úřední procesy a odlehčíme občanům i úředníkům.
Zlepšíme způsob, jak se na úřad objednat, a umožníme vyřídit vše
na dálku, pokud to jen trochu půjde. V součinnosti s HMP sjednotíme
úřední úkony a platby do jednoho portálu.
• Zjednodušíme a zrychlíme proces získávání povolení pro zábory veřejných prostranství.
• Občan je „zákazníkem“ ÚMČ. Umožníme občanům ohodnotit služby
a přístup úředníka. Budeme tak moci maximalizovat spokojenost občanů se službami poskytovanými radnicí.
• Zaměříme se na zavedení a rozšíření Smart City technologií, jako například rozvíjení systému energetického managementu a úspor energie, sledování stavu dopravy, ovzduší, kvality vody, svozu odpadu,
úklidu veřejných prostor atd. Umístíme chytrá zařízení, která dávají
smysl.
• Budeme prosazovat otevřenost a sdílení dat, stejně tak jako veřejný
přístup k nim. Moderní město se pozná podle dobré funkčnosti v každém detailu, včetně propojenosti zařízení.
Školství a volný čas dětí a mládeže
• Chceme školy s moderním a inovativním vzděláváním a zahraničními
výměnnými programy. Děti by se měly učit jazyky a kriticky myslet již
od útlého věku. Zaměříme se na kvalitu výuky, protože školu dělají lidé.
• Podpoříme zahraniční studijní pobyty, aby každý deváťák mluvil plynně
cizím jazykem. Podpoříme školy v přístupu k celoživotnímu vzdělávání
pedagogů, a to i v zahraničí. Pokusíme se přilákat zahraniční učitele.
• V součinnosti s MHMP podpoříme platy zaměstnanců škol. Zvyšovat
platy nebudeme plošně, ale podle výkonnostních kritérií.
• Propojíme školy a mimoškolní aktivity, aby iniciativa dětí nad rámec
výuky byla brána jako součást vzdělávání.
• Budeme hledat prospěšné formy spolupráce škol s ﬁrmami, neziskovými organizacemi nebo univerzitami, např. při environmentální výuce
či při výuce programování. Navážeme na Místní akční plán I.
• Pomůžeme školám s administrativou, např. s EU fondy.
• Jsme proti diskriminaci na školách, a proto budeme podporovat vyrovnávací opatření v případě individuální potřeby dětí, zejména v případě oprávněné potřeby dítěte. Míra spoluúčasti rodičů a ﬁnanční
pomoc bude záviset na prokázané potřebě nebo talentu.
• Vypomůžeme školám s fundraisingem.
• Rozšíříme kapacity školek a dětských skupin a podpoříme zřizování dětských skupin. Provozní doba školek bude odpovídat potřebám rodičů.
• Zrevidujeme a zkvalitníme stravování ve školských zařízeních.
• Zredukujeme netříděný odpad ve školách na nulu.
Dotační politika
• Zveřejníme veškeré smlouvy o poskytnutí dotace. Provozní dotace
spolků, sportovních klubů a podobných organizací podmíníme
transparentností příjemců a zacílením na děti a mládež.
• Budeme zveřejňovat informace o současných i plánovaných dotačních programech např. formou dotačního kalendáře.
• Část rozpočtu poukážeme na participativní rozpočtování – o realizaci
projektů rozhodne veřejnost. I veřejnost bude moci navrhnout projekty.
• Veřejné peníze budou přerozdělovány transparentně podle předem
daných a srozumitelných pravidel. Přidělení či nepřidělení dotace bude
vždy zdůvodněno a zveřejněno.
• Přidělování dotací spolkům, sportovním klubům a podobným organizacím budeme koordinovat s Magistrátem hl. m. Prahy tak, aby byl zohledněn přesah a překryv se sousedícími městskými částmi (Praha 10,
Praha 2, Praha 9)
• Sjednotíme postup žádostí a získávání dotací tak, aby bylo jasné, kolik
který subjekt dostává od magistrátu a kolik od městských částí. Také
budeme evidovat podporu od městských ﬁrem.
Památky
• Zasadíme se o opravy chodníků a historické dlažby na ulicích.
• Podnikneme kroky k obnově historických pump v Chelčického ulici
a na Tachovského náměstí.
• Podpoříme obnovy památek bezúročnými půjčkami.
• Zajistíme ochranu a údržbu i moderního architektonického dědictví
v majetku Prahy 3.
Sport
• Ochráníme všechny sportovní areály před zástavbou v souladu
s územním plánem obce, resp. Metropolitním plánem.
• Otevřeme sportoviště širší veřejnosti. Podpoříme víceúčelové využití
sportovišť a vznik menších hřišť ve veřejném prostoru s důrazem
na podporu sportu bez tlaku na výkon.
• Podpoříme sportovní kluby a zájmové spolky s důrazem na práci
s mládeží.
• Podpoříme vznik venkovních hřišť pro všechny generace.
Úplné znění Koaliční smlouvy naleznete na https://1url.cz/UMwft
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Starosta Jiří Ptáček: „Mám 75 tisíc
zaměstnavatelů“
Zvolení starostou městské části Prahy 3 přivedlo devětatřicetiletého Jiřího Ptáčka (TOP 09/STAN)
do nové životní role politika na plný úvazek. Z podnikatele a majitele sowarové ﬁrmy se stal
zaměstnancem 75 tisíc obyvatel městské části. Netají se tím, že řadu věcí by chtěl dělat jinak.
Zaměřit se chce na problémy s parkováním, bydlením, ale také chce ohlídat rozpočet Prahy 3.
která nepřichází. Kvůli tomu očekávání se stejně dlouho zanedbávaly
malé úpravy a údržba a stávající
stav není dobrý. Kladu si za cíl nastartovat diskusi o tom, co by tam
mělo být a jak náměstí využívat. Je
to krásné náměstí, které je hojně využíváno, často ale i pro hlučné akce,
které generují zátěž pro místní obyvatele. Chci nalézt shodu mezi obyvateli Prahy 3 na tom, jak by náměstí mělo fungovat, na projektu
revitalizace, a zajistit na něj prostředky z magistrátu. Tohle místo si
to svým významem zaslouží.

Jaké jsou tedy vaše zkušenosti
s komunální politikou?
I když jsem nebyl nikdy zastupitelem ani politikem, v politice
na Praze 3 se angažuji průběžně asi
patnáct let, kdy jsem mimo jiné pracoval v některých komisích rady.
Díky těmto aktivitám jsem inicioval
například vznik Čisté trojky, která
se stará, aby v Praze 3 bylo čisto,
nebo Antigraﬃti program, díky němuž se na Trojce postupně zbavujeme posprejovaných zdí. Zasadil
jsem se o to, aby se Praha 3 zapojila
do registru smluv, již v době, kdy jí
to neukládal zákon. Často jsem ale
narážel na věci, u kterých jsem si říkal, že bych je dělal jinak, a to byla
moje motivace pro vstup do komunální politiky.
Před více než deseti lety jste založil informační zpravodaj Kauza 3.
Tato aktivita pramenila z vaší nespokojenosti, jak tehdy radnice
komunikovala s veřejností. Jak
byste rád komunikoval vy?
Jde o ochotu naslouchat lidem
a řídit se ohlasy, které veřejnost
dává. V minulosti se tu již nastartovaly určité participační prvky mezi
veřejností a radnicí. Rád bych
z těchto pozitivních střípků z minulosti vytvořil naprostý standard. Ať
je to příprava dokumentů, které radnice publikuje, nebo schopnost komunikovat ve formě, která je veřejnosti srozumitelná. Také Radniční
noviny by se měly proměnit v médium, které bude víc informační a plnit větší veřejnoprávní roli, zejména
jejich internetová verze.
Mezi problémy v dopravě občany
trápí parkování. Co s tím?
Pokud někdo říká, že má jednoduchý recept, jak vyřešit parkování
v Praze, tak nemá pravdu. Ale existuje řada dílčích kroků, které lze
udělat. Například využít stávajících
rezerv. Jednou z nich jsou podzemní garáže Flora na Vinohradské nevyužívané od roku 1998, kde je 150
míst. Což je škoda, zrovna v oblasti
Flory, která je spojena s jedním
z největších deﬁcitů parkovacích
míst. Konzultoval jsem to s odborníky a vím, že jsou opravitelné. To,
jaký zvolit postup, zda opravu ﬁnancovat z rozpočtu, zda se podaří
získat prostředky z hlavního města
nebo se je podaří pronajmout soukromému investorovi, to nechci
předbíhat. Ale pokud to necháme
ladem, je to ta nejhorší cesta.
S dopravou souvisí i opravy komunikací, které realizuje hlavní město. Husitská se konečně otevřela,

ale plánuje se oprava Vinohradské
a dalších. Stavba byla pro obyvatele i podnikatele utrpením.
Nezpochybňuji potřebu investičních akcí, ale je třeba minimalizovat
jejich dopady. A to tak, že se musí
stavět rychleji. Dominantním hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele nesmí být cena. Budeme tlačit
na magistrát, a věřím, že je prostor
k tomu, aby se stavby zrychlily. Úlohou Prahy 3 bude nabídnout pomoc
lidem, kteří v těchto oblastech bydlí. Aby jako v případě Husitské nezůstali například staří nebo invalidní lidé odříznutí od světa. Takové
případy musíme včas podchytit
i díky lepší informovanosti a komunikaci.
Chystáte se věnovat také zlepšení
stavu chodníků?
Opravy chodníků platí městská
část ze svého rozpočtu, přestože
chodníky patří hlavnímu městu. Jenže opravy probíhají prostřednictvím
Technické správy komunikací. Pokud vydáváme prostředky z našeho
rozpočtu, má to být rychlé a efektivní, což přes TSK není. Proto si plánujeme drobné opravy dělat sami,
systém bude pružnější a rychlejší.
V jaké ﬁnanční kondici je aktuálně
Praha 3?
Všechny ﬁnanční rezervy jsou již
vyčerpány. Se zdroji z probíhající
privatizace v rozpočtu počítáme, ale
jednou dojdou, a nás čekají další rekonstrukce. Praha 3 v minulosti příliš nečerpala externí zdroje, na investice používala peníze právě
z privatizace. V budoucnu proto budou dotace z magistrátu nezbytné.
Průběžné příjmy by městské části

mohla zajistit například rekonstrukce bytového fondu, který už chceme
dále neztenčovat.
Takže další výprodej obecního majetku neplánujete?
Již připravenou privatizaci dokončíme, pak se chystáme hlavně opravovat. V bytové oblasti má městská část
jeden velký dluh. Je tu bezmála 300
volných neobsazených obecních bytů
bez nájemníka, v domech, které jsou
ve vlastnictví obce nebo v privatizovaných domech. Ty chceme opravit tak,
aby se v nich dalo bydlet. Jednou
z cest je získat na opravy peníze z rozpočtu hlavního města, které má fond
na podporu bydlení.
Po minulém vedení radnice zůstaly některé nedokončené projekty. Jak naložíte třeba s plánem
výstavby Domu sociálních služeb
na Jarově?
Záměr
budeme
revidovat
ve smyslu potřebnosti a ekonomické realizovatelnosti, právě s ohledem na stávající rozpočtovou situaci. Nejde totiž jen o samotnou
stavbu, ale především o její provoz,
který může být ztrátový a přitom by
sloužil i lidem mimo Prahu 3. Městská část by neměla suplovat sociální
politiku hlavního města. Obecně
mohu říci, že jakákoliv výstavba,
která by měla zatěžovat rozpočet, se
bude přehodnocovat.
Naproti tomu minulé zastupitelstvo odmítlo revitalizaci náměstí
Jiřího z Poděbrad podle připraveného projektu, kterou bylo připraveno ﬁnancovat hlavní město.
Problémem je fakt, že se 20 let
čeká na jeho zásadní rekonstrukci,

Podle vedení městské policie chybí
v Praze 3 čtvrtina městských strážníků. Má to vliv na bezpečnost?
Podle veřejně dostupných statistik je Praha 3 i v rámci celé Prahy
jednou z nejbezpečnějších městských částí. Přesto je řada drobných
přestupků, ať je to problematika rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, graﬃti, kde by
měla preventivně působit městská
policie. Je třeba se zamyslet se nad
jejími prioritami. 90 % přestupků,
které v roce 2017 řešili strážníci, se
týkalo přestupků v dopravě. Zóny
již mají dohled zajištěný autem s kamerovým systémem, proto využívat
dále strážníky na to, aby hlídali dodržování modrých zón, je neefektivní mrhání lidským potenciálem.
I pro samotné strážníky je plnění rutinních úkolů demotivující. Byl
bych rád, aby se významně zaměřili

na prevenci. Chci je potkávat v noci
v problematických lokalitách.
Vašimi kolegy v radě a zastupitelstvu jsou lidé, kteří podobně jako
vy nemají s politikou větší zkušenosti. Nemáte z toho obavy?
Pokud si veřejnost zvolila tolik
nováčků v zastupitelstvu, očekává
zásadnější změnu. Devizou nové
party a velmi ambiciózní koalice je,
že jdou do práce s velkým nadšením. To bych jako starosta rád zúročil. Jsem si vědom toho, že se budeme z počátku potýkat s procesními
postupy, ale neobávám se, že by to
poznamenalo funkčnost úřadu. Navíc se tu potkávám s nadšenými
úředníky a zaměstnanci radnice,
kteří dělají práci dobře a rádi.
A jaký je osobně váš vztah k Praze 3?
Ptáčkovi zde žijí aktuálně pátou
generací. Můj pradědeček tu provozoval několik hospod, já s manželkou tu nyní vychováváme tři děti.
Můj vztah k Praze 3 proto není objektivní, ke každému rohu mám
vzpomínku, několikrát za život jsem
se stěhoval, vždy jen v rámci Prahy 3. Byl jsem jedním z vedoucích
skautského oddílu Lumturo, do kterého dnes chodí moje děti. Mám rád
rozmanitost Žižkova a Vinohrad,
mix mezi centrální čtvrtí a množstvím zeleně. Mám tu rád hlavně
lidi, protože je znám. 
Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Nové vedení Prahy 3 přezkoumá
investiční akce
Nově ustavená Rada městské části Praha 3 pozastavila a navrhla přezkoumat dvě veřejné zakázky v hodnotě téměř půl
miliardy korun, které byly schváleny po volbách do zastupitelstva předchozím vedením radnice v samotném závěru jeho
působení.
Jedná se o rekonstrukci objektu bývalé školy na Havlíčkově náměstí
a o stavební úpravy panelových domů v Blahoslavově a Roháčově ulici. Hlavním důvodem je především fakt, že rekonstrukce byly schváleny, aniž by byl schválen rozpočet radnice na rok 2019, a tím zajištěno
ﬁnanční krytí zakázek.
„Zdá se nám nepřijatelné, aby nyní již bývalá rada doslova pár dní
před koncem svého mandátu schvalovala takto velké zakázky, zejména když jde o investice v rozsahu téměř poloviny ročního rozpočtu
radnice. Proto jsme se uchýlili k tomuto kroku,“ vysvětluje starosta Jiří
Ptáček s tím, že jinak by mohl být ohrožen chod radnice jako takové.
Opravy panelových domů v ulicích Blahoslavova a Roháčova se tak
budou realizovat poté, co dojde k přezkoumání rozpočtu stavby. „Finanční prostředky na realizaci oprav panelových domů v Blahoslavově
a Roháčově ulici zajistíme a předpokládáme jejich zahrnutí do rozpočtu
městské části na rok 2019. Obyvatele těchto domů, kteří čekají na privatizaci, chceme ujistit, že Rada městské části má zájem o realizaci
rekonstrukce těchto domů,“ dodává radní pro ﬁnance Pavel Dobeš. 
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Náměstí Barikád se vrací k historickému
vzhledu
Revitalizace náměstí Barikád, jak ji
nechala městská část zhotovit podle
střídmého návrhu ateliéru Steiner
a Malíková krajinářští architekti, je
u konce.

P

rojekt vycházel z historické
podoby parku, jak je zanesen v katastrální mapě. Architekti pracovali hlavně se
zelení a na kultivaci povrchů, vše
probíhalo se souhlasem památkářů.
Přestože náměstí neprošlo radikální proměnou, vylepšení jsou patrná
na první pohled. „Přibylo pítko s pitnou vodou, a to je potřebné vzhledem
k teplotním rekordům, které panovaly
v létě. Máme tu nové dětské hřiště, což
bylo důvodem, proč se rekonstrukce trochu zdržela, protože se přidávalo na žádost místních lidí až do hotového projektu. Staré stromy nahradily nové, jsou tu
nové lavičky nebo stojany na kola,“ po-

pisuje změny zastupitel Jan Materna, který měl opravu náměstí v uplynulém volebním období ve své gesci.
Společně se starostou Jiřím Ptáčkem
náměstí slavnostně otevřeli veřejnosti. „Praha 3 má spoustu zelených ploch,
ale plochy obestavěné zástavbou jsou o to
cennější, proto jim věnujeme náležitou
péči,“ uvedl a poděkoval za realizaci svým předchůdcům. Náměstí se
v celé kráse vyloupne na jaře, až se
zazelenají všechny pobytové trávníky a vykvete množství trvalek. Za rekonstrukci, kterou lidé podle ohlasů
přijali pozitivně, městská část zaplatila 12 milionů korun. 
-red-

Hřiště v Luční ulici je po rekonstrukci
Na konci listopadu městská část
dokončila opravy víceúčelového
hřiště v ulici Křivá – Luční.
Původní povrch z umělé trávy byl
nahrazen sportovním polyuretano-

vým povrchem EPDM. Nové lajny
umožňují hřiště využívat na volejbal, basketbal, tenis i malý fotbal.
Rekonstrukce se týkala i oplocení
celého hřiště, které bylo obroušeno
a nově natřeno ochranným nátěrem.

