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Kostnické náměstí se 
proměnilo
Kostnické náměstí prošlo rozsáhlou revitalizací a pro 
veřejnost se ve své nové podobě slavnostně otevřelo v úterý 
9. dubna. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno 
drobné občerstvení a živá hudba. 

R evitalizace Kostnického náměstí je po roce 
u konce. Svažitému prostoru nadále dominu-
jí vzrostlé stromy, zachováno a doplněno 
bylo i litinové zábradlí. Novinkou je dřevěné 

pódium s několika schody vyrovnávajícími nerovnosti 
terénu, které tvoří příjemné zázemí pro kavárnu. 

Prostor ještě není funkční v plném rozsahu, na provo-
zovatele stánku s kavárnou je v současnosti vypsáno vý-
běrové řízení a kavárničku tak čeká otevření až v létě. 
Zeleň v průběhu dubna a května doplní i osazení trval-

kami po obvodu náměstí. Kolemjdoucí si mohou odpo-
činout na lavičkách a občerstvit se u pítka, nechybí tu 
ani veřejné toalety.

Opravena byla i posprejovaná budova trafostanice. 
Prostor v jejím okolí, kde přespávali bezdomovci, je 
nově zabezpečen a v noci osvětlen. „Bohužel se již potýká-

me s prvními případy vandalismu a sprejerstvím,“ uvedl sta-
rosta Jiří Ptáček před otevřením opraveného prostoru.

str. 11

„Na Žižkově jsem pracoval 
v protiatomovém krytu 

pod Parukářkou,“
říká Martin Veselovský

Jak bude vypadat 
lokalita Nákladového 
nádraží Žižkov?
Veřejnou panelovou debatou za účasti 
zástupců Institutu plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy či zástupců z akademic-
kého prostředí otevřela  radnice disku-
zi o budoucnosti lokality nákladového 
nádraží.

Více na str. 3

Je Praha 3 opravdu 
bezpečná? 
K posouzení stavu bezpečnosti máme 
k  dispozici velmi podrobné statistiky 
policie za rok 2018 i výsledky průzku-
mu mezi obyvateli a návštěvníky.

Více na str. 12

Atrium otevírá a vítá 
návštěvníky
Atrium na  Žižkově uzavřelo sérii ne-
zbytných oprav a údržby, a  tak může 
7. května přivítat návštěvníky moderní 
foyer s pohodlnými křesly, rekonstruo-
vané toalety, nový vzhled baru s novým 
sortimentem a otevírací dobou, i funkč-
ní změny v kapli. 

Více na str. 20
   Pokračování na str. 2 

VOLBY 

DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU

str. 5

Informační centrum 
slaví od 14. května 

5 let vzniku

str. 19

sloupek
Vážení čtenáři,

mezi české obyčeje patří nadávat 

na politiku, ať už domácí nebo tu evrop-

skou. Každý, kdo chce kritizovat, by měl 

ale nejdříve udělat to, co má a může, 

a sice jít k volbám. Zvu vás proto k vol-

bám do Evropského parlamentu, které 

proběhnou 24. a 25. května. Veškeré 

informace naleznete na str. 5.

Tématem tohoto vydání je stav 

bezpečnosti na Praze 3. Podle všech 

statistik a průzkumů je bezpečnostní 

situace vcelku dobrá a rok od roku se 

zlepšuje. Ale to neznamená, že není 

na čem pracovat. Kromě článku a an-

kety si přečtěte i názor čtenáře k to-

muto tématu v rubrice Z redakční poš-

ty na str. 10.

Vaší pozornosti rovněž doporučím 

rozhovor s ředitelkou ZŠ Cimburkova 

paní Meisnerovou na str. 7. Kolem této 

školy bylo v poslední době dost rušno. 

Nicméně z vyjádření paní ředitelky se 

zdá, že se podařilo řadu věcí vysvětlit 

a situaci uklidnit. A to je dobře.

V  rubrice historie si připomínáme 

události Květnového povstání 1945 

na Žižkově. Po téměř 75 letech je jistě 

dobré si tyto pohnuté dny připome-

nout.

Od příštího vydání Radničních no-

vin se chystá změna v rubrice Názory 

zastupitelů. Dosavadní praxe, kdy má 

každý zastupitelský klub prostor pro 

vyjádření jednoho zastupitele v  kaž-

dém vydání Radničních novin, bude 

nahrazen systémem novým. Důvo-

dem je snaha naplnit požadavek tis-

kového zákona, který říká, že každý 

zastupitel má právo publikovat své 

názory v komunálním tisku. To sou-

časná praxe plně neumožňuje. Proto 

od příště bude nastaven systém, kdy 

každý zastupitel bude mít možnost 

během roku několikrát zveřejnit svůj 

politický názor v daném rozsahu v této 

rubrice. Podrobnosti pravidel se dola-

ďují, jakmile pravidla schválí redakční 

rada Radničních novin, budou s nimi 

seznámeni všichni zastupitelé. Stane 

se tak v první polovině května.

Přeji všem čtenářům krásné jarní 

dny, ale i trochu deštivého aprílového 

počasí, ať nám to tu všechno neu-

schne. 

Radko Šťastný
šéfredaktor

Foto Radko Šťastný
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Pracovní skupina pro bytovou 
politiku
Rada městské části schválila za-

ložení pracovní skupiny pro přípra-

vu nových pravidel bytové politiky 

městské části Praha 3. Stávající pra-

vidla, platná od  1. 6. 2016, nejsou 

již vyhovující a  je potřeba lépe de-

fi novat vstupní podmínky a  způsob 

hodnocení žádostí. Cílem skupiny je 

předložit nová pravidla bytové politi-

ky Radě MČ do června 2019.

Výlety pro seniory
Na jednání rady byly schváleny výle-

ty pro seniory v rámci projektu „Troj-

ka pro seniory“ pro rok 2019. Cel-

kem se tak v letošním roce uskuteční 

osm výletů po celé České republice. 

Projekt je zaměřen na  zapojení se-

niorů do  společenského dění jako 

preventivní opatření před sociálním 

vyloučením, dále má zajistit smys-

luplné a cílené využití volného času. 

Přihlašování v úřední dny od 9:00 do 

15:00 hodin u paní Šulcové v  bu-

dově ÚMČ Praha 3, Seifertova  51, 

místnost č. 210 nebo na telefonním 

čísle 222 116 409 či e-mailem na 

sulcova.adela@praha3.cz.

Umístění pomníku Dýmová hora
RMČ na  svém zasedání schválila 

umístění pomníku v  prostoru nové 

zástavby Tulipa-Třebešín. Jedná se 

o památník z kamene nepravidelné-

ho tvaru, jenž odkazuje na  historii 

místa, které bylo mezi místními lidmi 

bez domova z této a přilehlých loka-

lit známé jako Dýmová hora. 

Rada MČ Praha 3
10. 4. 2019

Letní provoz MŠ
Rada MČ schválila letní provoz v ma-

teřských školkách zřizovaných měst-

skou částí Praha 3. S  ohledem 

na  plánované opravy a  investiční 

akce budou v daných termínech ma-

teřské školky uzavřeny. Termíny byly 

určeny na základě dotazníkového še-

tření mezi rodiči. Běžný provoz bude 

obnoven v pondělí 2. září 2019.

Rada MČ Praha 3
24. 4. 2019

Jmenování ředitelky
ZŠ Jeseniova 96
RMČ jmenovala na  návrh konkurzní 

komise do funkce ředitelky ZŠ Praha 

3, Jeseniova 96/2400, paní Mgr. Ven-

dulu Juráškovou, a  to s  účinností 

od  1. července 2019. Důvodem je 

skutečnost, že předchozí ředitel se 

k 30. červnu 2019 vzdal své funkce.

Rada MČ Praha 3
27. 3. 2019

Vznik náměstí
Kostnické náměstí bylo vybudo-

váno už v roce 1889 při výstavbě Žiž-
kova. Propojovalo a stále propojuje 
hned několik ulic – Husineckou, 
Orebitskou, Blahníkovu, Štítného, 
Dalimilovu a Jeronýmovu. Kouzlo 
Kostnického náměstí tkví nejen 
v původní architektuře, ale přede-
vším v elegantním překonání terénní 
nerovnosti. Výrazný výškový rozdíl 
mezi ulicí a náměstím je řešen masiv-
ní žulovou opěrnou zdí. V době své-
ho vzniku bylo navrženo jako parko-
vé náměstí. Jeho název odkazuje 
na město na Rýně, kde byl souzen 
a upálen v roce 1415 mistr Jan Hus. 

Střed náměstí zdobil kdysi parčík, 
kde se pěstovaly dokonce cizokrajné 
rostliny. V druhé polovině 20. století 
měl prostor charakter zanedbaného 
prostranství. Původní charakter mís-
ta navíc potlačila stavba trafostani-
ce, vznikly zde úzké prostory, které 
byly nejen nevzhledné, ale rovněž 
problematické z hlediska bezpeč-
nosti. Až v 90. letech minulého sto-
letí prošlo částečnou proměnou, ale 
ani tehdy se nepovedlo prostor pře-
tvořit natolik, aby se stal příjemným 
místem pro odpočinek a relaxaci. 

Nová funkce náměstí
Projektovou dokumentaci pro re-

vitalizaci náměstí zpracovaly 
Ing. arch. Hana Špalková a Ing. Rad-
 mila Fingerová. Cílem revitalizace 
bylo posílit funkci náměstí jako pro-
storu pro setkávání, rozmanité aktivi-
ty a krátkodobý odpočinek obyvatel 
i návštěvníků Prahy 3. Návrh oživil 
původní myšlenku parkového ná-
městí, které by odpovídalo požadav-
kům 21. století, a přesto byl zachován 
genius loci Žižkova.

Kompozičním základem jsou čtyři 
vzrostlé původní stromy, které po-
skytnou stín, budou pohlcovat prach 
a pozitivně ovlivní zdejší mikrokli-

ma. Vlastní prostor náměstí zůstal 
volný, s antukovým povrchem, tak 
aby umožňoval rozmanité aktivity. 
Trafostanice a její bezprostřední oko-
lí je začleněno do celkového koncep-
tu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
a snadné pravidelné udržování.

Náměstí se otevřelo
V průběhu slavnostního předání 

náměstí k užívání veřejnosti starosta 
Ptáček poděkoval svým předchůd-
cům, kteří se zasadili o obnovení 
Kostnického náměstí a zejména vy-

zdvihl dobře odvedenou práci archi-
tektek, realizační fi rmy i pracovníků 
městské části. Práce, které začaly 
loni, stály cca 37 milionů korun. 

„Bylo to na infarkt. Revitalizace byla 

opravdu velice komplikovaná. Museli 

jsme přemisťovat inženýrské sítě. Museli 

jsme se vypořádat s napájecím tělesem 

tramvaje. A nakonec, když už jsme mysle-

li, že máme všechny sítě vyřešené, objevily 

se další, nezakreslené, v severní části,“ vy-
světlovala v průběhu slavnostního 
otevření Jana Caldrová, vedoucí od-
boru ochrany životního prostředí. 
„V inkriminovaném místě se musely měnit 

postupy, dokonce i bourat zeď,“ dodala 
dnes již s ulehčením.

Architektky tady myslely opravdu 
na vše. Nedostatek vody začíná být ce-
lostátním problémem, ale na Kostnic-

kém náměstí se našlo řešení: sběrná re-
tenční nádrž pro uchování dešťové 
vody pod terasou. Ta bude následně 
využívána na závlahu zeleně a v pří-
padně jejího dostatku i na splachová-
ní veřejných toalet v kavárně. 

Ofi ciální otevření Kostnického 
náměstí si nenechala ujít řada míst-
ních. Dostavili se opravdu v hoj-
ném počtu a přátelskou sousedskou 
atmosféru jim zpestřila kapela Lo-
vesong Orchestra. Její členové 
o sobě sami říkají: „Vycházíme z boha-

té tradice české zábavní muziky. Od bal-

kánců jsme odkoukali jak dělat dechov-

ku s drajvem a ve Španělsku nás 

naučili, jak hrát skutečně pro lidi.“ 
A to se povedlo, stejně jako se po-
vedlo Kostnické náměstí. 

 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Kostnické náměstí se proměnilo

Žil zde i Vladimír Boudník
Vladimír Boudník byl významný český grafik a malíř, představitel ak-

tivní a strukturální grafiky, který založil vlastní umělecký směr, tzv. ex-

plosionalismus. Letos si připomínáme 95 let od narození jednoho z na-

šich nejoriginálnějších výtvarných umělců. Narodil se 17. 3. 1924 

v Praze a zemřel 5. 12. 1968 v domě na Kostnickém náměstí, ve kte-

rém bydlel poslední léta svého života a měl zde ve sklepě i ateliér. 

Byl všestranným a osobitým umělcem. Studoval na Státní grafické 

škole v Praze u profesora Rudolfa Beneše. Ve svém díle používal ne-

zvyklé materiály (např. odstřižky plechu, zlomené pilníky, matky, šrou-

by, raznice či kusy litiny, v  grafice pak písek, odstřižky provázků či 

kousky textilu).

„Explosionalismus, umělecké hnutí založené na tvorbě pomocí aso-

ciace, to je  aktivita, které zasvětil Vladimír Boudník svůj umělecký život.  

Boudník za pomoci přátel explosionalismus vymyslel a řadu let jej pro-

sazoval a propagoval. Skutečný Boudníkův přínos do českého moder-

ního umění však paradoxně tkví hlavně v experimentech s novými gra-

fickými technikami a v přístupu k zobrazovanému obsahu obrazu, které 

u nás s předstihem zahájily nástup informelu, tedy tvorby čistě abs-

traktní,“ dočteme se o něm v knize Vladislava Merhauta.

Jeho přítel spisovatel Bohumil Hrabal také  Boudníka  využil jako 

předlohu pro své literární postavy, včetně známého Něžného barbara, 

povídku, kterou napsal v  roce  1973 a  ve  které vzpomínal na  život 

s Boudníkem až k jeho tragické smrti. Ve zfilmované povídce Automat 

Svět si výtvarník dokonce zahrál sám sebe.

Ke konci svého života Boudník trpěl psychickými problémy. V roce 

1968 byl nalezen oběšený ve svém pokoji na klice u dveří. Bylo mu 

pouhých 44 let. Jeho tragický skon ale nebyla, jak se traduje, sebe-

vražda. „Pro  Boudníka  byla především láska pokušením smrti, chtěl 

prožít oboje, stranguloval se (přiškrtil) a zahynul,“ napsal historik umění 

a kritik Jindřich Chalupecký.

Po výtvarníkovi je pojmenována Cena Vladimíra Boudníka, která se 

od roku 1995 uděluje za významný tvůrčí přínos v grafické tvorbě. 

Konstanz
Kostnice je město ležící na jihozápadě Německa ve spolkové zemi 

Bádensko-Württembersko na hranici se Švýcarskem. 

V letech 1414 až 1418 se město stalo dějištěm ekumenického kon-

cilu, nazývaného kostnický koncil, který řešil otázku velkého západního 

schizmatu a  reformy církve. V průběhu tohoto koncilu byl odsouzen 

jako kacíř a 6. července 1415 upálen světskou mocí mistr Jan Hus. 

O rok později potkal stejný osud Jeronýma Pražského. 

Chcete provozovat kavárnu na Kostnickém 
náměstí? Podmínky výběrového řízení naleznete 

 na www.praha3.cz/urad/volne-nebytove-prostory.

Jana Caldrová se o novou podobu náměstí výrazně zasloužila

Pohled na Kostnické náměstí 1912

Kompletní seznam a znění usnesení 

RMČ a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 

k nahlédnutí na odboru občansko-správ-

ním, oddělení rady a zastupitelstva, 

Havlíčkovo nám. 9 nebo na www.pra-

ha3.cz/samosprava/rada/usneseni

Na domě čp. 779 na Kostnickém náměstí 5 je kovová pamětní deska s reliéfní podobiznou 

a textem: „V tomto domě žil a 5. 12. 1968 zemřel grafi k Vladimír Boudník“
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Jak bude vypadat lokalita NNŽ? 
Její podobu můžete ovlivnit i vy. 
Veřejnou panelovou debatou za účasti zástupců Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy či 
zástupců z akademického prostředí otevřela radnice diskuzi o budoucnosti lokality NNŽ.

Praha 3 připravila veřejné 
představení podkladové 
stu die pro změnu územního 
plánu na pozemcích Nákla-

dového nádraží Žižkov (NNŽ), kte-
ré se uskutečnilo v pondělí 8. dubna 
ve velkém sále zastupitelstva. Změna 
územního plánu Z 2600/00 se týká 
území od ulice Želivského až téměř 
na Spojovací. Připravuje se několik 
let a nyní pomalu spěje do fi nální 
fáze, kdy je otevřena k připomínko-
vání veřejností.

Zásadní připomínky může uplat-
nit také radnice Prahy 3. Schválit je 
plánuje na svém červnovém zastupi-
telstvu, proto již nyní otevřela veřej-
nou debatu s odborníky na danou 
problematiku. 

Studie předpokládá, že by v úze-
mí dnešního brownfi eldu mohlo 
v budoucnu žít cca 15 000 lidí, 
vznikly by zde zejména obytné blo-
ky a dva parky. Zachována je funkci-
onalistická, památkově chráněná 
budova nákladového nádraží. Stu-
die prakticky kompletně respektuje 
záměr Central Group v severozá-
padní části pozemků nazvaný „Par-
ková čtvrť“.

„Lze předpokládat, že tématem deba-

ty bude například umístění parků, veřej-

ná vybavenost a její kapacity či nová 

trasa tramvaje, kterou by vedení Prahy 3 

rádo vedlo severně kolem historické bu-

dovy,“ uvedl Matěj Michalk Žalou-
dek, předseda výboru pro územní 
rozvoj Prahy 3.

Kdo bude stavět
Tři developeři hodlají brownfi eld 

přeměnit v novou rezidenční čtvrť, 
která by pojala až 15 až 20 tisíc no-
vých obyvatel. Projekty mají podle 
obyvatel městské části své kladné, 
ale mnozí upozorňují i na záporné 
stránky.

Některé pozemky jsou v součas-
nosti zapsány na České dráhy, ale 
fakticky jsou vázány v dceřiné spo-

lečnosti Český drah Žižkov station 
development, kterou ze 49 % vlastní 
Sekyra Group. To znamená že NNŽ 
má 4 velké hráče – Central Group, 
Penta, Sekyra Group + ČD a hlavní 
město, které pořizuje územní plán. 
Malými plochami disponuje i hlavní 
město Praha. V budoucnu by zde 
měla vzniknout moderní rezidenční 
čtvrť. Jak zaznělo na panelové disku-
zi ústy Jitky Jeřábkové, urbanistky 
a koncepční projektantky IPR pro 
oblast Prahy 3, komplex má tvo-
řit řada šesti až osmipodlažních 
domů s podpovrchovými parkovišti, 
nová veřejná prostranství i park, 
v části, která navazuje na Židovské 
pece. Dominantou lokality by měla 
být věž, ne vyšší než 70 metrů. „Ulice 

Jana Želivského i Malešická jsou v pod-

kladové studii předmětem rekonstrukce. 

Budou jinak uspořádány jízdní pruhy 

a zřízeny nové zastávky,“ uvedla Jitka 
Jeřábková. „Dopravní skelet by byl za-

ložený na stávajících komunikacích. 

V návrhu je propojení Malešické s Čes-

kobrodskou,“ dodala.  

Dopravní obslužnost
Zástupci IPR zároveň počítají 

s výstavbou tramvajové trati areálem 
Nákladového nádraží Žižkov. „Hlav-

ní veřejný prostor budoucí čtvrti by měl 

být v pootevřeném vnitrobloku v histo-

rické budově nádraží. Tou by zároveň 

měla vést plánovaná tramvajová trať,“ 

uvedla Jeřábková. Cestě skrz vnit-
roblok nahrává dopravní situace kři-
žovatky Jana Želivského – Olšanská, 
která by lépe navazovala na stávající 
trať.

Toto řešení se stalo předmětem ši-
roké debaty a nesouhlasných stano-
visek ze strany veřejnosti. Dlužno 
dodat, že i stanovisko městské části 
k tomuto řešení je negativní.

„Tramvaj by podle mě měla jet mimo 

prostor nádraží,“ podotkl architekt 
Jaromír Sedlák z České komory ar-
chitektů. „Potenciál objektu je zajímavý 

a vnitřní prostor je nejzajímavější. Hluk 

tramvaje tomu nepomůže. Podle mne ve-

dení trati v areálu nebo vně něj je pro 

jeho budoucnost kardinální,“ dodal ar-
chitekt. „Budova nákladového nádraží 

je klíčová pro rozvoj území. Je až s podi-

vem, že nad jejím budoucím využitím 

dosud visí otazník. Jedná se o ikonu celé-

ho areálu,“ upřesnil.
Podle architekta Jaromíra Haince 

z IPR nicméně existuje druhá vari-
anta, v rámci které by tramvajová 
trať byla vedena po severní straně 
budovy, která je ceněnou  funkcio-
nalistickou stavbou, od roku 2013 
kulturní památkou. Tuto variantu 
naopak bude Praha 3 prosazovat 
ve svých připomínkách.

K problematice dopravní obsluž-
nosti se vyjádřila i  Kateřina Čecho-
vá z Fakulty architektury ČVUT. 
„Přijde mi, že je trošku předčasným kro-

kem defi novat dopravní řešení, které by 

zamezilo možné řešení využití hlavní bu-

dovy nákladového nádraží do budouc-

na,“ řekla k záměru vést tramvajové 
těleso vnitroblokem historické bu-
dovy. Obdobně hovořila i v jiných 
aspektech, kdy je sice plánovaná vý-
stavba rezidenční čtvrti, už ne však 
občanská vybavenost s ohledem na 
to, co by noví obyvatelé mohli pře-
devším požadovat.

Opět byla nastolena otázka 
metra D a občanská vybavenost

„Prahu 3 čeká stavební boom. Náš 

místostarosta Tomáš Mikeska sečetl byty 

ve všech rozestavěných i avizovaných 

projektech na Nákladovém nádraží Žiž-

kov, na Vackově a v Olšanské ulici. To 

množství atakuje 10 000 nových bytů. 

Rozhodně nechci vyvolávat negativní 

vlny. Praha nové byty potřebuje a v té lo-

kalitě vhodné plochy jsou. Nejsem ani 

odpůrce výškových staveb a moderní ar-

chitektury. Všichni tušíme, že pokud to 

nemá skončit fi askem, je třeba kromě 

bytů řešit i nové školy (při tomhle množ-

ství rovnou dvě). Pokud je výstavba no-

vých bytů na území Prahy 3 zájmem stá-

tu, musí být zájmem státu i stavba metra 

a nových škol. Musíme přestat zpochyb-

ňovat trasu metra D, městský okruh 

a další investice v řádu miliard korun,“ 
připomíná starosta Jiří Ptáček. 
Podle něj nelze takto velikou čtvrť 
zanést do územního či Metropolitní-
ho plánu, kde metro vedené na Žiž-
kov v současném stadiu chybí.

Nejen starosta, ale i obyvatelé Pra-
hy 3 poukazovali také na otázku ob-
čanské vybavenosti. Rozpaky budí 
i otázka počtu obyvatel možné nové 
čtvrti. Architekt Jan Sedlák, který je 
spoluautorem dřívější verze studie 
areálu z roku 2005, na diskusi po-
dotkl, že původně při návrhu počítali 
maximálně se zhruba 8 000 až 10 000 
obyvateli. A to i přes to, že vycházeli 
z Vinohrad, které jsou jednou z nej-
hustěji obydlených čtvrtí v metropoli. 
Navrhovaných 15 000 obyvatel by 
znamenalo opravdu vysokou hustotu.

Soutěž znamená kvalitní řešení
„Česká komora architektů soutěže po-

važuje za nejlepší způsob, jak vybrat 

kvalitní řešení území a ohlídat regulér-

nost podmínek,“ říká architekt Ivan 
Plicka z vedení České komory archi-
tektů. Soutěž na zástavbu části bý-
valého Nákladového nádraží na Žiž-
kově vypsal i velký investor, 
společnost Penta Real Estate.

Pro přeměnu severní části Nákla-
dového nádraží Žižkov vybrala Cen-
tral Group v architektonickém 
workshopu sedm ateliérů, které vy-
tvoří návrhy jednotlivých budov. 
Autorem urbanistické koncepce je 
architekt Jakub Cigler. 

Zastupitelstvo Prahy 3 bude 
v červnu tohoto roku řešit na svém 
jednání připomínky za městskou 
část. Ty posléze odešle příslušným 
orgánům hlavního města. 

Jakékoliv návrhy, připomínky, 
poznatky či stížnosti z řad obyvatel-
stva ohledně plánovaného develo-
perského projektu bude radnice evi-
dovat a může je zařadit k projednání 
i pod samotný dokument. Občané 
se mohou se svými připomínkami 
obracet i na zastupitele, popřípadě 
jim je zasílat přes podatelnu městské 
části: podatelna@praha3.cz. 
 Jan Dvořák

První fáze připomínkování – tzv. společné jednání
Ve společném jednání může každý občan podat své připomínky k návr-

hu změny územního plánu. Významnou roli ve společném jednání má také 
městská část.

Pořizovatel oznámí termín společného jednání dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován a sousedním 
obcím nejméně 15 dnů předem. Dotčené orgány a obce pak mají 30 dnů 
na podání stanovisek a připomínek.

Návrh se také zveřejní na úřední desce a každý k němu může do 30 dnů 
podat písemné připomínky. Pokud obec nebo některý z úřadů opožděně 
podají své připomínky či stanovisko, úřad pořizující ÚP k nim nebude při-
hlížet.

