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Dotace pro následující léta 
podle nových pravidel
Zastupitelstvo přijalo na svém zasedání 11. června Zásady 

poskytování dotací z Dotačního fondu městské části 

Praha 3 a vyhlásilo Programy pro poskytnutí dotací 

na rok 2020. Žádosti je třeba podat do 21. 9. 2019.

Dotační fond je určen na podporu veřejných 
sociálních, zdravotních, kulturních, sportov-
ních, výchovných, volnočasových a ekologic-
kých aktivit. Cílem je podporovat především 

projekty s lokálním dopadem, které přispívají ke zlepše-
ní kvality života obyvatel Prahy 3, a které jsou nedosta-
tečně fi nancovány z jiných veřejných zdrojů. 

Plně elektronické podání
Žadatelé odešlou žádost přímo prostřednictvím do-

tačního systému městské části, kde žádost dosud pouze 
vyplňovali. Již tedy nebude nutné žádost tisknout, ově-
řovat podpisy a podávat fyzicky na úřad. K ověření 
identifi kace však bude třeba přihlásit se do datové 
schránky. Právě do datové schránky přijde i rozhodnu-

tí o přidělení či zamítnutí dotace. Komunikace s žada-
teli se tak zrychlí a odpadne papírování. Žadatelé, kteří 
ještě nemají datové schránky, si je budou muset zřídit. 
Učiní tak na kterékoli poště nebo na úřadu městské 
části. Zřízení a běžný provoz datové schránky je zdar-
ma.

Finanční objem
Městská část vyčlení z rozpočtu běžného roku na Do-

tační fond fi nanční prostředky ve výši maximálně 3,5 % 
z běžných výdajů schváleného rozpočtu roku předchozí-
ho.

str. 11

„Klub přátel 
Žižkova zachycuje 

po pět dekád 
život na starém 

Žižkově“

Třídit odpad je 
možné 
i do kontejnerů 
přímo v domě
Třídíte odpad, ale obtěžuje vás cesta 
s odpadky až ke stanovištím tříděného 
odpadu? Vadí vám, když jsou zrovna 
plné a  musíte hledat jiná? Pořiďte si 
kontejnery na tříděný odpad přímo do 
domu a zapojte se do zlepšení Trojky. 

Více na str. 4

Co dál s Jiřákem?
Projekt rekonstrukce náměstí z roku 
2002 nyní prochází diskusí. Na základě 
připomínek veřejnosti se bude teprve 
rozhodovat o dalším osudu projektu.

Více na str. 5

Vitální park je 
zdravé srdce města
Každá veřejná zeleň, tedy stromy, keře, 
trvalky a  trávník, potřebují svoji pravi-
delnou údržbu. Zvláště v  době klima-
tické změny má městská zeleň neza-
stupitelnou roli. 

Více na str. 14

   Pokračování na str. 2 

ANKETA 

K ZÓNÁM 

PLACENÉHO 

STÁNÍ

str. 3

MOON 50
zpátky na Měsíc

str. 23

sloupek
Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou letní prázdni-

nové dvojčíslo Radničních novin. Léto 

je čas dovolených, a  tak i  redakce 

na měsíc vysadí a bude relaxovat.

Na léto by se slušelo jen lehké čte-

ní bez jakýchkoli složitostí a výzev. Ale 

tak jednoduché to není. Dovolím si 

upozornit na několik důležitých témat, 

která si zaslouží vaši pozornost. 

Hned úvodní článek pojednává 

o novinkách v systému přidělování do-

tací. Momentálně je asi nejpodstatněj-

ší informace, že žádosti o  dotace 

na  příští rok se budou podávat již 

v září. Znamená to neváhat a začít při-

pravovat projekty neprodleně.

Vy, kteří jste automobilisté a s par-

kováním na Trojce máte bohaté zku-

šenosti, máte jistě i svůj jasný názor 

na zóny placeného stání. Vedení rad-

nice by váš názor chtělo znát. Vaší 

pozornosti tedy doporučím článek 

na toto téma na str. 3 a hlavně anket-

ní lístek k článku připojený. Vystřihně-

te ho, vyplňte a odevzdejte na urče-

ných místech. Můžete ho vyplnit 

i na webu radnice. Na základě vašich 

odpovědí má radnice možnost režim 

zón parkovacího stání upravit tak, aby 

uživatelům více vyhovoval.

V rubrice téma na str. 14 a 15 se 

zabýváme péčí o  zeleň a  ptactvo 

v době klimatické změny, zvláště v let-

ních horkých a suchých měsících. Ur-

čitě zde naleznete inspiraci i pro své 

balkony, předzahrádky a zahrádky.