Privatizace bytů
Dešťové vody z plochy celého hřiště
jsou nově svedeny do vsakovací
jámy. Téměř veškeré náklady na rekonstrukci pokryla investiční dotace
z rozpočtu hlavního města. 
-red-

Z oprávněných nájemců v domech schválených do prodeje
v rámci privatizace na zastupitelstvu v červnu a září podepsalo
k polovině listopadu smlouvu
o převodu vlastnictví jednotky
111 z celkového počtu 310 oprávněných osob.
Všem oprávněným nájemcům
jsou postupně společností BALENO real předávány závazné nabídky na koupi bytu spolu s vzorovou
kupní smlouvou. Na zasedání zastupitelstva, které by se mělo konat v prosinci, mají být připraveny
ke schválení další jednotky v domech Českobratrská 7, 9, 11, Rokycanova 18, Sabinova 8,10.
Ode dne doručení nabídky běží
kupujícím lhůta pro akceptaci na-

bídky 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 podepíše kupní smlouvu o převodu jednotky, poskytuje
městská část 20% slevu z ceny bytu.
Kupující mohou čerpat další slevu
ve výši 5 % nebo 10 % z ceny bytu,
pokud se zaváží, že jednotku neprodají třetí osobě po dobu 5 nebo 10
let. Slevu mohou kupující čerpat již
při uzavření kupní smlouvy. Slevu
však mohou čerpat i zpětně po uplynutí lhůty, a to na základě písemné žádosti doložené výpisem z listu
vlastnictví, kde budou stále uvedeni
jako vlastníci jednotky. 
-red-

Na Krejcárek legálně

Husitská konečně průjezdná
Do Husitské ulice se po 259 dnů
trvající rekonstrukci vrátil provoz v obou směrech. Kompletní
rekonstrukce 650 metrů dlouhého úseku mezi Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím trvala
od 12. března.
„Rekonstrukce Husitské pro nás
byla jednou z nejvýznamnějších staveb letošního roku, a to nejen dopadem na dopravu v hlavním městě,
ale i rozsahem a komplexností prací.
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Věřím, že obyvatelům Prahy 3 po jejím dokončení přineseme příjemnější a podstatně bezpečnější prostředí,“ uvedl generální ředitel TSK Petr
Smolka.
V rámci rekonstrukce se změnilo
uspořádání ulice. Důraz TSK kladla
na vyšší bezpečnost chodců – nové
přechody mají dělicí ostrůvek a nové
přisvětlení, upraveny jsou také zálivy zastávek autobusů. Součástí je i úprava stávajících křižovatek,
kompletního odvodnění komunikace

a instalace nového veřejného osvětlení. Pokud jde o parkování, nechala TSK vytvořit zálivy z žulové dlažby
se shodnou výškou v úrovni vozovky
a parkovací pruhy pro parkování rezidentů, abonentů a pro návštěvnická stání.
I po zprůjezdnění v okolí probíhají dokončovací práce, a to především dodláždění chodníků. S uvedením ulice do provozu také znovu platí
zóny placeného stání. 
-red-

Na soukromé pozemky na Krejcárku už se opět smí oﬁciálně vstupovat. Díky nové smlouvě o pronájmu,
na které se majitelé pozemku dohodli s městskou částí, zmizely cedule informující o zákazu vstupu
na soukromý pozemek. Pozemek je
opět přístupný veřejnosti i volnému
venčení psů.
Vstup na pozemek byl zakázán
od konce loňského roku, kdy majitelé pozemku z rodiny Stomeových
původní smlouvu s městskou částí
vypověděli. Důvodů k vypovězení
smlouvy bylo více. Mimo jiné i kampaň vedená proti rodině majitelů
v době, kdy se z iniciativy hlavního
města v návrhu metropolitního plánu objevily jejich pozemky jako za-

stavitelné, a neochota bývalého zastupitelstva s vlastníky pozemků
jednat. Městská část také podle staré smlouvy zajišťovala údržbu pozemků, z ﬁnančních důvodů ovšem
v omezeném rozsahu.
Na základě nové dohody majitelů a Prahy 3 má nyní údržbu pozemků na starosti majitelem vybraná odborná ﬁrma. Náklady pro
městskou část ale zůstávají stejné,
rozšířenou péči plánují majitelé
hradit vlastními prostředky. Kromě
běžné údržby se chystají prosekávat
nálety a podrosty. Cílem rozšíření
údržby je zpřístupnit i spodní část,
kam se lidé bojí chodit, protože se
tam neoprávněně táboří, rozdělávají se ohně a vzniká nepořádek. 
-red-

zpravodajství

Možná tlačím na pilu z jiné strany
V sobotu 10. listopadu zemřel novinář, komentátor, literát a disident Jan Petránek, od roku 1996
zapsán do Knihy cti Prahy 3. Bylo mu 86 let. V srpnu 1968 vysílal v Československém rozhlase,
později podepsal Chartu 77 a přispíval do samizdatových Lidových novin.

V

ynikající a respektovaný novinář Jan Petránek
(nar. 28. prosince 1931
v Praze) vyměnil za minulého režimu raději pero a psací stroj za roky v kotelně, než aby
zradil to, v co věřil. Skromný a nenápadný muž s bradkou bydlel již
od narození v jednom bytě na Praze 3 v Jičínské ulici. Vychodil Lupáčovku a krátce po vystudování Českoslovanské obchodní akademie
v Resslově ulici v roce 1951 nastoupil do Československého rozhlasu.
Už tehdy se specializoval na mezinárodní politiku, kosmonautiku
a strategii. Coby zahraniční korespondent působil v Indii, Pákistánu,
SSSR, Vietnamu a Číně. Vysílal i během okupace 21. srpna 1968 z ostřelované budovy Československého
rozhlasu. Ještě v létě 1969 reportoval přistání amerických kosmonautů
na Měsíci. Pro své proreformní vystupování v době začínající normalizace ale musel rozhlas opustit a živil
se jako topič. Ještě před listopadovou revolucí v roce 1989 začal psát
do samizdatových Lidových novin,
po legalizaci deníku se stal jeho redaktorem. Později se jako komentátor vrátil do rozhlasu.

Stal se signatářem Charty 77, kterou přeložil do angličtiny. K novinařině se po sametové revoluci vrátil.
Poté, co odmítl post ředitele Československého rozhlasu, nastoupil
do Lidových novin. V důchodu byl
od roku 1993, donedávna ale pracoval jako stálý spolupracovník zpravodajství České televize a interne-

tového portálu ČT24. Petránek byl
nejenom novinář, ale také textař
a básník. Jeho brilantní postřehy,
přehled a vtip obdivují dodnes čtenáři např. na Blogu ČT 24. „Mým
cílem je přijít k lidem a říct jim, co je
důležité,“ řekl Petránek. „Možná tlačím na pilu z jiné strany, než jste svědky z programů České televize a z rá-

dia,“ přiznal rozhlasový zpravodaj
v květnu 2015 během své přednášky
na veletrhu Svět knihy.
O svém vztahu k Žižkovu se vyznal krásně v pořadu Tandem svého
rozhlasového kolegy Jana Rosáka:
„No, tak mohu říct, že skutečně všech těch
osmdesát let bydlím na Žižkově ve stejném bytě. Byl jsem první dítě do nově
dostavovaného baráku, které bylo přineseno. Mám tam knihovnu po svém
tatínkovi, jeho starý pracovní stůl a obrovskou spoustu knih. Mně by se odtamtud nikdy nechtělo, ale kdyby to mělo
tak o dva pokoje víc, abych měl kam dát
knížky, aby návštěvníci o ně nezakopávali, protože já jako blázen, i když vím,
že už to třeba neučtu, kupuju dál a dál
a dál a kupodivu stačím to ještě učítat.“
Od roku 1969 byl členem skupiny Šanson – věc veřejná, kde pro
R. Pellara, M. Jíru, L. Hermanovou,
A. Havlíčkovou, J. Faltýnka, M. Balejovou, T. Duchkovou a F. Sychru
napsal řadu nádherných šansonových textů.
Přeložil dějiny Spojených států a Středního východu, napsal povídkové knihy Andělé a čerti a Pod
hvězdným šapitó.
Za svou práci obdržel mnohá ocenění: v roce 2011 Cenu Ferdinanda

Peroutky, za rok 2012 novinářskou
Čestnou cenu Opus Vitae od Nadace Českého literárního fondu,
podle organizátorů za ryzí novinařinu, obdivuhodný rozhled a životní
nezmarství.
Český rozhlas ho uvedl do své
Síně slávy, od posluchačů Českého rozhlasu i čtenářů Deníku získal
v roce 2013 hlasováním v sedmnáctém ročníku celostátní ankety cenu
Šarmantní osobnost roku. V roce
2015 převzal od prezidenta Miloše
Zemana medaili Za zásluhy o stát.
Karel Pacner napsal o životě Jana
Petránka knížku s názvem Lidé v mé
paměti.
Ač těžce nemocen, dokázal
se sobě vlastním vtipem hovořit
i o smrti. Ve výše zmíněném pořadu
Tandem Janu Rosákovi a posluchačům řekl: „Já myslím, až přijdu do pekla, takže mně tam Lucifer řekne: ‚Prosím
vás, ať nevotravuje, dejte mu internet
a ať si čte.‘ A já říkám, že až umřu, tak
fakt první rozhovor s takovými gaunery, jako byl Stalin a Hitler, hned pošlu
ve zvukové podobě pro Český rozhlas.“
Možná rozhovor nikdy nedorazí,
protože Jan Petránek není v pekle. 
Jan Dvořák

Pietní akt ke 100. výročí konce 1. světové války
a ke Dni veteránů
Víkend 10. a 11. listopadu byl
ve znamení vzpomínek.
V sobotu 10. pořádala MČ Praha 3
v parku u FK Viktoria Žižkov vzpomínkové odpoledne „Konec války,
jdeme domů…“.
Návštěvníci si mohli prohlédnout
dobové ležení rakousko-uherské armády, být svědky výcviku vojska, či
ochutnat menáž z polní kuchyně.

V neděli dopoledne se na Čestném
dvoře Národního památníku na Vítkově uskutečnil slavnostní nástup
u příležitosti Dne válečných veteránů. Této dnes již tradiční akce, která
se v České republice koná od roku
2001, se zúčastnili ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního
štábu AČR armádní generál Aleš
Opata, zástupci diplomatického sboru, významní představitelé státní

správy a samosprávy, církví, veteránských organizací a další čestní hosté.
V průběhu slavnostního ceremoniálu
byly položeny věnce k uctění památky válečných obětí.
Odpoledne pak následoval pietní
akt na Olšanských hřbitovech za přítomnosti zástupců radnice, armády
ČR, Čs. obce legionářské i klubů vojenské historie. 
-red-

Svatomartinské slavnosti na Jiřáku

Pietní akt na Olšanských hřbitovech

Foto Radko Šťastný

Dobré jídlo, víno a zábava. Svatého
Martina přišlo letos na náměstí Jiřího
z Poděbrad slavit nebývalé množství
lidí. Ochutnávali letošní mladé víno
od českých i moravských vinařů,
bavili se výtečnou hudbou v podání
cimbálové muziky Pernica, děti se
zabavily v keramických dílnách nebo
kovářské dílně. K tomu se snědlo
1800 porcí pečených hus z českých
chovů s knedlíkem a se zelím a dal-

ší husí pochoutky. Svatomartinské
slavnosti se na Jiřáku pod taktovkou městské části konaly již poosmé
a opět nechyběl ani svatý Martin
na bílém koni. Legendu o svatém
Martinu lidem připomněl farář kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Jan
Houkal, který lidem také udělil požehnání. 
-red-
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zpravodajství

V Café Martin k dobré kávě získáte i dobrý
pocit
„Káva, která pomáhá“ je první položkou na nápojovém lístku Café Martin v Lupáčově ulici.
Stojí sice o pár korun více, než ostatní kávy, ale je jenom na vás, zda je zaplatíte. Dostanete ji
v keramickém hrnečku, který vyrobili lidé v nedaleké chráněné dílně A MANO. A na šálku najdete
barevného logo symbolizující nataženou pomocnou ruku. A komu mají peníze pomoci?

C

afé Martin vzniklo na Žižkově jako jedno ze dvou
tréninkových
pracovišť
Centra Martin, které se
zabývá zapojením lidí s postižením
do běžného života. Je mimo jiné navazující organizací pro absolventy
Odborného učiliště pro žáky s více
vadami na Žižkově, kterým tak pomáhá s dalším vzděláváním, hledáním práce i smysluplným trávením
volného času.
Kavárna má otevřeno ve všední
dny od 11 do 19 hodin a ve třech směnách se tu v pracovní dny střídá 10 klientů se zdravotním postižením. „Naší
cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením. Snaží se zvládat úkoly od jednodušších po ty složitější, jako je samotná příprava kávy a její servírování zákazníkovi.
Musí se naučit, jaké jsou druhy kávy, jak
vypadá servis, v jakém hrnečku se podává
lungo nebo espresso, pokročilejší dovednost

je třeba příprava mléčné pěny pro cappuccino. Někteří se do této fáze dostanou, jiní
ne,“ říká vedoucí kavárny Jana Tesařová. V tréninkové kavárně mohou klienti pracovat maximálně dva roky, po
které si vytvářejí potřebné návyky, získávají dovednosti a zvykají si na povinnosti. „Po dvou letech se jim snažíme
pomoci s hledáním nového zaměstnání,“
vysvětluje Tesařová.
V prostorách, které jsou pronajaty od městské části, sídlí kavárna již
tři roky. Sociální podnikání v kavárenství je módní záležitostí, proto
o klienty není nouze. „Lidí, kteří se
k nám hlásí, je více, než můžeme přijmout, a tak postupujeme chronologicky
podle pořadníku,“ vysvětluje vedoucí.
Návštěvníci, kteří do kavárny zavítají, mohou pomoci nejen tím, že
si objednají kávu, čaj nebo některý
ze zákusků domácí výroby. Mohou
si zakoupit některý z keramických

Klienti v tréninkové kavárně

Vyšetřování skončilo, zapomeňte!
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Katka Maršálová

Aktuální informace o rekonstrukci sídla ÚSTR
v Siwiecově ulici v Praze

Idealistický architekt, v podání
Franca Nera, se v klasickém ﬁlmu
režiséra Damiana Damianiho „Vyšetřování skončilo, zapomeňte!“
postaví ve jménu vlastního přesvědčení proti rozsáhlému projektu, který podle něj ohrožuje místní
obyvatele, je křivě obviněn ze zločinu a zavřen do vězení.
Správně cítíte, že v titulku je nepřesnost, měl by znít asi Rekonstruování
skončilo, zapomeňte! Podobnost se
současným stavem budovy Ústavu
pro studium totalitních režimů
(ÚSTR) je čistě náhodná, ale řekneme-li, že rekonstrukce se zatím jaksi
nepovedla, že ji lze právem označit
jako poněkud zpackanou, asi nebudeme daleko od skutečnosti.
Nad stadionem Viktorky na Žižkově stojí torzo domu, kde sídlil
Ústav pro studium totalitních režimů. Budova ústavu byla v roce 1972
postavena jako dočasné sídlo Ústřední technické základny, pak se měla
zbourat. Její konstrukci tvoří železný
rámový systém, do něhož jsou zasazeny zdi a okna. Má velké energetické náklady. V létě se přehřívá, naopak
v zimě prý mají historici v pracovnách běžně i jedenáct stupňů Celsia
a musejí si přitápět přímotopy.
Je rozhodnuto ji rekonstruovat.
Po odstrojení budovy ale dělníci náhle
zmizeli. Ukázalo se, že podle projektové dokumentace nelze pokračovat.
Loni v létě začala oprava pláště
budovy ze 70. let, ve které od roku
2007 Ústav pro studium totalitních
režimů sídlí. Jak vedení ústavu zdů-

výrobků z chráněných dílen nebo
výrobky z pražírny kávy, sirupy,
marmelády, které vyrábí chráněná
dílna A MANO v jižních Čechách.
Stejnou možnost podpořit koupí
drobného dárku mají i v tréninkovém obchůdku na Koněvově 162,
který také nabízí výrobky z nejrůznějších chráněných dílen.
Útulné prostředí žižkovské kavárny má dvě oddělené části, prostory
lze proto využívat i pro různé dětské
oslavy, školení, ﬁremní akce. Z druhé části kavárny, kterou zdobí obraz
od maminky jednoho z klientů, je
v létě možnost využít posezení venku. Kavárna má dětský koutek, wiﬁ
připojení a zavítat na kávu můžete
i se čtyřnohým mazlíčkem. „Na všechny zákazníky se těšíme a lákáme je sem
i přes akce na Slevomatu, které se nám
osvědčily,“ říká Jana Tesařová. 

9. listopadu 2018 – V procesu rekonstrukce budovy ÚSTR v Siwiecově
ulici došlo k dalšímu posunu, o kterém informujeme v následujících odstavcích. Podrobnější informace o důvodech rekonstrukce a dosavadních
krocích najdete ve zprávě zveřejněné na webu Ústavu 22. srpna 2018.

Odstrojená budova Ústavu pro studium totalitních režimů

raznilo, byla budova v havarijním
stavu. Jenomže po odstrojení ÚSTR
náhle hovoří o tom, že nakonec
bude nutná úprava celé budovy
včetně zpevnění konstrukce či nových
protipožárních
opatření
a na ně musí ústav vysoutěžit nového dodavatele. „Zjednodušeně řečeno,
začal se realizovat projekt, o kterém se
ukázalo, že ho tak, jak byl naplánován,
realizovat nejde,“ konstatuje náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka.
Ekonomce ústavu se rekonstrukce nezamlouvala, ale vyhodili ji, jak
zaznělo v publicistickém pořadu
„Dům duchů“ České televize. Varování, že by chystaná rekonstrukce
budovy mohla dopadnout tak, jak

nakonec skončila – tedy odstrojeným skeletem, na kterém se nepracuje – však předem zaznělo. Bývalá
ekonomická ředitelka ÚSTR, Jaroslava Rákosníková, tvrdí, že se právě
toho obávala. Zjistila totiž, že projektová dokumentace vznikla již
v roce 2004. „Bylo jasné, že projektová
dokumentace z roku 2004 nemůže pojmout novou legislativu, normy a podobně,“ podotkla v pořadu. Vedení
ústavu s ní tak úplně nesouhlasí.
Kde je pravda a co se s budovou stane, ukáže budoucnost, ale jisté je, že
v plánovaném čase se badatelé
do svého sídla nevrátí. 
Jan Dvořák

Podoba celkové rekonstrukce
Na jaře 2018 se konalo výběrové řízení na autora architektonické studie, které bylo uzavřeno v na konci června 2018. Vítěz výběrového řízení
doc. Ing. arch. Radek Kolařík z ateliéru RKAW vypracoval a v říjnu 2018
odevzdal studii celkové rekonstrukce, která posuzuje různé varianty rekonstrukce budovy. Klíčovou přitom byla otázka, jak opravit stávající nosnou
ocelovou konstrukci tak, aby odpovídala současným normám. Studie došla k závěru, že oprava stávající konstrukce by byla z řady důvodů technicky na hraně proveditelnosti a zároveň by byla nákladnější než výměna
nosné konstrukce za novou, železobetonovou. Výměna skeletu znamená postavit značnou část budovy znovu, vzhledem k závažnosti situace
proto nechal Ústav vypracovat oponenturu výše zmíněné studie v podobě znaleckého posudku, jehož autorem je prof. Ing. arch. Petr Hájek. Závěry tohoto znaleckého posudku, dodaného na konci října 2018, se plně
ztotožňují se závěry studie a doporučují postupovat při rekonstrukci tím
způsobem, že se stávající nosná ocelová konstrukce nahradí novou železobetonovou konstrukcí. Tento navrhovaný postup jsme konzultovali s příslušným stavebním úřadem tak, aby byly naplněny všechny zákonné požadavky pro rekonstrukci. Tyto požadavky je Ústav schopen splnit.
Další vývoj
Smluvní vztah se stávajícím zhotovitelem stavby bude ukončen. Původní
zakázka je ukončena ve fázi demontáže opláštění a likvidace azbestu, což
jsou kroky, které by bylo nutné provést při každé podobě rekonstrukce.
Po převzetí staveniště zajistí Ústav zakrytí budovy tak, aby neohrožovala
své okolí. Zároveň bylo v návaznosti na provedenou studii vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projekčních prací. Jeho vítěz v příštím roce
vypracuje projekt, který bude podkladem pro stavební řízení a dále pro
výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Postup v tuto chvíli stále odpovídá harmonogramu celkové rekonstrukce, která by podle našich
předpokladů mohla být ukončena na konci roku 2021.
Ondřej Matějka, náměstek ředitele ÚSTR

zpravodajství

Školáci objevují svět díky virtuální realitě
Školáci na základní škole J. Seiferta se mohou zapojit
do nové mimoškolní aktivity, a tou je kroužek virtuální
reality.