Jak si mám připravit případnou připomínku?
Přesné pokyny a podmínky pro podávání připomínek najdu i s datem 

společného jednání na úřední desce městské části. 
Na koho se můžete obracet na úrovni městské části při přípravě připo-

mínek?
 Obrátit se můžete na starostu, zástupce starosty, vedení odboru územ-

ního rozvoje, případně na vedení odboru, jehož agendy se připomínka věc-
ně dotýká – např. na odbor životního prostředí, řeším-li park či zahrádky; 
odbor dopravy, týká-li se má připomínka dopravní infrastruktury apod. 

Vizualizace IPR Praha
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Objekt Žižkovských lázní, pro který radnice hledá nájemce Foto Radko Šťastný

Praha 3 reviduje 
nevýhodné smlouvy 
Po zvýšení dlouhodobě stagnujících nájmů v obecních 

bytech si městská část nyní posvítí i na nájemní smlouvy 

k obecním nebytovým prostorům.  

Ukazuje se totiž, že řada 
nebytovek je pronají-
mána za pro městskou 
část nevýhodných pod-

mínek. Radnice chce využít poten-
ciál, který nebytové prostory mají, 
pro navýšení příjmů do obecní po-
kladny. Staré smlouvy uzavřené na 
dobu neurčitou neodpovídají dneš-
ním tržním nájmům, proto Praha 3 
započala s jejich revizí. Týká se to 
téměř 70 % smluv, celkem 495 ná-
jemců. „Naší snahou je navýšit na trž-

ní ceny veškeré nebytové prostory, které 

vlastní městská část. Komise pro ve-

dlejší hospodářskou činnost, která to 

má v kompetenci, již začala ty nej-

křiklavější případy řešit,“ uvedl radní 
pro majetek Jan Materna.  Objevil 
se i extrémní případ pronájmu 
lukrativních prostor za tisíc korun 

ročně. Podle Materny se městské 
části ve většině případů daří se stá-
vajícími nájemci dohodnout na trž-
ním nájemném. Pokud k dohodě 
nedojde, bude se Praha 3 snažit ná-
jem ukončit a prostory nabídnout 
znovu ve výběrovém řízení. Komi-
se aktuálně zpracovává cenovou 
mapu tržních nájmů v jednotlivých 
lokalitách, které porovnává s plat-
nými smlouvami.

Výjimku mohou podle Materny 
tvořit jenom preferované kategorie, 
které využívají neziskovky, nebo ně-
které podporované a obcí žádané 
činnosti. „Jsou výjimky, kdy komise 

může před cenou upřednostnit funkci. 

Například pokud má městská část zájem 

na určitém typu služeb. Typicky jde o ne-

ziskové organizace, které nemají pro-

středky na tržní nájem a poskytují službu 

občanům Prahy 3. Podporujeme také 

klubovou činnost,“ uvedl radní. 
Radní Materna také uvedl, že 

městská část aktuálně připravuje vý-
běrové řízení na pronájem několika-
patrového objektu bývalých lázní 
v Husitské ulici. V tomto případě 
bude rozhodovat spíše výše investic 
do objektu ze strany nájemce, než 
výsledná cena nájmu. 

V majetku městské části je aktuál-
ně 737 nebytových prostor v podobě 
ateliérů, dílen, provozoven, ordina-
cí, restaurací, obchodů nebo skladů, 
z čehož je 105 volných z důvodu re-
konstrukce nebo nevyhovujícího 
stavu apod. Praha 3 vlastní dalších 
740 garážových nebo parkovacích 
stání, z toho 89 je nyní volných.  

 Katka Maršálová

Podchod na Hlavní nádraží se blíží  
Žižkov bude mít přímý vstup 
na Hlavní nádraží a ke stanici me-
tra. Stane se tak po  více jak 140 
letech. SŽDC má schválený záměr 
i pravomocné územní rozhodnutí. 
Čeká jen na stavební povolení. Po-
dejít pod Hlavním nádražím a vyjít 
na  Žižkově bude možné zhruba 
za rok.

„Největším přínosem stavby je podstat-

né zkrácení docházkových časů z Hlav-

ního nádraží do městských částí Praha 

2 a 3. Prodloužení podchodu bude ře-

šeno tak, aby bylo možné rozšířit ná-

draží o další ostrovní nástupiště. Vyús-

tění pěší trasy pak bude situováno 

do ulice Seifertova. Napojení výstupu 

směrem na Prahu 2 bude navrženo 

do ulice Vinohradské formou chodníku 

podél ulice Legerovy,“ vysvětluje 
mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Stávající podchod se prodlouží 
za poslední kolejiště, odsud se pů-
jde chodníkem směrem k Seiferto-
vě ulici. Po schodech bude možné 
odbočit skrze náměstí Winstona 
Churchilla směrem na Italskou 
a k Vysoké škole ekonomické 
(VŠE).

Podle mluvčího už mají SŽDC 
pravomocné územní rozhodnutí 
a schválený záměr projektu. „V pří-

padě hladkého průběhu projektové pří-

pravy, vydání stavebního povolení mů-

žeme začít stavět na přelomu 

2019/2020. Podchod by měl být pro ve-

řejnost přístupný koncem roku 2020,“ 

říká Marek Illiaš. Předpokládané 
náklady na prodloužení podchodu 
budou necelých 700 milionů ko-
run.

Propojení směrem k náměstí 
Winstona Churchilla bude zvláště 

zajímavé právě pro studenty a za-
městnance VŠE. Podle vyjádření 
mluvčí VŠE Martiny Mlynářové by 
se mělo začít s budováním, zatím 
provizorního pěšího propojení, už 
v květnu. „Zprůchodnění bude zajiště-

no dočasným mostem. Termín budová-

ní podchodu je závislý zejména na prů-

běhu výběrového řízení na zhotovitele,“ 

doplňuje Mlynářová.
Společnost Penta Investments 

mezi náměstím a Hlavním nádra-
žím staví komplex Churchill Squa-
re. Mezi objekty budovaného pro-
jektu jsou schody směrem k nádraží 
a pod nimi vede lávka k železnici. 
Aktuálně se používat nesmí. „Provi-

zorní přechod je nyní součástí staveniš-

tě. Ve spolupráci se SŽDC ale vznikne 

v tomto místě lávka nebo přechod jako 

součást projektu,“ vysvětluje mluvčí 
Penta Investments Ivo Mravinac.

Podchod zvýší především bez-
pečnost. Podle výsledků ankety stu-
dentské iniciativy Legálně na ná-
draží z roku 2013 totiž mezi sedmou 
ranní a třetí hodinou odpolední 
přešlo (a to i přes přísný zákaz vstu-
pu do prostoru kolejiště) běžně 
přes koleje 1 124 osob.

Nezanedbatelným přínosem pro 
občany Prahy 3 bude i výrazně lepší 
dostupnost centra města ze Žižko-
va.

„Vedení radnice stavbu jednoznačně 

vítá,“ říká místostarosta  Tomáš Mi-
keska a dodává: „A vítězstvím bude 

i to, že Žižkov získá po více než 140 le-

tech přímé spojení na nádraží.“ 
 -red-

Provizorní přechod je nyní součástí 
staveniště.  foto Metro

TRHY | GASTRO | HUDBA | UMĚNÍ | TANEC | HAMAKY | REJ MASEK
30.–31.  KVĚTNA 9–20 H NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD
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oznámení

Starosta městské části Praha 3
podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 24. 5. 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 25. 5. 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

1.  Voličem je: 
 a)  občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, který je v měst-

ské části přihlášen k trvalému pobytu, 
 b)  občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb, dosáhl věku 18 let a je po dobu nej-

méně 45 dnů před druhým dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu 
na území ČR a byl na základě své žádosti zapsán do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu vedeného městskou částí. 

2.   Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič 
po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo platným 
občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu 
do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu průkazem o povolení 
k pobytu. 

3.   Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů, pro volby do Evropského parlamentu, 
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský 
průkaz nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupi-
telským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve voleb-
ním okrsku. 

4.   Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Kontakt pro 
žádosti o přenosnou hlasovací schránku: tel.: 222 116 221, mail: kristynaa@praha3.cz. 

5.   Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb a budou 
k dispozici rovněž ve volební místnosti. 

6.   Za pořádek ve volební místnosti a v bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové vo-
lební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu voleb jsou závazné 
pro všechny přítomné. 

7.   Podrobné rozdělení adresních míst do volebních okrsků je dostupné na webových stránkách 
a úřední desce městské části.

 Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
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Stanoviště a stojany pro kola mají přibývat 
V  ulicích Prahy od  dubna přibyla 
elektrokola Freebike. Po Rekolech 
a  elektrokoloběžkách Lime jde 
o další přírůstek do nabídky sdíle-
ných dopravních prostředků. Elek-
trokola do  města přivedla česká 
společnost Homeport, která si 
v  souladu s  memorandem pode-
psaným s  hlavním městem do-
mlouvá podmínky s  jednotlivými 
městskými částmi.

V Praze 3 mají uživatelé k dispozici 
zhruba 70 virtuálních stanovišť, 
ve kterých je možné kolo najít a zá-
roveň jej tam bezplatně vrátit zpět. 
Uživatel platí cenu 2 Kč za minutu 
při použití elektrokola. Pokud kolo 
zaparkuje po dojezdu mimo virtuál-
ní stanoviště, které se mu zobrazuje 
v aplikaci nutné k užití kola, zaplatí 
jednorázový poplatek 25 korun. 

Místa určená pro odkládání kol 
lze najít také na mapovém portálu 
Prahy 3. „Většina virtuálních stanovišť 

je v reálu opatřena cyklostojany. Tam, 

kde ještě nejsou, nám brzkou realizaci 

přislíbila TSK, která to má v kompeten-

ci,“ uvedl radní pro dopravu Ondřej 
Rut. Ten zároveň plánuje počet vir-
tuálních stanic po dohodě s provo-
zovateli rozšířit až na dvojnásobek: 
„Chceme zvolit spíš pozitivní než restrik-

tivní přístup. Čím více bude virtuálních 

stanic, tím výhodnější bude pro uživatele 

zaparkovat právě v nich.“ 
Vytipovaná stanoviště ale nejprve 

Praha 3 prověří, zda je jejich umístě-
ní vhodné. Rut také výhledově počí-
tá s tím, že by ze strany hlavního 
města měla přijít iniciativa, která 
rozhodne, jakým způsobem by vir-
tuální stanoviště mohla být označe-
na přímo v ulicích. Takové označení 
musí být v souladu s požadavky pa-
mátkářů a mělo by být jednotné. 

Freebike nabádá své uživatele 
ke správnému parkování. „Vždy mys-

lete i na další účastníky provozu 

a chodce, kola odkládejte tak, aby niko-

ho neomezovala. Prosíme všechny, kte-

ří jezdí po Praze na kole, aby vraceli 

kola správně tak, aby nepřekážela 

i ostatním ve městě. Nevracejte prosím 

kola před vchody do budov či třeba 

do metra, na vodících pásech pro nevi-

domé, hned u přechodů nebo třeba 

uprostřed ulice,“ instruují uživatele. 
Kola jsou navíc opatřena telefon-
ním číslem na horkou linku, kam je 
možné se obrátit, pokud překážejí 
v provozu. 

 Text a foto Katka Maršálová

Místa pro prvňáčky zatím stačí 
Na začátku dubna proběhly na zá-
kladních školách v Praze 3 během 
dvou dnů zápisy. Do  prvních tříd 
podalo přihlášku 758 dětí. V porov-
nání s loňským rokem je počet bu-
doucích školáků téměř totožný.

Aktuální kapacita míst v 1. třídách 
na Trojce pro nadcházející rok je 
750 míst. Budoucích školáčků, kte-
ří mají trvalé bydliště v Praze 3, 
přišlo k zápisům 628. Počty však 
zdaleka nejsou konečné, ovlivní je 
žádosti o odklad školní docházky. 
Ještě v průběhu léta dochází napří-
klad ke stěhování nebo odkladům, 
proto defi nitivní čísla budou zná-
ma v září.

Největší zájem o zápis zazname-
naly školy v oblasti Jarova, kam se 
tradičně hlásí děti z Prahy 9. Dříve 
díky dostatečným kapacitám školy 
mohly přijmout i děti z jiné městské 
části. Dnes ale někteří rodiče raději 
„pojistí“ umístění dítěte do spádové 
školy získáním fi ktivní trvalé adresy 
v Praze 3. I v ZŠ Chmelnice se u dětí, 
které neměly bydliště v naší městské 
části, rozhodovalo losem.

Podle místostarosty Štěpána 
Štrébla, který má na starosti oblast 
školství, je dnes kapacita škol 
na únosné míře, ale další zahušťová-
ní by již zasahovalo do kvality vzdě-

lávání. „Máme k dispozici demografi c-

kou studii, podle níž víme, že 

v souvislosti s plánovanou výstavbou 

na nákladovém nádraží i zahušťováním 

dolního Žižkova bude nutné postavit ale-

spoň dvě nové školy,“ uvedl. Problém 
by se mohl projevit už za dva nebo 
tři roky. V oblasti nákladového ná-
draží bude potřeba škola s kapaci-
tou až 27 tříd. Praha 3 si proto stav-
bu školy určila jako podmínku  
výstavby na nádražních pozemcích 
a v tomto duchu jedná s developery. 
Pokud by vyrostly nové byty bez 
školy, nezvládla by městská část zaji-
stit povinnou školní docházku pro 
nové obyvatele. Jako se to stalo 
v Praze 9, kde během výstavby neza-
jistili dostatečné kapacity a předško-
láci se proto přihlašují do škol v Pra-
ze 3. 

 Katka Maršálová

Dobrovolníci uklidili park Vítkov a další 
lokality Prahy 3
Dobrovolnická úklidová akce „Ukliďme Česko“ oslovila v Praze 3 nebývalé množství lidí, kteří se 
na úkor vlastního volného času rozhodli věnovat sobotní dopoledne sbírání nepořádku.

Desítky dobrovolníků se 
tak v sobotu 6. dubna 
s ochrannými rukavicemi 
a pytli rozprostřely kolem 

Krejcárku, na vrchu Vítkov, uklízelo 
se podél cyklostezky nebo u židov-
ských hřbitovů. Každý mohl být or-
ganizátorem úklidové akce, anebo 
se libovolně přidat k některé z úkli-
dových skupin. Při úklidu se tak se-
šli různí lidé se stejným cílem – uklí-
zeli vysokoškoláci ze studentského 
spolku z VŠE, parta kolegů z fi rmy, 
skupinky kamarádů, kteří bydlí 
v sousedství, skauti nebo starosta 
Prahy 3 Jiří Ptáček. Nejvíce dobro-

volníků, téměř sedm desítek lidí, se 
zapojilo do úklidové akce žižkovské-
ho Žlutého obchodu, která měla zá-
kladnu na Zahrádkách a perfektně 
organizovala i svoz nasbíraného od-
padu. Na pozemcích nad cyklos-
tezkou a pod Krejcárkem sesbírali 
125 pytlů odpadu, odhadem asi 3 
tuny! Kromě kusů oblečení, lahví, 
plastů, se po stráni povaloval i kus 
rozbité koloběžky nebo odhozený 
kávovar. Našly se i použité stříkačky, 
ke kterým byli přivoláni městští 
strážníci, kteří je zlikvidovali jako 
nebezpečný odpad. Likvidaci na-
shromážděného odpadu kolem 
Krejcárku a z Vítkova zajistily úkli-
dové čety Čisté Trojky. 

Uklízelo se i jinde v Praze 3. Od-
padky mizely ve Zvěřinově ulici 
nebo na Parukářce, kde operovali 
další dobrovolníci. Cyklostezka 
od Pražačky směrem ke starému vít-
kovskému tunelu se stala terčem zá-
jmu skautské skupiny Maják, která 
v 11 lidech nasbírala skoro 2 metráky 
nepořádku. Do úklidu se zapojilo 
také Rodinné a kulturní centrum 
Nová Trojka. Děti i dospělí si vzali 
na mušku začátek cyklostezky smě-
rem od Hlavního nádraží po via-

dukt nad Husitskou ulici, kde je pří-
stupná rovinka, ale nachází se zde 
i příkrý zarostlý svah. Výsledkem 
bylo 400 kg nasbíraného odpadu.

Do akce se zapojila i ZŠ Pražačka. 
V pátek 5. dubna vyrazili žáci 
2. stupně, aby uklidili Krejcárek. 
Mezi nalezenými věcmi byly takové 
bizarnosti jako vodováha, kancelář-
ská židle, forma na bábovku a spous-
ta dalších předmětů. 
 Text: Katka Maršálová, Martin Hošna

Foto: Katka Maršálová
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Řekli o ZŠ 
Cimburkova: 

„Mám radost, že jsme po počáteč-

ních nesnázích nastavili prostřednic-

tvím expertní skupiny komunikaci 

mezi školou a  radnicí. Naším cílem 

je zvýšit atraktivitu školy pro celou 

její spádovou oblast i  Prahu 3. 

Po  návštěvě Cimburkovy jsem na-

vrhnul například rekonstrukci pod-

kroví, což by mělo zvětšit prostor 

školy a usnadnit spolupráci s dalším 

subjektem, který škole pomůže se 

profi lovat. V tom, že chceme inova-

ce a změny k  lepšímu, jsme s paní 

ředitelkou od  začátku zajedno. Vě-

řím, že se nám to díky aktivní pod-

poře zřizovatele podaří.“

Štěpán Štrébl

místostarosta pro školství

„Pracovní skupina pro rozvoj otevře-

nosti a kvality vzdělávání na Praze 3 

bude mapovat potřeby manage-

mentu škol, učitelů, dětí a  rodičů. 

Budeme se snažit o nastavení dobré 

spolupráce mateřských a  základ-

ních škol a  včasné předávání po-

třebných informací o  dětech s  po-

třebou větší míry podpory na vstupu 

do 1. tříd základních škol. Plánujeme 

mapovat příklady dobré praxe a  ty 

pravidelně představovat odborné 

i širší veřejnosti na Praze 3.“

Klára Laurenčíková

Česká odborná společnost pro inkluzivní 

vzdělávání

„Je třeba věnovat pozornost potře-

bám učitelů, jejich přímé podpoře 

v průběhu výuky a při práci s  kon-

krétními žáky. Mnohé profesní kom-

petence rozvinout společnou prací 

s dalšími učiteli i poradenskými pra-

covníky, při řešení konkrétních

případů, za využití mentoringu, inter-

vize i supervize, jejichž prostřednic-

tvím získají sebejistotu při práci se 

žáky a  současně budou vědět, že 

na  práci v  inkluzivním školním pro-

středí nejsou sami.“

Lenka Krejčová

ředitelka Dys-centra

Všechno je v lidech a dobré komunikaci
Ing. Irena Meisnerová je dlouholetou ředitelkou ZŠ Cimburkova. Na škole studuje vysoký počet 

dětí ze sociálně znevýhodněných, často romských rodin. Paní Meisnerová se nedávno stala 

fi nalistkou soutěže Ředitel roku 2018/2019.

Jak jste se vlastně dostala k práci 
pedagoga?

Mám vystudovanou Vysokou ško-
lu chemicko-technologickou a úplně 
původně jsem chtěla být vědkyně. 
Rok jsem zde dělala aspiranturu 
a pak se na gymnáziu Voděradská 
uvolnilo místo a poprosili mě, jestli 
bych tam nechtěla učit chemii. Zku-
sila jsem to a od té doby učím. Asi 
třikrát jsem odešla do jiného pro-
středí, pracovala jsem např. v ČKD 
se slévači a svářeči jako výchovně 
vzdělávací referent. Myslím, že mi to 
dalo docela dobrý nadhled. Pak 
jsem asi rok pracovala na České in-
spekci životního prostředí. Ale po-
tom jsem šla zase učit. Baví mě 
prostě pracovat mezi lidmi a s lidmi.

A jak dlouho pracujete tady 
v Cimburkově?

Vidíte, to už bude 26 let. 

Odkdy jste ředitelkou?
Asi rok jsem byla pověřená zastu-

pováním ředitele a pak už jmenova-
ná ředitelkou.

Co vám naposledy udělalo v práci 
radost? 

Velkou radost mi dělá, jak se nám 
daří realizovat Dětské skupiny. Jed-
ná se o dvě dvanáctičlenné třídy dětí 
od 3 do 5 let. Děti sem docházejí 
rády a my u nich vidíme velké po-
kroky. Je to vlastně taková menší 
mateřská školka, kde se dětem věnu-
je jeden učitel a jeden asistent. Větši-
na našich dětí by do běžné mateřské 
školky nikdy nešla. Jsou ze sociálně 
slabých rodin, dělá jim velký pro-

blém pravidelnost, placení obědů, 
ranní doprovod rodičů… Ráno je 
většinou doprovází sourozenci. Nej-
důležitější je ale důvěra. A my skrze 
důvěru těch dětí, které se k nám těší, 
teprve navazujeme vztah s jejich ro-
diči. Pilotně jsme projekt realizovali 
v minulosti s fi nanční podporou 
městské části Praha 3. Teď Dětské 
skupiny fi nancujeme prostřednic-
tvím grantů z Evropských struktu-
rálních fondů. Evidujeme aktuálně 
takový zájem, že máme dokonce po-
řadník.

Ovlivnilo nějak pohled na vaši 
práci, když jste začala vést vlastní 
velký tým?

To víte, že ovlivnilo. Jako zaměst-
nanec jsem viděla každý problém 

hodně černobíle. Ve vedoucí pozici 
zjistíte, že skoro nic tak jednoduché 
není. Což někdy zaměstnanci nedo-
hlíží. Takže přesto, že já jsem demo-
krat a ráda udržuji dobré vztahy, ně-
kdy musím prostě bouchnout 
do stolu a něco rozhodnout. Konec-
konců zodpovědnost je nakonec 
na mně.

Co považujete za největší úspěch 
vašich pedagogů a žáků?

Největší úspěch je myslím to, že 
naši žáci chodí rádi do školy. Máme 
samozřejmě i absence, ale většina 
z nich se u nás cítí dobře. Jezdíme 
každý rok na školu v přírodě, pobyt 
se mi už roky daří fi nančně pokrýt 
z grantů. Často se stane, že když 
zdejší lidé vidí kolik je mezi námi 

Romů, tak se bojí problémů. A na-
konec nám vždycky sami přijdou 
říct, že je překvapilo, jak slušně 
máme děti vychované. Za velký ná-
sledný úspěch taky považuji studen-
ty a absolventy různých učňovských 
oborů. Umíme pracovat i s nadprů-
měrnými žáky, prozatím jich ale ne-
máme moc.

Jaké konkrétní osvědčené progra-
my a intervence považujete 
za dobře využitelné i na ostatních 
školách městské části?

Je velmi dobré, že máme vlastní 
školní poradenské pracoviště, kde 
máme velmi kvalitní lidi. Máme 
na částečný úvazek psychologa, 
na celý úvazek speciální pedagožku 
a úzce spolupracujeme s pedagogic-
ko psychologickou poradnou z Pra-
hy 3. Úplně skvělé by bylo spolupra-
covat s Dys-centrem, doufám, že 
budou brzo působit někde poblíž. 
Bylo by užitečné, kdyby služby, kte-
ré jsem jmenovala, využívali častěji 
i pedagogové z dalších škol na Pra-
ze 3. V budoucnu bychom se mohli 
o děti ze sociálně slabších rodin více 
podělit. 

Jak vnímáte současné vedení 
na radnici Prahy 3 a jak se vám 
s nimi spolupracuje?

Na začátku jsme nevykročili úpl-
ně správnou nohou. Víte, žádná 
změna k lepšímu se nedá vynutit ně-
jakými nařízeními, nebo změnou ta-
bulek. Ale ráda bych se „odrazila“ 
od nedávné schůzky expertní skupi-
ny vedené Mgr. Klárou Laurenčíko-
vou. Mám konečně pocit, že se 
 posouváme do konstruktivní a part-
nerské roviny. Vím samozřejmě o vě-
cech, které potřebujeme změnit 
a zlepšit. A věřím, že změny k lepší-
mu jsou nakonec to, o co jde nám 
všem. Důležitý je ale kontakt s reali-
tou a způsob komunikace.

Na co se chcete v rámci dalšího 
rozvoje školy hlouběji zaměřit?

Chtěla bych vytvořit pozici so-
ciálního pracovníka, ten nám chybí. 
Do budoucna budu ráda, když naše 
škola bude otevřenější a atraktivněj-
ší pro běžné zájemce o studium. 
S tím ale souvisí i kompetence 
a ochota dalších místních škol ote-
vřít se zájemcům ze sociálně slabších 
vrstev. V září bychom ve spolupráci 
s výše zmíněnou expertní skupinou 
mohli např. provést rediagnostiky 
našich žáků. 

Jsou současné učební prostory 
dostačující, případně plánujete 
nějaké stavební úpravy?

To je hodně dobrá otázka. Jsme 
úplně plní. Neuvěřitelně by nám po-
mohlo, kdybychom mohli rekon-
struovat velký nevyužitý prostor 
v podkroví. Vidíte, o to bych ráda 
radnici rovnou požádala. Myslím 

také, že by k tomu účelu šlo získat 
podporu v některé z grantových vý-
zev ESF (Evropské strukturální fon-
dy).

Co by podle vás nejvíc pomohlo 
k celkovému zlepšení českého 
školství?

Smysluplné navýšení fi nancí. 
Tak, aby ředitelé škol mohli výrazně 
lépe hodnotit nadprůměrné pedago-
gy. Učitele, kteří mají výborné vý-
sledky, nebo pracují navíc. Jen tak si 
udržíte nejlepší zaměstnance a moti-
vujete ostatní. Plošné navyšování 
platů všem o 500 Kč je k ničemu. 