Zdá se, že centrem kultury a zába-

vy se v letošním létě stane Žižkovská 

televizní věž. Kromě letní divadelní 

scény se zde chystá zcela mimořádný 

projekt. O víkendu 20. a 21. července 

zde můžete být svědky startu rakety 

Saturn V s lodí Apollo 11, která dopra-

vila poprvé v historii člověka na povrch 

Měsíce. Od této události uplyne přes-

ně 50 let. Pomocí projekce, které se 

říká videomapping, se tubus Žižkov-

ské televizní věže promění v  raketu 

Saturn V a odstartuje k Měsíci. Bude 

to neobyčejná podívaná, kterou mohu 

doporučit každému, kdo bude v těch 

dnech v Praze. Více informací k pro-

jektu naleznete v článku na straně 23.

Přeji všem čtenářům krásné léto 

plné sluníčka a pohody a na shleda-

nou v září. 

Radko Šťastný
šéfredaktor

Eduard Marek, řečený Hroznýš, legenda českého skautingu a čestný občan Žižkova, vyrovnal rekord, když ve svých 102 letech seskočil v tandemovém seskoku padákem z výšky 3 200 metrů. 

Rekord drží společně se stejně starým Američanem a Australankou. Zdroj: Paraškola Impact
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Sanace suterénu ZŠ 
a MŠ J. Seiferta
Rada MČ schválila sanaci objektu zá-
kladní a  mateřské školy J. Seiferto-
va, která se nachází ve  staré zástav-
bě Žižkova. V domě je hluboký suterén 
a pod budovu se stahuje spodní voda, 
prostory tak nejsou využitelné. Na zá-
kladě požadavku ředitelky školy, která 
by chtěla suterén využívat jako cvičnou 
kuchyni a sklad, bude provedena che-
mická úpravy stěn a zabezpečení proti 
vnitřní vlhkosti.

Rada MČ Praha 3
19. 6. 2019

Oprava hřiště Horní Stromky
RMČ schválila fi nální úpravu hřiště 
v  ulici Horní Stromky, která zahrnu-
je opravu oplocení včetně instalace 
nového, opravu venkovního scho-
diště, které je v nevyhovujícím stavu, 
a  sadovnické úpravy. Hřiště vznik-
lo na  žádost občanů v  rámci parti-
cipativního rozpočtu, již v roce 2017 
a 2018 tak bylo osazeno herními prv-
ky a byly provedeny úpravy prostoru.

Návrh na pojmenování ulice
Na základě doporučení kulturní komi-
se schválila RMČ návrh, aby jedna 
z ulic či náměstí v lokalitě Nákladové-
ho nádraží Žižkov byla pojmenována 
po  motocyklovém závodníkovi Fran-
tišku Šťastném. Šťastný byl reziden-
tem Prahy 3 a ve své profesi dosáhl 
značných úspěchů i na mezinárodním 
poli. Je pochován na  Olšanských 
hřbitovech. Návrh bude odeslán Mís-
topisné komisi Rady HMP. 

Zastupitelstvo MČ Praha 3
11. 6. 2019

Změny v obsazení Rady MČ
Zastupitelstvo městské části zvolilo 
nové radní za  rezignující Annu Kra-
tochvílovou a  Jiřího Svrčka (oba Pi-
ráti). Na  pozici uvolněného člena 
zastupitelstva zvolili paní Janu Be-
lecovou, mezi jejíž kompetence pa-
tří životní prostředí, kultura a cestovní 
ruch, ochrana památek a  strategic-
ké plánování. Na pozici neuvolněné-
ho člena zastupitelstva zvolili pana 
Františka Doseděla, který má v kom-
petencích dotační politiku a  sport 
a tělovýchovu. 

Připomínky ke studii pro NNŽ
Na  jednání ZMČ se schválilo sedm 
zásadních připomínek městské čás-
ti k  podkladové studii pro Náklado-
vé nádraží Žižkov, které budou ná-
sledně odeslány pořizovateli změn 
územního plánu OÚR MHMP a také 
na IPR Praha, který je zpracovatelem 
studie. Připomínky se týkají např. do-
pravního řešení v lokalitě, veřejné vy-
bavenosti, zeleně apod.

Dotace pro rok 2020
Zastupitelstvo MČ schválilo novou 
koncepci dotační politiky pro období 
2019−2022. Zásadní novinkou je 
změna termínu – nově se bude o do-
tace žádat již v září. Pro snížení admi-
nistrativní zátěže na  straně žadatelů 
bude nyní podání žádostí a vyúčtová-
ní projektů řešeno výhradně elektro-
nickou formou. Na  jednání bylo také 
schváleno šest dotačních programů, 
do kterých se mohou žadatelé hlásit.

Rada MČ Praha 3
3. 6. 2019

Výchozí rozdělení Dotačního fondu při vypsání programů
Dotační program pro oblast životního prostředí 4 %
Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 20 %
Dotační program pro oblast kultury 16 %
Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 24 %
Dotační program pro oblast sociální a zdravotní 32 %
Dotační program pro oblast památkové péče 4 %
(Konečné procentuální rozdělení přidělených prostředků se může mírně lišit.)