N

aše škola dává jednoznačně
zelenou moderním technologiím. Ne nadarmo se právě
u nás před několika lety
v rámci žižkovských škol vybudovala polytechnická učebna, kterou rádi stále užíváme,“ říká ředitelka školy Marie Suchá.
Nicméně život, lidé i výuka se posouvají, totéž se rozhodlo udělat vedení
školy. Proto škola zakoupila virtuální
sestavy na platformě Windows mixed
reality. K tomu stačilo dokoupit vý-

konnější notebooky a žáci se mohou
přenést za hranice běžného života.
Za pomoci aplikace Google Earth objevují svět, cestují světovými metropolemi a jsou schopni doslova letět
po zeměkouli. „Možnost být během několika vteřin kdekoliv v denní i noční
dobu je neopakovatelným zážitkem. Největší využití je tedy pro přírodovědné
předměty, připravujeme ale další rozšíření,“ říká učitel Martin Kocman. Kroužek je v rámci zájmového vzdělávání

určen pro zájemce z řad žáků 2. stupně. „Zájem je veliký a kladné ohlasy ze
stran žáků i rodičů nás přesvědčily, že
jsme se vydali správným směrem. Fantazii se meze nekladou a těšíme se na další
zážitky,“ dodává. „Kroužek žáky velice
baví a krom zábavy jim přináší i nemalý
kus poznání. V brzké době začneme užívat
virtuální realitu i jako pomůcku v běžné
výuce,“ doplňuje ředitelka školy Suchá. 
-red-

Již 20 let společně bojujeme proti invazní klíněnce
jírovcové
Klíněnka jírovcová (Cameraria
ohridella) patří mezi hmyz, do řádu
motýlů. Je to drobný, okrově hnědý
motýlek délky cca 4 mm. Samička
klade na spodní stranu listu jírovce
maďalu vajíčka, z nichž se líhnou
larvy, které napadají strukturu listu
a vykousávají jeho vnitřní pletiva
(tzv. minují). V takto připraveném
prostoru se zakuklí a brzy líhnou.
V jednom roce vzniká několik generací, larvy poslední z nich přezimují
v opadaném listí. Minováním larvy
výrazně listy poškozují, a tím oslabují stromy. Klíněnka jírovcová je
v Evropě poměrně nově pozorovaným druhem. Poprvé byla zaznamenána v roce 1984 u Ochridského jezera (lake Ohrid – od něhož má své
latinské jméno – Cameraria ohridella)
a velice brzy se masově rozšířila
po Evropě směrem na severozápad.
Na území České republiky byla zjištěna r. 1993 na Valticku a r. 1998 výrazně poškodila pražské parky. Šetrným a jednoduchým způsobem boje
proti klíněnce jírovcové je pravidelný sběr spadaného listí. Hrabání listí je pro biodiverzitu obecně spíše na
škodu, v tomto případě je ale nutné.

Stromům také pomáhá vydatná zálivka a kypření půdy.
Nezisková organizace Ekocentrum Koniklec sídlící na pražském
Žižkově již od roku 1998 pomáhá jírovcům v boji proti klíněnce jírovcové. Zpočátku se jednalo především
o sběr spadaného listí dětským oddílem Koniklec ve vnitroblocích Prahy 3. Postupně se ale objem prací
zvětšoval a od roku 2000 je projekt
ochrany jírovců pravidelně ﬁnančně
zaštiťovaný MČ Praha 3. Na projektu se ﬁnančně podílí i Hlavní město
Praha, v minulých letech i MČ Praha 2. V roce 2002 se uskutečnilo mapování vnitrobloků, jehož aktualizace proběhla v letech 2010 až 2012.
Tyto plánky velmi zefektivňují práci
v terénu. Se sběrem listí pomáhají
brigádníci a od roku 2007 také ﬁremní dobrovolníci. Efektivitě sběru
listí pomáhá i MČ Praha 3 díky výrobě speciálních papírových pytlů
na listí napadené klíněnkou a jejich
následný odvoz do spalovny. Od
roku 2002 bylo k dnešnímu dni
shrabáno celkem 6 713 pytlů spadaného listí jírovců. Projekt letos ještě
pokračuje a plánuje se jeho pokračování i v letech příštích.

Projekt ochrany jírovců se zabývá
i osvětou a informováním veřejnosti
o problematice klíněnky jírovcové.
Ekocentrum Koniklec vydalo za ﬁnančního přispění MČ Prahy 3
v roce 2007 informační leták o klíněnce a v dalších dvou letech jej distribuovalo veřejnosti. O projektu
ochrany jírovců, o klíněnce jírovcové a o tom, jak na ní, se můžete dočíst na stránkách Ekocentra Koniklec (https://1url.cz/VMwfP) nebo
přímo na stránkách projektu, kde
naleznete i „klíněnkovou“ poradnu
(https://www.klinenka.cz/).
Díky
informační kampani je povědomí
o problematice klíněnky jírovcové
nejen na Praze 3 mnohem větší a veřejnost má sama zájem o zapojení
do projektu nebo o výdej pytlů na
listí na samosběr.
Díky dlouholeté spolupráci s MČ
Praha 3, informační kampani a nepřetržitému hrabání listí jsou jírovce
na Praze 3 silnější a vůči atakům klíněnky jírovcové odolnější. Zapojte se
i vy a zjistěte, jak můžete svému jírovci pomoci. Kontaktujte místopředsedkyni organizace Mgr. Terezu
Součkovou (e-mail: tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz). 

Žít normálně i přes handicap?
Od toho je tu Fosa
Pufpufpuf – pfpfpfpf. Leona miluje
úzkokolejku v horách, kde má její
rodina chalupu. Hlasitě a s prskáním mi názorně předvádí rozdíl
mezi zvukem parní lokomotivy
a ostatních napojených vagónů,
když zdolávají kopec, zatímco jim
Leona drží palce, aby se to i tentokrát podařilo.
Jedeme v tramvaji. Stojíme nad krásnými a žurnálově upravenými slečnami, které probírají dnešní nákupy.

dí, kterým z prostředků MHD se nejlépe dostanu tam, kam právě potřebuji. Pohledy kolemjdoucích mi
nevadí, protože mám fajn práci.
Takhle popsala jedno ze svých
pracovních odpolední naše kolegyně Anička, která ve společnosti Fosa,
v sociální službě Osobní asistence,
pracuje již několik let.
Někdo tuto pomoc potřebuje jen
při cestách, někdo ji využije při běžné péči o domácnost, jako je úklid,
vaření, pomáháme také s obléká-

Tereza Součková

Já a Leona, žena středních let, oblečená komplet do jasně žlutých barev,
které miluje. Pokračujeme rozhovorem o včerejším televizním pořadu,
který Leona vášnivě ráda sleduje.
Hovor krásných slečen pozvolna utichá – úměrně našemu většímu a většímu zaujetí nad poslední eskapádou hlavních postav. Kupodivu si
slečny prohlížejí daleko více mě než
mou klientku. Mávnu jim vesele na
pozdrav a následuji vystupující Leonu, která sice není v životě bez pomoci plně soběstačná, zato mi ale
dnes z vyhlídky u Pražského hradu
zase jistě ukáže nějaké zajímavosti,
o kterých já neměla ponětí. A až naše
asistence skončí, jako vždy mi pora-

ním, osobní hygienou a pohybem.
Cílem této služby je normální život
v normálním prostředí. Každý den
naši osobní asistenti pomohou dvěma desítkám lidí. Pro rok 2019 se
nám podařilo získat peníze na osobní asistenci pro dalších deset lidí
denně navíc. Chybí nám tedy už
„jen“ dostatek osobních asistentů.
A tak, pokud i vy máte v okolí někoho, kdo by rád pomáhal lidem,
jako je Leona, nebo tato práce zajímá přímo vás, dejte nám vědět. Těšíme se na všechny nové kolegyně
a kolegy. Vše o osobní asistenci
i o práci osobního asistenta ve Fose
najdete na www.fosaops.org. 
Lenka Šumanová
RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | PROSINEC 2018



inzerce / společenská rubrika

Praha 3 vítala nové občánky

Jubilejní svatby

13. 11. Ladislav a Jiřina Zimovi, 50 let – zlatá; Jaroslav a Blanka Hrdličkovi,
55 let – smaragdová; Milan a Marie Radostovi, 65 let – kamenná; Josef a Ludmila Šolcovi, 65 let – kamenná; Vladimír a Marie Vyskočilovi, 65 let – kamenná

Na vítání občánků dne 25. 10. 2018 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta

20. 11. Jaroslav a Marie Uhrovi, 60 let – diamantová; Jiří a Dagmar Skrčení,
55 let – smaragdová; Josef a Emílie Jacítovi, 50 let – zlatá; František a Jaroslava Veselí, 50 let – zlatá
Na vítání občánků dne 8. 11. 2018 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta

Poděkování Nové Trojce a OSPOD

0ČVWVNiþiVW3UDKD
YHVSROXSUiFLVětPVNRNDWROLFNRXIDUQRVWt
XNRVWHODVY3URNRSDYiVVUGHþQČ]YRX
QD

Děkujeme všem pracovnicím Nové Trojky za celoroční obětavou práci při vedení kroužků, volnočasových aktivit pro děti, letních příměstských táborů a odlehčovacích dnů pro pěstounské rodiny.
Poděkování patří i OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí) Praha 3, které všechny tyto akce
organizuje a zajišťuje. 
Za pěstounské rodiny Blanka Peštová

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa
Praha 3 Žižkov
V pondělí 24. 12. v 00.00 o slavnosti Narození Páně bude v kostele sv. Prokopa při půlnoční mši
provedeno slavné dílo od Jakuba Jana Ryby: Česká mše vánoční „Hej mistře“. Zpívat bude chrámový sbor od sv. Prokopa pod vedením sbormistra Oldřicha Smoly spolu s dalšími význačnými
sólisty. Srdečně vás zvu na oslavu vánočních svátků a též přeji mnoho radosti a Božího požehnání
do nového roku 2019. 
P. Vít Uher, farář
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České
vánoční 6.—28. prosince 2018
ozdoby

Městská část Praha 3
si vás dovoluje pozvat
na výstavu

ručně foukané skleněné vánoční ozdoby
od první republiky do současnosti
ze sbírky pana Robina Böhma a společnosti BPV-LENA

Galerie pod radnicí
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 —18:00
8:00 —16:00
8:00 —18:00
8:00 —16:00
8:00 —14:00
Vstup zdarma

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA

VYROB SI SVOU VÁNOČNÍ OZDOBU
po dobu trvání výstavy
každé pondělí 16:30 —18:00
a pátek 10:00 —12:30
(mimo 14., 24. a 28. 12. 2018)
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www.praha3.cz | www.vanocni-ozdoby.cz
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rozhovor

„Nový oltář v kostele Nejsvětějšího Srdce
Páně naváže na genialitu Jože Plečnika,“
říká farář Jan Houkal
Od roku 2015 je farářem Nejsvětějšího Srdce Páně kněz Jan Houkal, kterého Radniční noviny
zastihly zrovna v okamžiku, kdy byl přítomen u umístění nového oltáře v chrámu. Oltář má
podobu stlačené bílé polokoule a podle návrhu architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta
má připomínat nové srdce a zároveň navázat na odkaz Jože Plečnika. O novém „srdci“, poslání
faráře, ale i ateismu se před Vánocemi rozpovídal Jan Houkal zcela otevřeně.

”

Jak jsem mohl před chvíli vidět, farář má toho na starosti víc, než jen
vedení bohoslužby. Co všechno
patří k jeho povinnostem?
Farář, kněz, kterému je svěřena farnost, je v první řadě duchovním
správcem farnosti. Jeho primárním
úkolem je pomáhat lidem na cestě
k Pánu Bohu – konat bohoslužby,
vysluhovat ostatní svátosti (křest,
zpověď, svatbu a další), pohřbívat,
vyučovat náboženství, chodit za nemocnými a podobně. Prostě všechno, co patří k duchovnímu poslání
kněze. Vedle toho je farář statutárním zástupcem farnosti, což znamená starat se také o kostel, jeho provoz a o ﬁnancování farnosti. Pokud
je kostel takhle velký, jako ten náš,
zabere starání se o něj a o jeho provoz velmi mnoho času.
Zrovna se instaluje v kostele nový
oltář. Zdá se, že času už vůbec nemáte nazbyt.
Pochopitelně je nový oltář výsledkem týmové práce, a to především
autorů, architektů Josefa Pleskota
a Norberta Schmidta, dále kameníka a sochaře Petra Váni, pasíře Jaroslava Proška, jejich spolupracovníků. Pomáhají také dozorující
stavební technici a řada dalších,
včetně památkářů, kteří pomáhají
svou vstřícností. A pak je také dílem
dárců, kteří na oltář přispěli svým ﬁnančním darem a bez kterých by to
nešlo vůbec realizovat.
Je to náhoda nebo záměr, že oltář
byl svěcený den před začátkem adventu? Jak oslavíte advent v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně?
Skutečně to byl záměr a jsem rád, že
advent budeme slavit již s novým oltářem. Adventní čas je jedním z nejpůsobivějších v roce. Pokud se ptáte
na adventní koncerty, v plánu jsou
tři, a to 14. prosince, který pořádá
městská část Praha 3 a vystoupí zde
Musica Florea, další umělecké vystoupení pořádá nadační fond Karla
Hartiga. Další koncert v prosinci
bude konán na podporu hospicu
v Čerčanech. A pak to bude Rybova
Česká mše vánoční.
Odkud vzešel nápad, aby Plečnikův
chrám měl nový oltář?
Když jsem se roku 2015 stal zde farářem, jedna z prvních věcí, co jsem si
uvědomil, je určité provizorium oltáře „čelem k lidu“. Dosavadní pochá-

Kostel je
jedinečný. Není
to možná láska
na první pohled,
ale na druhý
ano a na třetí
obrovská.

zel z roku 1993 od architekta Tomáše
Černouška. Byl zhotoven v duchu
Druhého vatikánského koncilu, který
si přál, aby po starokřesťanském vzoru se oltář stal logickým i prostorovým středem bohoslužebného lidu.
Byl ale koncipován právě jako určité
provizorium, pokud se místo oltáře
osvědčí. To se osvědčilo. Protože se
znám dlouhá léta s architektem Josefem Pleskotem a zároveň vím, že
do geniality Plečnikovy tvorby může
zasáhnout zase jen genialita, přímo
jsem ho oslovil. On přizval ke spolupráci architekta Norberta Schmidta,
znalce liturgické architektury. Jsem
přesvědčen, že jejich oltář je velkým
přínosem pro náš kostel a bude sloužit svému účelu: i svou krásou pomáhat nám lidem na cestě k Bohu.
Jak se podle vás dvojice architektů
vypořádala s dědictvím Plečnika?
Výborně, o tom jsem zcela přesvědčen. A takto, doufám, přijme nový oltář i farnost a také odborná veřejnost.
Co symbolizuje nový oltář?
Tvar sám asi není přímo poselstvím,
spíše architektonickou kongenialitou. Protože kruh, už třeba jako stlačená elipsa, se v našem kostele vyskytuje mnohokrát. Proto je tvarem
jakási stlačená polokoule, právě s pohledem na další koule, čtverce a obdélníky. Nicméně kruh je tvar dokonalosti, zvlášť je-li do něj vkreslen
kříž, kvádr je zase charakteristickým
tvarem kamene, jenž symbolizuje

Boha a jeho pevnost. Oltářní kámen
se navíc jakoby vznáší nad podlahou,
čímž také ukazuje vzhůru, k Bohu.
Tím náš nový oltář krásně zapadá
do Plečnikova kostela. Sám Jože
Plečnik vytvořil svébytný typus sakrální architektury, který se na jednu
stranu inspiruje antickými starokřesťanskými tradicemi, na druhou stranu tvoří stavbu pro moderního člověka, jež odpovídá jeho potřebám
spirituality. A náš oltář z carrarského
mramoru je, věřím, také takový.
Co vás ještě dále fascinuje na kostele Nejsvětějšího Srdce Páně?
Kostel je jedinečný. Není to možná
láska na první pohled, ale na druhý
ano a na třetí obrovská. Obdivuji
na něm to, co Plečnik chtěl: aby to
byl především kostel, posvátný
prostor.
Měl jste možnost vidět ještě jiné
Plečnikovy stavby?
Bohužel zatím ne. Do Lublaně jsme
se chystali už v létě s mládeží, ale
rozbilo se nám auto. Kromě památek na Hradě jsem naživo žádné jiné
neviděl.
Jste autorem několika publikací,
určené dětem. Baví vás učení malých farníků?
Moc. Učení se věnuji mnoho hodin.
Učím různé věkové kategorie, zvlášť
důležitý je pak věk od 14 do 18 let,
tedy věk střední školy, kdy se nejvíce
láme v duších dítěte, jestli zůstanou

věrni Pánu Bohu, nebo ne. Co se
týká psaní, nemám na něj tolik času.
Knížky se jen snaží shrnout a možná
i trochu rozvinout to, co se snažím
při různých příležitostech učit.
Když vidím naplněný kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad, říkám si,
jestli jsme skutečně tak „ateistickým“ národem.
Je jiná situace v Praze a mimo ni. Nelze posuzovat návštěvnost kostela,
který je v centru, s návštěvou každého kostela u nás. Sem nechodí jen
farníci, ale i věřící z jiných částí Prahy. Chápeme-li ateismus ve vlastním
slova smyslu, tedy pokládáme-li
za něj úplné bezbožectví, čili naprostou negaci transcendence, tak takových militantních ateistů, domnívám
se, skutečně mnoho nenajdeme.
Na druhou stranu se bojím, že ale najdeme mnoho praktických ateistů,
kteří prostě žijí, jako by Boha nebylo.
K nim bohužel mohou patřit i ti, kteří se považují za křesťany, ale vůbec
s Pánem Bohem nemají žádný vztah.
A to je možná ještě horší.

Působíte zde od roku 2015. Nedělá
vám starosti, že jednou budete muset na příkaz biskupa opustit farnost, kde jste již zapustil kořeny?
Opravdu toto rozhodnutí není
na mě, ale na biskupovi. S tím se
musí počítat. Na druhou stranu
funkce faráře podle Kodexu je trvalá
a měla by být stabilní. Někdy se
zkrátka faráři stěhují – stane se, že
místo jim nesedne, nebo farář chce
sám na jiné místo, nebo umře. Samozřejmě, pokud nějaký farář je
na daném místě spokojen a farnost
s ním a jeho působení se zdá být
dobré, neměl by se asi zbytečně přesunovat na jiné místo. Tak to je
i v církevním právu.
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
nakonec na seznam UNESCO zapsán nebude. Mrzí vás to, nebo jste
si spíše oddychl?
Jak víte, takto rozhodl odborný orgán
UNESCO sám. Pro Slovince se otevřela možnost zapsat Lublaň jako urbanistický celek, tím náš kostel vypadl. Byla by to pro kostel sice čest
a i další forma ochrany, protože na památku UNESCO si jen tak někdo nedovolí. Přece jen ale pro nás by tím
vzniklo mnoho starostí. Kostel by musel být nutně otevřený pro turismus
a dnešní jeho forma posvátný prostor
přeci jen devalvuje. Prostor kostela,
bojím se, by tak stále více přestával
být posvátným prostorem. Proto jsem
vlastně rád, že to tak dopadlo. 
Text a foto: Martin Hošna

Není to výzva pro vás, zrovna na ně
více zacílit?
Ale to je právě to nejtěžší. Protože
s přesvědčeným ateistou můžeme začít diskutovat, zatímco s někým,
komu je to jedno, nelze diskutovat
o ničem. Vlažnost je nejhorší. O tom
mluví i Písmo: „Kéž bys byl studený,
nebo horký, ale když jsi vlažný, nesnesu
tě v ústech.“

Jan Houkal (nar. 1974) působí
v kostele Nejsvětějšího Srdce
Páně od roku 2015, předtím byl
farářem v Brandýse nad Labem.
Je autorem několika publikací,
jako Biřmování, Co se děje
v kostele?, ale i knížek určených
dětem O Radostníčcích nebo
První svaté přijímání.
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Nová vyhláška má zakázat alkohol
na většině náměstích a v parcích
Popíjení alkoholu na veřejnosti na území Prahy 3 reguluje vyhláška hlavního města Prahy. Ta
vymezuje místa, na kterých je to výslovně zakázáno. Připravovaná novela by měla počet takových
míst na Trojce rozšířit.