Text a foto Šimon Ornest
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Bezobalové nakupování i na Trojce
Organizace Bez obalu v dubnu ote-
vřela novou prodejnu v Radhošťské 
ulici. Praha 3 je tak třetí lokalitou, 
kde si v Praze můžete nakoupit 
do vlastních přinesených nádob 
v této síti obchodů. Samoobslužná 
prodejna nabízí v bio kvalitě veškeré 
základní potraviny, těstoviny, oleje, 
koření, široký sortiment mléčných 
výrobků a jejich veganských alterna-
tiv. Kromě potravin je v nabídce 
ekodrogerie, kosmetika a ingredien-
ce potřebné na její domácí výrobu. 
Specialitou prodejny je mlýnek 
na ořechy, kde si lze připravit čerstvé 
arašídové máslo. Obchod provozuje 
nezisková organizace, která zkoumá 
a vyvíjí způsoby, jak co nejúčinněji 
předcházet vzniku odpadu a šíří 

myšlenku Zero Waste. Nakoupit ne-
balenou ekodrogerii lze také v no-
vém Ekobchodu v ulici Víta Nejedlé-
ho. Obchůdek nabízí také veganské 
potraviny a alternativy masa a mléč-
ných výrobků. 

-kam-

Místo pro přecházení není přechod 
– auta mají přednost!
Vypadá jako přechod pro chodce, 
kterému někdo zapomněl nama-
lovat pruhy (zebru). Jde ale o tzv. 
místo pro přecházení. 

Vodorovné dopravní značení se jako 
novinka objevilo ve vyhlášce k záko-
nu o silničním provozu poprvé v led-
nu 2016. A v ulicích Prahy 3 teď jed-
no přibylo. V rámci rekonstrukce 
tramvajové zastávky Olšanská, která 
byla upravena v rámci programu 
TSK „Praha bez bariér“, byl zrekon-

struován prostor zastávek včetně stá-
vajícího přechodu. Na druhé straně 
zastávek bylo z důvodu zlepšení pří-
stupnosti na zastávku doplněno mís-
to pro přecházení.  

Jak se na něm chovat? Značka 
vyznačuje místo uzpůsobené pro 
přecházení chodců. Před vstupem 
na vozovku se chodec musí přesvěd-
čit, zdali může vozovku přejít, aniž 
by ohrozil sebe nebo ostatní účastní-
ky provozu. Chodec smí přecházet 
vozovku jen pokud s ohledem 
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíž-
dějících vozidel nedonutí jejich řidi-
če k náhlé změně směru nebo rych-
losti jízdy. Řidič vozidla nesmí 
chodce přecházejícího pozemní ko-
munikaci v místě pro přecházení 
ohrozit.

Místa pro přecházení se doplňují 
tam, kde je v blízkosti chodcům 
k dispozici přechod, v tomto přípa-
dě vzdálený asi 70 metrů na druhém 
konci zastávky. Místo pro přecháze-
ní bylo v rámci rekonstrukce schvá-
leno všemi dotčenými orgány včetně 
policie. 

Katka Maršálová

Tréninky Běžecké školy Prahy 3 se konají i během 
květnových svátků
Běžecká škola Prahy 3 pořádá pra-
videlné tréninky každou středu 
od 18:30 ve sportovním a rekreač-
ním areálu Pražačka, které nebu-
dou přerušeny ani během květno-
vých svátků. Tréninky včetně 
poskytovaného zázemí jsou pro 
každého zájemce zcela zdarma.

Ve sportovním areálu pro vás máme 
zajištěné šatny, sprchy a uzamčení 
věcí během tréninku. Vítáme začína-
jící i pokročilé běžce všech úrovní. 
Nemusíte se bát, že byste nám nesta-
čili! Tréninky každému přizpůsobí-
me dle jeho kondice. V rámci skupi-
ny nebo menších skupinek podle 
vaší výkonnosti běháme směrem 
na Vítkov, občas jdeme zdolávat 
kopce Na Krejcárku nebo pilujeme 
techniku na atletickém ovále. Pestré 
tréninky, kterým předchází zahřátí 
a správně provedená protahovací 
cvičení, jsou zaměřeny na zlepšová-
ní běžecké techniky, rozvoj vytrva-
losti a obecné síly. 

Poradíme vám se vším, co vás ko-
lem běhání zajímá. Ukážeme vám, 
jaké prvky je vhodné do tréninků za-

řadit a jak se vyhnout klasickým za-
čátečnickým chybám. Pokročilejším 
běžcům pomůžeme se správným na-
stavením tréninků tak, aby se výkon-
nostně dále posouvali.

Aktuální informace o našich aktivi-
tách můžete sledovat na Facebooku 

Běžecká škola Prahy 3 https://www.
facebook.com/bezeckaskolaprahy3/ 
nebo na našem webu http://www.
smartrunning.cz/bezecka-skola. 

Tým Smart Running

Projekt je realizován za podpory MČ Praha 3

Cena pro vítkovský Pixel
Vzpomínáte na architektonický fes-
tival Lanscape na Vítkově a dolním 
Žižkově? Zde poprvé Studio mmci-
té1 představilo v rámci experimen-
tální instalace veřejnosti svůj Pixel 
– netradiční sedací systém, který 
využívá zbytkového materiálu. Da-
vid Karásek, hlavní designér mmci-
té1 a duo Herrmann & Coufal za svůj 
návrh nyní získali prestižní ocenění 
za design Red Dot Award 2019.

Cenu, takzvaný červený puntík, kaž-
doročně uděluje Design centrum Se-
verního Porýní-Vestfálska za ty nej-
lepší designérské počiny v oblasti 
produktového designu. Studio mm-
cité1 se téměř dvacet pět let zabývá 
návrhy a výrobou prvků městského 

mobiliáře. Nyní vsadilo na upcyc-
ling, který spočívá ve schopnosti 
upotřebit i materiál, který by se ji-
nak stal odpadem.  Vytvořili venkov-
ní sedací systém udivující svou varia-
bilitou a svěžím stylem. Pixel je 
unikátní nejen svým konceptem, ale 
i nabízenými možnostmi. Základem 
je jednoduchý čtvercový modul ne-
sený jedinou středovou nohou, ze 
kterého lze ve spojení s dalšími mo-
duly sestavit téměř jakýkoliv půdo-
rysný tvar sezení. Sestava pracující 
s motivem vlajky odkazuje na stoleté 
výročí Československé republiky. 
Lavičky mohou návštěvníci vyzkou-
šet i dnes, neboť na žádost občanů 
Prahy 3 instalace v parku zůstala. 

-kam-

Výměna kabelů zhorší možnost parkování
Od května až do září letošního roku 

bude probíhat obnova energetických 

sítí společnosti PREdistribuce, a. s. 

v Lucemburské ulici. 

Týkat se bude úseku od kři-
žovatky s ul. Velehradská 
až k náměstí Jiřího z Po-
děbrad. Budou se měnit 

páteřní napájecí kabely vysokého 
napětí pro celou oblast Vinohrad, 
a také kabely nízkého napětí, včet-
ně přípojkových a rozpojovacích 
skříní na fasádách domů. V zájmu 
minimalizace opakovaného rozko-
pání chodníků proběhne v koordi-
naci s touto stavbou, v souběžných 
trasách, i samostatná stavba výmě-
ny sdělovacích kabelů společnosti 

CETIN. Vzhledem k celkovému 
množství všech měněných kabelů 
a nutnosti průběžného přístupu 
k výkopům, ale také z důvodu od-
vozů a návozů materiálu a zajištění 
průchodu pro pěší, dojde k omeze-
ní parkování pro automobily 
i v okolních komunikacích. Za způ-
sobené komplikace touto náročnou 
stavbou se realizátoři omlouvají, ale 
její dokončení přinese zvýšení kva-
lity a spolehlivosti dodávky elektři-
ny v oblasti. 

-kam-
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zpravodajství

Zájmový klub seniorů Hořanská – pozvánka k návštěvě
Pro velký úspěch jsme na konci 

března letošního roku opakovali te-
matický a naučný pobyt na jižní Mo-
ravě v oblasti Pálavy. Ubytovali jsme 
se v krásném penzionu v Dolních Du-
najovicích u Mikulova. Ještě první 
den jsme navštívili památnou hrobku 
rodu Dietrichsteinů, posledních ma-
jitelů zámku Mikulov. Následovala 
prohlídka zámeckého parku s pod-
zemními chodbami, kde je umístěn 
největší dřevěný sud na víno u nás a li-
sovací zařízení ze 17. století. Po večeři 
jsme v místní restauraci Fontána pro-

žili nezapomenutelný večer při hud-
bě a zpěvu, kde jsme navázali přátel-
ství s významnými místními rodáky, 
jako je například bývalý místostarosta 
pan Stanislav Lačík, autor ilustrované 
knihy o zdejším kraji a obci, dále pan 
Mgr. Jan Londák, bývalý učitel a pro-
fesor. Dalším významným hostem byl 
herec, básník a spisovatel pan Svato-
pluk Říčánek, který hrál například 
ve fi lmu Stalingrad a hostoval v diva-
dle v Šumperku nebo v Liberci. Před-
nesl nám ze svých knih několik básní 
a příběhů ze života zdejších lidí. To 

vše za doprovodu kláves našeho čle-
na Mirka Nesvěceného a recitace rov-
něž „naší“ Květy Benschové. Druhého 
dne nás čekala cesta do nedalekého 
Pavlova, kde se nachází nově zbudo-
vaný moderní archeopark se vzácnými 
archeologickými vykopávkami z okolí 
Věstonic, z doby „lovců mamutů“. Za-
jímavý fi lm a odborný výklad nám po-
skytla Mgr. Zuzana Havlická. Fyzicky 
zdatnější se pak vydali na zříceninu 
Sirotčího hradu. Večer nás čekala ná-
vštěva sklípku s živou hudbou a zpě-
vem, k němuž se připojila i spoluma-

jitelka penzionu Anna Bařinová, která 
všechny udivila svým hlasovým rozsa-
hem. Před odjezdem jsme ještě navští-
vili místní kostel, kde nám pan farář 
Kohoutek poutavě vyprávěl o historii 
stavby, sakrálních předmětech a obra-
zech. Při zpáteční cestě nám náš pan 
řidič Karel Němec, znalec historie, 
zastavil pro zpestření cesty u vodní-
ho díla Švihov a povyprávěl o histo-
rii stavby. Před prázdninami počítáme 
ještě s přednáškou a promítáním z vo-
dáckého prostředí. Ve dnech 20.–26. 
května uspořádáme naučný a léčebný 

pobyt v termálních lázních ve Veľkém 
Mederu a Topoľníkách na Slovensku. 
Velkou zajímavostí bude ve dnech 
8.–14. července naučný a ozdravný 
pobyt v nedotčené a krásné krajině ru-
munského Banátu mezi českými kra-
jany. Chceme s nimi uspořádat besedy 
a společně si zazpívat české písničky.

Závěrem děkujeme vedení MČ Pra-
ha 3 za podporu naší činnosti. Klub je 
otevřen každý čtvrtek od 14 do 20 ho-
din. Každý je srdečně vítán. Kontakt: 
737 191 594 nebo 777 922 166. 

Růžena Niklová a Jaroslav Měrka

Své strážníky umíme dobře ohodnotit
Ředitel městské policie Prahy 3 Ing. Dušan Machoň je 

zároveň i zdejším občanem. Jako lokální patriot svou práci 

často „prožívá“ i v civilu. Jeho cílem je naplnit stav našich 

strážníků a zvládat toho o hodně víc. 

Pane řediteli, co musí bezpodmí-
nečně splňovat zájemce o  práci 
městského policisty?

Mezi zákonem stanovené předpo-
klady patří občanství ČR, věk nad 18 
let, ukončené středoškolské vzdělání 
s maturitou, zdravotní způsobilost, 
bezúhonnost a spolehlivost. Ucha-
zeč pak musí v rámci výběrového ří-
zení úspěšně absolvovat fyzické 
a psychologické testy vč. zdravotní 
prohlídky.

Snažíte se zájemce nějak speciál-
ně motivovat?

Budu konkrétní. Nabízíme hrubý 
nástupní plat 39 000 Kč vč. benefi -
tů, náborový příspěvek ve výši 
100 000 Kč, příplatek 6 000 Kč 
na bydlení a dopravu, příspěvek 
5 000 Kč na dovolenou, odměňová-
ní v rámci životních a pracovních ju-
bileí. A abych nezapomněl – stra-
venky v hodnotě 100 Kč.

Spolupracuje s  vámi nějak měst-
ská část na motivaci zájemců?

Velkým přínosem je přidělování 
bytů z bytového fondu městské čás-
ti. Aktuálně začátkem letošního 
roku byl přidělen byt pro nového 
strážníka. To je opravdu silná a roz-
hodně ne zcela běžná motivace.

Mají o tuhle práci zájem i ženy?
Jsme rádi, že mají. Na Praze 3 

slouží dvanáct žen a jedna z nich je 
i má zástupkyně. Pět žen pracuje 
v přímém výkonu služby a zbývající 
v administrativě.

Kolik máte celkem aktuálně na Pra-
ze 3 strážníků?

Strážníků máme nyní 83.

Je tenhle počet dostatečný? 
Plánovaný stav je 109. Bohužel 

máme podstav 26 strážníků. 

Jaké jsou běžné povinnosti stráž-
níků?

Jde především o výkon služby 
na ulici. Od ranního a odpoledního 
dohledu u základních škol, prověřo-
vání stížností a oznámení občanů, 

po různé bezpečnostní akce a opat-
ření apod.

Vzpomenete si na nějakou opravdu 
mimořádnou situaci? 

Okamžitě mě napadá nedávný zá-

služný čin jednoho z mých kolegů. 
V době své pracovní neschopnosti za-
chránil život svému sousedovi, který 
prodělal akutní infarkt myokardu. 
O tom se kolega při své skromnosti 
nikomu z nadřízených nezmínil. 
Tuto informaci nám poskytla až man-
želka zachráněného muže. Co jiného 
může být mimořádnějšího než zá-
chrana lidského života!

Jaký jste šéf?
Jsem přísný, a myslím si, že féro-

vý. Pro někoho jsem možná tvrdý. 
Rád řeším věci na rovinu.

Jaké změny by vám na  Praze 3 
udělaly radost?

Na Praze 3 bydlím a jako občano-
vi by mi asi udělaly radost opravené 
a čisté chodníky a silnice. Líbí se mi, 
že tu máme pěkná dětská hřiště, kte-
rá s mými dětmi často navštěvujeme. 
Profesně určitě naplněný stav našich 
strážníků. Pak bychom toho zvládali 
o hodně víc. 

Text a foto Šimon Ornest

Ředitel městské policie Praha 3 Dušan Machoň Foto Radko Šťastný
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
děti narozené v 2. polovině roku 2018 a v roce 2019

přihlášky posílejte k rukám Petry Mrkvičkové, 
Lipanská 14, 130 00, Praha 3, tel:  222 116 325, 

e-mail: petram@praha3.cz

JUBILEJNÍ SVATBY 
DUBEN 2019

Z redakční pošty
Dobrý den,

četli jsme dnes Váš článek ohledně zdražování nájemné-

ho a upřímně by mě zajímalo, kdy někdo v novinách také 

nadhodí otázku toho, že nám proběhla v  domech rekon-

strukce. Trvala cca ¾ roku a nesměli jsme používat balkony 

a  byli omezováni hlukem a  nepořádkem a  nakonec teda 

spackali, co mohli. Reklamace neproběhla, protože se radní 

na to vykašlali. Náprava se nestala a řekli nám, ať se s tím 

smíříme, jak to je. Anebo ať si opravy zaplatíme sami.

Nechápu, že nikdo veřejně nenapíše, že nám slíbili po ce-

lou dobu rekonstrukcí slevu z  nájmu, která nikdy nepřišla. 

Naopak ještě jdou zdražovat.

Není to samozřejmě stížnost na Vás a zůstává nám rozum 

stát, proč o tomhle nikdo nikdy nenapsal.

Omlouvám se, pokud to znělo útočně, nebylo to na Vás. 

Ale občané by dost ocenili, kdyby i tohle někdo řešil. Nasli-

bovali nám spousty věcí a teď je ticho po pěšině.

Děkuji a hezký večer.

Pažitná

Dobrý den, paní Pažitná, 
Není mi známo, jaký politik vám v minulosti co slíbil. Do-

mnívám se však, že významnou kompenzací za útrapy bě-

hem dlouhých rekonstrukcí panelových domů je možnost 

privatizovat byt v opraveném panelovém domě za cenu ko-

lem 27 tis. Kč za m2. Dodatečnou slevu na nájemném by tak 

bylo možná fér dát těm nájemníkům, kteří byt i za tuto cenu 

neodkoupí. Pokud stavba vykazuje nějaké vady, určitě by 

měla radnice uplatnit reklamace v záruční době nebo stavbu 

s vadami či nedodělky vůbec nepřevzít. Pokud došlo k něja-

kému pochybení, obraťte se prosím na radnici s konkrétní 

stížností a budeme ji řešit.

S pozdravem

Ondřej Rut

místostarosta

Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 4. 4. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal zastupitel Matěj Michalk Žaloudek

Na vítání občánků dne 11. 4. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zastupitelka Marcela Novotná

Obřad vedla zastupitelka Lucie Vítkovská.

POŘADÍ SVATBY JMÉNO

55 let SMARAGDOVÁ Moutelíkovi

60 let DIAMANTOVÁ Smutní

65 let KAMENNÁ Krausovi

Na vítání občánků dne 28. 3. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zastupitelka Lucie Vítkovská

Z redakční pošty
Vyjádření čtenáře pana Hájka k bezpečnostní situaci. Pan 
Hájek bydlí na Žižkově 15 let a je zároveň předsedou vel-
kého SV.

Za 15 let na Žižkově mi vykradli byt, 1x mě oloupili, 3x mi vy-
kradli auto, přesto mám důvěru v zdejší bezpečnostní složky, ale 
nespoléhám se pouze na  ně. Náš dům kupříkladu 5x poškodil 
za  poslední 3 roky vandal či sprejer, proto jsme se rádi zapojili 
do  programu antigraffi ti, 5x se nám vloupali zloději do  sklepů 
i přesto, že náš dům je zabezpečen kamerami a dalšími prostřed-
ky. PČR se v shora popsaném podařilo objasnit pouze vloupání 
do bytu (recidivista, jenž vykradl za 1,5 měsíce cca 10 bytů, zane-
chal otisky, krev i pachové stopy) a 1x vloupání do sklepa, kdy se 
zloděj sám přiznal. Z dostupných informací vím, že se v případě 
páchání trestné činnosti jednalo i o problematické osoby bez do-
mova přebývajících na Klinice (Jeseniova 61) a vedlejšího squatu 
ČRo, který za poslední rok opakovaně hořel. Naštěstí Kliniku ko-
nečně po  měsících pohledu na  minimální vynutitelnost zákona 
a pořádku vyklidil exekutor a squatterská partička teď čelí exekuci 
svého majetku a veřejně si stěžuje na nezákonnost, přitom sama 
porušovala zákony. V těchto dnech se částečně bourá také squat 
ČRo a tak se maminky s kočárky nemusí bát dalšího výbuchu oken 
způsobeného požárem při průchodu na Parukářku.  Počet trest-
ných činů se snižuje, a i bezpečnost Žižkova je rok od roku lepší, 
objevují se však nové nešvary. Každopádně se situace lepší, což je 
dáno i  tím, že lidé se nebojí oznamovat policii problém bezpro-
středně pomocí mobilního telefonu. I přesto, že se zvýšil počet ka-
merových systémů v soukromých objektech, které policie využívá 
čím dál tím více, existuje stále velká míra nezájmu okolí reagovat 
na závadné jednání, proto je nutné, aby se občané nebáli oznámit 
byť pejskaře, který po svém psovi neuklidí, bude to účinnější než 
akce radnice Šiškov, která nás slušné pejskaře jen uráží. Městu se 
daří zlepšovat bezpečnost na silnicích díky retardérům, přesto stá-
le auta parkují na modré zóně v rozporu s vyhláškou 361/2000 Sb. 
5 m před přechodem. I po celkem zdařilé několikamilionové rekon-
strukci náměstí Barikád, zde stále chybí bezpečnostní kamera, byť  
zde místní partičky popíjejí před školou či si aplikují drogy ať už nitro-
žilně či jinou cestou. I přes fakt, že v obytné zóně V Kapslovně běžně 
místo na placeném stání stojí v Jeseniově ulici auta studentů zdejší 
vysoké školy a návštěv (celkem 200 případů), se nedaří odboru do-
pravy a  městské policii zamezit tomuto opakovanému přestupku 
a PČR, která dohlíží nad bezpečností na pozemních komunikacích, 
to moc nezajímá, protože se cítí povinni často zasáhnout pouze 
v závažných trestných činech a na městské policii nechávají rušení 
nočního klidu a špatné parkování. Když jsme u parkování, uvedu pří-
klad jeden za všechny… Opakovaně se parkuje běžně v pěší zóně 
před ZŠ Žerotínova a auta zde nemají botičku ani nejsou odtažena. 
Ale po oznámení tohoto přestupku se i zde věci ze strany MP řeší, 
bohužel strážníků je nedostatek a MP a PČR nemůže být všude, 
přesto je na občanech Prahy 3, aby se aktivně zapojili a v případě 
přestupku či trestného činu konali. Osobně mohu konstatovat, že 
spolupráce s městskou policií i PČR se výrazně zlepšila, zkrátila se 
doba příjezdu MP i PČR k spáchaným trestným činům, avšak stále 
je tato doba 7–10 minut, což si občané musí uvědomit. Toto je čas, 
kdy je na nich, jak zareagují či jak se případně ubrání. Žižkov se lep-
ší ve všech směrech, ale i tak zde dochází k závažným trestným či-
nům zejména ze strany osob pod vlivem a brutalita útočníků se ne-
bezpečně zvyšuje. Stále jsou místa (Žižkovský tunel), kde vám SKPV 
doporučí nechodit po 22:00. Poslední dobou se rozmáhá fenomén 
Airbnb, kdy návštěvníci ruší rezidenty nočními party akcemi, kdy hlu-
čí ulicemi Prahy. Toto samozřejmě nevyřeší PČR/MP, toto musí řešit 
vyhláška města a zastupitelstvo, na nějž by občané a předsedové 
domů měli vytvořit odpovídající tlak. V mých 36 letech večer ven 
po Žižkově bez obranných prostředků osobně nejdu, zároveň mé 
zkušenosti hovoří, že když nahlásíte policii problém, dojedou ho 
ochotně řešit. Jako nedostatek stále vnímám nízkou jazykovou vy-
bavenost policistů, kteří lámanou angličtinou poučují cizince, či 
občas málo proaktivní přístup policie v šetření trestných činů, kdy 
jim musíme pomalu dodávat na zlatém podnose důkazy. Jako klad 
vnímám, že u nás nemusíme řešit teroristické útoky a podobná ri-
zika či fakt, že se lepší vybavení policie, které pak efektivně použí-
vají či už se jedná o AED defi brilátory, nebo místní znalost policistů, 
kteří zde pracují dlouho. Pochopitelně nově příchozí policisté jsou 
stále na Žižkově bez mapy ztraceni. Celkově hodnoceno Praha 3 
je bezpečná, byť existují riziková místa a problematičtí obyvatelé 
a návštěvníci či pronajímatelé bytů a nebytů. V tomto však policie 
hraje exekutivní roli, tu strategickou hrají zastupitelé a občané, kte-
ří mohou vytvořit tlak na to, aby se věc řešila.
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rozhovor

„Na Žižkově jsem pracoval 
v protiatomovém krytu pod Parukářkou,“ 
říká Martin Veselovský
Internetový, rozhlasový a televizní moderátor Martin Veselovský se cítí na Žižkově jako doma. 
První profesní zkušenosti sbíral v bunkru pod Parukářkou, kde pracoval v Hlasu Ameriky, spolu 
se svojí ženou zde žije už nějaký ten pátek a pro oba se stala tato čtvrť srdeční záležitostí. 
Rozhovor s „mistrem rozhovorů“ se točil samozřejmě kolem Martinovy profese, v níž je 
úctyhodným profesionálem.  

Původně pocházíte z  Vrchlabí, jak 
se stalo, že jste zakotvil na Žižko-
vě?
V Praze bydlím od roku 1986, na Žiž-
kově bydlela moje nynější žena a po-
řád jsme se motali kolem Bořivojky 
a Lipanské. Začali jsme tu spolu žít, 
pak jsme se přesunuli na nějaký čas 
na Písnici, také do Přemyslovské uli-
ce, která je na hranici Prahy 2 a Pra-
hy 3, teď žijeme rok a půl zase kus 
od kostela sv. Prokopa. Byla to 
zprvu náhodná volba, byť se z ní sta-
la nakonec srdeční záležitost. Už si 
moc nedokážu představit, že bych 
bydlel jinde.

Vzpomenete si na  svoje první 
dojmy z naší čtvrtě?
Moje nejranější vzpomínka pochází 
z roku 1991. Pracoval jsem v bunkru 
pod Parukářkou, kde bylo vysílací 
studio Českého rozhlasu, v Rádiu 
Klub Hlasu Ameriky. Vystupoval 
jsem každé ráno na zastávce Lipan-
ská. Na začátku 90. let byl Žižkov 
dost divokou čtvrtí, zanedbané ne-
veselé baráky, všude špína… Nako-
nec i dneska je kombinace dolního 
Žižkova, zvlášť kolem Husitské uli-
ce, kde člověk narazí na drogové de-
alery, a hipsterského života okolo 
náměstí Jiřího z Poděbrad, stále po-
divuhodná.

Jak tehdy vypadalo vysílací studio 
z dob studené války?
Studio mělo kompletní infastruktu-
ru, byla tam tuším elektrárna, do-
konce i bazén jako zásobárna na pit-
nou vodu. Český rozhlas pronajímal 
po revoluci tyto „záložní“ prostory 
soukromým subjektům, protože pa-
noval pocit, že studená válka je pryč. 
Bylo to bizarní. Pracoval jsem osm 
hodin denně v protiatomovém kry-
tu, kde nebylo denní světlo. Vzpomí-
nám na to ale moc rád.