Přehled dotačních programů (včetně podkritérií)
Oblast životního prostředí
•  Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních 

zahrad, údržba vzrostlé zeleně
•  Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody
• Projekty na podporu biodiverzity
•  Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů

Oblast tělovýchovy a sportu
• Podpora sportu dětí a mládeže
•  Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
•  Podpora handicapovaných sportovců

Oblast kultury
•  Alternativní a profesionální kulturní projekty
•  Spolková činnost
•  Lokální kulturní akce a projekty

Oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
• Pravidelná činnost
• Prázdninová činnost
• Jednorázové akce

Sociální oblast a zdravotnictví
•  Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
•  Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ 

Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
•  Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
•  Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

Oblast památkové péče
Cílem programu je přispět k lepšímu stavu kulturních památek a umělec-

kých objektů ve veřejném prostoru na území městské části, především pro-
střednictvím oprav a údržby původních architektonických prvků u zapsa-
ných kulturních památek a obnovy soch, uměleckých děl a uměleckých 
prvků ve veřejném prostoru.

Způsob hodnocení předložených projektů
Projekty budou hodnoceny podle čtyř základních kritérií a maximálně 

mohou dosáhnout 30 bodů.

Kritéria pro stanovení výše dotace

Kritérium max. počet bodů

Kvalita zpracování projektu
• kvalita zpracování
• soulad s cíli dotačního programu
• aktivity a cíle jsou jednoznačně defi novány

5

Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost
•  reálný a vyrovnaný rozpočet
•  podrobný popis výdajů a příjmů projektu
•  transparentnost žadatele (např. transparentní účet, 

výroční zpráva)
•  poměr spoluúčasti vůči požadované dotaci

5

Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3
• podkritéria defi nují jednotlivé programy

15

Společenská odpovědnost projektu
•  ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost 

k životnímu prostředí
•  aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin 

obyvatel
•  aktivní zapojení osob s omezenou schopností po-

hybu a orientace či osob s jiným postižením
• rovné příležitosti žen a mužů
• aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

5

Celkový počet bodů: 30

Harmonogram
Harmonogram přináší asi největší změnu v dosavadní praxi. Cílem změ-

ny je dosažení stavu, aby žadatel již koncem předcházejícího roku poskytnu-
tí dotace věděl, zda dotaci dostane a v jaké výši a mohl tak bez problémů 
postavit svůj fi nanční plán pro následující rok.

Konkrétně se počítá pro rok 2020 s těmito dílčími lhůtami:
Podávání žádostí 1. 9.–21. 9. 2019
Hodnocení žádostí příslušnou komisí/výborem do 30. 11. 2019
Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace ZMČ Praha 3 do 31. 12. 2019
Vypořádání (vyúčtování) dotace 2019 do 31. 1. 2020
Uzavření smlouvy a vyplacení dotace pro rok 2020 od 1. 2. 2020
Termíny vyplácení dotací jsou samozřejmě závislé na včasném schválení 
rozpočtu hlavního města Prahy a poté i rozpočtu městské části.

Informovanost
Každý žadatel, ať už uspěl zcela nebo jenom z části, či byl případně od-

mítnut, dostane písemné vyrozumění s odůvodněním fi nálního rozhodnutí 
úřadu.

Uchazeči o dotace naleznou veškeré informace na 
www.praha3.cz/samosprava/oblasti/Dotace. 

 Radko Šťastný

Dotace pro následující léta podle nových pravidel

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

Vznikne jedna z dalších nepřehlédnutelných dominant Prahy? 
Slavná architektka a  vítězka 
soutěže o  podobu projektu 
na Žižkově Eva Jiřičná a developer 
Central Group odhalili detailní 
podobu budov, které by měly 
nahradit telekomunikační věž ze 
70. let v Olšanské ulici. Na místě 
má vzniknout celkem 1100 bytů 
uskupených do dvou částí. 

Mezinárodní architektonické sou-
těže se zúčastnilo 98 ateliérů ze 
30 zemí. Kromě Evy Jiřičné se ar-
chitektonické soutěže účastnila ta-
ková slavná jména světové archi-
tektury jako například Sou 
Fujimoto z Japonska, Ian Ritchie 
z Velké Británie nebo Richard Me-
ier z USA. 

Blíže ulici Želivského by měly 
být tři vysoké věže s kulatým půdo-
rysem a opticky zvlněnými balkony. 
Výška nejvyšší se vyšplhá ke sto me-
trům, další by měly být o deset až 
dvacet metrů nižší. Druhou část na-
vrhovaného projektu má tvořit 
čtvercová budova s vnitroblokem 
a třemi nižšími věžemi. „Říkali jsme 

si, že ta lokalita potřebuje veřejný 

prostor. A tím, jak jsme začali tahat bu-

dovy do výšky, se nám v parteru ten ve-

řejný prostor uvolnil,“ komentuje 
vlastní projekt česká architektka ži-
jící v Londýně a doplňuje, že nako-
nec bude přibližně 70 % území ve-
řejným prostorem.