H

lavní město Praha se
chystá nahradit vyhlášku, která je z roku 2008.
Od té doby byla několikrát novelizována, naposledy před
pěti lety. Smyslem změny je konkretizovat místa, na kterých bude zakázáno popíjet alkohol. Zatímco nyní
obecně platí, že alkohol se v Praze
nesmí konzumovat u zastávek
MHD, na nádražích, na vltavských
ostrovech, v mnoha parcích, vnitroblocích domů, v blízkosti dětských hřišť anebo u obchodních center, připravovaná nová vyhláška má
zákaz deﬁnovat výhradně na konkrétních místech uvedených v příloze. Taková místa sice v příloze aktuálně platné vyhlášky jsou, ale
problematika se vyvíjí, a i Praha 3
potřebuje na aktuální stav reagovat.
Vyhláška z roku 2008 byla pro
hlavní město způsobem, jak řešit
problémy vznikající v souvislosti
s konzumací alkoholu na veřejně
přístupných místech, jak uvádí důvodová zpráva připravované vyhlášky. „Jde o prostranství, v nichž se zdržuje větší množství nepřizpůsobivých
občanů, kteří po požití alkoholu prostranství znečišťují, chovají se hlučně
a obtěžují ostatní občany i návštěvníky,“
popisuje materiál sloužící jako podklad k nové vyhlášce. Hlavní město
pracovalo na další novelizaci, během příprav se však ukázalo, že pouhá novelizace nepřinese zjednodušení, což bylo hlavním cílem. Nová
vyhláška je koncipována tak, že zákaz bude deﬁnován výhradně
na konkrétních místech v ní uvede-

Jedním z míst, kde se plánuje zákaz požívání alkoholu, bude i Komenského náměstí

ných. „Vymezení těchto míst předpokládáme ze strany jednotlivých městských
částí, neboť jejich deﬁnice budou odpovídat znalostem místní situace a mohou
být vybrány přesně takové lokality, kde
ke zneužívání alkoholu dochází, resp.
kde taková hrozba reálně existuje či je
zde přítomen chráněný zájem,“ píše se
v dopise adresovaném z magistrátu
městským částem. Tím je myšleno
okolí školek a škol, hřišť, sociálních
zařízení či pietních míst.
Městská část v minulosti deﬁnovala 17 veřejných prostranství, na
kterých zákaz platí. V případě, že
hlavní město novou vyhlášku schválí, zákaz by se měl na návrh bezpečnostního grémia rozšířit na 21 ná-

městí a ulic, do seznamu je také
zařazeno osm parků a dva vnitrobloky. Seznam schválený v říjnu Radou
Prahy 3 byl odeslán na magistrát,
kde aktuálně probíhá připomínkové
řízení, a požadavky městských částí
se vyhodnocují. Poté by měli vyhlášku schvalovat pražští radní a zastupitelstvo.
Zpřesněním jednotlivých lokalit
by měla vyhláška eliminovat především negativní důsledky požívání alkoholu na konkrétních místech.
Současně podle magistrátu nebude
s ohledem na místní znalost městských částí zakazovat obecným ustanovením pití alkoholu na místech,
kde ke zneužívání nedochází nebo

Anketa Je správné, že se speciﬁkují místa, na kterých

nelze veřejně požívat alkohol?
V Radě městské části
Praha 3 jsem dne 3.
10.2018 hlasoval pro
návrh změny vyhlášky
z roku 2008, ale
v žádném případě
bych nesouhlasil
s celoplošným zákazem používání
alkoholických nápojů na všech
veřejných prostranstvích Prahy 3. I tak
se mi zdá počet míst zákazu vysoký
a je na nás, na novém vedení Prahy 3,
problematická místa v Praze 3 nechat
upravit tak, aby nedělala ostudu Praze
3, ale byla příjemným místem odpočinku. Nechtěl bych, aby se vrátila doba
před rokem 1989, kdy stát a národní
výbory se snažily regulovat vše a např.
„Veřejná bezpečnost“ chytala mladé
muže s dlouhými vlasy a nechávala je
bez jejich svolení ostříhat.

Vyhláška zavádí
plošné opatření, které
má být údajně
namířeno na bezdomovce, ale působí
podobně jako
chemoterapie
– nemíří pouze na zdroj problému, ale
bude mít spoustu vedlejších účinků.
Bude městská policie pokutovat
skupinku studentů s lahví vína v parku
na Vítkově nebo návštěvníky jdoucí ze
stadionu Viktorky s kelímkem nedopitého piva? Pokud ano, považoval bych
to za dost nešťastné řešení. Zákaz
konzumace alkoholu na veřejnosti je
možná opodstatněný na místech, jako
jsou prostranství před základními
a mateřskými školami, památkami
nebo úřady, ale ne jako nástroj
na represi bezdomovců.

Speciﬁkace míst, kde
nelze veřejně požívat
alkohol, byla určena
na bezpečnostním
gremiu starosty
předchozí koalice,
což není orgán, kde
má podobný dokument vznikat. Pití
alkoholu na ulici není plošný bezpečnostní problém Prahy 3. Omezení má
smysl jako ochrana významných
pietních míst před nepořádkem
a hlukem, nesmí se stát nástrojem
represe. Tehdejší radnice v čele
s Alexanderem Bellu razila represivní
přístup především vůči lidem bez
domova, nikoliv přístup pomoci,
podpory a začleňování do společnosti.
Alkohol sloužil pouze jako záminka.
Vyháněním lidí z ulic se problém skryje,
ale nevyřeší.

Tomáš Mikeska (TOP 09/STAN),
místostarosta

Jiří Svrček (Piráti),
radní

Martina Chmelová (Zelení),
koaliční zastupitelka
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kde může být taková konzumace
vnímána i pozitivně, například
na místech využívaných pro pořádání pikniků.
V Praze 3 k většině náměstí, které
vyjmenovává nyní platná vyhláška,
přibude například Komenského
a Tachovské náměstí, nám. W. Churchilla před VŠE, park před stadionem Viktorky Žižkov, park Pod
Krejcárkem, ale i taková konkrétní
místa, jako jsou například přístupové schody a prostranství před supermarketem Albert v Koněvově ulici,
nebo schody z Táboritské do Chelčického ulice. „Od poslední novelizace
vyhlášky v Praze 3 narostl počet míst,
kde byly s popíjením alkoholu na veřejnosti problémy a která bylo nutné dát
do vyhlášky. Jako problémová místa vnímáme například park před Viktorkou,
parčík Na Ohradě nebo U Kněžské louky,“ říká vedoucí oddělení krizového
řízení radnice Milan Jančálek.
Na dodržování vyhlášky dohlíží
městská policie. „Na tuto problematiku se strážníci zaměřují opakovaně, protože naší prioritou je hlídat veřejný pořádek a zamezit pouliční kriminalitě,“
vysvětluje ředitel Městské policie
Praha 3 Dušan Machoň. Od začátku
tohoto roku strážníci zaznamenali
v souvislosti s porušením vyhlášky
zákazu popíjení alkoholu na veřejnosti 300 přestupků. Jde o vysoké
číslo, a to i s ohledem na to, že městská policie se dlouhodobě potýká
s nedostatkem strážníků. Aktuálně
jich chybí téměř čtvrtina. Způsob řešení přestupku závisí na správním
uvážení konkrétního strážníka, který by měl přihlédnout ke všem okolnostem situace. Přestože pokuta
za porušení vyhlášky může být až 10

tisíc korun, upozorňuje Dušan Machoň zejména na komplikované vymáhání práva. „V převážné míře se protiprávního jednání dopouštějí osoby bez
přístřeší. Jsou místa, kde se tyto osoby
zdržují opakovaně a opakovaně pod vlivem alkoholu dochází k narušování veřejného pořádku,“ uvádí Dušan Machoň. Z pohledu městské policie
považuje aktuální vymezení zákazu
dostatečné. „Až praxe ukáže, zda se
problémy vlivem zákazu nepřemístí jinam,“ dodává. Podle zákona mohou
strážníci řešit přestupek uložením
pokuty nebo jej oznámit správnímu
orgánu. „Vymahatelnost práva je bohužel minimální. Smysl vyhlášky vidím
v tom, že strážníci mají v ruce nástroj,
jak proti lidem narušujícím veřejný pořádek pod vlivem alkoholu postupovat,“
vysvětluje.
Stávající platná vyhláška neomezuje akce, kde je naopak alkohol tolerován, jako jsou pivní slavnosti,
posvícení nebo vinobraní. Zákaz se
též nevztahuje na prostory u stánků
s občerstvením na trzích, kde je povolen prodej alkoholu ani na restaurační zahrádky. Od zákazu jsou
osvobozeny prostory, kde se koná
akce pořádaná, spolupořádaná nebo
povolená hlavním městem Prahou
nebo městskou částí, na jejímž území se akce koná – např. vinobraní,
posvícení, silvestrovské a novoroční
oslavy. V návrhu nové vyhlášky se
tato problematika neřeší. Zástupci
magistrátu nicméně připouštějí, že
je možné, že se na základě připomínek městských částí některé tyto
obecné formulace v nové vyhlášce
znovu objeví. 
Katka Maršálová

Kde je zakázáno pití alkoholu
na veřejnosti?
Náměstí a ulice:
Basilejské, Biskupcova (úsek J. Želivského – Na Vápence), Havlíčkovo, Hollarovo, Komenského, Kostnické, Barikád, J. z Lobkovic, J. z Poděbrad, Prokopovo, Sladkovského, Škroupovo, Tachovské, Trocnovská (pod žel. mostem), Vinohradská (kolem
hřbitovů), nám. W. Churchilla, Žižkovo, prostranství před supermarketem Albert na Koněvově, cyklostezka (Příběnická –
Novovysočanská), schody Táboritská – Chelčického, pravá
strana Táboritské u supermarketu po Jičínskou
Parky a zeleň:
před stadionem Viktorky, park Pod Krejcárkem, park Pražačka, U Kněžské louky, před ZŠ Jeseniova, park Olšanská
– Ke Kapslovně, zeleň Osiková ul., park na Vítkově vyjma piknikových míst, vnitroblok (Jeseniova, Táboritská, Roháčova, Blahoslavova), vnitroblok (Ondříčkova, Táboritská, Bořivojova, Kubelíkova).
*tučně vyznačené lokality mají být do vyhlášky zařazeny nově
Zastupitelské kluby Koalice pro Prahu 3 a ANO své příspěvky do uzávěrky nedodaly.
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Jiří Ptáček / TOP 09/STAN

Prvních 300 slov ve funkci
starosty
Vážení, v první řadě bych chtěl poděkovat
za důvěru. Jsem si dobře vědom, jaký je to
závazek. Kdo mě zná, tak ví, že jsem začal
podnikat už na střední škole. V podstatě lze
říci, že jsem bezmála dvacet let pracoval,
aniž bych nad sebou měl nějakého zaměstnavatele. Dneškem se to v mém životě
mění. Od nynějška mám zaměstnavatelů
rovnou 75 000. Využiji tuto příležitost
a stručně se pokusím vyjádřit, co se mi dnes
honí hlavou. V podstatě to jsou tři body.
Za prvé, Zastupitelstvo Prahy 3 citelně omládlo. Nemyslím tím
pouze věkový průměr, ale poukazuji na fakt, že zde nikdy nebylo tolik
nových lidí. Z počátku budeme bojovat se zvyklostmi jednacího řádu
a procesními postupy. Nicméně v následující čtyři roky věřím. Je zde
hodně lidí, kteří si nenesou zátěž historických mezistranických půtek,
je z nich cítit nadšení a mají velkou chuť pracovat. To je obrovská deviza a musíme ji zúročit.
Za druhé, rád bych nabídl ruku všem, kteří s velkým nasazením
absolvovali volební kampaň, do zastupitelstva se dostali, ale nejsou
spokojeni s podobou dnešní koalice. Čeká nás řada rozhodnutí, která přesáhnou toto volební období. Je mi jasné, že budete tvrdou opozicí, budete nás kontrolovat a třeba i právem kritizovat. Ale u těch
dlouhodobých vizí buďme prosím konstruktivní. Hledejme shodu napříč stranami. Zdaleka ne ve všem se programově míjíme. Takže tady
deklaruji svoji otevřenost k takové formě spolupráce, která i z opozičních lavic umožní prosazovat volební program.
A nakonec za třetí, rád bych vyslovil jedno přání. V minulém i předminulém volebním období se nepodařilo dovládnout čtyři roky bez personálního zemětřesení. Rád bych, aby to tentokrát klaplo. Ty čtyři roky
nejsou tak dlouhá doba na to, aby se v jejich průběhu vyplatilo dělat
rošádu. Pro to udělám maximum. Držte nám palce. Díky moc. 

Štěpán Štrébl / Piráti

Do koalice vkládáme mnoho
nadějí
Piráti se před pár dny stali součástí vládnoucí koalice na Praze 3. Ustavující zasedání zastupitelstva trvalo 16 hodin (od 15h
do 7h ráno) a bylo suverénně nejdelší
v Praze. Diskuze je však pro demokracii
důležitá. Jednak umožnila opozici zeptat
se na skutečně každý aspekt a každý detail a nás jako úplné nováčky na radnici
poznat a prověřit, jednak umožnila nám
samotným si uvědomit i naše nedostatky
a zapracovat na nich.
Máme za to, že koalici na půdorysu TOP/STAN, Piráti a Zelení si
přála většina obyvatel Prahy 3. Měla by to být koalice, která bude
spolupracovat a nebude si dělat naschvály, nastaví novou politickou kulturu, otevře radnici po stránce transparence, zlepší její uživatelskou přívětivost, odstraní z ní „bafuňářské“ manýry a celkově ji
přiblíží lidem. Jako Piráti v ní vkládáme mnoho nadějí.
Příkladem přicházející změny budiž třeba to, že se nám podařilo
prosadit redukci počtu zástupců starosty v devítičlenné radě z pěti
na tři. V důsledku (nejen) tohoto opatření se výrazně sníží náklady
na politickou reprezentaci. Zároveň jsme získali od našich koaličních partnerů příslib, že přes 600 tisíc korun, které každý rok takto
ušetříme, budeme moci investovat do podpory zahraničních výměn
pro děti z našich základních škol. Naším základním pilířem bylo právě posílit dlouhodobě podﬁnancované školství a usnadnit výuku cizích jazyků, aby každý deváťák mluvil plynně. Je to ta jedna věc, co
nejvíce posune naše školství vpřed, a kterou můžeme jako městská
část ovlivnit. I takovéhle „drobné“ navíc budou mít znatelný efekt.
Vnímáme tedy, že poprvé po letech má MČ Praha 3 fungující
tým ve vedení, který spolupracuje. Uděláme maximum pro to, aby
to tak zůstalo i následující čtyři roky a abychom jako političtí nováčci nezklamali a všem očekáváním jsme dostáli. 

Ondřej Rut / Zelení a nezávislí

Výzvy pro další období
Zelení se po čtyřech letech vrací do vedení
radnice. Vracíme se s chutí pracovat a s vírou, že nově ustavená koalice bude znamenat pro Prahu 3 skutečnou změnu.
Naplňuje mě nadějí, že máme shodu
na tom, že Radniční noviny mají být pod
menším vlivem politiků. Že se má politikům
znemožnit, aby zadávali menší zakázky napřímo bez soutěže. Že městské slavnosti
jako např. Vinobraní mají být bez jednorázových plastů. Nebo na tom, že máme udělat
všechno pro to, aby rodiny s dětmi z ulice a z ubytoven dostaly možnost bydlet. Ani jedna z těchto věcí nebyla v minulosti samozřejmostí.
Na radnici mám nově na starosti bydlení, sociální politiku a dopravu. Můj kolega Matěj Michalk Žaloudek je uvolněným předsedou výboru pro územní rozvoj. V čele výboru je tak možná poprvé odborník – architekt a urbanista. Spolu s Tomášem Mikeskou (místostarostou pro
územní rozvoj) je čeká náročný úkol vytvoření koncepce výstavby
na nákladovém nádraží. Chceme vytvořit dobré podmínky pro výstavbu, která bude v souladu s potřebami stávajících obyvatel.
V dopravě nás brzy čeká rekonstrukce Vinohradské a druhá etapa
rekonstrukce Husitské/Koněvovy. Hlavní město začalo také připravovat rekonstrukce Seifertovy/Táboritské a Želivského. Praha 3 by měla
poskytnout podporu přípravě těchto akcí a vnést do jejich plánování
požadavky na dobré podmínky pro MHD, chodce, cyklisty a výsadbu
stromů. V sociální oblasti chceme zlepšit terénní služby a zajistit předvídatelné ﬁnancování poskytovatelům sociálních služeb.
Budu se snažit, aby radnice byla otevřená, jak jen to půjde. Jsem
k dispozici na tel. 608 766 603 a mailu rut.ondrej@praha3.cz.
PS: Ta dezinformační kampaň z poloviny listopadu, která chtěla vypadat, jakože je Zelených, opravdu není naše. Podali jsme trestní oznámení pro zásah do cizích práv, držte nám palce. 

Zastupitelské kluby Koalice pro Prahu 3 a ANO své příspěvky do uzávěrky nedodaly.
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VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ
(VOŠ A SUŠ VÁCLAVA
HOLLARA)
VÝSTAVA VĚNOVANÁ
ROZBITÍ
HOLLARKY
KERAKOUSKA-UHERSKA
100. VÝROČÍ VZNIKU
A VZNIKU SAMOSTATNÉ PRVNÍ
ČESKOSLOVENSKA
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Informační centrum, Milešovská 846/1, Praha 3
3/10/2018
3/1/2019
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V PRAZE, 1. 6. - 31: 9. 2018
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 LÉČITEL, PhDr. L. Kolářík, U Zásobní zahrady 8, Praha 3. Tibetskou metodou REIKI
pomohu u závažných, chronických i psychických onemocnění. Tel.: 722 092 647,
www.reiki-reiki.webnode.cz.
 Nabízím doučování angličtiny pro ZŠ a SŠ.
Magistra anglického jazyka, Certificate of
Proficiency in English. Tel.: 737 745 185.
 KURÝRNÍ SLUŽBY – Dovezeme po Praze,
ČR i do zahraničí dodávkou malé i velké zásilky, nákupy jednorázové i pravidelné. Tel.:
736 226 542, astor-autodoprava@email.cz.
 NOVÁ dobíjecí stanice elektromobilů
na Žižkově, Malešická 41, i LPG. Otevřeno
PO–PÁ 7–19 hod.
 SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ –
opravy karem, kotlů, wawek atd. REVIZE PLYNU + KULATÉ RAZÍTKO, pravidelné kontroly, tlakové zkoušky po odebrání plynoměru. TOMÁŠ ZIKL, tel.:
603 486 565 Praha 3.
 VODA – PLYN – TOPENÍ montáž a oprava
rozvodů plynu, vody, kanalizace a topení.
Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz,
tel.: 603 937 032.
 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální pomocník pro opravy, montáže, údržbu
a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.
 Malířské a lakýr. práce+úklid, levně kvalitně, p. Sus. Tel.: 603 505 927.

inzerce
 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.
 Vyklízíme a likvidujeme pozůstalosti –
rychle, kvalitně, ceny dohodou. Volejte
kdykoliv tel.: 608 884 148.
 VYKLÍZENÍ – ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoli. Rozumná cena – stěhování. 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 ván. ozdoby, řetězy, péřový stromek, lucerničky aj. Tel.: 603 410 736.
 Koupím lidový kroj. Tel.: 603 410 736.
 Grafik hledá prostor/kancelář do 20 m2
s nízkým nájmem. Tel.: 603 957 973.
 Koupím byt v Praze 3, přímo od majitele.
Tel.: 604 617 788.
 Pronajmu ihned garáž – dlouhodobě, samostatně uzamykatelnou v hromadných garážích za hotelem Olšanka. Tel.: 732 785 645.
 Pronajmu garážové stání Pod Parukářkou 2760/16, vjezd z ulice, 2200 Kč/měs.
Tel.: 603 421 701.