DVTV jste založil spolu s  kolegy 
z České televize před pěti lety. Tu-
šili jste tehdy, že jste objevili díru 
na mediálním trhu a že internetová 
televize bude mít takový potenciál?
Těžko říct, jestli se jednalo vyloženě 
o záměr. Vybavuji si, jak sedíme 
s kolegou Rozkošným na Budějovic-
ké a on mi ukazuje na svém mobilu, 
jak rychle se stahují mobilní data při 
použití LTE signálu.  Což tehdy 
byla novinka a nám došlo, že tahle 
technologie půjde tak rychle dopře-
du, že lidé budou vše čím dál tím víc 

sledovat přes telefon. Byl to první 
moment, kdy jsme si řekli, že video 
v onlinu má smysl. Ale že to bude ta-
ková exploze, netušil nikdo.

Nebyl to z vaší strany nakonec vel-
ký risk, opustit zázemí ČT?
Bylo nám jasné, že v České televizi 
už po té krizi v létě a na podzim 2013 
dál pracovat nemůžeme. Přišlo nám 
ale, že je ohromná škoda, aby náš 
dobře fungující tým z Událostí, ko-
mentářů, byl rozpuštěn. Na jeho zá-
kladě vzniknulo DVTV.

Máte na kontě přes 4 000 rozhovo-
rů. Vzpomenete na  svého prvního 
hosta v DVTV?
Mám pocit, že první rozhovor jsem 
vedl s Mirkem Topolánkem. Moc se 
mi nepovedl. Byl jsem na nervy a byl 
to spíš takový polo-monolog z jeho 
strany. Byl jsem paralyzovaný a ne-
dařilo se mi klást razantnější otázky. 

Dříve jste ale takové rozhovory 
vedl v přímém přenosu. Museli jste 
koncept ještě dobrousit k dokona-
losti?
Koncept byl od začátku jasný. Bude-
me dělat to, co umíme nejlíp – roz-
hovory. Změna to byla ale opravdu 
velká. Prošel jsem snad všemi mož-
nými médii, kde máte obří zázemí – 
osvětlovače, kameramany, dokonalé 
studio a tak dál. Najednou jsem ale 
seděl na vyvýšeném stupínku, kolem 
nás se pohybovali kluci s foťáky 
v ruce ještě bez stativů, kteří zazna-
menávali obraz a zvuk, a já jsem měl 
odvést svoji práci. Musel jsem si 
na změnu zvyknout.

Kdy máte pocit, že se vám rozho-
vor skutečně povedl? Třeba když 
nějaký politik odejde rovnou z  vy-
sílání, protože ho nachytáte při lži?
Mně odešel jen jeden. Politický roz-
hovor dopadne dobře, když jede 
podle plánu, chcete se něco dozvě-
dět na základě jeho jednání, v prů-
běhu se ale ukáže, že váš předpoklad 
je správný. Pak jsou varianty, že buď 
vše vysvětlí, nebo se uvaří ve vlastní 
šťávě, když nedokáže něco vysvětlit 
nebo když se ukáže, že opravdu 
něco udělal špatně.

Jak dlouho vzniká takový „plán“?
Někdy i dva, nebo tři dny. Je důleži-
té, aby byl moderátor připraven ide-
álně na 100 % věcí, které v politic-
kém rozhovoru mohou nastat – pak 

se pohybuje v komfortním prostře-
dí, kde může být politikovi dostateč-
ným partnerem.  Je dobré odhad-
nout, co politik bude říkat, ptát se 
na věci, na které dopředu víte odpo-
věď, jinak nerozpoznáte pravdu 
od lži.

Jedním z  legendárních příspěv-
ků DVTV byl rozhovor vaší kolegy-
ně Daniely Drtinové s  Františkem 
Ringo Čechem, který popíral svůj 
podpis na Antichartě, přestože byl 
zachycený na  fotografi i s  perem 
v ruce. Bylo těžké vyšťourat tako-
vou rešerši?  
Rozhovor měl ohromnou sledova-
nost, to se povede fakt jednou 
za „uherák“. Obzvlášť když vezmu 
v potaz, že nemáme žádný investiga-
tivní tým, který by shromažďoval 
materiály a cíleně nacházel takové 
věci. V tomhle směru nebylo ale dů-
ležité, jestli někdo podepsal, nebo 
nepodepsal Antichartu, ale jak se 
k tomu postavil. Měl jsem z toho ale 
nakonec pocit, že lidi to čím dál míň 
zajímá. Není to hodnocení, jen to 
pozoruji, přestože pro mě to důleži-
té stále je.

Zvyšuje se sledovanost DVTV 
v době voleb?
U politických témat jde sledovanost 
prudce nahoru. V onlinu to ale cho-
dí tak, že politická témata mají krát-
ké a vysoké špičky sledovanosti. Vy-
drží maximálně dva dny, nikdo 

nemá tendenci vyhledávat starší roz-
hovor s politikem o jedné konkrétní 
věci. To je rozdíl oproti společen-
ským rozhovorům, které sbírají sle-
dovanost v řádu měsíců, nebo i let.

Stále vám uniká jeden významný 
rozhovor, a  to s  panem preziden-
tem. Byla by to pro vás velká vý-
zva?
Takový rozhovor se mi asi nikdy ne-
podaří. Žádosti jsme na Hrad posíla-
li, ale nepovedlo se. Vzhledem 
k tomu, komu prezident rozhovory 
dává, si myslím, že je super pragma-

tický člověk. Proč by se měl přece 
vystavovat rozhovorům, kde by mu 
byly kladeny otázky na fi nancování 
jeho kampaně nebo spolupracovní-
ků, když může dávat rozhovory 
o tom, jak se měl v Číně nebo o cestě 
na Moravu? Je to z jeho strany velice 
logické rozhodnutí. Jako novináře 
mě mírně otravuje, jako občanovi se 
mi nelíbí.

Pokud novinář vstoupí do politiky, 
skončí se svojí profesí?
Jsou zde příklady, které to potvrzují. 
Tomáš Němeček zjistil, že už novi-
nářem není, když šel do komunální 
politiky, a za mě je to velice fér pří-
stup. Podle mého názoru se to nedá 
křížit. Nedokážu posoudit, do jaké 
míry dokáže novinařina kontamino-
vat politika, naopak je to ale daleko 
horší. 

Text: Martin Hošna

Foto: Archiv Martina Veselovského

Martin Veselovský (* 26. září 
1972) je český internetový, 
televizní a rozhlasový redaktor 
a moderátor. Vystudoval 
gymnázium Budějovická 
v Praze (maturita 1990), 
nedokončil svá studia historie 
na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy. S moderováním začal 
v roce 1992 v Rádio Klubu 
Hlasu Ameriky. V letech 1994 až 
1999 pracoval na rádiu 
Evropa 2. Roku 1995 se objevil 
v televizním pořadu SOS 
na Primě, kde působil do roku 
1998. Tehdy přešel na TV Nova 
do talkshow Áčko, které 
moderoval do roku 2002. 
V letech 2004–2006 na Nově 
moderoval nedělní diskusní 
pořad Sedmička. Od roku 2000 
pracoval v Českém rozhlase, 

kde vystřídal několik pořadů: 
Nad věcí (2000–2004) 
a Radiofórum (2001–2006). 
Od roku 2006 si 
na Radiožurnálu v pořadu 
Dvacet minut Radiožurnálu zval 
aktuální hosty z politiky, vědy, 
kultury a sportu. Od srpna 2014 
v rozhlase na vlastní žádost 
skončil. Od ledna 2008 
moderoval pořad Události, 
komentáře na ČT24, odkud 
odešel v březnu 2014. V květnu 
2014 spolu s moderátorkou 
Danielou Drtinovou a editorem 
Janem Rozkošným založil 
projekt DVTV, který začal 
dodávat videoobsah pro online 
deník Aktuálně.cz vydavatelství 
Economia. Videokanál Drtinová 
Veselovský TV začal vysílat 
27. května 2014.

     Vnímal jsem, 
že už není 
důležité, jestli 
někdo podepsal, 
nebo nepodepsal 
Antichartu, ale 
jak se k tomu 
postavil.

”
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téma

Je Praha 3 opravdu bezpečná? 
K posouzení stavu bezpečnosti máme k dispozici velmi podrobné statistiky policie za rok 2018 

i výsledky průzkumu mezi obyvateli a návštěvníky. 

I tak je nutné konstatovat, že 
pocit bezpečí je věc velmi indi-
viduální. Stav bezpečnosti ji-
nak vnímá ten, kdo měl to štěs-

tí, že nebyl okraden, oloupen nebo 
přepaden. Naopak ten, kdo tolik 
štěstí neměl a stal se obětí trestného 
činu, má pocit opačný. Jistě to souvi-
sí i se způsobem života. Lidé, kteří 
tráví večery a noční hodiny doma, se 
vystavují nebezpečí, že na nich bude 
spáchán trestný čin mnohem méně, 
než ti, co jsou zvyklí žít nočním ži-
votem.

Jak to vidí Policie ČR
Policie ČR si vede velmi podrob-

né statistiky a může tak porovnávat 
vývoj v jednotlivých oblastech trest-
né činnosti. Porovnáním statistik 
z roku 2018 s předchozími lety lze 
konstatovat, že v naprosté většině 
ukazatelů dochází ke snižování vý-
skytu trestných činů. 

Prahu 3 má policie organizačně 
a správně rozdělenou na dvě oblasti, 
Žižkov a Jarov. Obecně je zjevné, že 
výrazně větší výskyt trestných činů 
všeho druhu vykazuje Žižkov, kde je 
více barů, restaurací i cizinců.

V rámci celé Prahy se Praha 3 řadí 
v počtu trestných činů na třetí místo, 
v objasněnosti je na prvním místě. 
V roce 2018 bylo na Praze 3 evidová-
no 2 372 trestných činů, tedy o 5,6 % 
méně než v předchozím roce. Objas-
něno bylo 716 případů, tedy 30,1 %. 
Celková způsobená škoda dosáhla 
částky více jak 265 mil. Kč. Přičemž 
na Žižkov připadá 62 % a na Jarov 
38 % trestných činů.

V dlouhodobějším srovnání jsou 
výsledky ještě lepší. Za posledních 
10 let se počet trestných činů zmen-
šil téměř na polovinu a v roce 2018 
byl podle statistik vůbec nejnižší 
od roku 1994.

Početní stavy policistů zůstaly 
od roku 2017 beze změn. Stejně jako 

Městská policie, které na Praze 3 chy-
bí 26 strážníků, se i Policie ČR potý-
ká s nedostatkem policistů. Na Žiž-
kově chybí 7 policistů, na Jarově 3.

Pokud jde o jednotlivé druhy kri-
minality z celkového počtu trest-
ných činů na Praze 3, pak po linii 
obecné kriminality policie eviduje 
celkem 1 887 věcí (1 160 na Žižkově 
a 727 na Jarově), po linii hospodář-
ské kriminality bylo zjištěno 350 věcí 
(262 na Žižkově a 88 na Jarově). 
U ostatní kriminality je evidováno 
274 skutků. Vyšší nápad jak obecné, 
tak hospodářské trestné činnosti je 
na území Žižkova.

Dle charakteristiky trestné činnos-
ti na území MČ Praha 3 převládá jed-
noznačně majetková trestná činnost, 
následují krádeže tzv. prosté (výše 
škody do 5 000 Kč), krádeže vloupá-
ním, ostatní trestná činnost, hospo-
dářská a zbývající kriminalita, násil-
né trestné činy a nejnižší počet 
trestných činů je zaznamenán na úse-
ku mravnostní trestné činnosti.

Na úseku drog bylo na území Pra-
hy 3 v roce 2018 zjištěno a prokázá-
no celkem 78 případů. Z toho bylo 
zjištěno 62 případů nedovolené vý-
roby a distribuce drog, psychotrop-
ních látek a jedů pro jiného člověka 
(z toho 36 případů na území Žižko-
va), 16 případů nedovolené výroby 
drog, psychotropních látek a jedů 
pro sebe, a žádný případ šíření toxi-
komanie. Celkově lze konstatovat, 
že došlo proti roku 2017 k výrazné-
mu poklesu o 52 skutků a pokles je 
zaznamenán především u šíření toxi-
komanie, případů nedovolené výro-
by a distribuce drog, psychotrop-
ních látek a jedů pro jiného člověka  
o 44 případů, u pěstování rostlin ob-
sahujících omamnou látku, u nedo-
volené výroby a distribuce drog, 
psychotropních látek a jedů pro sebe 
pokles o 3 případy.

Na úseku hospodářské trestné 
činnosti bylo na území MČ Praha 3 
zadokumentováno v roce 2018 cel-
kem 300 trestných činů. Z toho bylo 

225 trestných činů spácháno na úze-
mí Žižkova a 75 na území Jarova. 
Vzniklá škoda představovala částku 
40 345 000 Kč (v roce 2017 to bylo 
30 800 000 Kč).

V oblasti dopravních nehod 
na území Prahy 3 bylo v roce 2018 
způsobeno 1 015 dopravních nehod, 
usmrcena byla 1 osoba a to na území 
Žižkova, těžce zraněno bylo 10 osob 
a 93 zraněno lehce. Způsobená ško-
da přesáhla 431 mil. Kč. Řidiči moto-
rových vozidel bylo zaviněno cel-
kem 976 a chodci 26 dopravních 
nehod.

Vnímání pocitu bezpečí u obyvatel 
a návštěvníků

V říjnu a listopadu 2018 provedla 
společnost Ipsos Public Aff airs vý-
zkum pocitu bezpečí u obyvatel Pra-
hy a návštěvníků z tuzemska i zahra-
ničí. Zkoumán byl vzorek 1 119 
Pražanů, 51 českých turistů a 51 za-
hraničních turistů. Závěry výzkumu 
lze shrnout takto:

Praha se dlouhodobě řadí v mezi-
národních žebříčcích mezi nejbez-
pečnější města na světě a skvělá mís-
ta pro život. Kriminalita se v hlavním 
městě každoročně snižuje a naprostá 
většina obyvatel Prahy tak uvádí, že 
se svém místě bydliště cítí bezpečně. 
Konkrétně obyvatelé Prahy 3 uvedli 
z 90 %, že se cítí rozhodně nebo spí-
še bezpečně. Určité ohrožení trest-
nou činností pociťují Pražané zejmé-
na v oblasti menších trestných činů 
jako kapesní krádeže či vloupání 
do bytů a sklepů.

Mezi největší problémy metropo-
le z oblasti trestné činnosti se však 
i nadále řadí zejména drogy a van-
dalismus či pouliční kriminalita. 
V porovnání s rokem 2015 se obavy 
z problémů z oblasti společensko-
-sociálních jevů (alkoholismus, bez-
domovectví či hrací automaty) obec-
ně zmírňují. Znepokojení i nadále 
vyvolává sociální chování určitých 
skupin obyvatelstva, nejčastěji dro-
gově závislých.

Přijíždějící turisté z tuzemska i ze 
zahraničí se v Praze cítí bezpečně. 
Jako hlavní problémy týkající se měs-
ta však vidí zejména drogy a graffi  ti. 
V oblasti trestné činnosti se nejčastěji 
obávají drobných kapesních krádeží. 
Obětí trestné činnosti se však stalo 
jen minimum z nich. Pozitivní trend 
nastal zejména ve znalosti policie. 
Policistu je schopno rozeznat více jak 
90 % turistů, telefonní číslo na PČR 
pak zná 65 % turistů.

(K bezpečnostní situaci se vyja-
dřuje čtenář pan Hájek v rubrice 
Z redakční pošty na str. 10). 
 
Zdroj: Informace o  bezpečnostní situaci 

na území OŘP Praha III a MČ Praha 3 v roce 

2018

Ipsos Public Affairs: 

Analýza pocitu bezpečí 2018

Redakční zpracování Radko Šťastný

Ano. Snad jen 

dvakrát jsem za 20 let 

života na Žižkově cítil 

strach. I při této nízké 

frekvenci to ale není  

nic příjemného. 

Strážník nikdy není 

tam, kde bych jej zrovna potřeboval… 

Na Praze 3 nám aktuálně chybí 26 

strážníků, což není nijak malé číslo. 

Jejich doplnění na požadovaný stav by 

mělo pomoci s dvěma podle mého 

soudu největšími problémy Prahy 3 

– množstvím narkomanů a drobnými 

krádežemi. Snažit se o bezpečnější 

Prahu 3 je nikdy nekončícím úkolem 

radnice a policie, ve kterém nelze 

polevit, např. pod dojmem příznivé 

statistiky. Pocit domova totiž začíná 

tam, kde se cítíme bezpečně.

Michal Vronský (TOP 09/STAN),

koaliční zastupitel

Ano. Dle Global 

Peace Index je ČR 

sedmou nejbezpeč-

nější zemí světa. Dle 

PČR kriminalita v ČR 

meziročně klesla 

o 4,9 %. Za 5 let 

kriminalita v Praze klesla o 38 %. 

Dopravních nehod v Praze ubylo, ale 

počet usmrcených stoupl na 31 

a těžce zraněných na 182, též stoupl 

počet nehod pod vlivem alkoholu 

a drog. Nejčastější příčinou úmrtí jsou 

nemoci oběhové a dýchací soustavy 

a novotvary. Žijeme na místě, kde 

můžou děti chodit samy do školy 

a rodiče večer sami z divadla či 

hospody. Budeme-li zdravěji žít 

a usedat střízliví za volant, budou ty 

statistiky ještě lepší.

 František Doseděl (Piráti),

koaliční zastupitel

Pocit bezpečí je pro 

člověka jedna 

z nejdůležitějších 

věcí. Statistiky 

ukazují, že kriminalita 

a počet trestných 

činů na Praze 3 

dlouhodobě klesají. Radnice by 

neměla polevit v úsilí o kultivaci parků, 

náměstí a veřejných prostor, jejich 

podoba totiž spoluutváří i chování lidí. 

Neklesá naopak počet dopravních 

nehod, těch bylo v roce 2018 na úze-

mí Prahy 3 přes tisícovku s jednou 

obětí na životě a stovkou zraněných. 

A viníky jsou většinou řidiči. Ani já se 

necítím bezpečně, když přecházím 

s dětmi ulici nebo když jedu do práce 

na kole. To naštěstí můžeme zlepšovat 

úpravou ulic pro lepší podmínky 

chodců a cyklistů.   

Ondřej Rut (Zelení),

místostarosta

Já sám jsem se svou 

osobní bezpečností 

problém nikdy neměl, 

ale vím, že tomu tak 

bohužel není 

u většiny našich 

občanů. A to 

oprávněně. Právě proto je naprosto 

nezbytné motivovat strážníky, kterých 

je na Praze 3 zoufalý podstav, aby se 

soustředili především na bezpečnost. 

To znamená, že vedení radnice musí 

v první řadě intenzivně pracovat 

na navýšení jejich počtu a než se tak 

stane, stanovit správně priority 

a nenutit je, aby jejich prvotním 

zájmem byla méně závažná témata, 

jakým je např. pokutovat co nejvíce 

nezodpovědných pejskařů. Starost 

o bezpečnost občanů musí být vždy 

na prvním místě. 

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3)

opoziční zastupitel

V ulicích Žižkova se 

cítím bezpečně, jsou 

však různé aspekty, 

na kterých by radnice 

měla zapracovat. 

Jako první mě 

napadá osvětlení 

přístupových cest na vrch Vítkov. 

Večerní venčení našich mazlíčků se 

na temných cestách může stát 

nebezpečným pro zdraví a pro některé 

spoluobčany to může být i důvod, 

proč se parku vyhýbají. Myslím, že 

osvětlení veřejných prostor a snížení 

počtu temných koutů bude mít jasný 

důsledek ve snížení výskytu vandalství 

a nepořádku obecně. Samostatnou 

kapitolou jsou pak noční toulky 

skupinek podnapilých a hlučných 

turistů, o které by se měla více starat 

městská policie. 

Petr Venhoda  (ANO),

opoziční zastupitel

Anketa  Cítíte se v Praze 3 bezpečně?
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názory zastupitelů

Praha 3 je specifi ckou městskou částí, jejíž geni-

us loci je zvláštní a neopakovatelný. Ať už je to 

atmosféra Žižkova, charakter Jarova nebo tradi-

ce Vinohrad. Bohužel, toto jedinečné prostředí 

také přitahuje kriminalitu.

Situace k zajištění větší bezpečnosti obyvatel 

Prahy 3 byla vždy mou prioritou. Jako starosta 

jsem v tomto směru učinil řadu konkrétních kro-

ků. Těmi zásadními byla intenzivní jednání s ve-

dením Městské policie Prahy 3 a hl. města Prahy, 

samozřejmě také s  radním pro bezpečnost 

na magistrátu s cílem, aby u nás došlo k navýše-

ní počtu strážníků. Je zřejmé, že dostatečný po-

čet osob v terénu a správně nasměrované efek-

tivní využití jejich práce je ta nejúčinnější zbraň 

v boji proti kriminalitě. V r. 2018 měla naše měst-

Z  kdysi Žižkovských lázní z  roku 1903 se stal 

strašidelný zámek. Radnice Prahy 3 si ho necha-

la svěřit magistrátem v  roce 2012, tedy v době 

starostky Hujové, kdy na radnici vládla TOP 09.  

Dům zůstal bez jakékoli ostrahy a stal se rájem 

bezdomovců, uživatelů drog a squaterů, kteří ho 

začali úspěšně ničit. Pozitivním faktem je, že dům 

je stále v dobrém stavu a jeho statika je nenaru-

šená. Takže žádná zřícenina! Dům sice nepama-

tuji jako lázně, ale jako populární diskotéku Bor-

salino, kde jsem slavil v roce 1994 své „novinářské 

narozeniny“ s Jirkou Pomejem.

Za  dvě volební období, kdy TOP 09 tento 

dům spravovala, se zmohla jen na studie, za kte-

ská část k dispozici pouhých 84 strážníků oproti 

tabulkovému počtu 109. Díky našim jednáním 

jsme se ale v  rámci hlavního města dostali 

na přední pozice a bylo nám přislíbeno, že právě 

Praha 3 bude mezi prvními, kam nové sily zamíří. 

Bohužel, podle mých informací se tak dosud ne-

stalo. Je to tím, že nové vedení Prahy 3 neuznalo 

za  dostatečně důležité námi dosaženou pozici 

v této věci udržet a trvat na jejím úspěšném do-

končení?

Stav bezpečnostních složek není uspokojivý 

obecně, nejen u nás. Nároky jsou vysoké, bene-

fi ty nízké. Při jednání s šéfem pražských strážníků 

a ředitelem MP Praha 3 jsme se shodli na tom, že 

je třeba uchazečům poskytnout něco navíc. 

Z toho důvodu jsem v loňském roce přišel s na-

bídkou služebních bytů pro strážníky, abych zvý-

šil šance pro naší městskou část. Pokládám 

za nezbytné, aby současné vedení Prahy 3 na-

pnulo síly a  použilo dostatečné argumenty při 

pokračování v  jednáních, aby výsledky, kterých 

jsme s kolegy dosáhli, nepřišly vniveč. Je důleži-

té, aby v  tomto směru nebyli občané Prahy 3 

svým vedením opomíjeni. 

ré platila nemalé peníze. Z  té poslední z  roku 

2014 jsme se za  třičtvrtě milionu dozvěděli, že 

by zde mohla být kavárna s divadlem či restau-

race s byty. Třetí volební období, kdy je staros-

tou opět člen TOP 09 – Jiří Ptáček, se dozvídá-

me 13. dubna v  ČT, že by lukrativní budovu 

Žižkovských lázní radnice ráda pronajala, ale 

cena prý nebude rozhodující! Hurá zpět do divo-

kých devadesátek! To se dávali lukrativní nemo-

vitosti kamarádům a spřáteleným podnikatelům 

téměř zdarma. Tenhle systém „soutěže o  pro-

jekt“, je však v  21. století velmi nestandardní. 

Nemluvě o  tom, že radniční pokladna je téměř 

prázdná. Starosta Ptáček by si zde uměl před-

stavit hotel, ale není to preferovaná vize. Jaká 

tedy bude ta ideální, když není vyřešený problém 

s  parkováním, bez něhož se hotel ani divadlo 

neobejdou? Zřejmě nás čekají další „vize“ a stu-

dii, za které městská část utratí další statisíce…

Pokud tedy nemá nikdo v úmyslu s Žižkov-

skými lázněmi šmelit, existuje pouze jedno jedi-

né standardní a  transparentní řešení: použít již 

zaplacené existující studie a vyhlásit výběrové ří-

zení pouze na  jimi doporučené využití lázní 

a hlavním kritériem bude samozřejmě cena. 

Bezpečí občanů musí být priorita Chystá se radnice lukrativní lázně někomu 
„věnovat“?

O boji s větrnými mlýny
Štěpán Štrébl / Piráti

Zveřejnili jsme studii na budoucí podobu pozemků na Nákladovém 

nádraží Žižkov. Jejím autorem je pražský Institut plánování a rozvo-

je, hlavní město totiž připravuje příslušnou zásadní změnu územní-

ho plánu. My jako Praha 3 se ke studii jen vyjadřujeme.

Přesto budou naše připomínky zásadní, protože pražská vyhláš-

ka dává městským částem  (mimochodem – díky Zeleným) nově 

větší moc. Zřejmě v červnu (o  termínu rozhodne magistrát) bude 

moci připomínkovat změnu územního plánu úplně každý občan či 

občanka Prahy. Připomínkování se otevře jen na 30 dní, a kdo to 

promešká, bude mít smůlu. Naše připomínky chceme schválit 

na zasedání zastupitelstva 11. června (přijďte se podívat!).