Architektka Jiřičná navštívila rad-
nici a zástupcům radnice projekt 
osobně představila.

Projekt byl laickou i odbornou 
veřejností přijat nejednoznačně, rov-

něž vyjádření Institutu plánování 
a rozvoje (IPR) je velmi rezervova-
né. Bude zajímavé sledovat, jak se 
kauza bude dále vyvíjet. 

 -red-

Vizualizace: Central Group
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Pomůže úprava zón parkování na Trojce?  
Druhý Žižkovský panel nabídl veřejnosti možnost seznámit se s principy fungování zón placeného 
stání. S odborníky lidé diskutovali o tom, zda je současný model funkční a jak je možné jej 
případně upravit. Na debatu proto navazuje anketa, ve které mohou občané vyjádřit svůj názor.

Podle vyjádření účastníků žiž-
kovského panelu z řad obča-
nů, kterých se na setkání se-
šly necelé dvě desítky, je 

situace s parkováním v Praze 3 špatná 
a právě o víkendech se zhoršila. Právě 
to může Praha 3 snadno změnit. 
Podle dalších také chybí parkovací 
domy nebo odstavná parkoviště 
na okrajích Prahy. Názor širšího spek-
tra veřejnosti chce nyní Praha 3 zjistit 
prostřednictvím ankety přiložené 
k článku. Vyjádřit se můžete do 6. 9. 
Anketní lístky lze odevzdávat na rad-
nici, v Informačním centru na Jiřáku 
nebo v KC Vozovna. Anketa je k dis-
pozici též v elektronické podobě na 
www.praha3.cz/anketa-parkovani. 

O parkování obecně
Markéta Braun Kohlová z Centra 
pro otázky životního prostředí UK 
ve své prezentaci během panelové 
diskuze označila veřejný prostor pro 
parkování za vzácný statek, jehož 
v současné chvíli jedinou zákonnou 
možností regulace je cena. Její výše 
pak může různými způsoby motivo-

vat chování lidí – ke sdílení aut, vyu-
žívání spolujízd, ale i nákupu elek-
tromobilu až po možnost se 
odstěhovat nebo naopak přihlásit 
k trvalému pobytu. Miroslav Čad-
ský, specialista rozvoje a organizace 
dopravy Magistrátu hl. města, se-
známil účastníky s historií zavádění 
zón v Praze, ze které mimo jiné vy-
plynulo, že vývoj cen za parkování 
ve srovnání s průměrnou mzdou 
v Praze klesá. 

Rychlejší pokutování
Autor dopravní analýzy, na základě 
které je v Praze 3 stanoveno rozlože-
ní zón, Petr Horský ze společnos-
ti MOZ Consult, představil systém 
kontroly pomocí monitorovacích 
aut snímajících registrační značky 
vozů.  Data ze systému má nově 
k dispozici i Praha 3. Z dat je patr-
né, jaká je konkrétní obsazenost 
v jednotlivých ulicích a jaké je rozlo-
žení parkujících, kolik je rezidentů 
a kolik návštěvníků. Z těchto analy-
tických údajů vyplývá, že průměrná 

obsazenost všech ulic v Praze 3 je 
76 %, také se ale dozvíme, že respek-
tovanost zón je necelých 80 %. 
Podle Petra Horského je tato hod-
nota přijatelná a obecně znamená, 
že systém je funkční. S tím se ale ne-
chce spokojit ani místostarosta pro 
dopravu Ondřej Rut, ani starosta 
Jiří Ptáček, který vidí rezervu mimo 
jiné v pokutování přestupků. Na se-
tkání sdělil, že výzvy k úhradě za ne-
oprávněné stání v zónách by se měly 
k řidičům nyní dostávat mnohem 
rychleji, také proto bylo posíleno 
příslušné oddělení úřadu. Starosta 
hovořil též o tom, zda by nebylo za-
jímavé zavést veřejnou databázi re-
gistračních značek, kde si bude 
možné ověřit, jestli má řidič auta za-
placené parkovací oprávnění. Mís-
tostarosta Ondřej Rut prosazuje ná-
vrat používání „botiček“ a odtahů, 
které by také přispěly k větší respek-
tovanosti zón.