Chtěli byste pracovat v blízkosti svého bydliště?
Pak pro Vás v lokalitě – Žižkov, Vinohrady máme pozici:
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pracovník
pracovník
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Nabízíme pestrou práci. Budete pomáhat klientům s odesláním pošty, vyplácet
poukázky a důchody, vydávat zásilky. Usnadníte klientům život nabídkou služeb
partnerů České pošty nebo můžete potěšit doplňkovým zbožím.
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Proč

si
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vybrat
vybrat
vybrat
vybrat
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právě
právě
právě
právě
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nás?
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nás?
nás?
nás?

• Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí.
• Široká škála benefitů (zkrácenou pracovní dobu (ranní/odpolední), 5 týdnů
dovolené, stravenky, příspěvky na sportovní a kulturní akce a další).
• Pracovní smlouvu na dobu neurčitou.
• Možnost spolupráce formou DPČ/DPP.
Pavlína Drobná – specialista náboru
Pište: drobna.pavlina@cpost.cz
Volejte: 605 225 978
Ver. 01/2016

Klientsky pracovnik _Praha Žižkov Vinohrady_138x179.indd 1

32./$'1352'$9$Î

OD

20.11.2018 11:19:38

0ĲŁ(
Ð
(
7
<
1
1
(
1$Ģ(3
ENNY0!
P
E
Š
A
V
I
T
Ý
B
.1
3Ě,32-7(6(


23 000 KÏ DO 25 500 KÏ
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

OD

29 000 KÏ DO 31 000 KÏ + bonusy
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PENNY

Praha
Vinohradská
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KONTAKTUJTE NÁS:
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důležité informace/inzerce
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv
pro živnostníky a ﬁrmy! Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid stanovišť zajistí ﬁrma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., tel.: 296 339 909 nebo
926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383,
222 116 300 a 222 116 387 a na e-mailu: ave@ave.cz.
Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali,
vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 
místo

datum a čas

V Zahrádkách x Květinková

1.12.2018 09:00–13:00

Ambrožova x Malešická
Koněvova x V Jezerách
Soběslavská x Hollarovo náměstí
Tachovské náměstí
Na Vrcholu x V Domově
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Barikád
Kostnické náměstí x Blahníkova
Buková x Pod Lipami
Jeseniova 143
Přemyslovská x Orlická
Sudoměřská x Křišťanova
Křivá 15
Přemyslovská x Sudoměřská
U Rajské zahrady x Vlkova
V Zahrádkách x Květinková
Ambrožova x Malešická
Koněvova x V Jezerách
Soběslavská x Hollarovo náměstí
Kunešova x Za Žižkovskou vozovnou
Tachovské náměstí
Na Vrcholu x V Domově
nám. Jiřího z Lobkovic
nám. Barikád
Kostnické náměstí x Blahníkova
Buková x Pod Lipami
Jeseniova 143
Přemyslovská x Orlická
Sudoměřská x Křišťanova

1.12.2018 10:00–14:00
4.12.2018 13:00–17:00
4.12.2018 14:00–18:00
5.12.2018 13:00–17:00
5.12.2018 15:00–19:00
6.12.2018 15:00–19:00
8.12.2018 09:00–13:00
8.12.2018 10:00–14:00
11.12.2018 13:00–17:00
11.12.2018 14:00–18:00
12.12.2018 13:00–17:00
12.12.2018 15:00–19:00
13.12.2018 15:00–19:00
15.12.2018 09:00–13:00
15.12.2018 10:00–14:00
18.12.2018 13:00–17:00
18.12.2018 14:00–18:00
19.12.2018 13:00–17:00
19.12.2018 15:00–19:00
20.12.2018 15:00–19:00
22.12.2018 09:00–13:00
22.12.2018 10:00–14:00
25.12.2018 13:00–17:00
25.12.2018 14:00–18:00
26.12.2018 13:00–17:00
26.12.2018 15:00–19:00
27.12.2018 15:00–19:00
29.12.2018 09:00–13:00
29.12.2018 10:00–14:00

Svozové společnosti Pražské služby a AVE CZ jsou
připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu
Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s.
a vedlejším účastníkem svozová spol. AVE CZ zajistí
během vánočních svátků svoz směsného a tříděného
odpadu na území metropole.
Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2018 budou zajištěny
normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy
jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních
místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budeme ve dnech
17.–31. 12. 2018 provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.
Svoz směsného odpadu:

21.–31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných
programů
1. 1. 2019
svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících
dnech
2. 1.–6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:

21.–31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných
programů
17.–31. 12. 2018 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc),
jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2019
svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících
dnech
2. 1.–6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
Vánoční stromky do popelnice nepatří

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě,

že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner
na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní
a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního
stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich
přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat
po celý leden a únor.
Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně
odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil,
rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný
odpad, ale do sběrného dvora. 

Senioři České
republiky, z. s.
Základní organizace Praha 3 zve seniory Prahy 3
na výroční členskou schůzi, která se bude konat
dne 14. února 2019 od 14.00 hod. ve velkém sále
Střední školy stavební a zahradnické v ulici Učňovská 1, Praha 9 - budova dříve PSO na konečné
tram č. 1, 9, 11, zastávka Spojovací.
Všechny naše členy srdečně zveme a těšíme se
na osobní setkání, které bude spojeno s novými
informacemi.
Za všechny členy výboru
Mgr. Vladimíra Kalfusová
předsedkyně Základní organizace Praha 3

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

Četnost svozu tříděného odpadu se zvýší

9HGHQt~ĀHWQLFWYt

V poslední době dochází k nárůstu velkého nepořádku u míst separovaného
odpadu. Na radnici Prahy 3 se proto uskutečnilo jednání zástupců magistrátu,
svozové ﬁrmy AVE CZ a odboru ochrany životního prostředí Prahy 3, kteří se
pokusili najít cestu ke zlepšení. U 13 míst proto dojde k navýšení vývozu sebraných komodit. Jde o místa, kde dochází k častému ukládání odpadu mimo
sběrné kontejnery. Větší pozornost bude věnována také následnému úklidu.
Posádka vozu, který vyváží kontejnery, okolí sběrného místa neuklízí. Úklid
má na starosti obsluha úklidového vozu, která uklízí dané místo 1 – 2x denně.
O součinnost byla požádána také městská policie a bude také využit kamerový
systém. Stanovišť tříděného odpadu má Praha 3 celkem 126. U kontejnerů se
hromadí tašky s komunálním odpadem, nepotřebné věci z domácností, vyřazený nábytek a elektrospotřebiče. Na nepořádku se podílí často občané zneužívající tato místa jako sběrné dvory, dále lidé, kteří vyhazují obsah z kontejnerů
nebo podnikatelé dovážející svůj odpad v nočních hodinách. Živnostníkům,
kteří nemají své nádoby na tříděný odpad a využívají sběrná místa pro odkládání využitelných složek odpadů (papír, plast, sklo) hrozí od městské části pokuty. Přestupku se dopouští také občan, který u sběrných míst odloží jiný odpad, než ten, pro který jsou nádoby na sběrném místě určené. 
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KOUPÍME VÁŠ

ČINŽOVNÍ DŮM
I SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL

tel.: 603 247 875
e-mail: cinzovnidomy@volny.cz
JSME PŘÍMÍ ZÁJEMCI (nikoliv RK)
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Zima na Pražačce
Během zimního období se uzavírají některé části sportovního areálu Pražačka. Z venkovních sportovišť lze využívat fotbalové hřiště a atletický ovál.
Od listopadu se uzavřela hřiště na beachvolejbal, basketbal, volejbal, nošiml.indd 1
18.5.2016 11:57:20
ŶP\WtRNHQŶWHSRYiQtNREHUFĤDþDORXQČQt
hejbal a tenis. Sportoviště se znovu otevřou 1. dubna 2019. Fotbalové hřiště je
ŶRVWDWQt~NOLGRYpSUiFHGOHGRKRG\
možné si rezervovat po celý týden vždy od 16 hodin. Do té doby si plochu vyhrazuje areál pro školy a tréninky hráčů FK Viktoria Žižkov. Atletický ovál je
tel.: 606 894 544 ASTOR SERVIS
přístupný pro veřejnost zdarma v době otevírací doby areálu, tedy od 8 do
22 hodin. V provozu je krytý bazén, sauna a posilovna s tělocvičnou.
WZK:ΘWZKE:DzdpsWZ
Astor_servis_67x19.indd 1
20.11.2018 10:45:41
V listopadu se uzavřela i některá hřiště a parky, jako Rajská zahrada
WƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşƐůƵǎďǇƐŽƐŽďŶşŵƉƎşƐƚƵƉĞŵ
v Riegrových sadech, dopravní hřiště Jilmová a Teenage park Habrová
WZsE1^>hzͻ,zWKd<z
Z&/EEKsE1ͻ^dsE1jWZsz
na Jarově, které se otevřou opět na jaře. 

PŐEDVÁNOÿNÍ ÚKLIDOVÉ PRÁCE
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Kuchař – zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost
• směnný provoz
• nástup možný ihned.
Požadujeme:
• trestní bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• kladný vztah k seniorům a komunikativnost.
Beneﬁty:
• odpovídající mzdové ohodnocení,
• podnikové stravování
• po zkušební době osobní ohodnocení
• rehabilitace
• zvýhodněný mobilní tarif až pro šest mobilních čísel
• 5 týdnů dovolené.
Pomocný kuchař
• nástup možný ihned.
Požadujeme:
• trestní bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• kladný vztah k seniorům a komunikativnost.
Beneﬁty:
• odpovídající mzdové ohodnocení,
• podnikové stravování
• po zkušební době osobní ohodnocení
• rehabilitace
• zvýhodněný mobilní tarif až pro šest mobilních čísel
• 5 týdnů dovolené.
Brigáda do kuchyně
• nástup možný ihned.
Požadujeme:
• trestní bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• kladný vztah k seniorům a komunikativnost.
Beneﬁty:
• odpovídající mzdové ohodnocení,
• podnikové stravování
Kontakt:
patkova@domovpraha3.cz
telefon: 284 811 148, mobil: 770 171 527

ŬŽďǇůŬĂΛŵŬͲƌĞĂůĞƐƚĂƚĞ͘ĞƵ
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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
Vánoční prázdniny v Nové Trojce začínají
v pondělí 17. 12. 2018. Přejeme vám krásné
Vánoce a šťastný nový rok. Budeme se na vás
těšit ve čtvrtek 3. 1. 2019.
So 1. 12. 10.00 a 14.00 Mikuláš aneb Nebe,
peklo, ráj. (Během akce budou pořizovány reportážní fotograﬁe.)
Ne 2. 12. 11.00 a 15.00 Mikuláš aneb Nebe,
peklo, ráj. (Během akce budou pořizovány reportážní fotograﬁe.)
Pá 7. 12. 18.00 – So 8. 12. 9.30 Pyžámkový
večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti se postaráme my
Pá 14. 12. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek pro
pěstounské rodiny.
So 15. 12. 8.45–12.00 Vánoční sportovní dopoledne pro ženy - běžecká skupina
So 15. 12. 9.00–11.15 Vánoční sportovní dopoledne pro ženy - NEběžecká skupina
Individuální poradenství a mediace, podpůrné
skupiny
Čt 6. 12. 15–16 Dvojčata v rodině
Pá 7. 12. 9.30–11.30 Laktační poradna s Marikou Pithartovou, DiS.
Pá 14. 12. 9.30–11.30 Psychomotorický vývoj
s Mgr. Lenkou Arimiyawu
So 15. 12. 11–11.40 Výživová poradna pro děti
i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou
Krizová linka Nové Trojky
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci
či náhlé osobní krizi, můžete vždy od pátku
do neděle včetně kontaktovat naši konzultantku, vyškolenou pracovnici krizové linky 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 rezervace Jolana tel.: 603 416 724 nebo email.
Klub dobrovolníků Nové Trojky
Info Helena a Leona tel.: 222 589 404
St 19. 12. 18.30 Vánoční setkání - Společná
procházka Prahou
Kurzovní tipy
Přihlašování do kurzů, náhrady hodin, rezervace 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
3. 12. Výroba vánoční ozdoby - ta nejlepší vyhraje! (workshop)
4. 12. Zdobení Vánočního stromku - přijď nám
pomoct!
5. 12. Vánoční zvyky a tradice u nás a ve světě
(zjisti nové informace)
18. 12. Vánoční besídka
21. 12. Vánoční ﬁlm (promítání)
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.)
2. 12. ne (13–15) Vánoční zvyky ve světě
5. 12. (10–11), (16–17) nebo (17.30–18.30)
Mikulášská besídka
8. 12. so (10–14) Víkendový rodinný atletický kemp
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9. 12. ne (14–17.30) Uličníci v pražských
Uličkách - Nový svět
11. 12. út (16–17) Volná odpolední herna
s kreativním programem
18. 1. 2019 pá (14.30–18.30) Rodinné focení v RK Ulitka
Vánoční prázdniny v RK Ulitka: Dovolujeme
si upozornit, že od 22. 12. 2018 do 3. 1.
2019 se nebudou konat pravidelné kroužky
a kurzy. Přejeme vám krásné vánoční svátky a budeme se na vás opět těšit po prázdninách ve čtvrtek 4. 1. 2019.
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
1. 12. so 10–17 Zimní šifrovačka
2. 12. ne 16–19 Adventní neděle s Mikulášem - Vánočně laděné dílny, peklo s čerty a tanec s čerticí, nadílka od Mikuláše
a mnoho dalšího.
9. a 16. ne 14–16 Keramická dílna - Dóza,
první neděli modelujeme, druhou glazujeme. Je nutné přihlášení předem.
13. 12. čt 17–18 Vystoupení hudebních
kroužků Ulity – Děti z hudebních kroužků Ulity Vás zvou na své adventně laděné
představení.
Rodinná úniková hra „jeden den s malým
princem“
Každé pondělí a středa 16–19, Dům dětí
a mládeže Praha 3 – Ulita. Více informací
najdete na www.ulita a fcbstránce Únikovka
v Ulitě.
Nabídka na leden:
2. 1. st 8–17 Po Vánocích do Ulity – příměstský tábor
2. 1. 2019–6. 1. 2019 v 9.15 odjezd z Černého mostu, zimní výprava s lyžováním.
Pojeďte s námi na lyže do Janských Lázní.
12. 1. 2019 so 6–18 Na hory s Ulitou - jednodenní lyžování v areálu Šachty.
RC Paleček
Písecká 17, Praha 3
tel.: 775 103 100
www.rcpalecek.cz
Rodinné a komunitní centrum Paleček:
registruje do nového kurzového období LEDEN – BŘEZEN 2019
• 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 PROSINCI?
4. 12. Žena ve svém živlu - kruh pro ženy,
18–21
5. 12. Podpůrná skupina v počátcích mateřství, 13–15
8. 12. Příměstská sobota pro děti v pěstounské péči a děti v evidenci OSPOD
9. 12. Vánoční dílna pro rodiny s dětmi,
9–14
11. 12. Zkrocená poporodní deprese, 17–
19
12. 12. Podpůrná skupina pro ženy s batolaty, 10–12
12. 12. Podpůrná skupina Porod jinak,
13–15
12. 12. Africké zpěvy, 19–21
14. 12. Pohádky z vánočního kabátku,
16–16:45
19. 12. Podpůrná skupina v počátcích mateřství, 13–15
Od 22. 12. do 2. 1. 2019 je Paleček zavřený. Přejeme všem požehnané Vánoce
a klidný vstup do nového roku, těšíme se
na malé i velké od 3. 1. 2019
Paleček dále zdarma nebo za dotovanou
cenu nabízí:
•Psychoterapeutickou poradnu pro dospělé a děti
• Sociálně právní poradnu
• Logopedickou poradnu
• Poradnu empatického rodičovství
• Poradnu pro slaďování profesního a rodinného života
• Svépomocné podpůrné skupiny: Porod

jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batolaty; Jsem máma a mám své limity, Zkrocená poporodní deprese
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.
3. 12. začíná zápis do jarních kurzů pro seniory 2019.
6. 12. od 10.30 skupina Kontakt – seznámení, popovídání, účast zdarma.
18. 12. od 13.30 zveme na vánoční posezení.
Od 17. 12. je Klub pro běžné aktivity uzavřen, budou se konat jen nahlášené akce
nebo předem domluvená setkání. Běžná
otevírací doba pokračuje od 2. 1. 2019.
10. 1. 2019 od 13.00 Psychoterapeutická
skupina – hlavními tématy budou vztahy
v rodině, osamění, ztráta blízké osoby, sebedůvěra. Účast zdarma.
Od 14.1.2019 kurz Jak se stát Youtuberem
– naučíte se založit si proﬁl na Youtube, dát
tam video a upravovat ho, včetně střihu.
Přihlášky osobně či telefonem v otevíracím
čase Klubu.
Pracovníci Klubu REMEDIUM přejí pokojné
vánoční svátky a drobnou radost v každém
dni roku 2019! Těšíme se na vás.
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 následujících 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 konzultace (pro klienty předem objednané).
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 dluhové problematiky. Bližší informace najdete
na www.remedium.cz.
V období vánočních svátků a Nového roku
včetně termínů 27. 12. a 31. 12. 2018 bude
Občanská poradna REMEDIUM z provozních
důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení!

Komunitní centrum Žižkov
Koněvova 65a, Praha 3
Pondělí:
9–11 Terapeut. služby pro rodiny s dětmi
13.30–15.30 Otevřená hodina šití na strojích
14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá
záda
15–16 Jóga pro seniory
15.30–19.30 Promítání ﬁlmu s vánoční tématikou
17.30–19.30 Kurz šití na strojích 3. 12. a 17.
12.
17.30–19.30 Kurz vaření s panem Eichnerem 10. 12.
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
14–15.15 Kurz malování pro každého
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, svépomoc. skupiny
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 registrací
Všechny aktivity kromě nízkoprahových
kurzů češtiny jsou bezplatné a konají se při
účasti dvou a více účastníků. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií. Přehled aktivit
v je pravidelně aktualizován na facebooku
https://www.facebook.com/KCZizkov/.
V případě dotazů volejte na tel. 775 917 645.
V případě dotazů volejte na tel. 775 917 645.