Je úplně v  pořádku, že se změna územního plánu pořizuje; 

v opuštěných industriálních územích se má stavět – mnohem spíše 

než na louce za městem. Otázka je ale jak. Ta přetahovaná, která už 

trvá desetiletí, je o to, zda tu vyroste živá, příjemná a normální čtvrť, 

anebo monofunkční ghetto pro bohaté.

Už dnes máme jasnou shodu, že budeme požadovat, aby sem 

vedlo metro a aby nová trasa tramvaje vedla kolem funkcionalistic-

ké památky (ne skrz ni). Měli bychom ale požadovat i záruky, že se 

automobilová doprava (hlavně v  ulici Želivského) ještě nezhorší.  

Musíme mít též jistotu, že zde vznikne veřejná vybavenost – školy, 

školky, hřiště, lékařská péče – a  že ji nebudeme muset budovat 

z hubeného radničního rozpočtu. Musíme zajistit, že zde vzniknou 

i dostupné byty – protože Praha prožívá krizi dostupnosti bydlení, 

ne krizi stavebnictví. Musíme se taky bavit o tom, jak skloubit ochra-

nu místních chráněných živočichů a rostlin a specifi ckou historickou 

paměť místa s tím, kolik lidí v okolí bude žít.

Pokud chcete ovlivnit připomínky městské části Praha 3, pište 

svým zastupitelům. 

Třeba mně: mzaloudek.matej@praha3.cz.  

Zapojte se do debaty 
o budoucnosti nákladového 
nádraží!

Matěj Michalk Žaloudek / Zelení 

Žižkov čeká stavební boom, 
na Žižkově se plánuje postavit 
10 000 bytů

Tomáš Mikeska / TOP 09/STAN

Alexander Bellu / Koalice pro Prahu 3 David Soukup  / ANO

Na  radnici docházejí zástupci developerských fi rem, které chtějí 

na Žižkově, na nákladovém nádraží a v blízkém okolí stavět byty. 

Vlastní pozemky určené nebo plánované pro výstavbu a chtějí co 

nejdříve začít. Sestavil jsem si tabulku a začal počítat. Přímo na ná-

kladovém nádraží se má postavit vice jak 6 000 bytů, na bývalých 

ČSAD a Třebešíně bylo postaveno 1 078 bytů a plán je na dalších 

350 bytů, na pozemku bývalého Inclema 400 bytů, na Ohradě 150 

bytů, na území kde stojí věž Telecomu 1 200 bytů, v ulici U Nákla-

dového nádraží cca 500 bytů a dalších 480 bytů je připravováno 

v Seifertově, Pitterově, Jeseniově a Koněvově ulici.

Podle počtů bytů lze odhadnout, že v následujících 10 až 15 le-

tech vyroste na Žižkově nové město s cca 20 až 25 tisíci obyvatel. 

Jenže tady končí legrace. Kam budou chodit děti do školy, kam lidé 

k  lékaři? V žádném developerském projektu není vyhrazen poze-

mek pro školu nebo polikliniku. Všichni tušíme, že pokud to nemá 

skončit fi askem, je třeba kromě bytů řešit i nové školy (při tomhle 

množství rovnou dvě) a zdravotnická zařízení. Musíme přestat zpo-

chybňovat trasu metra D, městský okruh a další investice v  řádu 

miliard korun. Již dnes jsou tramvajové linky z oblasti Jarova, Ohra-

dy a Žižkova přetížené. Jakákoliv žádost o územní rozhodnutí ve-

doucí k nové výstavbě musí být podmíněna účastí na těchto nákla-

dech, a to v míře větší, než bylo zvykem v minulosti.

Koncepce bytové výstavby na Žižkově se neobejde bez koordi-

nace   radnice, hl. města, státu a  spoluúčasti všech developerů 

na výstavbě veřejné dopravy, základních škol, zdravotnických zaří-

zení a  samozřejmě parků a zeleně na místě dnešního brownfi eldu. 

Věřím, že předložená čísla přesvědčí všechny, že si musíme naslou-

chat a myslet nejen na nové, ale především na stávající obyvatele 

Prahy 3. 

Úkolem opozice je prý kritizovat. Je legitimní k tomu použít lži? Pan 

poslanec Venhoda se k nim uchyluje běžně. Uvedl třeba, že jsme 

zvýšili platy neuvolněným radním (těm, kteří funkci vykonávají při 

běžném zaměstnání). Ve skutečnosti jsme jim odměnu snížili. Dále 

napsal, že jsme nepořádali výběrové řízení na pozice v městských 

fi rmách. Přitom jako jediní jsme je pořádali! Naše inzeráty oslovily 

tisíce lidí a mohl se přihlásit kdokoli (přihlásili se i  lidé, kteří ve fi r-

mách působili za minulých vedení). Na 6 pozic jsme vybírali ze 14 

kandidátů. Pozici nezískal žádný náš Pirát. Z vybrané šestice pět 

nepůsobí v  žádné straně (šestý je sice zastupitelem, ale na Pra-

ze 12).

Bohužel, vyvracet všechny hoaxy by zabralo víc než tento slou-

pek. Když jsme minule reakce zaslali, redakční rada je po „dohodě“ 

zredukovala na poznámku pod čarou. Načež pan Venhoda zřejmě 

s úmyslem způsobit totální informační chaos publikoval dokonce 

„lež na druhou“ a nařkl nás, že jsme o něm měli napsat nepravdy. 

Technicky vzato měl pravdu, chybně jsme uvedli, že je členem 3 ko-

misí. Ve skutečnosti je členem 2 komisí a 1 výboru – posuďte sami. 

Plníme, co jsme slíbili.

Proto raději k tomu, co se nám povedlo: vybrali jsme v otevře-

ném výběrovém řízení za účasti opozice novou ředitelku ZŠ Jeseni-

ova. Zahájili jsme také kroky k zatraktivnění ZŠ Cimburkova. Věřím, 

že propojení celého našeho okrsku a inspirace od kvalitních soukro-

mých škol splní nejen tento cíl, ale pomůže všem. Obecně prosazu-

ji zapojit soukromý sektor do vzdělávání a probudit tím podfi nanco-

vané a  konvenční české školství. Díky správně nastavené 

spolupráci získají naše školy kapitál i know-how. Věřím v podporu 

této vcelku pravicové myšlenky napříč pravicově naladěným zastu-

pitelstvem. Ještě stále totiž věřím v konstruktivní opozici. 
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inzerce

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 709 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volnými nebytovými prostory, které 
nejsou určeny k bydlení. 
Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za m2/rok

Termín 

nabídky

1. Olšanská 7/2666
NJ č. 115

ordinace
47,20 m2  2 300 Kč

10. 5. 2019

do 18 hod.

2. Olšanská 7/2666
NJ č. 112

ordinace
59,90 m2  2 300 Kč

10. 5. 2019

do 18 hod.

VÝZVA č. 710 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným prostorem, které není ur-
čen k bydlení. 
Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za m2/rok

Termín 

nabídky

1.
Jeseniova 41, 9. podlaží

n.j č. 32
atelier 63,01 m2  2 000 Kč

13. 5. 2019

do 18 hod.

VÝZVA č. 711 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným nebytovým prostorem, které 
není určen k bydlení. 
Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za m2/rok

Termín 

nabídky

1.
Olšanská 2666/7

4. patro, NP č.60
ordinace 18,55 m2  2 300 Kč

13. 5. 2019

do 18 hod.

VÝZVA č. 712 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito volnými nebytovými prostory, kte-
ré nejsou určeny k bydlení. Termín prohlídky je 7. května 9-10 hodin.

Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za m2/rok

Termín 

nabídky

1.
Lucemburská 40/1856,

Praha 3 - 1.podlaží

NJ č. 101

sklad
37,50 m2  800 Kč

13. 5. 2019

do 18 hod.

2.
Habrová 9/2642,

Praha 3 1. podlaží

NJ č. 101

prodejna
18,20 m2  4 000 Kč

13. 5. 2019

do 18 hod.

3.
Malešická 27/2404,

Praha 3 -1. podlaží

NJ č. 103

sklad
51,00 m2  800 Kč

13. 5. 2019

do 18 hod.

VÝZVA č. 713 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným nebytovým prostorem, které 
není určen k bydlení. Termín prohlídky je 14. května 9-10 hodin.

Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za m2/rok

Termín 

nabídky

1.
Zelenky-Hajského 4/1937

-1. podlaží
NP č. 101 (sklad) 59,91 m2  800 Kč

17. 5. 2019

do 14 hod.

VÝZVA č. 714 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným nebytovým prostorem, které 
není určen k bydlení. Termín prohlídky je 21. května 9-10 hodin.

Jedná se o následující prostor:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za m2/rok

Termín 

nabídky

1.
Kostnické náměstí 1/1, 

Praha 3

NJ č. 1

Kavárna, veřejné 

toalety 

124,73 m2  2 300 Kč
27. 5. 2019

do 18 hod.

Veškeré podrobnosti naleznete na www.praha3.cz/urad/volne-nebytove-prostory

 Příměstský tábor TRÉNUJEME S KUNG-FU 

PANDOU. Turnusy: 1.–4.  7. a  26.–30.  8. 

Cena 350 Kč/den. Adresa: Cimburkova 19, 

Praha 3. Na  programu základy Kung-Fu, 

taichi a čínského boxu. Za finanční podpory 

MČ Praha 3 pořádá www.kungfu-praha.com

 Celesta Praha, z.ú., nabízí hospodyně 
do domácnosti a společnice pro seniory 
(podpora při zajištění chodu domácnos-
ti, doprovod, trénování paměti apod.). 
www.celestapraha.cz, tel.: 775 976 383.

 Přijímáme nové pacienty. Praktický lé-
kař pro dospělé E.N. – Praktik, s.r.o., Vi-
nohradská 1513/176, Praha 3, kontakt: 
605 977 099, www.enpraktik.cz,  
ordinace@enpraktik.cz

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

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

 SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ – 
opravy karem, kotlů, wawek atd. REVI-
ZE PLYNU + KULATÉ RAZÍTKO, pravi-
delné kontroly, tlakové zkoušky po ode-
brání plynoměru. TOMÁŠ ZIKL, tel.: 
603 486 565 Praha 3.

 Seřízení plastových oken a balkonových 
dveří. Tel.: 733 720 950.

 Sídlo pro s.r.o, OSVČ v Praze od 149 Kč/

měsíc. Tel.: 728 991 247,  

www.sidloprofirmupraha.cz

 Kompletní rekonstrukce bytů, domů 
a  bytových jader – malování, podlahy, 
elektro, voda, topení. Seriózní jednání. 
Luboš Srba, tel.: 603  814  590, e-mail: 
stavbysrba@gmail.com.

 Opravy v bytech – menší i velké – zedníci. 

Tel.: 734 695 775.

 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální po-
mocník pro opravy, montáže, údržbu 

a další pomoc ve vaší domácnosti, na za-

hradě, chatě nebo v  kanceláři. Tel.: 

736 140 942.

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

 Rekonstrukce v bytech, i menší opravy dů-

chodcům. Tel.: 734 695 775.

 PEDIKÚRA – Salon Mr. Image – MOKRÁ 
PEDIKÚRA: 350 Kč. Monika Kačmarčí-
ková, Slavíkova 27, Praha 2, tel.: 

731 704 311, monika2019@email.cz.

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

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odve-

zu. Tel.: 286 891 400.

 Bestseller: Inkvizice v Čechách po 400 le-

tech. www.kniznieshop.cz, sekce literatura 

faktu.

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

 ÚDRŽBÁŘE, UKLÍZEČKU hledám na HPP, 

majitel domů na  P3. Zašlete životopis 

na udrzbar.zizkov@seznam.cz.

 Pronajmu garážová stání 13 a  20 m2 
v  suterénu novostavby na  Jarově, ul. 
V Zahrádkách. RK prosím nevolat. Tel.: 
603 200 311.

 Nabízíme pronájem prodejního prostoru 
v ulici Biskupcova vedle kina Aero, cel-
kem 78 m2. Kontakt: honza324@post.cz 
nebo tel.: 602 691 117.

www.oknacreative.cz +420 777 874 899 info@oknacreative.cz

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

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

 FILMOVÉ ÚTERKY / 15.00 & 19.00   
podrobný filmový program: www.husitska.eu/filmy/ y

 KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.45 / PEDIG  -/ PLETENÍ Z PROUTÍ SE ZKUŠENÝMI LEKTORY 
 KAŽDÝ POSLEDNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI / 9.30 - 11.00 /  PODPŮRNÁ SKUPINA 

 PRO RODIČE DĚTÍ 0 - 7  -/ 30. 5.  -  METODY PRO PRÁCI S EMOCEMI /sdílení / přátelské prostředí 
 KAŽDÝ PÁTEK / 9.00 - 11.00 / SLUŽBY MEDIÁTORA / rezervace & info: suteren@r-mosty 
 KAŽDOU POSLEDNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI / 26 5. / 10.00 - 14.00 /  SWAP - výměna  

dejme věcem novou šanci / NOSTE PROSÍME MAX. 15 PĚKNÝCH KOUSKŮ 
 16. 5. / ČTVRTEK / 18.00 / DYCKY ŽIŽKOV! / VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ  

DAVIDA TICHÉHO & DOPROVODNÝ PROGRAM / výstava potrvá do konce června 
 20. 5. / PONDĚLÍ / 17.00 - 19.00 / ARTEWORKSHOP - Joan Miró & 3D objekty 

/ v rámci ARTýdne / více info: www.husitska.eu/program/p g / rezervace místa: suteren@r-mosty.czy
 21. 5.  / ÚTERÝ / 19.30 /   evangelikální teolog, kazatel, vydavatel a překladatel 

 ALEXANDR SASHA FLEK hostem JANA BÁRTY   / Cyklus „Setkávání s osobnostmi 
veřejného života“ / v červnu se můžete těšit na // ŠIMONA PÁNKA / www.husitska.eu/osobnosti/

KCH / SUTERÉN 
Husitská 114/74, Praha 3 - Žižkov 
www.husitska.eu / suteren@r-mosty.cz

KVĚTEN 2019  
NA VŠECHNY AKTIVITY  

VSTUP ZDARMA

VSTUP ZDARMA // 
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důležité informace

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

ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-

ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-

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

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

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

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

vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY NA POZICI PLAVČÍK
PRO LETNÍ SEZONU 2019

(květen–září)
KONTAKT: pí. BROŽOVÁ Tel.: 222 59 20 15, email: marcela.brozova@prazacka.cz

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou

Za Žižkovskou Vozovnou 19/2716, Praha 3

Uzavírka Šrobárovy ulice
Od 2. 5. do 30. 9. 2019 bude Pražská teplárenská a.s. – realizace Termonta 

Praha a.s. – provádět výměnu poškozeného teplárenského zařízení (ve stáva-

jící trase) v oblasti ul. Šrobárova. V průběhu prací dojde v oblasti k omezení 

automobilové dopravy, ulice Šrobárova bude neprůjezdná. Před vjezdy do 

FNKV nebude možno parkovat, ale vjezd pro osobní automobily vrátnicí V2 

bude zachován. Pro pěší bude zachován přístup do FNKV vrátnicí V1. Autobu-

sová linka č. 155 bude zajíždět pouze do stanice Želivského. Stanice v ul. 

U Vinohradské nemocnice bude po dobu výstavby zrušena.

Na Trojce se 
objeví foodtrucky
V květnu a červnu si budete moci 
vyzkoušet služby foodtrucků, ne-
boli pojízdného občerstvení.

Každé pondělí a úterý od 13. 5. 
do 25. 6. je naleznete na nám. Jiřího 
z Poděbrad, Prokopově náměstí 
a v Olšanské ulici u polikliniky. For-
mou bistra či fast foodu se budou 
podávat snídaně, obědy a večeře 
(7.00–10.30; 11.00–14.30; 15.00–
19.00). Tedy tři různé foodtrucky 
na třech různých místech Prahy 3 – 
každý den se všechny foodtrucky 
otočí na všech místech (nestojí jeden 
celý den na stejném místě, ale rotu-
jí). Radnice tuto službu organizuje 
ve spolupráci s Českou Food Truck 
Asociací - www.cze
 a.com.
V uvedené době půjde o zkušební 
provoz. Na základě vyhodnocení 
bude poté rozhodnuto o pokračová-
ní této služby. 
 -red-

Noclehárna 
ukončila provoz
Od dubna skončil sezonní provoz 
zimní noclehárny na Vackově. 
Od prosince jejích služeb využilo 
690 mužů a žen bez domova. Stře-
disko pomoci bylo otevřeno celkem 
121 dní, po které poskytlo celkem 
8 322 noclehů. Mezi nocležníky pře-
važovali muži, službu využilo 551 
mužů a 139 žen. Průměrně v ubytov-
ně nocovalo 69 osob denně. Policie 
zasahovala v ubytovně za celé obdo-
bí pouze dvakrát a stejně tak dva-
krát byl potřeba zásah zdravotní zá-
chranné služby. Jan Kadlec, oblastní 
ředitel pražské pobočky Naděje, 
která ubytovnu provozuje, na konci 
období poděkoval všem za podporu 
a vstřícnost k lidem, jejichž životy 
a zdraví byly otevřením Vackova 
ochráněny. 
 -kam-

Cibule tulipánů 
a narcisů
Cibule tulipánů a narcisů z rušených 
výsadeb ze záhonů na území městské 
části se i letos budou zdarma rozdávat 
zájemcům v prostorách Základní or-
ganizace Svazu důchodců Praha 3, 
která se na přípravě této akce již tra-
dičně podílí. Organizace sídlí v budo-
vě Polikliniky Olšanská 2666/7, vchod 
z ulice Pitterovy. Rozdávání cibulí zde 
bude zahájeno 11. června od 09:00 
do 15:00 hodin, v následující den pak 
od 09:00 do 12:00 hodin. Cibule bu-
dou zájemcům k dispozici do vyčer-
pání zásob.  -red-

místo datum a čas

V Zahrádkách x Květinková 1. 6. 2019  09:00–13:00

Ambrožova x Malešická 1. 6. 2019  10:00–14:00

Koněvova x V Jezerách 4. 6. 2019  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 4. 6. 2019  14:00–18:00

Tachovské náměstí 5. 6. 2019  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 5. 6. 2019  15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 6. 6. 2019  15:00–19:00

nám. Barikád 8. 6. 2019  09:00–13:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 8. 6. 2019  10:00–14:00

Buková x Pod Lipami 11. 6. 2019  13:00–17:00

Jeseniova 143 11. 6. 2019  14:00–18:00

Přemyslovská x Orlická 12. 6. 2019  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 12. 6. 2019  15:00–19:00

Křivá 15 13. 6. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 15. 6. 2019  09:00–13:00

U Rajské zahrady x Vlkova 15. 6. 2019  10:00–14:00

V Zahrádkách x Květinková 18. 6. 2019  13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 18. 6. 2019  14:00–18:00

Koněvova x V Jezerách 19. 6. 2019  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 19. 6. 2019  15:00–19:00

Tachovské náměstí 20. 6. 2019  15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 22. 6. 2019  09:00–13:00

nám.Jiřího z Lobkovic 22. 6. 2019  10:00–14:00

nám. Barikád 25. 6. 2019  13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 25. 6. 2019  14:00–18:00

Buková x Pod Lipami 26. 6. 2019  13:00–17:00

místo datum a čas

Na Vrcholu x V Domově 2. 5. 2019  15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 4. 5. 2019  09:00–13:00

nám. Barikád 4. 5. 2019  10:00–14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 7. 5. 2019  13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 7. 5. 2019  14:00–18:00

Jeseniova 143 9. 5. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 11. 5. 2019  09:00–13:00

Sudoměřská x Křišťanova 11. 5. 2019  10:00–14:00

Křivá 15 14. 5. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 14. 5. 2019  14:00–18:00

U Rajské zahrady x Vlkova 15. 5. 2019  13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 15. 5. 2019  15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 16. 5. 2019  15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 18. 5. 2019  09:00–13:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 18. 5. 2019  10:00–14:00

Tachovské náměstí 21. 5. 2019  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 21. 5. 2019  14:00–18:00

nám. Jiřího z Lobkovic 22. 5. 2019  13:00–17:00

nám. Barikád 22. 5. 2019  15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 23. 5. 2019  15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 25. 5. 2019  09:00–13:00

Jeseniova 143 25. 5. 2019  10:00–14:00

Přemyslovská x Orlická 28. 5. 2019  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 28. 5. 2019  14:00–18:00

Křivá 15 29. 5. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 29. 5. 2019  15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 30. 5. 2019  15:00–19:00

  
| Ing. Jana Pyšková
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programy

 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Pá 10. 5. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek 

pro pěstounské rodiny

Pá 10. 5. 16–18 Dysfunkční rodina a  vý-

chovné problémy. Co je to dysfunkční rodi-

na a  její vliv na vývoj dítěte. Seminář vede 

psychoterapeutka Mgr. Michaela Kocvelda

Ne 12. 5. 18–20 Sportovní podvečer pro 

ženy. Bodystyling s Terezkou a jogalates se 

Zuzkou

Út 14. 5. 15.00 Jarní koncert hudebních 

kurzů

Pá 17. 5. 18.00 – So 18. 5. 9.30 Pyžámko-

vý večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti 

se postaráme my

So 18. 5. Den pro děti v evidenci OSPOD

Pá 31. 5. 16.00 Narozeniny Nové Trojky 

aneb Putování za pokladem, místo konání: 

park Parukářka, sraz u dětského hřiště

Individuální poradenství a  mediace, pod-

půrné skupiny

Po 6. 5. 9–10.30 Poradna v oblasti osob-

nostního rozvoje

Pá 10. 5. 10–12 Laktační poradna s Mari-

kou Pithartovou, DiS.

Ne 12. 5. 19–20 Výživová poradna pro děti 

i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou

Čt 16. 5. 17–18 Jak na  poruchy učení 

a chování s etopedkou Mgr. Janou Češko-

vou

Pá 17. 5. 9.30–11.30 Psychomotorický vý-

voj s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Út 21. 5. 15–16 Dvojčata v rodině

Čt 23. 5. 10.30–12 Sebepéče pro ženy

Krizová linka Nové Trojky

Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či 

náhlé osobní krizi, můžete vždy od  pátku 

do neděle včetně kontaktovat naši konzul-

tantku, vyškolenou pracovnici krizové linky 

na tel.: 734 258 291.

Internetové poradny

Odpovídají odborní lektoři Nové Trojky. 

Možnosti individuálních osobních konzultací 

dle dohody. Dotazy do internetových pora-

den s  předmětem „poradna“ posílejte 

na email: jolana.kurzweilova@novatrojka.cz. 

Bližší info i na tel. 603 416 724.

Klub dobrovolníků Nové Trojky

Info a  nábor nových dobrovolníků Helena 

774 644 974.

St 15. 5. 19.00 Dobrovolnický večer – ná-

vštěva divadla nebo kina

Léto v Nové Trojce: Využijte poslední volná 

místa v  příměstských táborech pro děti 

od 3 a od 6 let. Rezervace na nova-trojka.

webooker.eu.

18. 6.–3. 9. Sportovní léto aneb Cvičení pro 

dospělé i o prázdninách. Bootcamp, Body-

styling, Pilates nebo Light Run. Více infor-

mací na www.nova-trojka.cz.

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma měsíce: Ekologie 

2. 5. Víš, jaké jsou nejhorší ekologické problé-

my? (diskuze a přednáška)

6. 5. Tématický fi lm (promítání na klubu)

9. 5. Třídění odpadu, víš co kam patří? (diskuze 

a přednáška)

14. 5. 20 ekotipů (diskuse a přednáška)

16. 5. Přijď okouknout, jak vypadají ekologické 

sáčky, kosmetika apod. 

20. 5. Ekovyrábění (workshop)

24. 5. Tématický fi lm (promítání na klubu)

30. 5. Akce s klubem

  Rodinný klub Ulitka 
na Pražačce

 My.Aktivity, o.p.s.

 Nad Ohradou 2667/17, Praha 3

 tel.: 212 242 180, 777 851 386   

 info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz

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.)

10. 5. 16–19 Ochutnávka kubánské kuchy-

ně 

14. 5. 16.30–17.30 Výtvarná dílna pro děti: 

Indiánská hůl

22. 5. 16–18 Pohádkový les 

26. 5. 10–12.30, 14–16.30 Uličníci v praž-

ských uličkách – Vyšehrad

28. 5. 16.30–17.30 Výtvarná dílna pro děti: 

Plenér v přírodě

Více informací o  programu naleznete 

na www.rkulitka.cz/akce.

Sportovní pobytový tábor pro děti 6–10 let 

– Hravě zdravě: tábor pro superhrdiny! 

27. 7.–3. 8. 

Příměstský tábor s výukou češtiny pro děti 

ze zahraničních a smíšených rodin, věk 5–8 

let, 19. 8.–23. 8., přihlášky a  informace: 

www.rkulitka.cz/tabory.

Zápis do  kroužků na  nový školní rok 

2019/20 bude zahájen 20. 5., online při-

hlášky: www.rkulitka.cz/krouzky.

Ulita
Dům dětí a mládeže Praha 3

 Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

info@ulita.cz, www.ulita.cz

10. 5.–11. 5. 15–10 Sportovní olympiáda 

s přespáním v Ulitě

14. 5. 17–20.30 Vitráže technikou Tiffani

14. 5. 14.30–18 U klub na Pixaří výstavě

16. 5. 17.30–18.30 mechové obrazy

17. 5. 17–19.30 výtvarný ateliér – suchý pas-

tel

18. 5. 10–20 Ulita4Dance 2018, DUP 39, 

Charvátova 39/10, Praha 1

21. 5. 17–19.30 Drátované vážky a motýli

25. 5. 14–19 Ulitafest 2019

25. 5. 10–19 Rodinná úniková hra Jeden 

den s Malým princem

28. 5. 17–21 Košíkaření z pedigu

1. 6. 14–18 Den dětí v Ulitě

1. 6. 14–18 Ulítlej blešák

Více informací naleznete na www.ulita.cz. 