Placené víkendy 
Současně s přechodem na elektro-
nický systém zón v roce 2018 došlo 

v Praze 3 ke změnám v rozložení zón 
a jejich nastavení. Aktuálně nejsou 
zóny aktivní o víkendech, což zvý-
hodňuje návštěvníky, ale snižuje 
ochranu rezidentů (zóna začíná pla-
tit o pondělní půlnoci). Naopak 
v neprospěch návštěvníků pracuje 
fakt, že byly zrušeny čistě návštěv-
nické zóny – k dispozici jsou smíše-
né (pro návštěvníky i rezidenty), 
nebo modrá rezidenční zóna po za-
placení poplatku přes aplikaci virtu-
álních hodin (cena je vyšší). Praha 3 
pracuje s myšlenkou, že by znovu 
zavedla fungování zón alespoň 
na konci víkendu, případně celý ví-
kend, pokud by takové opatření 
vedlo k lepším parkovacím možnos-
tem pro rezidenty. Pro návštěvníky 
pak má Praha 3 možnost stanovit ta-
rif za hodinu parkování v intencích 
ceníku, který je stanoven hlavním 
městem a určuje maximální výši cen 
pro jednotlivá tarifní pásma – 2. pás-
mo až 40 korun, 3. pásmu až 20 Kč 
za hodinu.  
 Katka Maršálová

ANKETNÍ LÍSTEK
Od února 2018 byla provozní doba zóny placeného stání stanovena od pon-
dělí do pátku 18 hodin. O víkendu se tak na území Prahy 3 může parkovat 
bez parkovacího oprávnění. To je výhodné pro víkendové návštěvy, ulice se 
však mohou přeplnit a zaparkovat nemusí ani rezidenti. 
Má MČ Praha 3 přikročit k rozšíření provozní doby zóny?
a)   NE, ulice o víkendu nejsou tak plné a návštěvy mají mít možnost zaparko-

vat kdekoli zdarma
b)  ANO, ale pouze v neděli večer, kdy se rezidenti vrací z víkendu
c)   ANO, zóna by měla být v provozu 7 dní v týdnu, není třeba nijak vycházet 

vstříc návštěvníkům 

Od února 2018 ustoupila MČ Praha 3 od vymezení úseků výhradně 
pro návštěvníky. Návštěvníci mohou nyní parkovat (spolu s rezidenty) 
ve fi alových zónách nebo na modrých zónách při platbě přes virtuál-
ní parkovací hodiny. Bylo rozhodnutí o zrušení ryze návštěvnických 
úseků správné?
a)  ANO
b)  NE
Prostor pro komentář:

Má MČ Praha 3 omezit možnosti návštěvnického parkování redukcí 
fi alových zón? Návštěvníci by tak byli ve  větším rozsahu odkázáni 
na využívání virtuálních parkovacích hodin.
a)  NE, možnosti pro parkování návštěvníků jsou nedostatečné
b)  NE, pouze je třeba fi alové zóny přesunout k místům s více návštěvnickými 
cíli
c)   ANO, návštěvníkům musí stačit možnost parkovat v modré zóně s využi-

tím virtuálních parkovacích hodin 

Mělo by město přikročit ke zdražení parkovacích oprávnění?
a)  NE, cena za možnost zaparkovat je už teď vysoká
b)   ANO, pro rezidenty i návštěvníky, cena má nyní nízký regulační efekt, ulice 

by měly být využívány více pro jiný účel než parkování
c)  ANO, ale jen pro rezidenty, 1 200 Kč za rok je příliš nízká částka
d)   ANO, ale jen pro návštěvníky, zóna má za cíl chránit rezidenty a platit 

musí hlavně návštěvníci
(Pozn.: Cenová politika je omezena tarify a cenovými pásmy stanovenými 
hlavním městem Prahou.) 

Prostor pro obecný komentář k  fungování zóny placeného stání na území 
Prahy 3:

Kamerové vozidlo Eltodo

Anketní lístky odevzdávejte do 6. 9. na radnici, v Informačním centru na Jiřáku nebo v KC Vozovna.
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Jak zažádat o kontejnery na tříděný odpad
Stáhněte si formulář na www.praha3.cz/urad/formulare/odbor-ziv-prostredi

nebo si jej vyzvedněte v Informačním centru Praha 3, Milešovská 1.

•  Formulář vyplňte, podepište, naskenujte a  odešlete e-mailem na 

tridime@praha3.cz nebo osobně odevzdejte na podatelně radnice Prahy 3, 

Havlíčkovo nám. 9 či v Informačním centru Prahy 3, Milešovská 1. Na obálku 

napište heslo „Třídíme – OOŽP“.

•  V žádosti uveďte své kontaktní údaje (telefon, e-mail).

•  Bude-li vaše žádost vyhodnocena jako oprávněná, odbor ochrany životního 

prostředí vás bude kontaktovat na  základě údajů uvedených ve  formuláři 

a dojde k místnímu šetření v domě.

•  Pokud šetření prokáže, že je místo vhodné pro umístění nádob na  tříděný 

odpad, bude žádost vložena ke schválení do ofi ciálního systému Magistrátu 

hl. m. Prahy. 

•  O  schválení žádosti budete vyrozuměni a  po  dohodě dojde k  zavezení 

nádob. 