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 –
máme otevřeny 4 skupiny, nově příchozí u nás rádi přivítáme, máme ještě pár
volných míst ve čtvrteční skupince od 10
do 11
– základy na PC pro úplné začátečníky
– zdravé cvičení s fyzioterapeutkou v Sokole
Na Balkáně (pravidelně každý pátek od 9)
– další aktivity – Tvořivá dílna – 12. 12. Vánoční svícen od 10 do 14
Kroužky pro děti na ZŠ JESENIOVA:
Tvoření hrou, Tanečky a Doučování pro děti
na 1.stupni
Pro pečující osoby:
– Poradenské a terapeutické konzultace

a poradenství (podpora psychické stability, řešení a prevence syndromu vyhoření
a další) – vše zdarma
Zájemci o naše aktivity přihlaste se u nás
telefonicky či emailem. Rádi Vás také přivítáme osobně v dopoledních hodinách v Alfa centru. Další informace také naleznete
na našich webových stránkách: www.alfahs.cz.
Nabídka pomoci a podpory pro pečující:
Pečujete dlouhodobě o někoho blízkého
a ztrácíte sílu, energii a motivaci? Terapeuti v ambulantní poradně Alfa Human Service poskytují pečujícím psychoterapeutické
služby a poradenství. Pomohou ambulantně všem, kteří si o pomoc dokáží říct. Služby jsou poskytovány v Alfa centru
a zároveň poradí také techniky „na doma“,
díky kterým se pečující naučí během chvíle
nabýt ztracenou rovnováhu. Chcete si „jen“
popovídat nebo očekáváte dlouhodobou
pomoc? Ozvěte se, společně najdeme tu
správnou cestu. Služby Alfa Human Service
pečujícím jsou nyní nově ﬁnancovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF
a z toho důvodu jsou tyto aktivity klientům
poskytovány bezplatně.

NPK Husita
Náměstí Barikád 1
Praha 3, 130 00
Otevírací doba:
Po–Čt 14:00–18:00 hod.
Prosinec: Já a Vánoce
3. 12. Výroba ozdob
3.–7. 12. Vánoční dárky a kde na ně brát?
10. 12. Výroba vánočních svícnů
10.–14. 12. Co pro mě znamenají vánoce?
13. 12. Filmový klub - ﬁlm na přání
17.–19. 12. Jaké máme tradice?
20. 12.–6. 1. Zavřeno
Během celého prosince bude probíhat výroba dárků pro nejbližší.

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

PROGRAM KC HUSITSKÁ SUTERÉN / PROSINEC 2018
KAŽDÉ PONDĚLÍ / 15.00 - 16.30 / KONVERZAČNÍ
ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM / rezervace & info: suteren@r-mosty.cz
FILMOVÉ ÚTERKY / 15.00 & 19.00
| SEVERSKÝ
| FILMOVÝ
NOVÉ
/
OZVĚNY
SEVERSKÉHO FILMOVÉHO PODZIMU
| KLUB
PROMÍTACÍ ČASY
/ podrobný program: 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
NEDĚLNÍ SWAP / 16. 12. / 10.00 - 14.00 / přines, co se ti nehodí / odnes si, co se ti líbí
4. 12. / 19.30 / DANIELA DRTINOVÁ HOSTEM JANA BÁRTY
/ 10 jubilejní host v cyklu Setkávání s osobnostmi veřejného života
10. 12. / 19.30 / AMOLAMÚSICA QUARTET / vánočně laděný hudební večer
12. 12. / 18.00 - 20.00 / VÁNOČNÍ WORKSHOP / výroba vánočních ozdob z ﬁlcu
/ pro všechny, kteří rádi tvoří / 5 - 99 let / rezervace: suteren@r-mosty.cz
28. 12. / 16.00 - 18.00 / ODPOLEDNE S TAJEMSTVÍM OSETIE
PO CELÝ MĚSÍC MŮŽETE ZHLÉDNOUT VÝSTAVU PETRA MALINY

TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

Projekt podpory učení
Od začátku školního roku mají žáci ZŠ Cimburkova možnost
navštěvovat učiliště s praktickou výukou. Po několika letech
se tak podařilo volně navázat na úspěšný projekt „Páté patro“.
Školáci díky projektu navštěvují vybrané obory na středních odborných učilištích a mají možnost si vyzkoušet v praxi, co studium daných oborů obnáší. Cílem projektu „Asistovaná podpora učení u sociálně znevýhodněných žáků“, který ﬁnancuje Praha 3, je umožnit
všem žákům úspěšně dokončit základní vzdělání a podpořit je při
výběru střední školy a dalším vzdělávání. „Součástí projektu je dále
doučování a příprava na vyučování pro žáky naší školy. Dva lektoři aktuálně pomáhají 13 žákům nejen s přípravou na vyučování a případně
s doplněním učiva, které zameškali, ale také připravují žáky 9. ročníků
k přijímacím zkouškám na střední školy,“ doplnila k projektu ředitelka
školy Irena Meisnerová. 
-red-
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4. 12. 2018 – 31. 1. 2019 Galerie Toyen si Vás v termínu od 4. 12. 2018 do 31. 1. 2019 dovoluje pozvat na výstavu -HGQRW\XPČOFĤYêWYDUQêFKY3UD]HSkupinová výstava výtvarQpKRVSRONXMHåYOHWRãQtPURFHRVODYLOOHWVYpH[LVWHQFH*DOHULH7R\HQ0LOHãRYVNi
3UDKD9VWXS='$50$
± 2GSURVLQFHDåGROHGQDEXGHY,QIRUPDþQtPFHQWUX3UDKDNYLGČQtXQLkátní äLåNRYVNêEHWOpPNWHUêVHMLåWUDGLþQČUR]URVWORGDOãtFKDUL]PDWLFNpSRVWDYLþN\SURVWUDQVWYtQHER
SUYRUHSXEOLNRYp¿JXUN\7HQWRåLåNRYVNêXQLNiWE\OY\UREHQVWXGHQW\683âSRGYHGHQtPY\XþXMtFtKR
SDQD5LFKDUGD3HãND
9Ä3OHþQLNRYČVDORQNX³MHVWiOHNYLGČQtMHGLQHþQiYêVWDYDWHPDWLFN\]DPČĜHQêFKSUDFt±NYêURþt]DORåHQtUHSXEOLN\±SRKOHGHPVWXGHQWĤ9\ããtRGERUQpãNRO\D6WĜHGQtXPČOHFNpãNRO\9iFODYD+ROODUD

4. prosince 

v 10 hodin | 9ODVWLYČGQiSURFKi]ND ±SURKOtGND3UDåVNpKR-H]XOiWND±VUD]YKRG
SĜHGNRVWHOHP3DQQ\0DULH9tWČ]QpY.DUPHOLWVNpXOLFL ]DVWiYNDWUDPYDMH+HOOLFKRYD 3URKOtGND
EXGH]DKUQRYDWNRVWHOPX]HXPVDNULVWLLDNU\SWX%H]YVWXSHQN\QHEXGHXPRåQČQYVWXS

DSURVLQFH
od 10 do 14 hodin

| 2PEXGVPDQSURVHQLRU\ ±SRVN\WXMHVHQLRUĤP3UDK\SRUDGHQVWYtYREODVWLE\GOHQt
 GĤFKRGĤVRFLiOQtFKD]GUDYRWQLFNêFKVOXåHEYROQRþDVRYêFKDNWLYLW]DMLãĢXMHEH]SODWQpSUiYQtSRUDGHQVWYtGRSURYRGSĜL~ĜHGQtFKMHGQiQtFKDSRPRFYWtåLYêFKåLYRWQtFKVLWXDFtFK

10. prosince

od 18 hodin | )LOPRYiSURMHNFH ±.RORQLH
od 18 hodin | äLåNRYVNpUR]KRYRU\V0DUWLQHP6HYHURX ±SĜLYtWiPHY]iFQpKRKRVWDOHJHQGiUQt

11. prosince

od 10 hodin | 9ODVWLYČGQiY\FKi]ND ±6DNUiOQtSDPiWN\3UDK\±VERUýHVNREUDWUVNp

6. prosince

KODVDWHONX+HGXýHFKRYRX
FtUNYHHYDQJHOLFNpQDäLåNRYČDNRVWHOVY3URNRSD6UD]YKRGYXOLFLýDMNRYVNpKR3UDKD
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FRESH SENIOR PRAHA 3
Vás zve na pravidelná kulturní
a společenská setkání
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PROSINEC 2018
pondělí 3. 12. v 17 hodin Atrium

Adventní koncert sopranistky Jany Veberové
Sopranistka Jana Veberová představí hudbu starých mistrů i současné autory s vánoční tematikou
za klavírního doprovodu Augustýna Kužely. Pořad je moderovaný, bez přestávky.

pondělí 10. 12. v 16 hodin KC Vozovna

Jak si ozdobit vánoční svícen

rezervace místa

K období Adventu a nadcházejících Vánoc, kdy se dny krátí a tma má nad dnem navrch, patří i
potřeba i chuť osvítit a symbolicky prohřát stůl nebo okenní parapet světlem svíčky. S lektorkou
Danou Arnautovou Chaloupkovou si ozdobíme svícen podle vlastních představ. Zájemci si přinesou
vlastní sklenici používanou pro zavařování, nebo přímo neozdobený svícen, který si vyzdobí. Vhodné
jsou nižší sklenice, které snesou teplo a snadno se do nich svíčka vkládá i vyjímá.
Omezená kapacita - rezervace nutná.
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pondělí 17. 12. v 16 hodin Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Jitka Zelenková
Zpěvačka s nezaměnitelným sametovým hlasem, která vydala 17 sólových desek, obdržela několik
zlatých desek a celou svou kariéru úspěšně vystupovala jak na domácí scéně, tak i v zahraničí.
Hudební kritici ji označují za první dámu baladických písní. Známý je její cit pro swing a často bývá
hostem nejlepších bigbandů Vystupovala s mnoha hudebními legendami a legendárními kapelami,
kterými byl Bigband Karla Vlacha, Gustava Broma, Václava Hybše a mnoha dalšími.
Vstupenky k dostání pouze u PORTE a před představením Fresh Senior.

změna programu vyhrazena - www.freshsenior.cz
Pořádá spolek PORTE za podpory MČ Praha 3
Adresy míst konání: KC Vozovna - Za Žižkovskou vozovnou 18/2687, Praha 3 | Atrium - Čajkovského 12, Praha 3 |
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - Štítného 5, Praha 3
Informace, rezervace míst a přihlášky do klubu Fresh Senior na - info@porteos.cz
tel: 224 326 180, út – pá 10:00 – 14:00 nebo hodinu před začátkem programu v místě konání pořadu.
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Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:
Za Trojku (Atrium a KC Vozovna)
a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

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

Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
tel.: 222 510 796
www.kcvozovna.cz
1. so 16:00 Ilegumova divadelní
společnost: Zmrzlíkův sněhulák
2. ne 15:00–18:00 Mikulášská
ve Vozovně
4. út 17:00 Loutky bez hranic: Vánoční svatba sněhuláka Karla
5. st 10:30 Remedium LouDkové divadélko: Noc v kouzelném lese
5. st 15:00–18:00 Mikulášská ve Vozovně
6. čt 17:00 Křeslo pro hosta: Vánoční speciál
7. pá 15:00 Remedium: Adventní
kruhové tancování
8. so 16:00 Loutky bez hranic: Vánoční svatba sněhuláka Karla
10. po 16:00 Fresh senior: Jak si
ozdobit vánoční svícen – kreativní
díla
11. út 17:00 Divadlo Toy Machine:
Betlém
12. st 16:30 Vánoční kabaret pro
nejmenší
13. čt 17:00 Koncert komorního
sboru Perperuna
15. so 16:00 Divadlo Toy Machine:
Betlém
18. út 17:00 Divadlo Rózy Blechové:
Kašpárek jde do Betléma
19. st 18:00 Literární večer: Vzpomínka na Václava Havla
20. čt 18:00 Vánoční harfová princezna s hosty, violoncellem a trubkou

Štítného 5, Praha 3,
tel.: 222 780 396, www.zdjc.cz
2. ne 19:00 Záskok | Divadlo Járy
Cimrmana
3. po 19:00 Válka Roseových |
Divadlo A. Dvořáka Příbram
4. út 19:00 Švestka | Divadlo Járy
Cimrman
5. st 19:00 Vražda v salónním
coupé | Divadlo Járy Cimrmana
7. pá 19:00 Válka s mloky | Divadlo
AQUALUNG
8. so 19:00 Dobrý proti severáku |
3D company
9. ne 19:00 České nebe | Divadlo
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programy
Járy Cimrmana
10. po 19:00 Maškaráda | Divadlo
AQUALUNG
12. st 19:00 Posel z Liptákova | Divadlo Járy Cimrmana
14. pá 19:00 Smích zakázán | 3D
company
15. so 19:00 Maškaráda | Divadlo
AQUALUNG
16. ne 19:00 Cimrman v říši hudby |
Divadlo Járy Cimrmana
18. út 19:00 České nebe | Divadlo
Járy Cimrmana
19. st 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimrmana
20. čt 19:00 Vyšetřování ztráty třídní
knihy | Divadlo Járy Cimrmana
21. pá 19:00 The Conquest of the
North Pole | Cimrman English Theatre
22. so 19:00 Lorca | 3D company
28. pá 19:00 Dáma na kolejích |
Divadlo A. Dvořáka Příbram
31. po 17:00 Starý holky | 3D company

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3
tel.: 222 721 838, fax: 222 716 866
www.atriumzizkov.cz
2. ne 19.00 Atrium club – Beata Havlenková – Bethelem
3. po 17.00 Fresh Senior: Adventní
koncert sopranistky Jany Veberové
5. st 19.30 Tradiční Vánoce v Atriu –
Michal Hromek Consort a hosté
6. čt 19.30 Atrium Classic/Contemporary – Andrej Gál – sólo violoncellový recitál
7. pá 19.30 Atrium Contemporary –
Konvergence
8. so 15.00 Atrium Matiné – Houslový
recitál Ivana Ženatého
11. út 19.30 Tradiční Vánoce v Atriu –
Lyra da camera
12. st 19.30 Tradiční Vánoce v Atriu –
Chtíc, aby spal...
13. čt 19.30 Atrium Classic – Koncert
ke 100. výročí vzniku republiky
14. pá 19.30 Tradiční Vánoce v Atriu –
Adventní koncert
15. so 19.30 Piano A3UM – Reto Reichenbach
17. po 17.00 a 19.30 Tradiční Vánoce
v Atriu – Jak jsi krásné, neviňátko
18. út 19.30 Atrium Classic – Indi Stivín – Kouzelný kontrabas
19. st 19.30 Tradiční Vánoce v Atriu
– Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby“

Biskupcova 31, Praha 3,
tel.: 271 771 349
Rezervace vstupenek na
www.kinoaero.cz a každý všední den
Po–Pá | 10–17 na čísle
608 33 00 88. Možnost zakoupení
lístků do kina Aero i v pokladně kina
Světozor, Vodičkova 41,
Praha 1, tel. 224 947 566
a v Bio Oko, F. Křížka 15, Praha 7,
tel. 233 382 606 a online na
www.kinoaero.cz
3.12. 20.30 Popkulturní milníky
s Moviezone.cz | Cliffhanger
4.12. 20.30 Diáky | Pěšky přes Kavkaz moře k moři

5.12. 20.30 Caravaggio – duše
a krev
6.12. 19.45 NT Live | Antonius a Kleopatra
7.12. 18.30 Mistři animace | Noční
můra před Vánocemi
8.12. Trezor Film Fest
12.12. 18.00 EPO Film Fest festival
outdoorového ﬁlmu
13.12.–14.12. Alfonso Cuarón
v Aeru
15.12. 18.45 MET: Live in HD | La
traviata
19.12. 20.45 Aero naslepo
24.12. 21.30 Ježuch v Aeru
31.12. 18.00 Silvestr v Aeru
Projekce pro seniory – každé út
10.00 a čt 13.30
4. 12. Já, Maria Callas
6. 12. Caravaggio – Duše a krev
11. 12. Na Chesilské pláži
13. 12. Svědkové Putinovi
18. 12. Oni a Silvio (Loro)
20. 12. Vratislav Effenberger aneb
lov na černého žraloka
27. 12. Bohemian Rhapsody
Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou
středu od 10.00.
Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti
i dospělé. www.aeroskola.cz.

2. ne 20:00 Poetika & Lipo tour
3. po 19:30 Tros Sketos
4. út 18:30 Adam Mišík – koncert
s kapelou + supportXRenne
Dang, Sensey, Double-Deckers
5. st 20:00 Spitﬁre
CompanyXAntiwords + Robert
Janč & Squadra Sua X UP
6. čt 19:30 Illuminati.ca & Jana
Uriel Kratochvilová
7. pá 19:30 The Heliocentrics /UK
+ Barbora Pátková
8. so 19:30 Krucipüsk
9. ne 19:30 Maarja Nuut & Ruum /EE
10. po 19:30 Debbi & David
Stypka
11. út 19:30 Szun Waves (Leaf
Label) /UK + Zabelov Group /CZ
12. st 19:30 Vypsaná ﬁXa
13. čt 19:30 Les Triaboliques /UK
14. pá 19:30 POST-IT
15. so 19:30 30 let X ECHT!
17. po 19:00 B.LUES + Celeste
Buckingham
18. út 19:30 Cocotte Minute –
křest EP VEĎ MĚ!
19. st 19:30 Cocotte Minute –
křest EP VEĎ MĚ!
20. čt 19:00 Vánoční kolekce
Paláce Akropolis
21. pá 18:00 John Wolfhooker +
special guests
23. ne 20:00 Divadlo Cože X

Posnídám později
29. so 19:30 Velvet Underground
Revival Band
31. po 20:00 Dan Reed Network

DIVADLO PRO TANEC

3. po 20:00 Score #44 – Metody
výkopu
4. út 20:00 Výročí
5. st 18:30 Contemporary dance –
lekce pro veřejnost
7. pá 20:00 Constellations II. (Time
for Sharing)
9. ne 16:00 Karneval zvířat
10. po 9:00 a 11:00 Karneval zvířat
11. út 20:00 COLLECTIVE LOSS of
MEMORY
12. st 18:30 Contemporary dance –
lekce pro veřejnost
13. čt 20:00 SAME SAME
14. pá 20:00 SAME SAME
16. ne 16:00 Zima, Mráz a Oheň
v nás
17. po 10:00 Zima, Mráz a Oheň
v nás
21. pá 20:00 Nepřestávej

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3
tel.: 222 540 465
www.uvoka.cz
1. 12. so 18.30 Nevidim – 20. mikulášský koncert U voka (Šárka
Janáková – krátká etuda skvělé
pianistky, Čerstvý schody – zemljankový punk, Pestrý sestry –
lyrické trio v kalhotkách)
6. 12. čt 19.30 The Radicals,
rock’n’roll/punk
8. 12. so 19.00 Payanoia + Barový
mouchy
10. 12. po 18.00 Vzpomínkový happening k 30. výročí demonstrace
na Škroupově náměstí – Michal
Prokop Trio + Sváťa Karásek &
Svatopluk
13. 12. čt 19.30 Václav Koubek
a band (Jarda Jeřábek + Jan
Ponocný)
15. 12. so Vánoční odpoledne –
16.00 Václav Strasser a obří
bubliny, 17.00 divadlo Krabice
Teplice „Václavka a slimák“,
18.00 rock’n’rollový dýchánek –
Sýkorovo kvarteto, Screwballs,
Smažený zelený rajčata
16. 12. ne Vánoční besídka
20. 12. čt The Snědlipsa, punk –
underground
21. 12. pá 19.30 Vánoční Karel Gott
revival

Kubelíkova 27, Praha 3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
1. so 19:00 The Plastic People of
the Universe – 50 let

Redakce přeje
všem čtenářům Radničních
novin krásné prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchů
v novém roce 2019



ze života Prahy 

Dobrý zpěvák zpívá očima
Hostem Martina Severy v Galerii Toyen byl tentokrát zpěvák, dramatik a moderátor
Igor Šebo, slovenský rodák žijící v Praze a pracující převážně v Polsku.