 

RC Paleček
 Písecká 17, Praha 3

 tel.: 775 103 100

 www.rcpalecek.cz

Rodinné a komunitní centrum Paleček:

registruje do nového kurzového období DU-

BEN–ČERVEN 2019

přijímá děti do Palečkovy LETNÍ ŠKOLKY – 

příměstského tábora pro děti od 3,5 do 8 let

•  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 

KVĚTNU? 

1. 5. máme zavřeno

6. 5. Spánek malých dětí, 18–20

8. 5. máme zavřeno

14. 5. Zkrocená poporodní deprese, 17–19

15. 5. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

18. 5. Příměstská sobota pro děti v  pěs-

tounské péči a děti v evidenci OSPOD

22. 5. Podpůrná skupina pro ženy s batola-

ty, 10–12

22. 5. Podpůrná skupina Porod jinak, 13–15

22. 5. Žena ve svém živlu, 18:15–21:15

23. 5. Podvečerní seminář pro pěstouny

29. 5. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

29. 5. Večer nejen afrických zpěvů, 19–21

Paleček dále zdarma nebo za  dotovanou 

cenu nabízí:

•  Psychoterapeutickou poradnu pro dospě-

lé a děti

• Sociálně právní poradnu

• Logopedickou poradnu

• Poradnu empatického rodičovství

•  Poradnu pro slaďování profesního a  ro-

dinného života

•  Svépomocné podpůrné skupiny: Porod 

jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batola-

ty; Jsem máma a mám své limity, Zkroce-

ná poporodní deprese

Více informací o programu najdete na www.

rcpalecek.cz. Registrace do seminářů a be-

sed na kurzyprodeti@rcpalecek.cz. Podrob-

nější 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.

V  květnu začíná zápis do  letního cvičení 

na období červen–září, které bude vždy 1x 

týdně, a je možné se hlásit na jednotlivé lek-

ce (65 Kč). Proběhne také zápis na  letní 

němčinu, která bude v měsíci červnu a září, 

opět jednotlivé lekce podle časových mož-

ností studenta.

V květnu a v červnu proběhne PC kurz pro 

začátečníky, zájemcům doporučujeme hlá-

sit se ihned! 

15. května zveme na celodenní výlet Kou-

řim, Plaňany, Poděbrady, v ceně bus, oběd, 

doprovod, průvodce v  Kouřimi a  v  Po-

děbradech, cena 490 Kč.

V Klubu poskytujeme zdarma sociálně-akti-

vizační službu – sociální pracovník se bude 

věnovat vašim potřebám nebo starostem, 

stačí zavolat nebo přijít.

Skupina KONTAKT, čtvrtek 2. a  23. 5. 

od 10.30 – příležitost k navázání kontaktů 

a popovídání si o každodenním životě.

Podpůrně-terapeutická skupina, čtvrtek 

2. 5. od 13.00 – témata si určují klienti sami. 

Cílem terapie je větší spokojenost se sebou 

a svým životem, vyrovnání.

Filozofi cko-duchovní rozpravy s  evangelic-

kým farářem Jaromírem Strádalem, středa 

15. a 22. 5. od 14.00.

Společenské hry, každou středu od 12.00 

do 14.30. Srdečně zveme na karetní i des-

kové hry.

Účast na skupinách je ZDARMA, přijít mů-

žete bez předchozího ohlášení.

Bližší informace a program najdete na webu 

nebo v Klubu, otevřeno je po–čt 9–18, v pá 

do  16.00. Klub bude uzavřen o  státních 

svátcích 1. a 8. 5.

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 násle-

dujících časech: po, út a čt 8.30–11.30 osob-

ní konzultace (bez objednání), po a út 12.30–

15.30 telefonické dotazy na  tel. čísle 

272 743 666, čt 12.30–15.30 osobní konzul-

tace (pro klienty předem objednané).  Objed-

nat se můžete v pracovních dnech (pokud se 

nedovoláte, zavoláme vám zpět) na  tel. 

735 613 901 nebo na e-mailu obcanskapo-

radna@remedium.cz. Čekárnu otevíráme 

v 8.15 hod. Neváhejte se na občanskou po-

radnu obrátit prostřednictvím internetového 

formuláře:  Dotaz na  občanskou poradnu 

(http://www.remedium.cz/dotaz.php). Na do-

tazy odpovídáme do 14 dnů.

Na  našich stránkách  www.dluhovylabyrint.

cz můžete zjišťovat informace z oblasti dluho-

vé problematiky. Bližší informace najdete 

na www.remedium.cz.

 Komunitní centrum Žižkov
 Koněvova 65a, Praha 3

Pondělí: 

14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda

15.30–17.30 Otevřená hodina šití na strojích 

bez lektora

17.30–19.30 Kurz šití na strojích pro začá-

tečníky s  paní Schneiderovou 6. 5., 20. 5. 

a 27. 5.

17.30–19.30 Kurz pletení s  paní Skalickou 

13. 5.

Úterý:

10–13 Otevřený klub pro seniory

9–12 Dětský klub

Středa:

9–10 Kondiční cvičení pro seniory

10–12 Kreativní workshopy

12–14 Otevřený klub pro seniory

16.30–19 Workshop pro rodiny s  dětmi – 

Látkové dekorace 29. 5.

Čtvrtek:

9–16 Dětský klub

13–15 Poradna pro seniory

13.30–15.30 Kurz ovládání mobilu a tabletu, 

začátek od 23. 5.

Pátek:

13–14 Přednáška pro seniory: Michael Fokt 

– Ostrov Rodrigues 31. 5.

Všechny aktivity jsou bezplatné a konají se při 

účasti dvou a více účastníků. Projekt je spo-

lufi nancován Evropskou unií. Přehled aktivit 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.

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Téma měsíce: Brácho kámo – Jaká práva 

má moje rodina?

1. 5.–3. 5. Tvorba přání pro maminku, aneb 

jakou mám mamku a co na ní mám rád?

6. 5.–10. 5. Já a moje rodina- tvorba gene-

alogického stromu, tvorba stromu Komunit-

ního centra na Žižkově, jsme také součást 

vašeho systému

13. 5.–17. 5. Rodičovství – jaké práva a po-

vinnosti mají rodiče?

20. 5.–24. 5. Kdo je můj vzor?

29. 5. Komunitní akce propojená s NPK Hu-

sita – akce pro maminky, předávání přání 

a taneční vystoupení dětí

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2, Praha 3

14. 5. v 16.30 hod, Blahoslavova 2 - Žižko-

vák ve světě – sever Itálie – Ligurská Riviera, 

vyprávění a fotografi e z cest Jarmily Hlavnič-

kové

28. 5. v 16.30 hod, Blahoslavova 2 – Jaro-

slav Ježek a Osvobozené divadlo – slavný 

žižkovský rodák a jeho tmavomodrý svět, 

uvádí P. Kallista
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Farní Charita Žižkov a Diakonie Broumov
pořádají sbírku oblečení a jiných domácích potřeb, která se koná v pátek 5. 4. 

2019 od 13 do 18 hodin, v sobotu 6. 4. 2019 od 10 do 16 hodin, sklad ve 

dvoře Prokopova ulice 216/4, Praha Žižkov. 

Open House Praha 
znovu otevírá budovy

Jubilejní 5. ročník festivalu se usku-

teční 18. a 19. května. Zájemcům se 

otevřou brány 80 běžně nepřístup-

ných budov a  prostorů, které si mo-

hou zdarma prohlédnout. Cílem festi-

valu je přiblížit pražskou architekturu 

různých historických epoch a období 

co nejširší laické veřejnosti. V Praze 3 

lidé mohou nahlédnout do  nové ob-

řadní síně na Olšanských hřbitovech, 

do  sídla stavební spořitelny Raiffei-

sen, do  telekomunikační budovy CE-

TIN nebo do Všeobecného penzijního 

ústavu. Na realizaci akce se podílí přes 

300 dobrovolníků a ani letos se festival 

bez jejich pomoci neobejde. Přihlášky 

do dobrovolnického programu přijímají 

organizátoři na  http://openhousepra 

ha.cz/stante-se-dobrovolnikem/.

Více informací o  všech budo-

vách a  programu naleznou zájemci 

na www.openhousepraha.cz a na fa-

cebookové události Open House Pra-

ha 2019. 

-kam-

23.5.2019
PRAHA, NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD 

KULTURNÍ PROGRAM • WORKSHOPY
TRADIČNÍ ASIJSKÁ GASTRONOMIE

w w w . A S I E V Z D A L E N A A B L I Z K A . c z

KULTURNÍ PROGRAM:

16.00–20.00 hod 

OTEVŘENÉ STÁNKY:

OD 10.00 hod 



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | KVĚTEN 2019

inzerce

 

-

-

-

-

-

-

-

-

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

pátek 9.00 –16.00

INFORMA NÍ CENTRUM PRAHA 3
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Program informačního centra na pří-

slušný měsíc viz inzerát na straně 17

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

www.kcvozovna.cz

2. 5. 16:00–19:00 Klub deskových 

her – pro děti s doprovodem a do-

spělé

6. 5. 16:00 Fresh Senior: Kytarové 

vystoupení Alexandra Glize

7. 5. 17:00 Divadlo Elf: Peklo s  je-

žibabou

14. 5. 17:00 Loutky bez hranic: Po-

hádko, z pytle ven!

15. 5. 10:30 LouDkové divadélko: 

Jak Kašpárek pomohl vodníkovi

15. 5. 18:00 Literární večer: Večer 

s básníkem Jaroslavem Seifertem

16. 5. 16:00–19:00 Klub deskových 

her – pro děti s doprovodem a do-

spělé

20. 5. 16:00 Fresh Senior: Jak se 

nenechat zmást – médiím na kloub

21. 5. 17:00 Slovosledi: Pohádky 

Slovosledí babičky

22. 5. 17:00 Okénko do historie: Ko-

nec II. Světové války

23. 5. 15:00–18:00 Výtvarná dílna se 

Sofi í: Action Painting/akční malba

27. 5. 16:00 Fresh memory: jogging 

pro svěží paměť

28. 5. 17:00 Jakub Folvarčný: Vlk 

a hlad

29. 5. 17:00 „Říkej mi to, prosím, 

potichoučku…“ 

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

2. čt 19:00 Záskok | Divadlo Járy 

Cimrmana

4. so 19:00 Muži ve zbrani aneb 

Celá Zeměplocha jest jevištěm! | 

Divadlo AQUALUNG

5. ne 19:00 Vražda v salónním 

coupé | Divadlo Járy Cimrmana

6. po 19:00 Válka s mloky | Divadlo 

AQUALUNG

9. čt 19:00 Lijavec | Divadlo Járy 

Cimrmana

10. pá 19:00 Cabaret | JAMU - ab-

solvující studenti Ateliéru muzikálo-

vého herectví

11. so 19:00 Smích zakázán | 3D 

company

26. ne 19:00 DakhaBrakha /UA + 

Lavoisier /PT

28. út 20:00 Tros Sketos

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465
 www.uvoka.cz

2. 5. Jeff Biograf, bigbeat-rock, 

vstup 100 Kč

9. 5. Sketa syn + Johannes Benz, 

country punk, vstup 100 Kč

16. 5. Odečet plynu, rock-blues, 

vstup 100 Kč

23. 5. Aktual: Aby nám sny nezešed-

ly – koncert pro Republiku Žižkov, 

průřez tvorbou 1967–2019, promítá-

ní, večerem provede Franta Stárek 

(Čuňas), vstup 100 Kč

30. 5. Rudovous (nahrazuje), 

rock’n’schrammel shrapnel chanson 

band, vstup 100 Kč

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

6. po 20:00 Spitfi re Company & 

Mckenzie Tomski  Miss Amerika

7. út 20:00 Spitfi re Company & 

Mckenzie Tomski  Miss Amerika

9. čt 18:00 Průlet novými objevy 

evropské hudební scény

10. pá 19:30 Brunettes Shoot 

Blondes /UA

11. so 20:00 Ridina Ahmedová, 

Milli Janatková, Antonia Nyass  

Řekni mi

12. ne 18:00 Taneční studio Light 

 Krev není voda

15. st 19:30 Dictaphone (Denovali) 

/DE + Hania Rani /PL

16. čt 19:30 Vltava

17. pá 19:00 U-Prag

18. so 11:00 Lollipopz

20. po 19:30 Orlando Julius & The 

Heliocentrics

21. út 19:30 Shantel & Bucovina 

Club Orkestar /DE

22. st 19:30 Kancionál tour  

Insania, support Smrtislav

23. čt 19:30 Sun Ra Arkestra under 

the direction of Marshall Allen

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. 5. 20.00 Harmony Korine Double 

Feature | Spring Breakers + Beach 

Bum 

6. 5. 20.30 Popkulturní milníky 

s Moviezone.cz | Jáchyme, hoď ho 

do stroje 

11. 5. 17.45 MET: Live in HD | Dialo-

gy karmelitek

14. 5. 19.45 NT Live | Všichni moji 

synové 

21. 5. 20.30 Legendy v Aeru | Spo-

lečnost mrtvých básníků

22. 5. 19.20 PechaKucha Night 

Prague

28. 5. 20.30 Diáky | Game of Ice 

Aljaška + Island + Colorado

31. 5. 20.00 Double Feature | God-

zilla (1954) + Godzilla II Král monster 

Projekce pro seniory – 

každé út 10.00 a čt 13.30

2. 5. Ženy v běhu

7. 5. Skleněný pokoj (dabing)

14. 5. Bohemian Rhapsody

16. 5. Monetovy lekníny magie vody 

a světla Umění v kině

21. 5. Teroristka

23. 5. Pašerák

28. 5. Klimt & Schiele Erós a Psyché

30. 5. Manželské etudy: Nová 

generace

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 

středu od 10.00. 

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti 

i dospělé. www.aeroskola.cz.

DIVADLO PRO TANEC

2. čt 20:00 THIS PLAY, Trio la 

Femme, Defekt bytí, Excel sheep

3. pá 20:00 Nevěsta pro Dana, SZ2

4. so 21:00 Silent_Night#18: Chra / 

Black Acid + tba

6. po 20:00 ANA & SARA / 

Vypravěčka

11. so 19:30 Choketopus Grappling 

Challenge Vol. VI

12. ne 17:00 Karneval zvířat

13. po 9:00 a 11:00 Karneval zvířat

14. út 20:00 Collective Loss of 

Memory

15. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

16. čt 20:00 Pulsar

20. po 20:00 Guide

12. ne 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 

Járy Cimrmana

13. po 19:00 Dáma na kolejích | 

Divadlo A. Dvořáka Příbram

14. út 19:00 Afrika pro HELPPES | 

Divadlo Járy Cimrmana

15. st 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

16. čt 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrmana

17. pá 19:00 Starý holky | 3D compa-

ny

18. so 19:00 Maškaráda | Divadlo 

AQUALUNG

19. ne 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

20. po 19:00 Splašené nůžky | Diva-

dlo A. Dvořáka Příbram

21. út 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimr-

mana

22. st 19:00 Posel z Liptákova | Diva-

dlo Járy Cimrmana

23. čt 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrmana

24. pá 19:00 The Stand In | Cimrman 

English Theatre

25. so 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

26. ne 19:00 Fantastická žena | 3D 

company ve spolupráci s Agenturou 

Familie

28. út 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrman

29. st 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrman

30. čt 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

31. pá 19:00 Mexický večer s před-

stavením Frida K. | 3D company

   

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

7. 5. 19.30 Atrium Classic - Bennewit-

zovo kvarteto a Jan Ostrý (fl étna)

16. 5. 18.00 Vernisáž k výstavě Kristý-

na Šormová: Smíšené pocity

21. 5. 19.30 Atrium Classic - Amadeus 

String Trio a Stanislav Gallin (klavír)

28. 5. 19.30 Atrium Classic - Markéta 

Janoušková (housle), Tomáš Kadlu-

biec (housle) a North Czech Capella

30. 5. 17.00 Komentovaná prohlídka 

k výstavě Smíšené pocity

Výstavy

17. 5.–6. 6. Kristýna Šormová: Smíše-

né pocity

Vstupenky zakoupíte on-line na  Go-

Out.net.; v pokladně Atria pak od 20. 

dne předchozího měsíce. Rezerva-

ce vstupenek na  čísle 222  721  838 

nebo e-mailem: info@atriumzizkov.

cz. Otevírací doba pokladny: út 11–18 

a ve dnech konání koncertů, vždy ho-

dinu před jejich začátkem.

Otevírací doba galerie: po zavřeno, út 

11–21, st–so 15–19

Otevírací doba bistra/baru Poslední 

skaut: po–ne 10–02 (od 16. 5.)

|
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ZVE NA OSMÝ ROČNÍK FESTIVALUMĚSTĚSTSKÁSKÁ ČÁSTČÁST PRAPRAHA 3HA VÁSÁS SRDEČNĚ Z

WWW.PRAHA3.CZ
/ZIZKOVSKEPIVOBRANI

�/MCPRAHA3/MCPRAHA3

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

RK PARUKÁŘKAPAR
7. a 8. června 2019a 88888..... ččer7. vnaaaa 22222000019erv

PÁTEK
12.00�–�21.00 hod.

14.00 CHARLIE 

SLAVÍK REVUEE 

16.30 TOMTONESS

19.00 VINTAGEE 
WINE

SOBOTA
12.00�–�21.00 hod.

13.00 NOUZOVÝ 
    VÝCHOD

 16.00 MRAKOPLAŠ
19.00 P.R.D.I.

VSTUP  
ZDARMA

DEGUSTACE PIV 40 MINIPIVOVARŮ
RAM:DOPROVODNÝ PROGRÝ PROGR
IVOVAR, PIVNÍ STÁNEK, SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PI
ENÍ PIVNÍCH TÁCKŮ, MISTROVSTVÍ V OTÁČE
ÁNÍ NA OBLIČEJ, PROLÉZAČKY, MALOVÁ

SKÁKACÍ HRADÁ Í

 PARTNEŘI:
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Juraj předbíhal dobu  
Tentokrát měly Žižkovské rozhovory Martina Severy 
poněkud netradiční průběh. Hostem byla herečka 
a tanečnice Tereza Pokorná, která si přivedla ještě dceru 
Annelli a povídání se zaměřilo především na velikou 
osobnost české i světové kinematografi e, loni zemřelého 
režiséra a herce Juraje Herze. 

Do atmosféry návštěvníky 
naladil úvodní fi lmový 
sestřih z fi lmů, ve kterých 
se objevil jako herec, do-

plněný záběry z rozhovorů s ním. 
Tento šestnáctiminutový sestřih se-
stavila dcera Juraje a Terezy Anne-
lie. Dokument nádherně zachytil 
osobnost Juraje Herze v mnoha po-

lohách a ve zkratce přiblížil divá-
kům jeho životní  a názorové posto-
je. Tak jsme se mohli kupříkladu 
dozvědět o jeho vztahu k vodě, sně-
hu či přírodě obecně (neměl je rád) 
nebo naopak o vztahu k ženám 
a vínu (měl je rád). K tomu posléze 
dodala Tereza, co se o něm tradova-
lo: „Kdyby Hapka a Herz seřadili všech-

ny svoje ženy, byl by jich plnej Václavák, 

a já dodávám, že možná i Národní,“ 
doplnila s úsměvem. V sestřihu za-
zněly i vážnější tóny, ale jako kon-
trapunkt k nim zařadila dcera Anne-
lie krásné momenty z doby svého 
útlého dětství, které ukázaly, že mis-
tr hororu dokázal být něžný a milu-
jící táta, zkrátka mohli jsme vidět 
Juraje Herze na chvíli tak, jak ho ne-
známe. A když bylo něco divákům 
nejasné, či obtížně pochopitelné, 
Tereza nebo Annelie vše s humorem 
objasnily.

Celý večer byl, jak jinak u fi lmaře, 
prokládán dalšími ukázkami a mezi 

nimi obě dámy střídavě vyprávěly, co 
pro ně jejich partner respektive otec 
v životě znamenal a co s ním prožily. 
Tak padla i některá tajemství, jako tře-
ba skutečnost, že Juraj byl barvoslepý, 
což téměř nikdo, ani z profesních ko-
legů, nevěděl. Došlo i na různé život-
ní absurdity – když byl za války jako 
desetiletý Juraj v Osvětimi, došel na-
cistům krátkodobě plyn (Cyklon B), 
což mu možná zachránilo život. 
Nebo třeba, že roli esesmana ve fi lmu  
Habermannův mlýn svěřil herci ži-
dovského původu. 

Zajímavý byl i dotaz Martina Se-
very, který směřoval k jisté nedoceně-

nosti Herzově u nás doma. Na ten Te-
reza odpověděla několika příklady 
nadšené kritiky jeho fi lmů v cizině 
oproti negativním postojům kritiky 
domácí a lakonicky dodala: „Juraj 

předbíhal dobu, venku ho měli raději.“ 
Byla to  pěkná vzpomínka na skvělé-
ho fi lmaře a člověka. Z osobní zkuše-
nosti mohu říci, že jsem jako student 
v době totality vystál (a někdy i před-
bíhal) nejednu frontu na lístky ve Fil-
movém klubu, abych viděl jeho 
fi lmy. 

 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Romská vlajka zavlála poprvé i nad Prahou 3
K letošním oslavám Mezinárodní-
ho dne Romů se připojily některé 
veřejné instituce vyvěšením rom-
ské vlajky. Vlajka zavlála například 
na Ministerstvu zahraničních věcí, 
na budově Rudolfi na a poprvé ji vy-
věsila také radnice Prahy 3.

V půl páté odpoledne zazněla v po-
dání Marcinovců a sboru Gipsy Old 
Memories romská hymna a předsta-
vitelé radnice spustili z balkonu 
romskou vlajku. Starosta Jiří Ptáček 
při této příležitosti poznamenal: 
„Mezinárodní den Romů je u nás prá-

vem uznávaným svátkem, je oslavou 

identity a původu všech romských sku-

pin. Zároveň ale upozorňuje na historic-

kou netoleranci i trvající předsudky. Vy-

věšením vlajky chceme poukázat 

na skutečnost, že Romové a i další men-

šiny jsou přirozenou součástí naší společ-

nosti.“ Potom poděkoval všem, kteří 
se zastavili, byť jen tak říkajíc na slo-
víčko a dobrou hudbu.

Již VI. ročník oslav Mezinárodní-
ho dne Romů na Trojce pořádala 
6. dubna tradičně organizace Buči. 
Oslavy se konaly pod záštitou sta-
rosty Jiřího Ptáčka v hudebním klu-
bu Nová Chmelnice. 

Jan Dvořák

Infocentrum slaví 5 let
Informační centrum v  Mile-

šovské ulici oslaví 14. květ-

na 5 let od  otevření. Při 

této příležitosti pro vás 

připravilo v průběhu květ-

na zajímavou programo-

vou nabídku.

Komentované prohlídky 
Z  této nabídky upozorňujeme ze-

jména na  komentovanou prohlídku 

kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 

na náměstí Jiřího z Poděbrad, která 

proběhne 18. května v 9.30 a v 15.00 

hodin v češtině a v 16.30 v angličtině. 

Vycházka s Hroznýšem
Vlastivědná vycházka skautů s  nej-

starším žijícím skautem Eduardem 

Markem (ve  skautském prostře-

dí známým pod přezdívkou Hroz-

nýš) se uskuteční rovněž 18. května 

od 11 hodin. Trasa povede pomyslně 

od jeho rodného, dnes už zbořeného 

domu, v  místě hotelu Olšanka,  ko-

lem žižkovských schodů a památníku 

Jaroslava Seiferta k žižkovské reálce. 

Na těchto místech Eduard Marek za-

vzpomíná na okamžiky a skutečnosti, 

které ho k těmto místům v jeho živo-

tě vázaly.

Městská hra
K  oslavám pátého výročí 

založení Infocentra je při-

pravena i  zábavná po-

znávací městská hra pro 

všechny generace. Měst-

ská hra proběhne 25.  5. 

od  10 do  15 hodin. Začátek 

i konec hry je v Infocentru (Milešovská 1, 

Praha 3), registrovat se můžete od 10 

do 11 hodin v Infocentru, vyzvednete si 

hrací kartu a potom už je na vás, kterou 

zvolíte trasu. Budete si moci vybrat ze 

dvou různě náročných okruhů.

Na  jednotlivých stanovištích se po-

tkáte s historickými postavami spjatými 

se Žižkovem (například s Vlastou Buri-

anem, Toyen, Karlem Hartigem a mno-

ha dalšími osobnostmi), budete plnit 

zábavné úkoly, řešit kvízy. Na konci hry 

vás čeká milé překvapení. Přijďte se 

pobavit a zasoutěžit si. Pracovníci Info-

centra se těší na vaši návštěvu.

Zelená linka
Infocentrum nově nabízí také Zelenou 

linku 800  163  163, prostřednictvím 

které se můžete obracet se svými 

dotazy na  pracovníky informačního 

centra městské části Praha 3. Linka 

je zdarma. 

-red-

Tereza Pokorná  

Česká herečka a tanečnice, bývalá 

manželka režiséra Juraje Herze.

V  roce 1979 debutovala coby 

studentka tanečního oddělení Praž-

ské konzervatoře ve  známém poe-

ticko-psychologickém fi lmu režiséra 

Karla Kachyni Lásky mezi kapkami 

deště, čímž vstoupila do  povědomí 

nejen českých diváků, ale i  režisé-

rů. Po  šest let (1981–1987) půso-

bila jako tanečnice a  sólistka bale-

tu v pražské Laterně magice. V roce 

1985 ji režisér Juraj Herz obsadil 

do  jím natáčeného západoněmec-

kého fi lmu Galoše šťastia (Přezův-

ky štěstí) a o  rok později do seriálu 

Gagman. 