Třídit odpad zdarma je možné 
i do kontejnerů přímo v domě
Třídíte odpad, ale obtěžuje vás cesta s odpadky až ke stanovištím tříděného 
odpadu? Vadí vám, když jsou zrovna plné a musíte hledat jiná? Pořiďte si 
kontejnery na tříděný odpad přímo do domu a zapojte se do zlepšení Trojky. 

Praha 3 věnuje péči o pořá-
dek a nakládání s odpadem 
velkou pozornost. Magis-
trát hlavního města ve spo-

lupráci s městskou částí nabízejí 
unikátní možnost občanům Prahy 3 
získat zdarma kontejnery na třídě-
ný odpad do domů. Kromě ekolo-
gického efektu by výsledkem mělo 
být mimo jiné i odlehčení stanoviš-
tím na tříděný odpad ve veřejném 
prostoru.

Služba je cílena na fyzické osoby, 
nikoliv na podnikatele nebo živnost-
níky, určena není ani pro rodinné 
domy. Pokud se domluví společen-
ství vlastníků nebo se rozhodne maji-
tel domu, pro začátek je potřeba po-
dat žádost na městskou část. Samotná 
Praha 3 bude v případě domů, které 
vlastní, žádat o službu prostřednic-
tvím svého správce, SZM. 

 Zájemci o službu si mohou vy-
brat ze dvou velikostí – k dispozici 

jsou nádoby o objemu 120 nebo 
240 litrů, a to na plast, papír nebo 
sklo. Kontejnery lze různě kombi-
novat, případně požádat jen o je-
den typ nádoby. Žadatelé se také 
musejí rozhodnout, jaká bude čet-
nost vývozu, což uvedou v žádosti. 
Podmínkou je také, aby si zajistili 
vhodnou a dostupnou plochu pro 
umístění nádob uvnitř objektu pří-
padně na zahradě či např. ve dvoře. 
Majitelé domu odpovídají za úklid 
kolem kontejnerů, resp. úklid ko-
lem popelnic svozová služba 
nezajišťuje. 

Pokud je donášková vzdálenost 
kontejnerů do 15 metrů ke svozové-
mu autu nebo pokud si majitel 
domu zajistí přistavení nádob 
v době svozu před objekt, je služba 
zcela zdarma. Jestliže je vzdálenost 
delší nebo jsou kontejnery uzamče-
né, připlácí si uživatelé dle platných 
tarifů svozové společnosti AVE, kte-

rá servis zajišťuje. Poplatky se po-
hybují v řádu několika set korun 
za rok podle požadovaného 
servisu. 

Žádosti o zřízení stanovišť na tří-
děný odpad shromažďuje odbor 
ochrany životního prostředí úřadu 
Prahy 3, který následně provede 
místní šetření a zhodnotí požadova-
ná kritéria. Poté jej zadá do magis-
trátního systému, kde žádost pro-
chází další formální kontrolou. 
Vlastníka či správce objektu posléze 
kontaktuje svozová společnost, kte-
rá vystaví na nově zřízené domovní 
stanoviště evidenční list, který se 
vloží do magistrátního systému 
ke schválení. Formulář pro vyplnění 
žádosti je možné si stáhnout z webo-
vých stránek úřadu případně si jej 
vyzvednout v Informačním centru 
na Jiřáku. 

Kromě nabídky na zřízení stano-
višť v domech aktuálně připravuje 

městská část rozšíření stanovišť tří-
děného odpadu o dalších 16 míst, 
kde bude zřizovat nová podzemní 
stanoviště. Na ta stávající budou 
na řadě míst umístěny větší praktič-

tější kontejnery. Na úřadu zároveň 
vzniká od července nové oddělení 
komunálních služeb, které se bude 
problematikou zabývat přímo. 

Katka Maršálová

Dohled nad koloběžkami
Na letní provoz elektrokoloběžek 
Lime bude dohlížet rozšířený tým 
pochůzkářů, kteří spolu s  řidiči 
a mechaniky zajistí lepší kontrolu 
nad správným parkováním kolobě-
žek, jejich rozmístěním na strate-
gických místech a  bezvadným 
technickým stavem. Lime posilami 
reaguje na  rostoucí poptávku 
po službě, ale také na zpětnou vaz-
bu ze strany městských částí. 

Pražané mají o koloběžky zájem 
a postupně je začínají vnímat coby 
pevnou součást města, která pomá-
há řešit komplikovanou dopravní si-
tuaci. Klíčovou součástí rozšířeného 
týmu jsou noví pochůzkáři – patro-

leři, kteří se po celý den pohybují 
po centru města a dohlížejí na to, že 
jsou koloběžky správně zaparkova-
né a nikde nepřekáží. Denně jich do-
káží zkontrolovat stovky. Patroleři 
mají kromě udržování pořádku 
na starosti také osvětu a uživatelům 
koloběžek připomínají pravidla bez-
pečné jízdy s ohledem na všechny 
ostatní účastníky provozu. Celý tým 
je vyškolen ke správnému rozmisťo-
vání koloběžek, a to i s ohledem 
na požadavky a doporučení, která 
vzešla z jednání se Sjednocenou or-
ganizací nevidomých a slabozra-
kých České republiky. 