P

ravidelné Žižkovské rozhovory zahájil videoklip
Igora Šeba, který nahradil
obligátní předtočenou sekvenci a potom se už Igor rozpovídal
o svém dětství a profesních začátcích. Vzpomněl na své rodiče, na jejich zahradu, kterou s humorem okomentoval slovy: „Pumpoval jsem vodu
a zničil si tak dětství. A svaly mi přesto
nenarostly. A od té doby jsem věděl, že
nechci chodit pravidelně do práce.“
Měl studovat medicínu, podal
přihlášky na práva i na medicínu.
Ale dne, kdy otec vytáhl auto, že ho
poveze na přijímačky, oznámil: „Já
nikam nejedu,“ a vytáhl papír s potvrzením z prešovského divadla. Na-

čež tatínek prohlásil: ‚Tak si sbal kufr
a běž.‘ Což tehdy hrdě udělal.
Původně se hlásil na režii, ale nepřijali ho, tak tajně obeslal všechny
slovenské scény, jestli nedělají konkurzy, a odepsali mu jen z Prešova.
A hned mu tam ohlásili: „My tady děláme i zpěvohru, chystáme třeba West
Side Story, musíš se naučit zpívat.“
„Znělo to romanticky, ale nějak mi
nedošlo, že jsou zrovna divadelní prázdniny, takže jsem neměl kam jít, týden
jsem spal na lavičce v parku a u známých,“ vypráví. Naštěstí prešovská
sezona začínala kvůli zájezdům dřív
než jinde, takže pak už měl kde bydlet. Jako vyhozeného z domova ho
litovali, nosili mu buchty, ale taky
konečně dostal prvních pár vět tex-

Igor Šebo v úvodním videoklipu před zahájením besedy

Kurzy češtiny i přednášky přispívají
k začlenění cizinců
Podpora integrace cizinců má
v aktivitách Prahy 3 pevné místo.
Již sedmým rokem zde úspěšně běží projekt, který je zaměřen
na společné soužití. Zahrnuje řadu
aktivit, které podporují vzdělávání
dětí i dospělých v českém jazyce,
kulturně-společenské akce, ale
i zvyšování informovanosti ohledně migrace cizinců prostřednictvím přednášek.
Letošní projekt „Praha 3 – Společné
soužití 2018“ zahrnoval kurzy českého jazyka a českých reálií pro cizince
ve dvou formách, kontinuálních
a nízkoprahových. Na ZŠ Lupáčova
probíhá po celý rok podprojekt „So
far – so near 2018“ zaměřený na svátky a tradice typické pro jednotlivé
země, odkud pocházejí děti cizinci
navštěvující ZŠ Lupáčova. Na ZŠ Jeseniova se v rámci podprojektu zaměřili na doučování českého jazyka
pro děti cizince, školení pro pedagogy zaměřené na integraci cizinců,
Evropský den jazyků, přednášky pro
žáky na téma multikulturní výchovy
a zážitkový workshop vedený
ve spolupráci s neziskovými organizacemi pracujícími s cizinci.

Doučování českého jazyka žáků
cizinců v průběhu celého roku probíhá také na ZŠ J. Seiferta a ZŠ nám.
Jiřího z Lobkovic.
V září se na Parukářce znovu konala kulturně společenská akce „Poznejme se, sousedé“, jejíž cílovou
skupinou jsou rodiny s dětmi z řad cizinců a většinové společnosti a mimo
jiné představuje veřejnosti organizace pracující s cizinci. V rámci projektu se konaly čtyři přednášky pro veřejnost na téma migrace, kulturní
speciﬁka nejpočetněji zastoupených
cizinců na Praze 3 a vyprávění o zemích původu cizinců.
Projekt „ Praha 3 – Společné soužití 2018“ si klade za cíl svými aktivitami přispět k začlenění cizinců
do většinové společnosti a předcházet vzniku patologických jevů a případných konﬂiktů mezi majoritní
společností a cizinci. Všechny aktivity byly realizovány v rámci projektu
MČ Praha 3 na podporu integrace
cizinců spoluﬁnancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 

tu a učil se zpívat. Ale moc toho
nevěděl.
Sám to v Toyen hodnotil slovy:
„Naprosto vůbec nic. Když mi kupříkladu
řekli, že jsem pod tónem, nechápal jsem,
kde, pod čím že jsem? Ale díky Věře Petruškové, která si mě vzala do parády, mě to
začalo zajímat, přímo bavit, a mám od ní
průpravu, jejíž váhu mi po letech potvrdila i slavná pěvkyně Edita Gruberová. Naučila mě od základu samé potřebné věci,
které vám jen tak někde neřeknou.“
Při zpěvu mu třeba dávala knihu
na hlavu nebo před ústa svíčku, kterou nesměl sfouknout. Učila ho, že
se nezpívá směrem nahoru, ale dopředu. Že musí dýchat jako miminko, tedy břichem. Ukázala mu rehabilitaci hlasivek.
A poslala ho studovat estetiku.
Z Prešova odešel, až když se tam
změnilo vedení, a zkusil to v rozhlase, jako moderátor.
Dělal živé vysílání i rozhovory.
S Jiřinou Jiráskovou, Ljubou Hermanovou, s Marií Rosůlkovou a dalšími. „Tyhle divadelní dámy si mě předávaly dál, a když se jednou v šatně paní
Jiráskové sedělo a zpívalo, řekla mi zazpívejte taky, pane doktore! Vznikla nahrávka a už to šlo dál, Pavel Cmíral ji
předal panu Brabcovi, ten mi dal nazpívat skladbu Přítel aplaus a do roka jsem
měl v rádiu patnáct nahrávek a nakonec i vlastní jevištní recitál,“ říkal o své
přeměně ve zpěváka, který vypráví
příběhy.
Po rozdělení republiky byl pozván, aby zazpíval na vernisáži Miroslava Horníčka v Plzni. A za pár
dní volali, že pan Horníček si to
chce zopakovat. A pak spolu vystupovali dvanáct let. „To byla ta nejlepší
škola,“ uznává Igor Šebo a dodává:
„Jen výjimečně byl naštvaný, a když už,
tak jedině na sebe. Nikdy nikoho nepomlouval, i když někdo kritizoval, co zas
dávají v televizi, řekl jen: ‚Tak to vypni.‘
Vymyslel, že si mám s písničkou sednout
na rampu, a potom vzpomínal, že podobně dělali předscény s Janem Werichem. Nikdy si nic nepřidával, vždy říkal jen pravdu a každý večer hrál pro
publikum, jako by to bylo poprvé.“

Velkou část svého profesního života tráví Igor Šebo na polské scéně.
Jak se tam dostal, líčil slovy: „Na festivalu šansonů v Záhřebu jsem potkal dvě
Polky. Nepřišly ukazovat, jak zpívají, ale
sdělovat. Stačila jedna píseň a lidi už stáli. Taky o sobě říkaly my nejsme zpěvačky,
ale herečky. Párkrát jsme společně vystoupili v Praze, pak jsem si napsal monodrama Moje past, na představení s nimi přišel
i ředitel jejich divadla a povídá: ‚Tak nám
napište něco, kde byste mohli vystupovat
dohromady.‘ Stalo se, hru Pomalu a ještě
Igor Šebo zahájil svoji profesní dráhu
jako elév v Divadle Jonáša Záborského v Prešově, kam se po studiích
vrátil jako herec a dramaturg. Úzce
spolupracoval s Miroslavem Horníčkem, se kterým vystupoval téměř
na všech významných českých a slovenských scénách.
Dvakrát byl hostem Chansonfestu, mezinárodního festivalu šansonů
v chorvatském Záhřebu. Zpíval také
na mezinárodních galavečerech v Teatre Rozrywki v polském Chorzowě.
Sedm sezon hostoval v Divadle
S+H, byl spoluautorem a účinkujícím
v divadelním projektu „C´est la vie“
a pravidelně vystupuje se svým šansonovým recitálem. Byl iniciátorem

jednou hraje Teatr Rozrywki v Chórzowě
už dvanáct let. Převzala ji i Varšava, objednali si další texty, sám jsem v Polsku už
i režíroval a pokračujeme dál.“
Doklad o tom, že Igor Šebo rád
střídá žánry je i skutečnost, že hostoval dokonce i v Divadle Spejbla
a Hurvínka. „To trvalo sedm let a byl
jsem jediný živý mezi dřevěnými, jak říkala jeho ředitelka Helena Štáchová,“
s úsměvem hodnotí toto období. 
Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

a uměleckým ředitelem Mezinárodního festivalu v Praze. Vydal 8 CD. Kromě několika rozhlasových her napsal
divadelní monodrama „Podivná splátka“, o něco později hry „Moje past“
a „Nuselský most“, ve kterých sám
účinkoval.
Jako autor i interpret se prosadil
v Polsku. Teatr Rozrywki v Chorzowě
s úspěchem uvádí jeho hru „Pomalu a jeszcze raz“. V listopadu 2008
získalo představení „Intercity“ Cenu
mladých kritiku na XVI. Mezinárodním
festivalu Zderzenie v Klodsku. V roce
2009 pak hru Romeo, Julie a čas.
Komedii „Pomalu a jeszcze raz“ uvádí
i varšavské divadlo Capitol. 
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ze života Prahy 

K noclehárně Vackov jsou posíleny spoje
MHD
V zimním období od 1. prosince do 31. března mají lidé bez
přístřeší opět možnost získat nocleh v ubytovně Vackov.
Každý den zde může najít útočiště až 80 klientů.

D

veře ubytovny se otevírají každý večer ve 20.15
hod. Budíček je v 5.45,
kompletně opustit noclehárnu musí lidé do 7 hodin ráno.
„Aby nedocházelo k přetížení ranních
spojů MHD, odcházejí klienti ve skupinách po čtvrt hodině, a to buď na tramvaj, nebo na autobus,“ uvedl Jan Kadlec, ředitel oblastní pražské
pobočky Naděje, která provoz centra přes zimu zajišťuje. Do problematiky se vložil i Ropid, organizátor pražské dopravy. „Oproti loňsku
je v oblasti namísto linky 124 vedena
výrazně posílená linka 155, která má
ve špičce interval 10 minut, takže problémy s kapacitou by již neměly nastat,“
uvedl mluvčí Filip Drápal. Těmito
kroky by se mělo předejít problé-

mům, které byly s provozem ubytovny spojeny vloni.
Klienti si ubytování zajistí díky
rezervačnímu lístku, který jim během dne vydávají sociální pracovníci nízkoprahových center nebo terénní služba. Rezervovat další noc si
mohou také ráno při odchodu
z noclehárny. Všichni ubytovaní dostanou večer deku, teplý čaj a mají
možnost se osprchovat. K dispozici
mají také zdravotní ošetření. Pro informace se lidé mohou také obracet
na telefonní číslo 770 147 299.
Provoz ubytovny je hrazen z prostředků hlavního města Prahy a její
fungování je součástí širších opatření, které hlavní město Praha realizuje pro osoby bez přístřeší v období
zimních měsíců. Snahou je zkvalit-

nit péči o osoby bez domova během
zimy, ale také snížit dopady zjevného bezdomovectví na veřejných místech na život Pražanů. Na systému
se podílí jak poskytovatelé sociálních služeb, tak místní samospráva,
městská policie i zaměstnanci MHD.
V loňském roce služby ubytovny
Vackov využilo celkem 400 osob,
kterým noclehárna poskytla během
121 dnů bezmála 8 tisíc noclehů.
V průměru se každý den ubytovalo
66 lidí.
Praha 3 se na provozu podílí zejména koordinačně, spolupracuje
s organizací Naděje a spolu s městskou policií dohlíží na zmírnění negativních dopadů provozu ubytovny
do okolí. 
Katka Maršálová

Kvůli požárům se bude bourat
V problematickém objektu bývalé budovy
Českého rozhlasu v Jeseniově ulici opět hořelo, a to hned několikrát.
Jak informoval vedoucí krizového řízení městské části Milan Jančálek, hasiči zasahovali
v rozmezí několika týdnů hned třikrát, a vzhledem k nahromaděnému odpadu v budově se
jednalo o poměrně rozsáhlé požáry. Praha 3
proto opět iniciovala jednání se současným majitelem objektu a požadovala lepší zajištění
budovy, kde se zdržují lidé bez domova.
Zástupce majitele objektu WH Estate Jakub
Špetlák přislíbil, že v průběhu listopadu vlastník
provede další sérii opatření. „Vzhledem k událostem
z poslední doby, které i přes naši snahu objekt zabezpečit proti neoprávněnému vstupu vyvrcholily rozsáhlým
požárem, jsme se rozhodli zbourat přízemní objekt při
severní hranici areálu, což nám umožní lépe zabezpečit
zbývající vícepodlažní budovy,“ uvedl. Zahájení
bouracích prací se předpokládá počátkem roku

2019. „Delší dobu také jednáme s potencionálními
uživateli, kteří by našli nějaké dočasné využití areálu,“
dodal s tím, že tím by se přispělo z dalšímu zabezpečení.
Na místě zchátralého areálu má vyrůst nový
obytný komplex. Po bezmála pěti letech od zahájení projednávání záměru, který odpovídá
územnímu plánu a byl upraven na základě připomínek Prahy 3 i magistrátu, bylo v dubnu zahájeno územní řízení. „Tak jako dnes u každé větší
stavby se i zde sešly námitky vlastníků bytů v sousedních domech. Jejich hlavním tématem je zachování
kvality prostředí jako celku, především zachování dostatečné kvality osvětlení a oslunění. Protože jde
o problematiku komplikovanou, požádali jsme o přerušení řízení a nechali zpracovat potřebné posudky.
Doplnění dokumentace se plánuje na přelomu roku,“ vysvětlil Špetlák jako zástupce investora.
Pokud podle něj nenastanou další komplikace,
stavba může být zahájena během roku 2020. 
-red-

PROSINCOVÉ DOPROVODNÉ AKCE VÝSTAVY PO STOPÁCH „OSMIČEK“ V PRAZE 3

10. 12. 2018 pondělí
17:00 h a 18:00 h
Škroupovo náměstí a hospoda U Vystřelenýho voka, Praha 3

„Před 30 lety“
17:00 h Škroupovo náměstí
vzpomínkový happening spojený s promítáním dokumentu
a hudebním doprovodem Vladimíra Merty
18:00 h hospoda U Vystřelenýho oka
koncert k 30. výročí demonstrace na Škroupově nám.
Účinkují: Svatopluk Karásek a SVATOPLUK
a Michal Prokop TRIO

19. 12. 2018 středa 18:00 h
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3

Literární večer:
Vzpomínka na Václava Havla
Účinkují:
j Petr Jančařík
J
a Norbi Kovacs
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Olga Havlová a další osobnosti v Žižkovském
betlému
Během adventu a ledna bude v Informačním centru
Praha 3 opět vystavený Žižkovský betlém, který se letos
rozrostl o další charismatické ﬁgurky. Slavnostní odhalení
proběhne 3. prosince od 17 hodin v informačním centru.

Ž

ižkovský betlém je již zavedený pojem – během
let vznikalo dílo, které je
charakteristické pro dolní
Žižkov. Scénu tvoří známé schody
v Rokycanově ulici, které jsou vstupní branou do svérázné čtvrti, nechybí typické pavlače, silueta Vítkova
s památníkem. Unikátnost betléma
tkví ve skutečnosti, že se v něm nacházejí postavy jak reálné, tak ﬁktivní. Betlém vzdává hold „zakladatelům“ Žižkova, kteří měli lví podíl
při povýšení Žižkova na město v roce 1881, významným výtvarníkům
a literátům, kteří zde prožili značnou část svého života, nebo na svoje
bydliště zavzpomínali ve svém díle.
V betlému jsou ﬁgurky jako Švejk,

Jára Cimrman, Žižkovský Pepík,
Žižkovská Fiﬂena, Rychlé šípy, T. G.
Masaryk a mnoho dalších. Celkově
dílo působí jako stará zarámovaná,
ručně kolorovaná fotograﬁe, která asociuje dobu končící rakousko-uherské monarchie a první republiky. Novinkou bude také elektriﬁkace
celého díla včetně světelných a zvukových efektů.
„Žižkovský betlém již dlouhé roky sleduji, líbí se mi, jak se rozrůstá. Určitě je to
dílo, které jen tak nezapadne, ale naopak
se stane příjemným zpestřením v předvánočním shonu. Pobavilo mě také zpracování Olgy Havlové, která má zde svou dívčí podobu Olgy Šplíchalové – takové, která
zde na Žižkově vyrůstala. Všechny srdečně
zvu na výstavu, která bude na místě

do konce ledna 2019,“ uvedl nově zvolený starosta Jiří Ptáček.
Posledních šest ﬁgurek – Franta
Sauer, Oldřich Nový, Vlasta Burian,
Jaroslav Marvan, Pérák a Olga Havlová a konečná elektriﬁkace Žižkovského betlému jsou poslední tečkou
za několikaletou spoluprací se studenty a pedagogy SUPŠ na Žižkově náměstí. Městská část Praha 3 jim za tuto skvělou práci děkuje, protože
vytvořili dílo v pravdě jedinečné, které
se stalo předmětem zájmu nejen obyvatel Trojky, ale vyhledává ho množství malých i velkých Pražanů a návštěvníků našeho hlavního města. 
-red-

Slovo z církví

Slavnostní posvěcení nového
oltáře v kostele Nejsvětějšího
Srdce Páně

Vánoční úvaha
Pozemské Vánoce: čas zvýšeného
kulinářského konzumu – čas lidské
přecitlivělosti – čas teskných vzpomínek a obav z budoucnosti – čas
zbytečných útrat – čas hodnocení
předvánoční tržby obchodních domů. A co takhle něco nadpozemského? Ale ano! NARODIL SE NÁM
BŮH. Tak co je zase tohle za nesmysl? Copak Bůh se může narodit?
Bůh, který se rodí, není žádný pravý
Bůh. Skutečný Bůh musí přece být
stále! A což takhle říci, že se narodil
Ježíš zvaný Nazaretský? Tak to již je
lepší. Ale čím tenhle člověk z Nazareta tak vynikal, že slavíme jeho narozeniny po dvou tisících let? Řekneme-li, že tento člověk vynikal
svým božstvím, tak jsme tam, kde
jsme byli na začátku této úvahy, protože božství se nemůže narodit, jelikož je stále. Pokusme se tedy vylepšit toto tvrzení uvedením okolnosti,
že se nám o historických Vánocích
narodil Bůh tím, že se stal člověkem.
Tak a tím jsme se ale ocitli v další slepé uličce. Když se má nějaká věc
změnit v jinou, musí přestat být tím,
čím byla předtím. Máte-li si pochutnat na koláči, musíte předtím změnit
pšeničné klasy do moučné podoby.
A mouka již není pšeničným klasem.
Kdyby se tedy Bůh měl stát člověkem, musel by se podstatně změnit
a přestat být Bohem. Náš svět by tím
ovšem ztratil svou příčinu a přestal
by existovat. Jak ale vidíme, tak svět
nepřestal po Božím vtělení v Kristu
existovat. Z toho vyplývají dvě možnosti: buď k žádné změně v Bohu
nedošlo, protože Ježíš Nazaretský
nebyl Bohem. Tuto možnost samozřejmě jako věřící katolíci odmítáme. Zbývá tedy druhá možnost, že

Bůh se změnil v člověka, aniž by
ztratil své božství.
Tak přicházíme k nadpozemskému smyslu Vánoc podle nauky, jak ji
předkládá katolická církev společně
s východním pravoslavím. Bůh svým
odvěkým rozhodnutím vybral hebrejskou dívku Marii za pozemskou
matku Mesiáše. Když přišel předem
stanovený čas, poslal Bůh svého
archanděla s dotazem k Marii, zda
tento úkol přijímá. Po Mariině kladné odpovědi způsobil Bůh svou absolutní mocí oplodnění Mariina
ovula. Současně s tím Bůh stvořil jako u jiných lidí z ničeho Ježíšovu lidskou nesmrtelnou duši, která si začala plnit svou formační funkci
Ježíšova tělesného organismu. S Ježíšovou lidskou duší a s jeho božstvím bylo spojeno Ježíšovo tělo.
Takže osoba Ježíše Nazaretského byla složena ze tří složek: první složkou byla věčná osoba Syna Božího,
druhou Ježíšova lidská duše, třetí Ježíšův lidský organismus. Božství Sy-

na Božího v tomto procesu nic neztratilo ze své dokonalosti. Přijalo
však toto božství něco, co předtím
nemělo, totiž lidskou duši a lidské
tělo. Tím však božství Ježíšovo také
nic nezískalo, neboť dokonalosti duše a těla má každá z božských tří
osob ve své podstatě od věčnosti.
Nejsou ovšem součástí božství lidské duše a lidská těla ve své svébytnosti. To bychom skončili naši úvahu panteistickým závěrem, věroučně
chybným.
Takže podle vánočního závěru
naší úvahy nás čeká v nebi množství
plně šťastných lidských duši (bez těla). Symbol vánočního stromu bude
naplněn viditelnou přítomností Ježíše Krista s jeho božstvím, lidskou
duší a tělem. Podobným vzhledem
bude viditelná i Panna Maria. Oslavené duše ostatních světců dostanou
materiál ke svému tělesnému projevu až při všeobecném vzkříšení
na konci věku.