V  roce 1987 už se svým manže-

lem Jurajem Herzem odešla z  Čes-

koslovenska do  Spolkové republi-

ky Německo. V Německu si zahrála, 

mimo jiné, také se Ctiborem Turbou, 

působila zde i  jako asistentka režie 

a  vykonávala zde i  další fi lmové pro-

fese. Po sametové revoluci se vrátila 

zpět do Čech, společně s manželem 

od 90. let střídavě působila v Němec-

ku a v České republice. V roce 2011 

se s Herzem rozvedla.

Annelie Herz   
Dcera Juraje Herze a  Terezy Po-

korné, vyrůstala v Německu, kam její 

rodiče emigrovali. Sice si jako malá 

zahrála v  několika fi lmech, ale místo 

herectví ji zaujala oblast gastronomie. 

Vystudovala  vysokou školu cestovní-

ho ruchu, hotelnictví a lázeňství a rok 

také studovala u  Zdeňka Pohlreicha. 

Vyzná se nejen v jídle, ale je i odborni-

ce na vína. 

Text romské hymny:

Gejľom, gejľom

Gejľom, gejľom, lungone dromenca,

Malaďiľom bachtale Romenca. 

Aj, Romale, aj čhavale. 

Aj, Romale, aj čhavale. 

Aj, Romale, khatar tumen aven? 

Le čerenca, bachtale dromenca? 

The man esas bari famiľija, 

Murdardža la e kaľi legija. 

Aven manca sa lumjake Roma

Kaj phuťile le Romenge droma. 

Ake vrjama – ušťi Rom akana

Amen chuťaha the mišto keraha. 

Aj Romale, aj čhavale, 

Aj Romale, aj čhavale.

Šel jsem, šel jsem,

šel jsem, šel jsem, dlouhými cestami,

potkal jsem se se šťastnými Romy. 

Ó, Romové, ó děti, 

Ó , Romové, ó děti, 

Ó, Romové, odkud přicházíte? 

Se stany, po šťastných cestách? 

I já jsem měl velkou rodinu. 

Zabila ji černá legie. 

Pojďte se mnou, Romové celého světa, 

kde se otevřely cesty Romům. 

Teď je ta chvíle – povstaň, člověče, 

vyskočíme a bude dobře. 

Ó, Romové, ó děti, 

Ó , Romové, ó děti.  

entrum slaví 
e-

ky 

M

od 

i konec hry 

vav
M
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Soutěž Pražská snítka představila nejmladší pěvecké naděje 
Ve dnech 2. a 3. dubna proběhnul 
další ročník soutěže Pražská snít-
ka. Žáci z Prahy 3 a Hudební školy 
hlavního města Prahy měřili svoje 
pěvecké síly před odbornou poro-
tou.

Více než 80 žáků ze základních 
škol z Trojky se přihlásilo do pěvecké 
soutěže s různorodými písničkami 
napříč hudebními žánry. Před poro-
tou, kterou tvořily osobnosti Josefína 
Čermáková nebo Radim Linhart, za-
zněly lidovky, swing, muzikálové 
šlágry, dokonce i operní árie. Dalšími 
členy poroty byly studentky Natálie 
Vyhlídalová a Zuzana Žáková z me-
zinárodní konzervatoře v Olšanské 
ulici, které v krátkém workshopu 
před začátkem soutěže poradily dě-

tem, jak mají správně vystupovat 
a dýchat, jak se uvolnit.

Sólově i s doprovodem klavíru 
poté měřili malí zpěváčci a zpěvačky 
svoje síly mezi sebou. Porota brala 
ohled i na dramaturgický projev sou-
těžících. Svou interpretací Stonožky 
z dílny Werich-Voskovec-Ježek si ško-
lák Roderik Jan Kolda vysloužil 
aplaus i první místo ve své kategorii. 
Ani další pozoruhodné výkony nene-
chaly nikoho na pochybách, že v Pra-
ze 3 se nachází přehršle pěveckých 
nadějí, o nichž možná ještě jednou 
uslyšíme.

Městská část Praha 3 děkuje všem 
vítězům i zúčastněným, ale i kinu 
Aero za zapůjčení prostor. 

 Text a foto: Martin Hošna

Atrium otevírá a vítá návštěvníky novým 
interiérem i kvalitním programem
Atrium na Žižkově uzavřelo sérii nezbytných oprav a údržby, a tak může 7. května přivítat 

návštěvníky moderní foyer s pohodlnými křesly, rekonstruované toalety, nový vzhled baru s novým 

sortimentem a otevírací dobou, i funkční změny v kapli. Kromě toho se můžete těšit na vysokou 

kvalitu programu pro milovníky klasické i soudobé vážné hudby nebo klubové scény pro mladé 

všeho věku. Galerie představí výjimečná výtvarná díla, se kterými se budete průběžně setkávat 

v celém interiéru i exteriéru Atria.  

Vúterý 7. května se poprvé 
v tomto roce otevře opra-
vený interiér Atria 
na Žižkově, aby přivítal 

diváky, kteří si přijdou poslechnout 
Benewitzovo kvarteto s fl étnistou 
Janem Ostrým. V rámci cyklu Atri-
um Classic zahrají hudebníci 
J. Haydna, A. Rejchu a L. Bethowee-
na. S klasickou vážnou hudbou se 
v květnu ještě představí např. an-
sámbl Amadeus String trio s klaví-
ristou Galinem, nebo houslisté Ja-
noušková a Kadlubiec. Ofi ciální 
zahájení sezony této řady ale bude 
patřit 18. 6. klavíristovi světového 
renomé, Ivo Kahánkovi. Tento vir-
tuos, hrající na nejvěhlasnějších 
světových pódiích, má k žižkovské-

mu publiku blízký vztah a k Atriu 
zvlášť. Např. osobně vybral zdejší 
špičkový klavír zn. Steinway, jenž je 
pýchou koncertního sálu a magne-
tem pro umělce i jejich posluchače. 
Návštěvníky svého červnového vy-
stoupení potěší spolu s Českým 
fi lharmonickým kvartetem skladba-
mi W. A. Mozarta a G. Kleina. 

V programu Atria se diváci bu-
dou setkávat s dalšími pravidelnými 
cykly. Odpolední koncerty klasické 
hudby Atrium Matiné se budou ko-
nat především v sobotu. Zahájí je 
16. 6. světoznámý houslový virtuos 
Ivan Ženatý s předním českým klaví-
ristou Karlem Košárkem. Další cyk-
lus, který se zabývá soudobou váž-
nou hudbou, Atrium Contemporary 

odstartuje až v říjnu tohoto roku 
a na programu jej najdete vždy dva 
čtvrtky v měsíci. Pro mladší (a nejen 
pro ně) je tu Atrium Club se zajíma-
vou hudbou; elektro, DJ sety, zvuko-
vými instalacemi a dalšími hudební-
mi žánry. Třetí sobotu v červnu tuto 
řadu zahájí uznávaný zpěvák, herec, 
hudebník, skladatel a producent, 
Američan žijící v Praze, známý jako 
Piqi Miqi, který si bezpochyby za-
slouží diváckou pozornost. 

První letošní výstava v galerii 
Atria představí malířku Kristýnu 
Šormovou, která své umělecké 
vzdělání zakončila na pražské AVU 
u Vladimíra Skrepla. Kromě malby 
pracuje také s papírem, na němž 

vytváří jemné abstraktní (místy až 
lyrické) záznamy, tvořené vrstvami 
na sebe nanášených barev a útržků 
papírů. Výstava má název Smíšené 
pocity a autorka zde návštěvníkům 
představí velkoformátové kresby  
zohledňující vztah k materiálu 
a zapojující jeho vlastností do sa-
motného díla. Vernisáž proběhne 
16. května. Galerie bude pro veřej-
nost otevřena vždy od úterý do so-
boty. Výstava Smíšené pocity končí 
16. června. 

Kromě výjimečného programu 
startuje v prostoru Atria i nové bis-
tro/bar Poslední skaut s celotýden-
ní otevírací dobou od dopoledních 
10 hodin až do 2 hodin do rána. 
Najdete tu příjemnou obsluhu, 

skvělou kávu, výborné jídlo a pití 
všeho druhu za rozumné ceny. Za-
hájení provozu proběhne u příleži-
tosti vernisáže Kristýny Šormové 
16. května. 

Příspěvková organizace Za Troj-
ku svým návštěvníkům v tomto roce 
připravuje v Atriu mnoho dalších za-
jímavých akcí nejen v oblasti pravi-
delných cyklů, jakými jsou např. 
i oblíbené výtvarně-hudební Art 
Workshopy pro děti, ale např. v září 
celý prostor Atria rozzáří již čtvrtý 
ročník populárního mezinárodního 
festivalu Žižkovská loutka. 

Všechny potřebné informace 
o programu i nákupu vstupenek na-
jdete na www.atriumzizkov.cz. 

-red-

Vítězové:
Kategorie 0 – 1. ročník

1. místo – Lucie Pham, 2. místo – 

Aneta Hejhalová, 3. místo – Kateřina 

Rimská

Kategorie 1 – 2. a 3. ročník

1. místo – Zuzana Ester Čopová, 

2. místo – Magdaléna Macháčková, 

3. místo – Theodor Landa

Kategorie 2 – 4. a 5. ročník

1. místo – Aneta Culková, 2. místo 

– Martin Dolejš, 3. místo – Daria 

Spurná

Kategorie 3 – 6. a 7. ročník

1. místo – Roderik Jan Kolda

Kategorie 4 – 8. a 9. ročník

1. místo – Jan Klumpar 
Během soutěže zazněla v charizmatickém podání i Werichova Stonožka 

Kristýna Šormová, Bez názvu, 2019, práce 

na papíře, 42 x 29,7 cm. Foto Jan Dytrych

Foyer jde do fi náleV kapli bylo zvětšeno pódium
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Rodinný asistent
Moment, který může zachránit život. Spuštění pilotního 
testování služby rodinného asistenta pro občany Prahy 3.

Vedení radnice Prahy 3 si je 
vědomo, že ne všechny 
incidenty mají šťastný ko-
nec a některé končí tím, 

že není včas přivolána pomoc. Proto 
zahajuje projekt zaměřený na zlep-
šení prevence vůči těmto rizikům, 
proto plánuje pro své občany zpřís-
tupnit službu rodinného asistenta, 
v níž otestuje asistenční linku napo-
jenou na speciální a nenápadné ho-
dinky, které by měly občanům 
umožnit dostatečný komfort a lepší 
schopnost reagovat na rizika a po-
skytnout vhodnou pomoc ještě před 
tím, než je příliš pozdě.

Podobná zařízení napojená na 
asistenční linku používají stovky lidí 
různých věkových kategorií zdra-
vých i se zhoršeným zdravotním sta-
vem v Praze i po celé ČR. Hodinky 
jsou velmi jednoduché na ovládání 
a jsou také vybaveny SOS tlačítkem, 
schopným neprodleně spojit uživa-
tele s profesionálně vyškoleným per-
sonálem asistenční linky. Ten situaci 
vyhodnotí a poskytne nejvhodnější 
pomoc. Hodinky jsou schopné rov-

něž detekovat pád a disponují i dal-
šími funkcemi, které pomohou lépe 
vyhodnotit rizikovou situaci a zpro-
středkovat rychlý a účinný zásah.

Před spuštěním na území Prahy 3 
proto městská část zajistí pilotní tes-
tování této služby, přičemž k tomu 
plánuje sestavit skupinu 25–30 ob-
čanů Prahy 3 starších 60 let, s dob-
rým nebo mírně zhoršeným zdravot-
ním stavem. Ti by po dobu 5 měsíců 
nosili zapůjčené hodinky, vyzkouše-
li funkce služby a sdělili své uživatel-
ské zkušenosti. Po vyhodnocení vý-
sledků testování bude zvažováno 
ještě lepší přizpůsobení služby pro 
občany Prahy 3 a případně její rozší-
ření na větší skupinu zájemců. 

Projekt podpořila v roli první 
uživatelky služby v jeho pilotní části 
i slavná herečka Zdenka Procházko-
vá, která patřila mezi největší talenty 
poválečné doby a ve své dlouhé 
a úspěšné kariéře ztvárnila mnoho 
divadelních, ale také fi lmových rolí. 
V poslední době ztvárnila starou Lí-
du Baarovou ve fi lmu z roku 2016, 
účinkuje v seriálu Krejzovi či získala 

cenu � álie za herecký výkon v hlav-
ní roli v rozhlasové dramatizaci 
snímku Obchod na korze. Paní Pro-
cházková je velice energická a aktiv-
ní žena a pobavit se s ní nejen o služ-
bě a jejích zkušenostech budete 
moci i osobně na besedě, kterou 
městská část v rámci projektu již plá-
nuje uspořádat pro zájemce o při-
hlášení se do pilotního testování této 
služby. 

Zaujal Vás tento pilotní projekt 
a rádi byste se sami zúčastnili testo-
vání nebo byste rádi přihlásili své 
blízké, např. rodiče či prarodiče? Je 
vám nebo vašim blízkým nad 60 let? 
Pokud ano, Městská část Praha 3 vás 
touto formou prosí, abyste projevili 
svůj zájem, a to v termínu od 6. do 
31. května. Součástí testovacího ba-
líčku vybrané skupině zájemců bude 
zapůjčení hodinek a užití služby 
zcela zdarma.

Samotné přihlášení se do projektu 
je jednoduché a máte více možností, 
jak tak učinit. Na informačních sta-
novištích Infocentra Pra hy 3, Mile-
šovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí 

Jiřího z Poděbrad a Milešovské uli-
ce) a odboru sociálního na adrese 
Seifertova 51. Další možností je 
stáhnutí přihlášky skrze podstránku 
Informace pro seniory  na webu 
Městské části Praha 3, kde také na-
leznete návod, jak přesně vyjádřit 
svůj zájem. 

Pro více informací o projektu či 
zařízení se neváhejte podívat na web 
Městské části Praha 3, zajít se poba-
vit do Infocentra Prahy 3, či zavolat 
na číslo 222 116 451, paní Hoškové 
v pondělí až pátek od 8 do 15 hodin. 

-red-

Slovo z církví
Most

Nemám na mysli populární seriál. 
Myslím na přehrazení různých pro-
pastí mezi námi i uvnitř nás. Nepo-
chybuji, že každý z nás zná nějaký 
druh propasti. 

V knize Příběhy pro uzdravení 
duše je příběh o dvou bratrech far-
mářích, kteří se smrtelně rozhádali. 
Jeden z nich odklonil potok tak, aby 
tekl mezi jejich dvěma statky. Krátce 
na to přišel ke druhému potulný 
truhlář s žádostí o práci. Pro farmáře 
to byl dar z nebe, protože chtěl po-
stavit dvoumetrovou zeď podél toho 
potoka, aby svého bratra už ani ne-
viděl. Truhlář se slovy: „Myslím, že 
situaci rozumím,“ práci vzal. Farmář 
nechal truhláře pracovat. Když se 
vrátil, byl více než překvapen. Místo 
zdi stál přes potok dokonalý most. 
A jeho bratr byl také překvapen, dě-
koval svému bratru, že po tom všem, 
co si provedli, dokázal udělat tak 

vstřícné gesto. Truhlář se přes 
prosby, aby zůstal, odebral dál, sta-
vět mosty jinde. 

Takového truhláře, který by proti 
našemu přání postavil most místo 
zdi, kdyby nám občas nebe poslalo. 
A co tesař, nestačil by? Ano, myslím 
na to, že Ježíš Kristus byl původním 
povoláním tesař. Toho už nebe po-
slalo. Postavil most mezi námi a Bo-
hem. Bůh možná stojí uprostřed to-
ho mostu a čeká, jestli se taky 
vydáme. Ježíš nás také učil, jak sta-
vět mosty mezi jednotlivci i skupina-
mi lidí. A podporuje nás, když se 
o to snažíme. I to může být význam 
verše, že Ježíš přišel hledat a zachrá-
nit, co bylo ztracené. (Lk 19,10)

A ovšem, ten seriál byl také budo-
vatelem mostu mezi skupinami lidí, 
název byl vybrán dobře, nemyslíte?  

Elen Plzáková, 

farářka Evangelického sboru Jarov

Projekt podpořila i slavná herečka Zdenka Procházková

Připravuje se plán rozvoje sociálních služeb, zapojte se 

Praha 3 připravuje nový komu-
nitní plán rozvoje sociálních slu-
žeb na další čtyřleté období. Ten 
bude navazovat na plán hlavní-
ho města schválený na  konci 
minulého roku.

Nový plán Prahy 3 bude platit 

od příštího roku, ale na přípravách 

se začalo pracovat již teď. Plán by 

měl určit strategické cíle v  sociál-

ní oblasti, rozložení spektra služeb 

nebo potřebných kapacit. Proto se 

připravuje za účasti zadavatele so-

ciálních služeb, což je Praha 3, po-

skytovatelů, mezi nimiž jsou v nej-

větší míře zastoupeny neziskové 

organizace, i  za  účasti uživatelů 

služeb.

Systém sociálních služeb v Pra-

ze 3 je poměrně ustálený, ale jak 

uvedl místostarosta Ondřej Rut, 

některé služby by bylo vhodné po-

sílit. Praha 3 by takto v souladu se 

současnými trendy a ve spoluprá-

ci s pečovatelskou službou chtě-

la zkvalitnit provoz pečovatelské 

služby směrem k větší přímé péči 

o klienty, která by spočívala v roz-

šíření provozní doby i ve večerních 

hodinách nebo o  víkendech, aby 

senioři nebo hendikepovaní nebyli 

okolnostmi vytlačováni do  lůžko-

vých zřízení. Tím by se zmenšila 

poptávka po ubytovacích kapaci-

tách v  lůžkových zařízeních a  lidé 

by mohli žít v domácím prostředí, 

na které jsou zvyklí.

Komunitní plán vzniká na plat-

formě pracovních skupin, jejichž 

jednání jsou veřejně přístupná 

a  může se jich zúčastnit každý, 

kdo by se chtěl na  vzniku plánu 

podílet. 

Katka Maršálová
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Konec požárů v Jeseniově? 
Část objektů v  areálu bývalých 

studií Československého rozhlasu 

v  Jeseniově ulici, které nyní pat-

ří společnosti WH Estate, je zde-

molována. Je dost pravděpodob-

né, že se tím ukončí opakované 

požáry a  stížnosti na  pobyt bez-

domovců. „Vzhledem k  tomu, že 

jsme opakovaně čelili neoprávně-

nému vstupu do  prázdných ob-

jektů, jsme po  dohodě s  měst-

skou částí přistoupili k  zahájení 

první fáze demolic objektů v  na-

šem areálu dle vydaného povole-

ní k odstranění stavby. Věříme, že 

tímto krokem přispějeme ke zklid-

nění situace, která nevznikla na-

ším zaviněním,“ uvedl jedna-

tel společnosti Jakub Špetlák. 

Podle jeho vyjádření po dokonče-

ní demolic proběhne v areálu úklid 

a  zabezpečení nově vzniklých 

vstupů do  zbývajících objektů. 

Společnost WH Estate, která je 

vlastníkem areálu od  roku 2013, 

na  místě plánuje stavbu bytové-

ho domu a  revitalizaci nejbližšího 

okolí. „Projekt je nyní v závěrečné 

fázi územního řízení, kdy probíhá 

vypořádání námitek vznesených 

účastníky řízení. V blízké době by-

chom rádi zahájili práce na dalším 

projektovém stupni, kterým je do-

kumentace pro stavební povole-

ní,“ doplnil Špetlák. 

 -kam-

Umět si vybrat, umět se 
překonat
V současnosti je v České republice 17 zapojených 

základních škol a v nich přes 250 účastníků programu 

DofE. Dohromady je pak u nás zapojeno 3 800 účastníků 

v téměř 200 vzdělávacích institucích ve všech krajích.

Žáci základních škol v Pra-
ze 3 získávají nyní tuto 
možnost také. Prestižní 
vzdělávací program Mezi-

národní cena vévody z Edinburghu 
(DofE), který podporuje osobnost-
ní rozvoj, je zaštítěn britskou krá-
lovskou rodinou. Memorandum 
o spolupráci 16. dubna podepsali 
starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a výkon-
ný ředitel DofE Tomáš Vokáč. Pro-
gram DofE se zaměřuje na všestran-
ný rozvoj lidské osobnosti a plnit si 
jej mohou žáci od 13 let. Učitelé jsou 
skrze DofE motivováni k tomu, aby 
pro své žáky dělali něco nad rámec 
svých pracovních povinností. Na zá-
kladě  podpisu memoranda získají 
učitelé, kteří svým žákům s progra-
mem DofE pomáhají, fi nanční pří-
spěvek. 

Praha 3 má jako jednu z priorit 
zlepšení výuky jazyků na základních 
školách. Navázání spolupráce 
s DofE můžeme navíc provázat jazy-
ky s rozvojem ostatních dovedností 
a talentu žáků. „Do programu jsme za-

pojili i element zahraničních výměn 

na partnerských školách DofE, který má 

dlouhou tradici úspěšného fungování 

po celém světě,“ dodala ke spolupráci 
radní pro oblast zahraničních vzta-
hů Anna Kratochvílová.

DofE je mezinárodní program 
a žáci díky němu dostávají příleži-
tost potkat své vrstevníky z jiných 
zemí. Během plnění programu se 
žáci věnují každý týden třem oblas-
tem – sportu, dovednostem a dobro-
volnictví. Stanovením dosažitelných 
cílů se posouvají dále, učí se nové 
věci, zlepšují svou kondici, pracují 
na svém talentu a také věnují svůj 
čas někomu, kdo to potřebuje. Dob-
rovolnictví má přímý pozitivní do-
pad na jejich okolí, může se jednat 
o úklid místní čtvrti nebo návštěvu 
v domově pro seniory. 

K úspěšnému získání certifi kátu 
je tedy nezbytná průběžná pomoc 
jejich učitele, který plní funkci men-

tora. Proto je otevřená podpora ze 
strany městské části tak důležitá. 
„Městská část školám poskytne pomoc 

se zapojením do programu DofE, ať už 

po metodické, fi nanční nebo administra-

tivní stránce, tak po stránce předjedná-

ní spolupráce se zahraničními školami 

nebo subjekty, kde se děti budou moci za-

pojit do dobrovolnictví,“ objasnila pro-
gram Kratochvílová.

„Studenti se zlepšují v tom, co je zají-

má: učí se nový cizí jazyk, rozvíjejí pre-

zentační dovednosti, hrají na hudební 

nástroje. Jiní zase zlepší svou kondici 

v běhání, týmových či individuálních 

sportech, nebo přeplavou Gibraltar. Na-

konec je čeká dobrodružná výprava 

do přírody. Jedná se tedy o všestranný 

rozvoj dovedností mladého člověka,“ vy-
světluje ředitel DofE Tomáš Vokáč.

DofE přináší zkušenosti, které 
jsou ve studentském i profesním živo-
tě nepostradatelné – umět si vybrat, 
umět se překonat, dokončit úkol 
a mít radost z dosaženého výsledku. 

Program DofE je sice nejoblíbe-
nější u středoškolských studentů, ale 
i žákům základních škol poskytuje 
zkušenosti přínosné pro život. 
  -red-

Vyměnil radnici za školu
Místostarosta Štěpán Štrébl na-
stoupil do školy, aby se stal na dva 
týdny asistentem ředitelky nám. 
ZŠ Jiřího z Lobkovic. V praxi chtěl 
zjistit, jaké administrativní činnos-
ti nejvíce zatěžují vedení škol 
a které z nich by se daly redukovat 
nebo zjednodušit. 

„Pobyt ve škole jsem využil také k tomu, 

abych měl zpětnou vazbu k programům, 

které chce městská část podporovat. 

Chystáme například jazykové programy 

nebo aktualizaci platebního předpisu, 

který řeší odměny ředitelům. Abychom 

věděli, za co a jak dávat odměny,“ vy-
světluje místostarosta. 

U administrativy věnoval pozor-
nost hlavně správě budov, které jsou 
svěřeny školám městskou částí, nebo 
účetním povinnostem, jako jsou ko-
mentáře k rozborům hospodaření, 
které školy každé čtvrtletí radnici 
odevzdávají. „Nedává smysl, aby hlav-

ní pedagog řešil rozbitý hořák plynového 

kotle. Komentář k tomu, co se ve škole 

rozbilo nebo nakoupilo, by měl stačit jed-

nou za rok,“ uvedl Štrébl. Další úspo-
ru času by viděl v tom, že povinnost 
kontinuálně nahrávat veškeré smlou-
vy do státního registru smluv by 
na sebe mohla vzít městská část 
a školy by s tím neměly starosti. Vel-
ký prostor pro úspory času je i v IT 

a předávání informací. Soubory, kte-
ré školám z úřadu odcházejí, by 
měly mít uživatelsky přívětivější for-
mát, aby ředitelé nemuseli trávit čas 
jejich přepisováním a mohli s nimi 
rovnou pracovat. „Když se nasčítají 

ušetřené minuty, je z toho půlden. Ředi-

tel jako hlavní pedagog by se měl věno-

vat formování výuky a budování peda-

gogického sboru, proto chceme odbourat 

zbytečnou administrativu,“ sdělil prio-
rity Štrébl. 
  -kam-

Školy nabízejí 
předplacený 
software i žákům 
domů
Městská část prodloužila platnost 
akademických licencí pro so� ware 
Microso�  Offi  ce 365, který nabízí 
programy Word, Excel, PowerPoint 
a další. 