-red-

Praha získala zpět pozemky, využijí se k rekreaci
Magistrát hlavního města Prahy 
uspěl v dražbě o pozemky na úpa-
tí Parukářky, obecně známé jako 
kauza společnosti Ortenaria. 
Na  dvouhektarovém pozemku 
mezi Parukářkou a Pitterovou ulicí 
by si Praha 3 přála vybudovat park. 

Pozemky se nacházejí v zastavěné 
části města a tvoří jednotný funkční 
celek s přístupem z veřejné komuni-
kace. „Podařilo se nám získat a zachrá-

nit pozemky, které dle významu místa 

a územního plánu spadají do ploch 

s označením plochy oddechu. Z pohledu 

Prahy 3 a kvality života na Žižkově se jed-

ná o naprosto strategické pozemky a vel-

mi významné hlavně pro naše obyvatele,“ 
uvedl k tomu Jan Chabr, radní hl. m. 
Prahy odpovědný za majetek města.

„Podařilo se nám získat pozemky 

v dražbě za velmi výhodnou cenu oproti 

jeho tržní hodnotě,“ doplnil Jan Rak, 
ředitel odboru hospodaření s majet-
kem MHMP s tím, že získání po-
zemků do vlastnictví hlavního města 
Prahy standardní cestou není 
jednoduché. 

Hlavní město se ke svým pozem-
kům dostává opět po osmnácti letech. 
Přišla o ně v roce 2001, kdy byly nejpr-
ve pronajaty za účelem vybudování 
sportovně-rekreačního areálu, násled-
ně došlo i k prodeji. Před deseti lety je 
koupila developerská společnost, kte-
ré se podařilo dosáhnout změny územ-
ního plánu tak, že se z pozemků čistě 
rekreačních staly pozemky umožňující 
několikapatrovou zástavbu. Tím se 
mimo jiné znásobila jejich hodnota. 
K výstavbě naštěstí nedošlo. 

-red-
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Co dál s Jiřákem?
Projekt rekonstrukce náměstí z roku 2002 nyní prochází diskusí. Na základě připomínek 
veřejnosti se bude teprve rozhodovat o dalším osudu projektu.

Kontejner Institutu pláno-
vání a rozvoje hl. m. Pra-
hy (IPR), ve kterém se 
mohli občané s plány 

na úpravu náměstí seznámit, se stal 
cílem mnoha rezidentů. K dispozici 
jim byli architekti i zaměstnanci rad-
nice a IPR. V přímé diskuzi a násled-
ně dotaznících mohli zájemci uvést 
svá přání či výhrady k plánované po-
době největšího náměstí na Trojce. 

„Chceme začít tím, že se zeptáme lidí. 

Původní plán a vizualizace se v minu-

losti pořádně veřejně neprezentovaly, 

což byla chyba,“ řekl starosta Jiří Ptá-
ček. „Současný stav vychází ještě z doby, 

kdy se stavěla trasa metra A. Mnoho 

ploch je špatně využitých. Příkladem je 

třeba točna pro automobily před koste-

lem, která nemá v dnešní době žádné 

opodstatnění a zabírá velmi hodnotný 

prostor,“ dodává.

Co zůstane a co se má změnit
Ateliér MCA návrh rekonstrukce 

upravil tak, aby na náměstí zůstala 
kašna Sjednocená Evropa od socha-
ře Petra Šedivého z roku 1980. Její 
plánované odstranění v minulosti 
vadilo některým politikům i uměl-
cům. Místo asfaltových cest by 
na náměstí měla být dlažba a mlato-
vé plochy. Část současných travna-

tých ploch ustoupí dlažbě. „Lidé 

na jednu stranu chtějí více trávy, 

na druhou stranu ale požadují, aby se 

na náměstí konaly kulturní akce, které 

tu trávu ve výsledku devastují,“ říká za-
stupitel a předseda Výboru pro 
územní rozvoj Matěj Michalk Žalou-
dek. V současnosti je i z toho důvo-
du část ploch spíše vyšlapanou hlí-
nou než trávníkem. Trávu mají 
lemovat platany. Oproti původnímu 
návrhu na rekonstrukci, se kterým 
ateliér MCA vyhrál soutěž, pracuje 
ten současný s několika dalšími změ-
nami, jako například: farmářské trhy 
se posunou východním směrem 
od současné polohy, stromy před 
kostelem už nebudou zakrývat po-
hled na stavbu od Jože Plečnika. Při-
bude i bezbariérový vstup do stanice 
metra. 