V sobotu 24. listopadu se v kostele uskutečnila slavnostní mše, při které byl
posvěcen nový oltář zbudovaný podle návrhu architektů Josefa Pleskota
a Norberta Schmidta. Mši předsedal a nový oltář posvětil Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.
V rámci úprav oltářního prostoru byla také odkryta okna v podlaze, která
přivádějí denní světlo do kaple v kryptě kostela.
V souvislosti s novým oltářem je také v kostele instalováno nové ozvučení, nový sedes, dále kříž a svícny k oltáři a nové dřevěné podesty pod sedes
a do ambonů.
Oltář je ﬁnancován výhradně z darů a vlastních zdrojů farnosti. 
-red-

P. Václav Wolf, farář v kostele u sv. Anny
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Remedium uspořádalo konferenci 1000
podob krizové intervence
Krize – krizová pomoc – krizová intervence: slova, se kterými se víc a víc potkáváme jak ve svém
životě, tak v životě svých blízkých, někteří z nás přímo na pracovišti, které lidem v krizi pomáhá.
Kdo z nás si občas nepovzdechne, že se cítí být v krizi, kdo z nás neprošel vážnou životní situací,
ve které potřeboval pomoc a podporu.

V

íme, že prožitek krize
a váha její naléhavosti je
individuální, není na krizových pracovnících, aby
ji posuzovali a hodnotili. Jejich cílem je formou krizové intervence
poskytnout člověku v krizové situaci bezpečí, podporu a vedení při
zvládnutí situace vlastními silami,
aby pocítil úlevu a naději na návrat
minimálně na předkrizovou úroveň.
Krizová pomoc je tak uplatňována
v celé řadě organizací sociálních, ale
významně i zdravotnických. Jedná
se o psychosociální službu, zahrnuje
tedy prvky psychologické i sociální
pomoci.
Remedium Praha o.p.s. je dlouholetým vzdělavatelem v metodě
krizové intervence a podporuje její
rozvoj. Zaznamenáváme v posledním desetiletí rozšiřující se škálu po-

máhajících pracovišť, která navštěvují klienti a pacienti ve stavu krize,
jsme s těmito pracovišti v soustavném kontaktu a víme, jak důležité je
pro tuto profesní obec sdílení společných zkušeností a objevování nových inspirativních cest.
Ve dnech 6.–7. 11. 2018 jsme proto
uspořádali v hotelu Olšanka na Žižkově již III. celostátní konferenci
nazvanou přiléhavě 1000 podob krizové intervence.
Sešlo se na ní více než 200 pracovníků z krizových pracovišť i dalších
pomáhajících profesí z celé republiky.
Společně si předávali své poznatky,
sdíleli zážitky a diskutovali odborná
témata. Ve formě panelů a workshopů
se věnovali současné podobě krizových pracovišť, jejich poměrně řídké
a nepostačující síti, dále možnostem
integrovaného záchranného systému

V hlavní roli Žižkov, tankové pivo
a moderní design
Pátého listopadu na Žižkově představili
zástupci
Plzeňského
Prazdroje v čele s generálním ředitelem Grantem Liversagem novou
konceptovou hospodu Plzeňka
Pilsner Urquell. Stala se jí nově
otevřená Plzeňka Olše v Táboritské
ulici. Je to vůbec první konceptová
hospoda tohoto typu nejen v Praze, ale i v celé republice. Nápaditý
interiér zdobí skleněný výčep
a leštěné nerezové pivní tanky.
Restaurace propojuje bohatou tradici plzeňského piva a moderní pojetí hospody v 21. století. „Koncept Plzeňka volně navazuje na tradici
a historii značky, ale představuje je soudobými moderními prostředky a provedením. Měla by se stát nejlepší hospodou
v místě a okolí,“ říká architekt Jan
Bouček, tvůrce Plzeňky.
„Před více než dvaceti lety jsme vytvořili velmi úspěšný koncept Pilsner Urqu-

ell Original Restaurant, kterých dnes
funguje po celé republice více než třicet.
Interiér typicky české hospody si ale s měnící se skladbou hostů, jejich preferencemi i věkovou strukturou žádá změnu.
Přicházíme proto s konceptem Plzeňky,
který vychází vstříc požadavkům na současné pojetí klasické hospody – a to
i v místech, kde dosud konceptové hospody Pilsner Urquell nebyly, “ doplňuje
Martin Troup, marketingový manažer značky.
Stěny interiéru zdobí reliéfy nejtypičtějších míst plzeňského pivovaru, návštěvníci se tak mohou cítit
jako na varně, ve sklepě mezi obřími
sudy či před branou plzeňského pivovaru. Motivy a jejich provedení
jsou autorským dílem sochařského
ateliéru Mergental & Kovařík.
Dominantou celé hospody je originální výčep, který je vyroben ze
skleněných kachlů, jeho tvůrci se nechali inspirovat plzeňským pivním

Dvoudenní konference se zúčastnilo na 200 pracovníků krizových center

a zapojení všech jeho složek při hromadných neštěstích, krizi v kontextu
duševního onemocnění, speciﬁkům

půllitrem. Nepřehlédnutelná je i velká skleněná pečeť charakteristická
pro plzeňský ležák, která je nejen
symbolem Plzeňky, ale i dělícím prvkem hospody. Skleněné dekorace
jsou dílem mistrů sklářů ze sklárny
Bomma ve Světlé nad Sázavou. Sklo
charakterizuje základní myšlenku
propojení pivovarského a sklářského řemesla jako dvou odvětví s bohatou tradicí a vynikajícím zvukem
v celém světě.
Hlavním pivem na výčepu s osmi
kohouty, který byl vytvořen speciálně pro koncept Plzeňky, je Pilsner
Urquell čepovaný přímo z tanků. „Výčep i pivní tanky jsou skutečným
srdcem Plzeňky a vše je navrženo tak,
aby se pivo dostalo k zákazníkovi tou nejkratší cestou a ve stejně špičkové kondici,
v jaké opouští plzeňský pivovar,“ vysvětlil při slavnostním otevření Václav
Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.
Pražané a především ti ze Žižkova se tak mohou těšit nejen
na skvěle ošetřené pivo, ale jistě je
osloví i poctivá česká kuchyně
podle tradičních receptů. Plzeňka
Olše nabízí na 150 míst a je velmi
dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. 
Jan Dvořák

S celkovým prodejem přes 11
milionu hektolitrů v kalendářním
roce 2017 (včetně licenčních
výrob v zahraničí) a s exportem
do více než 50 zemí celého světa
je Plzeňský Prazdroj předním výrobcem piva v regionu a největším exportérem českého piva. 
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práce s dětmi v krizové situaci, paliativní péči i problematice krizové práce
s cizinci. Uvítali jsme samozřejmě i zá-

stupce RIAPSu, největšího krizového
centra v Praze sídlícího na Praze 3.
Konferenci odborně garantovala
PhDr. Daniela Vodáčková, lektorka
kurzů krizové intervence, odborná
asistentka Katedry sociální práce FF
UK v Praze a autorka učebnice Krizová intervence. Hlavní program ve formě panelů a paralelní workshopy vedla řada erudovaných osobností
zabývajících se krizovou pomocí. Záznam celé konference společně s fotogalerií najdete na www.remedium.cz.
Konferenci konanou pod záštitou starosty Městské části Praha 3
podpořil Magistrát Hlavního města
Prahy, městská část Praha 3, ﬁrma
Albi a Vegetariánská restaurace
Maitrea. 
Zuzana Radová
ředitelka REMEDIUM Praha o.p.s.
a koordinátorka konference

Anketa k Žižkovu náměstí
Městská část Praha 3 připravuje
revitalizaci dalšího významného
veřejného prostranství – Žižkova
náměstí. Prvním podnětem k tomuto kroku byl nevyhovující stav
horního parteru, následně byl záměr obnovy rozšířen na celé náměstí, k jehož obnově by mělo dojít postupně, ale podle uceleného
projektu.
S cílem zajistit vytvoření kvalitního veřejného prostoru zadal Odbor ochrany životního prostředí
zpracování studie dvěma architektonickým ateliérům. Studie byly

představeny na Komisi životního
prostředí a Výboru pro územní rozvoj. Obě jsou k dispozici na webových stránkách městské části. A ještě než budou představeny na konci
ledna na veřejném projednání, mají
lidé možnost vyjádřit svůj názor
prostřednictvím ankety, která je
umístěna na radničním webu v sekci Radniční noviny. Kromě označení preferované studie mohou popsat nedostatky nebo klady jimi
vybrané studie a vyjádřit se též
k umístění dětských hřišť a sportovišť. 
-red-



ze života Prahy 

Před Národní třídou byl Škroupák
První, ale na delší dobu i poslední, povolená demonstrace v normalizačním Československu se
odehrála na Škroupově náměstí na Žižkově. Původně se měla konat na Václavském náměstí, ale
Obvodní národní výbor Prahy 1 to zamítl. Na Praze 3 to kupodivu šlo. Úředníci při rozhodování
pravděpodobně vzali v úvahu i plánovanou státní návštěvu francouzského prezidenta Françoise
Mitterranda v Praze, kterému tak komunistický režim chtěl dokázat určitou míru tolerance vůči
opozičním hnutím.

M

ezi významná osmičková výročí, která si letos připomínáme, právem patří i převratná
událost, která měla své jeviště u nás
na Trojce. Stala se předmětem nebývalého zájmu občanů tehdejšího
Československa, ale informaci o ní
přinesly i přední světové agentury.
Před třiceti lety, 10. prosince 1988,
se na Škroupově náměstí na Žižkově
uskutečnila první oﬁciálně povolená manifestace opozičních seskupení v období normalizace. Povolení
manifestace ke 40. výročí Všeobecné
deklarace lidských práv ovlivnila návštěva francouzského prezidenta Françoise Mitterranda. Žádost
o povolení konání manifestace podalo pět občanských sdružení: Charta 77, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, České děti, Hnutí
za občanskou svobodu a Nezávislé
mírové sdružení.
Shromáždění se zúčastnilo několik tisíc lidí. Po zahájení vystoupili
s projevy Václav Havel, který vyslovil
požadavek na propuštění politických
vězňů, Ladislav Lis, Václav Malý
a ostatní disidenti. Slovo si vzal také
český ﬁlozof, sociolog a politik Rudolf Battěk, který veřejně vyzval vládu Komunistické strany Československa k ukončení jejího působení.
Poté účastníci manifestace schválili
deklaraci, která vyzývala k dodržování lidských práv, uznání činnosti nezávislých skupin a propuštění politických vězňů. Na manifestaci zazněla
státní hymna, kterou zazpívala Marta
Kubišová.
Nezasvěceným se mohlo zdát, že
komunistický režim pomalu ustupu-

je od politiky tvrdé perzekuce a že
vývoj se bude ubírat podobným
směrem jako v sousedních zemích –
Polsku či Maďarsku, kde místní komunisté pozvolna umožňovali opozičním silám veřejně působit.
Ve skutečnosti však československým
komunistům nešlo o demokratické
změny, jen se čistě pragmaticky chtěli
vyhnout nepříjemnostem v zahraničí

v souvislosti s právě probíhající návštěvou francouzské hlavy státu.
François Mitterrand byl vůbec
prvním francouzským prezidentem,
který oﬁciálně navštívil Československo a právě on si vymínil, že během jeho návštěvy nebude opozice
v tehdejším Československu nijak
perzekuována. Jeho návštěva tak
ovlivnila
povolení
manifestace

Jsem rád, že se zde setkávám s předními osobnostmi doby
příští, aneb, jak snídali disidenti s Mitterrandem
Pro aktivní odpůrce komunistického
režimu a disidenty znamenala dnes
již proslulá snídaně osmi československých disidentů s tehdejším francouzským prezidentem Françoisem
Mitterrandem naději, že do té doby
takřka neotřesitelný komunistický režim by možná někdy mohl skončit.
Setkání s disidenty bylo na této úrovni vůbec první v tehdejších socialistických zemích s výjimkou Sovětského
svazu, kde díky Michailu Gorbačovovi
již v té době vládla trochu uvolněnější
atmosféra.
Setkání, které proběhlo jako snídaně 9. prosince 1988, se podařilo francouzské straně prosadit jen
za cenu hrozby, že by prezident Mitterrand návštěvu Československa
zrušil. Snídaně též předznamena-

la opoziční manifestaci následujícího dne na Škroupově náměstí, která
byla první svého druhu od konce šedesátých let.
Snídaně, původně plánována na tři
čtvrtě hodiny, se protáhla na hodinu
a půl. Byla vnímána jako mimořádný
projev podpory československého disentu od hlavy významného evropského státu v době, kdy byl jakýkoli veřejný nesouhlas s komunistickou
mocí tvrdě potlačován. V malostranském Buquoyském paláci, sídle francouzského velvyslanectví, posnídali
s Mitterrandem Václav Havel, Jiří Dienstbier, Miloš Hájek, Václav Malý,
Karel Srp, Petr Uhl, Ladislav Lis a Rudolf Battěk.
François Mitterrand při své tehdejší
návštěvě projevoval nebývale otevře-

ný přístup k opozici. Již při slavnostním přípitku 8. prosince na Pražském
hradě ohromil komunistické činitele citací z pamětí prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka a zmínkou o tom, jak
velký ohlas ve Francii vyvolalo Pražské
jaro 1968.
Setkat se s disidenty bylo prý prezidentovo hlavní přání, během návštěvy
se sešel také s představitelem katolické církve Františkem kardinálem Tomáškem a s bratislavskými studenty.
Snídani tehdy zahájil proroctvím: „Jsem rád, že se zde setkávám
s předními osobnostmi doby příští.“
A opravdu – na další snídani o necelé dva roky později se už nevítal s disidentem, ale s kolegou prezidentem
Václavem Havlem. 

ke 40. výročí Všeobecné deklarace
lidských práv. Po složitém jednání
úřadů s disidenty povolil ONV Praha 3 tuto akci na žižkovském Škroupově náměstí.
Manifestaci asistovaly zásahové
jednotky Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí. Celé dění na náměstí
natáčeli příslušníci Státní bezpečnosti na kamery. Tato manifestace
skončila, aniž by došlo k násilným
střetům s bezpečnostními jednotkami.
Na rozdíl od předchozích demonstrací v srpnu a říjnu 1988 bezpečnostní složky tentokrát přímo
nezasáhly. Zabránily ale v účasti
Alexandru Dubčekovi, kterému
udělily „domácí vězení“.
Podle tehdejších agenturních
zpráv přišlo na Škroupovo náměstí
1800 lidí, agenti Státní bezpečnosti
však odhadovali účast na 5000 osob.
Přesto, že tehdejší režim shromáždění na Škroupově náměstí povolil, posléze byla i tato manifestace
označena za protizákonnou a protisocialistickou. Již první reakce oﬁciálních struktur ukázaly, že se jejich
pohled na opozici nezměnil. O dva
dny později manifestaci odsoudilo
Rudé právo, orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), které napsalo:
„Řečníci demagogicky tvrdili, že občané

Všeobecná deklarace lidských
práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských
práv. Podle některých teoretiků
nabylo toto prohlášení závaznosti
jako právní obyčej. V části VII závěrečného aktu, kapitoly I Deklarace
principů, jimiž se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy Helsinské konference, se zúčastněné státy zavázaly, že kromě jiného budou v oblasti
lidských práv a základních svobod
postupovat také v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv.
Všeobecná deklarace lidských práv
byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů
dne 10. prosince 1948. Pro přijetí
rezoluce hlasovali: Afghánistán, Argentina, Barma, Belgie, Bolívie, Brazílie, Čína, Dánsko, Dominikánská
republika, Ekvádor, Egypt, Etiopie,
Filipíny, Francie, Guatemala, Haiti,
Island, Indie, Irák, Írán, Chile, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Libanon, Libérie, Lucembursko, Mexiko, Nikaragua, Nizozemsko, Nový
Zéland, Norsko, Pákistán, Panama,
Paraguay, Peru, Rakousko, Řecko, Salvador, Siam, Spojené království, Spojené státy americké,
Sýrie, Švédsko, Turecko, Uruguay
a Venezuela.
Hlasování se zdrželi: Bělorusko,
Československo, Jihoafrická unie,
Jugoslávie, Polsko, Saúdská Arábie, Sovětský svaz a Ukrajina.
nevěří státu a požadovali osvobození
údajných politických vězňů.“ Také tehdejší generální tajemník ÚV KSČ
Milouš Jakeš kritizoval tyto „pokusy
jednotlivců a skupin o konfrontaci,
které nelze tolerovat“.
Vládnoucí režim udělal v té době
ještě jeden zdánlivě vstřícný krok –
založil Výbor československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární
spolupráci. Organizace vedená profesorem Zdeňkem Dienstbierem, vedoucím Ústavu nukleární medicíny
a biofyziky fakulty všeobecného lékařství UK Praha, však byla plně
pod kontrolou státních orgánů, žádné změny v oblasti lidských práv tak
ve skutečnosti neprobíhaly.
Po shromáždění na Škroupově náměstí v Praze už úřady žádnou podobnou akci nepovolily. Na manifestaci navázal v lednu 1989 tzv.
Palachův týden, během kterého byly
veškeré manifestace brutálním způsobem potlačovány. Série protestních
shromáždění vyústila v listopadu
1989, kdy totalitní režim v Československu deﬁnitivně padl. 
Jan Dvořák
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