Součástí akademické licence pro 
školy je i možnost využít tuto licenci 
na dalších zařízeních pro osobní po-
třebu žáků. Každý žák může využít 
licenci až na šesti zařízeních. O li-
cenci mohou rodiče nebo žáci požá-
dat vedení jednotlivých škol, které 
jim umožní ji aktivovat. 

Licence je tříletá a městská část 
za ni zaplatila 1,8 milionu korun. 
Podle místostarosty Štěpána Štrébla 
bude dalším úkolem škol, aby nauči-
ly žáky nejen ovládat profesionální 
kancelářský so� ware, ale podpořit je 
v tom, aby dokázali tuto dovednost 
využít a pracovat na open source 
so� waru, který je zadarmo a pro ne-
profesionální použití je zcela dosta-
tečný. 
  -kam-

Boj s exkrementy pokračuje 
Kampaň Žižkov není Šiškov, která 
má pomoci vyřešit problémy s psí-
mi exkrementy a motivovat pejska-
ře k lepšímu uklízení po svých čtyř-
nohých přátelích, bude v  květnu 
pokračovat další osvětovou kam-
paní. Na obecních trávnících by se 
měla objevit zapichovátka s moti-
vem psa, který připomíná svému 
majiteli, aby nezapomněl uklidit. 
Na prvního máje Praha 3 připravu-
je happening, který tuto fázi kam-
paně odstartuje na náměstí Jiřího 
z Poděbrad.

Radnice současně vyhodnocuje vý-
stupy z ankety, která probíhala 
v uplynulých týdnech. Z dvou set 
reakcí se jako největší úkol pro rad-
nici ukázalo rozmístění dalších stoja-
nů s pytlíky na psí exkrementy. Od-
bor životního prostředí aktuálně 
prověřuje, zda je možné v požadova-

ných lokalitách stojany doplnit. Jed-
nou z problematických lokalit je Vít-
kov, který patří hlavnímu městu 
a spravuje ho TSK. Stojany jsou pro-
to prozatím umístěny pouze na hra-
nicích parku.  -red-

www.praha3.cz
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Pražské povstání v květnu 1945 na Žižkově
Vítězné boje Rudé armády a postup spojeneckých vojsk do nitra nacistického Německa byly 

začátkem roku 1945 předzvěstí brzkého konce války. Fronta se přiblížila k Berlínu, ale i ku Praze.

Také Revoluční národní vý-
bor (RNV) vydává provo-
lání k občanům a vyzývá 
protektorátní vládu, aby 

odstoupila a předala vládu do rukou 
České národní rady (ČNR). Ani Žiž-
kov a přilehlé oblasti nebyly pozadu. 

Již 5. května zrána utvořili žižkov-
ští občané bojový oddíl, který se jako 
první střetl s německými vojáky. 
K větším přestřelkám došlo na Ko-
menského náměstí u kina Deklarace 
a na nám. J. z Lobkovic. Po poledni 
střelby přibývalo v ulici Jana Želiv-
ského, na Ohradě a na Pražačce, 
u Sokolovny a u Bulhara. 

Ustavení Revolučního národního 
výboru na Žižkově

Před polednem vyvěsili zaměst-
nanci na žižkovské radnici českoslo-
venskou vlajku na znamení, že sprá-
vu obce Žižkova převzal RNV v čele 
s A. Jiřinou. Dalšími členy byli E. Be-
ránek a A. Jedlička, z žižkovských 
komunistů, dále dva sociální demo-
kraté R. Sosnovský a J. Žižka a jeden 
člen národně socialistické strany 
V. Šťastný i vojenský velitel Žižkova 
štkpt. V. Baleár.

Byla zabezpečena budova radnice, 
ustaveno vojenské velitelství Žižkova.

Odpoledne téhož dne vydal RNV 
tiskem proklamaci ke všem žižkov-
ským občanům, která byla kolem 17. 
hodiny rozšiřována po celém Žižkově 
s výzvou postavit se na odpor oku-
pantům.

5. května ve 13.00 hod. v Rad-
hošťské ulici zahájila svoji činnost re-
voluční bojová skupina vedená s. F. 
Kubátem. Ta byla napojena přímo 
na vojenské velitelství Praha a vyko-
návala i funkci spojovacího velitelství 
a RNV. Rovněž i policejní revíry čes-
ké policie se na ni napojily. Bojovým 
úkolem této skupiny bylo zajistit vy-
sílačku ve Strašnicích, vozovnu pou-
liční dráhy v Korunní, německé pro-
viantní sklady ve Vinohradském 
pivovaru a v továrně Orion. Zmocnit 
se školy na nám. J. z Lobkovic, v Pe-
runově a ve Slezské a obsadit spor-
tovní stadion Hagibor.

Německé pozice
Němci drželi na Žižkově a přileh-

lých oblastech také několik strategic-
ky důležitých objektů: vrch Žižkov 
(Vítkov) a vrch Balkán, prostor 
od Památníku národního osvobození 
až po školu Na Pražačce, meziměst-
skou telefonní ústřednu, vysílačku 
ve Strašnicích, nákladové nádraží 
Žižkov a železniční nadjezd Bulhar.

Meziměstská telefonní ústředna 
ve Dvořákově ulici (dnes Kubelíko-
vě) byla obsazena oddílem nacistické 
vojenské policie v síle 160 mužů. 
V tomto objektu byly vedle mezi-
městské ústředny a ústředny pro styk 
s cizinou také zesilovače a zařízení, 
s jehož pomocí se rozváděla a přepo-
jovala modulace pražských rozhlaso-
vých studií na Vinohradech a v Karlí-
ně do všech českých vysílačů.

Vrch Žižkov (Vítkov)
Fašisté drželi celý vrch. Prostor 

od Ohrady až ke škole Na Pražač-
ce byl navíc obsazen německou proti-
leteckou obranou. V Památníku byla 
uložena značná vojenská výzbroj 
a výstroj. Podle výpovědi přímých 
účastníků bojů bylo zde 350–400 
dobře vyzbrojených vojáků. 

Škola byla obsazena oddílem SA 
o síle 300–400 mužů divize Feld-
herrnhalle. Později byl stav posílen 
o oddíly SS a o 7 tanků divize Wi-
king. 

Vrch Balkán 
Na tomto kopci byla německá vy-

sílačka Lu� komanda. Za povstání 
bylo odtud řízeno bombardování 
Prahy německými letadly. Obranu 
vysílačky tvořily jednotky SS a wehr-
machtu. Podle výpovědi svědků vysí-
lačku ochraňovalo 70  příslušníků ně-
meckého vojska a 50 poddůstojníků 
SS. Nákladové nádraží Žižkov střeži-
la jednotka wehrmachtu. V den zahá-
jení povstání byl na jedné z kolejí 
muniční vlak střežený 30 vojáky, kte-
ří ochraňovali převoz výzbroje do Pa-
mátníku na vrchu Žižkově. 

Olšanské hřbitovy
Odtud nacisté ostřelovali české 

bojovníky, kteří kontrolovali Vino-
hradskou ulici. Škola na nám. J. 
z Lobkovic byla německým lazare-
tem. Zde bylo 400 bojeschopných 
osob s velmi dobrou pěchotní vý-
zbrojí. Před školou měli Němci bun-
kr s těžkými kulomety. Proti těmto 
obranným pozicím stálo dne 5. květ-
na v poledních hodinách na Žižkově 
něco málo přes 940 českých bojovní-
ků. 

Ve 12.10 hod. skupina českých bo-
jovníků obsazuje sokolovnu na Žiž-
kově a podniká útok na kulometné 
hnízdo na vrchu Žižkově. Ve 12.45 
hod., po půlhodinovém boji, dobývá 
další skupina meziměstskou telefon-
ní ústřednu. Bylo zajato 109 nacistů 
a získáno značné množství zbraní 
a střeliva. 

V téže době dělníci továrny Mik-
rofona odzbrojili Werkschutz – jed-
notku střežící objekt a zmocnili se to-
várny a připravili pro ČNR, která 
měla přechodné stanoviště na nákla-
dovém nádraží, vysílač, který večer 
ve 21.15 zahájil vysílání Hlas svobody. 

Ve škole na Jarově se odpoledne 
shromáždilo 20 bojovníků, k nimž se 
připojila i část strážníků z policejní-
ho revíru č. 66. V téže době čeští že-
lezničáři, česká policie a české obyva-
telstvo z okolních domů odzbrojili 
30člennou hlídku wehrmachtu, stře-
žící vlak s výzbrojí na nákladovém 
nádraží. 

Pražačka
Na Pražačce skupina českých po-

vstalců obsadila několik domů 
a ve večerních hodinách postavila 
na Poděbradově třídě (dnes Koněvo-
vě) i v ústí bočních ulic bariká-
dy. Na tomto úseku byla odvaha čes-
kých bojovníků nezměrná. Zde se 
také po celou dobu povstání odehrá-
valy nejtěžší boje. Škola byla od sa-
mého začátku povstání ostřelována 
také českými bojovníky z Libně, pře-
devším z nádraží Libeň, z Balabenky 
a Palmovky. Nacisté měli předsunuté 
hlídky na Krejcárku. Útoky němec-
kých vojáků, kteří se snažili znovu 
ovládnout celý hřbet vrchu Žižkova, 
podporovalo německé letadlo, které 
ostřelovalo žižkovské ulice. 

Nová velitelství
Na ochranu Žižkova a řízení bojo-

vých akcí byla vytvořena další velitel-
ství. První pro oblast od konečné sta-
nice elektrické dráhy č. 21 až 
po Chmelnici, druhé od ulice Šikmé 
až po sokolovnu na Balkáně. Počet 
bojovníků do večerních hodin vzrostl 
na 200, pro které však nebyl dostatek 
zbraní. Další velitelství bylo ustaveno 
na nynějším náměstí Barikád v re-
stauraci U Hradeckých. Zde byl také 
zřízen hlavní stan Čs. červeného kří-
že, který měl sídlo ve škole. Zdravot-
nickou službu vykonávaly 2 diplo-
mované sestry a 20 ošetřovatelek. 

Oběti nacistického šílenství byly 
ukládány v kostele sv. Anny. První 
den povstání na Žižkově byl pozna-
menán výraznými úspěchy, byly ov-
šem doprovázeny i ztrátami. Velkým 
nedostatkem bylo, že mnozí povstal-
ci neznali mechanismus ukořistěných 
zbraní, a proto docházelo i k těžkým 
zraněním. Na výzvu rozhlasu se 
i na Žižkově začalo se stavbou bari-
kád. Do rána 6. 5. jich bylo postave-
no přes 200. 

Útoky povstalců
V ranních hodinách 6. 5. na nákla-

dovém nádraží povstalci opravili je-
den ze tří ukořistěných tanků, s nímž 
pak podnikli útok na německou vysí-
lačku na Balkáně. Vysílačka byla zni-
čena. Německá obrana se však držela 
až do 8. května, kdy se spojila s nacis-
ty ve škole Na Pražačce a společně 
pak odtáhli přes Krejcárek do Lib-
ně. Během dne byly skupinou bojov-
níků dvakrát přerušeny a vytrhány 
železniční koleje k nákladovému ná-
draží Žižkov, a tím znemožněn pří-
jezd německého obrněného vlaku. 
Jiná skupina bojovníků se dvakrát 
pokusila zlikvidovat nebezpečná ku-
lometná místa na vrchu Žižkově. 
Útoky se však úplně nezdařily. Ale 
podařilo se obsadit dvůr Pražačka. 
Odpoledne nastoupili nacističtí vojá-
ci do útoku od ústí železničního tu-
nelu pod Pražačkou. Vojáci wehr-
machtu použili i lehkých děl 
a pronikli do Wiklefovy, Rečkovy 
a Kostkovy ulice. Dvůr Pražačka 
a přilehlé hřiště museli naši bojovníci 
znovu vyklidit. Jejich útok směrem 
k Židovským pecím byl zadržen 
a protiútokem byli fašisté donuceni 
vyklidit i vozovnu Žižkov.

Pro naše raněné byla zřízena polní 
nemocnice ve škole v Lupáčově ulici. 
Těžce ranění byli odváženi do Vino-
hradské nemocnice. Další ošetřovna 
byla zřízena na Kněžských lukách 
v restauraci Na Stráži. Podle ofi ciál-
ních záznamů bylo 6. května na Žiž-
kově formováno 1 059 bojovníků 
a 210 pomocných sil.

Radhošťská 4
Vojenské velitelství Radhošťská 4 

bylo od začátku povstání napojeno 
na velitelství Velké Prahy – Bartoš, 
které mělo stanoviště v krytu  v Bar-
tolomějské ulici. Velitelství mělo 
k dispozici ústřednu městského roz-
hlasu, telefonní ústřednu se spojením 
se všemi obvody Velké Prahy, ředitel-
stvím ČSD, pošt, pražským požár-
ním sborem a s policejními revíry čes-
ké policie.

Velitelství Radhošťská 4 mělo 
k dispozici tři telefonní linky, a proto 
bylo vedle bojové činnosti také spo-
jovacím a informačním bodem.

V 7.45 hod. 7. května kapitulovala 
posádka školy na Lobkovicově nám. 
Bojů se zúčastnily bojové síly z Rad-
hošťské 4 a skupina hořovických par-
tyzánů, která přijela na pomoc boju-
jící Praze. 

Dopoledne přijížděly od Hrdlořez 
tanky a motorová vozidla. Před tanky 
hnali Němci zástup rukojmí volají-
cích, aby nebylo stříleno — a ti muse-
li rozebírat barikády. Kolona směřo-
vala ke škole Na Pražačce, kam 
dorazila kolem 11. hodiny. V 16 hod. 
postoupily německé tanky dále 
do středu Žižkova. Při tomto nájezdu 
tanků nacisté zastřelili 18 žižkov-
ských občanů. Jeden ze tří útočících 
tanků se podařilo našim obráncům 
zničit. V 17.00 hod. německý parla-
mentář vyjednával s povstalci o klidu 
zbraní a o volném průchodu Žižko-
vem. Vyjednávání nepřineslo žádaný 
výsledek. Večer v 19.15 hod. znovu za-
útočily německé tanky s pěchotou 
na barikády v Husově (dnes Koněvo-
vě) pod železničním přejezdem 
a na barikádu u Bulhara. Po marném 
úsilí prorazit obranou barikád stáhly 
se zpět do Karlína. Večer 7. května 
bylo pod přímým velením žižkovské-
ho RNV 1 200 bojovníků a 250 po-
mocných sil.

Vyjednávání o bezpodmínečné 
kapitulaci

8. května v ranních hodinách se 
znovu rozpoutaly tvrdé boje v pro-
storu Pražačka. Střelbou našich bo-
jovníků z půdy domu č. 1 ve Wiklefo-
vě ulici byly zneškodněny kulomety 
ve věži školy. V 8.00 hod. bylo vyjed-
náváno s Němci o bezpodmínečné 
kapitulaci na celém Žižkově. V pro-
storu u Bulhara jednání ztroskotalo 
a bojovalo se po celý den. Na ostat-
ních místech Žižkova došlo jen 
ke kratším přestřelkám. V 16.30 hod. 
německá posádka opouští školu 
Na Pražačce a stahuje se do Karlí-
na. I když byla podepsána bezpod-
mínečná kapitulace, oddíly SS ostře-
lují z Kapslovny žižkovské ulice. 
Skupině českých bojovníků dalo 
mnoho námahy vyčistit celý kopec 
a objekt Kapslovny. Kolem 16.00 
hod. vzrostl počet bojovníků na 
1 400 a pomocných sil na 350.

Rozhodující obrat 
Rozhodující obrat nastal v noci 

na 9. května. Mezi obránci Žižkova 
se rozšířila zpráva, že k bojující Praze 
se blíží Rudá armáda.

9. května 1945 v 5.55 hod. ráno 
vztyčují čeští bojovníci českosloven-
skou vlajku na Památníku osvoboze-
ní. RNV Prahy XI. svolal první tábor 
lidu v Praze na vrch Žižkov. 

Přibližně takový byl průběh revo-
lučních bojů na Žižkově ve dnech 5. 
až 9. května 1945. Ze stručného popi-
su povstání je patrno, že boje byly ur-
putné a mnoho záleželo na nadšení 
a odvaze všeho obyvatelstva Žižkova. 
Při plnění svého poslání padlo 292 
obránců-bojovníků, převážná většina 
ve věku 17–40 let. 

Jaroslav Mazur

Převzato z knihy Minulost a současnost 

Prahy 3, Panorama 1988

Redakčně upravil Jan Dvořák

Povstalci budují barikádu na rohu ulic Bořivojova a Čajkovského

Foto archiv Zdenky Prusové
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Když obrázky projektu „Děti kreslí dětem“ putují po pražských kavárnách 
Fond ohrožených dětí 

Fond ohrožených dětí vznikl již 
téměř před 30 lety z iniciativy pěs-
tounů, osvojitelů a lidí z řad právní-
ků, lékařů a sociálních pracovníků, 
kteří nebyli spokojeni s tehdejší situ-
ací „ohrožených dětí“. Právě snaha 
podat pomocnou ruku těm nejslab-
ším a nejbezmocnějším, byla důvo-
dem proč Fond ohrožených dětí 
v roce 1990 vznikl. Za dobu své exis-
tence již nalezl fond náhradní rodi-
nu pro téměř 800 dětí a vyřešil 
54 000 případů ohrožených dětí 
v terénu.  

Projekt Klokánek 
Za několik let později vznikl pro-

jekt Klokánek. Jehož cílem je nabíd-
nout dětem namísto ústavní výchovy 
přechodnou rodinnou péči na dobu, 
dokud se nemohou vrátit zpět do své 
rodiny, nebo dokud pro ně není na-
lezena trvalá náhradní rodinná péče. 
Klokánek je plnohodnotnou alter-
nativou ústavní péče, kdy se maxi-
málně o čtyři děti v bytě stará teta, 
která s nimi zůstává vždy po celé tý-
denní směně, a tím jim zajišťuje kva-
litní citové a rodinné zázemí. Děti se 

tak mohou přirozeně vyvíjet a mo-
hou díky laskavému přístupu tet 
a odborníků hojit své rány osudu 
a jít svým životem dále. Do Klokán-
ků přijal fond od svého založení více 
než 7 500 dětí a v současné době 
po celé České republice provozuje 15 
takových zařízení. 

Úprava fi nancování pro Klokánek
V roce 2013 však vstoupila v plat-

nost novela zákona o sociálně právní 
ochraně dětí, která upravovala i fi -
nancování zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc (ZDVOP) 
Klokánků. I přesto, že nezávislá stu-

die tohoto návrhu zákona, kterou si 
MPSV nechalo vypracovat, pouká-
zala na to, že platnost této novely 
bude pro ZDVOP a tedy zákonitě 
pro Klokánky likvidační, vláda tuto 
novelu zákona schválila. Doposud 
jsou tato zařízení značně 
podfi nancována.

KlokArt a Galerie pro Klokánek
Právě z tohoto důvodu vznikl 

projekt KlokArt a Galerie pro 
Klokánek. 

KlokArt oslovuje mladé umělce 
a známé osobnosti, kteří společně 
vymyslí motiv a přenesou ho na zají-

mavé produkty, jako jsou trička, mi-
kiny, tašky a jejich prodejem se pří-
mo podporují děti z Klokánků. 
Za dobu svého působení, tak Klo-
kArt přinesl dětem přes milion 
korun. 

A proč i Galerie pro Klokánek 
aneb Děti kreslí dětem? „Napadlo nás 

oslovit děti ze škol, aby na různá témata 

nakreslily obrázek, který by mohl podpo-

řit svým prodejem děti z Klokánku,“ říká 
PhDr. Zdeňka Tesařová z Fondu 
ohrožených dětí. „S tím, že se podpoří 

nejenom tvorba dětí ve školách, ale skrz 

učitele a vedení školy tak proběhne osvěta 

o naší organizaci a o ohrožených dětech. 

A jelikož jsme obdrželi opravdu neuvěři-

telné výtvory, rozhodli jsme se, aby se ob-

rázky dostaly ještě více k veřejnosti, oslo-

vit různé pražské kavárny, které by 

poskytly prostory pro jejich výstavu,“ do-
dává Zdeňka Tesařová. Své prostory 
tak již poskytla kavárna Art – n – Cof-
fee v Pasáži českého designu, kde je 
i nyní ke zhlédnutí vitrína s produkty 
KlokArt, konkrétně sester Geislero-
vých, které podpořily ohrožené děti 
motivem Loďka. Dále potom kavárna 
Pražírna na Praze 2, kde se prodaly 
obrázky v takové hodnotě, že stačily 

pokrýt náklady na zimní výbavu pro 
děti. V současné době jsou obrázky 
k vidění v malé a útulné kavárně Imr-
vére na Praze 3. Hlavním obrázkem 
v této kavárně jsou pohodoví včelí 
medvídci, jejichž autorem je žák zá-
kladní školy na Praze 10, která se to-
hoto projektu chopila s velkou vervou 
a vytvořili tak s dětmi neuvěřitelná 
díla. Navíc majitelka kavárny vystavu-
je ve svých prostorech i produkty Klo-
kArt. A tak již do kavárny zavítali 
i Dan Přibáň a Ester Geislerová, kte-
ří právě svojí tvorbou v nedávné 
době tento projekt podpořili. Když 
se však vrátíme k obrázkům, ty lze 
umístit i na různá přání, produkty, 
cokoliv, co si klient přeje. A tím vším 
se podpoří přímo děti v Klokánkách. 
Vše je ke zhlédnutí na webových 
stránkách www.galerieproklokanek.
cz a www.klokart.cz. A vše o Fondu 
ohrožených dětí na www.fod.cz. Bo-
hužel ne každé dítě má štěstí se naro-
dit do dobrého zázemí. Ale Kloká-
nek se snaží, alespoň na dočasnou 
dobu, takové zázemí pro ohrožené 
děti vytvořit. Děkujeme, že nám po-
máháte. 

 Marta Macháčková
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Před 120 lety se narodil velký český 
architekt Josef Havlíček 
Pátého května uplynulo 120 let od narození Josefa Havlíčka, jednoho z našich nejtalentovanějších 

architektů minulého století. Společně s generačními souputníky  Krejcarem, Fragnerem,  Fuchsem 

a zvláště pak s  Karlem Honzíkem náležel  k předním osobnostem meziválečné avantgardy.

Havlíček absolvoval praž-
skou techniku a násled-
ně byl žákem Josefa 
Gočára na Akademii vý-

tvarných umění. Do okruhu jeho 
zájmů patřila nejen architektura, 
ale i malířství, což ho nasměrovalo 
do Devětsilu Karla Teigeho. Počá-
teční tvorba Josefa Havlíčka je 
ovlivněna architektonickým puris-
mem. Do této kategorie je možno 
zařadit jeho domy vojenských gá-
žistů v Ka� ově ulici v Dejvicích. 
Později spojil Havlíček své síly s ge-
niálním konstruktérem a majitelem 
progresivní stavební fi rmy Jarosla-
vem J. Polívkou. Už ve stylu nastu-
pujícího konstruktivismu  spolu vy-
tvořili zajímavé stavby  jako 
například palác Habich ve Štěpán-
ské ulici a palác Chicago na Národ-
ní třídě v Praze. Pozornosti by ne-
měl uniknout ani vzorový dům 
Svazu československého díla pro 
Výstavu soudobé kultury v roce 
1928 v Brně. Společnou  tvůrčí spo-
lupráci završili účastí v soutěži 
na přemostění Nuselského údolí, 

ve které zaujali unikátním projek-
tem, který spočívá v podepření 
mostovky obytnými věžovými 
domy.

Následovala spolupráce s kole-
gou z Devětsilu Karlem Honzíkem. 
Vytvořili dvojici H+H, která svými 
realizacemi dosáhla značné proslu-
losti. Úspěšným výsledkem této spo-
lupráce je zvláště budova Všeobec-

ného penzijního ústavu (VPÚ) u nás 
na Žižkově. Ten byl, možná poně-
kud s nadsázkou,  nazýván první 
pražský mrakodrap. Dvanáctipatro-
vý administrativní objekt představo-
val ve své době absolutní profesní 
špičku. Moderní křížový půdorys, 
železobetonová skeletová konstruk-
ce, keramický plášť obložený světlý-
mi rakovnickými keramickými dlaž-
dicemi a pásová okna. Na svou dobu 
byla nezvyklá i  plochá střecha se 
slunečními terasami. 

Budova byla vybavena klimatiza-
cí a rychlovýtahy. V nižších křídlech 
se nacházely byty zaměstnanců, 
služby, obchody a kavárny. Vlastní 
plány vytvořili oba architekti v le-
tech 1929 až 1931 a stavba byla poté 
realizována v letech 1932 až 1934. 
Značného zlevnění budovy docílili 
architekti typizací nosné konstrukce 
a většiny stavebních částí. Palác byl 
doslova prošpikován dobově nejmo-
dernějším technickým zařízením. 
Díky křížovému půdorysu budovy 
byla značná výměra pozemku pro-
pojena s veřejným prostorem. 

Po komunistickém puči odmítl 
Havlíček projektovat ve stylu socia-
listického realismu (sorela) a dostal 
se tak postupně do izolace. Jeho 
jmenování profesorem pražské tech-
niky, které inicioval tehdejší děkan 
Jiří Štursa, bylo z politických důvo-
dů zamítnuto. Další zakázky nepři-
cházely,  své vize a představy o mo-

derní architektuře tak mohl Havlíček 
kreslit pouze tzv. do šuplíku. 

Jeden z nejnadanějších českých 
architektů a projektantů zemřel  
takřka v zapomnění roku 1961. In 
memoriam  mu byl udělen v roce 
1965 titul zasloužilý umělec. 
 Jan Dvořák

Palác Všeobecného penzijního ústavu na Žižkově na dobové fotografi i (1935)
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