V reakci na klimatickou změnu 
projekt nově počítá s vybudováním 
retenčních nádrží na dešťovou vodu 
a s aplikací vsakovací dlažby. Nedo-
statečné zavlažování je jedním ze 
současných problémů náměstí. „Tím, 

jak se téměř dvacet let čekalo na rekon-

strukci, nebyla ochota investovat 

do údržby. Jde o náměstí celopražského 

významu, ale kvalita zelených ploch, 

které nemají umělé zavlažování, je níz-

ká,“ uvádí starosta Ptáček. 

Z  řad občanů zněla spokojenost, 
ale i kritika

Podle zástupce MCA Atelieru měli 
kolemjdoucí eminentní zájem přede-
vším o navrhovaný povrch. V minu-
losti panovaly obavy, že by totiž mělo 
přibýt více betonových ploch. Podle 
MCA to ale není pravda. „Dlažba, která 

by zde před kostelem i podél něho měla 

vzniknout, by měla být na štěrkovém pod-

loží. Skrz něj by se měla vsakovat voda,“ 
vysvětlují architekti. Jelikož studie po-
čítá i se zřízením retenční podpovr-
chové nádrže v dolní části náměstí, 
voda by měla také kam odtékat.

„Lidé s povděkem kvitovali především 

zřízení nových přechodů pro chodce, po-

sunutí tramvajové zastávky či bezbarié-

rový přístup do metra,“ konstatovali  
zástupci MCA.

Opozice to vidí jinak
Opozici se nezamlouvá fakt, že 

vedení městské části hodlá obnovit 
starý projekt. „Projekt už je zastaralý 

a nesplňuje požadavky na náměstí 21. 

století. Rozhodně by bylo lepší vyhlásit 

novou soutěž, která by byla adekvátní 

dnešnímu stavu. Náměstí se za těch 

patnáct let posunulo jinam, než to ar-

chitekti vnímali tehdy,“ myslí si opo-
ziční zastupitel a bývalý starosta 
Alexander Bellu. „Existuje platné 

usnesení zastupitelstva, které ten mi-

nulý projekt uzavřelo. Očekával bych 

tedy od vedení radnice, že nejprve to 

usnesení znovu projedná na zastupi-

telstvu,“ dodává.
Prostor náměstí je majetkem hlav-

ního města, které se v minulosti me-
morandem zavázalo na revitalizaci 
fi nančně podílet. Cena realizace pro-
jektu se pohybuje kolem 100 milio-
nů korun. Městská část předpoklá-
dá, že by hlavní město mělo přispět 
většinou nákladů. Práce na původ-
ním projektu vloni zastavila minulá 
politická reprezentace s tím, že rada 
připraví plán oprav, které zachovají 
rozsah zeleně, zlepší podmínky pro 
fungování trhů a budou celé území 
řešit komplexně.

Územní rozhodnutí je platné
„Projekt má ale platné územní roz-

hodnutí, proto bychom neměli měnit 

pevné prvky jako například umístění 

kašny, ale můžeme debatovat o tom, kde 

mají být trávníky, jaké stromy a kde se 

budou sázet, kde by měly být cesty a z ja-

kého povrchu, zda asfaltové nebo mlato-

vé,“ uvedl předseda Výboru pro 
územní rozvoj Žaloudek.

Na základě připomínek veřejnos-
ti se budeme teprve defi nitivně roz-
hodovat, jak dál, konstatují předsta-
vitelé radnice a shodují se, že 
k náměstí je potřeba přistupovat 
s velkým respektem, protože jde 
o velmi významný prostor v pražské 
památkové zóně, jehož jedinečnost 
podtrhuje národní kulturní památ-

ka kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. 
Současně je náměstí prostranstvím 
pro relaxaci a odpočinek, místem se-
tkávání všech generací a centrem 
mnoha veřejných společenských 
akcí. „Mnohé je ještě možné změnit. Je 

možné začít i úplně znovu, i když bych to 

osobně nepovažoval za zcela hospodárné 

vynakládání veřejných prostředků. Pou-

há údržba náměstí se z mnoha důvodů 

ukazuje též jako nedostatečná. Zejména 

trhy a jejich okolí je třeba řešit jinak,“ 
soudí předseda Výboru pro územní 
rozvoj.

Starosta vyzývá ke spolupráci
Prohlášení starosty Ptáčka umís-

těné v kontejneru vyjadřuje mimo 
jiné víru, že všichni máme stejný cíl 
– mít náměstí, kde budeme rádi trá-
vit čas a které bude dávat prostor ak-
tivitám napříč generacemi. Vyjadřu-
je zároveň naději v možnost 
spolupráce na obnově Jiřáku a vyzý-
vá: „Využijme toho!“ 

25. 6. se sešla pracovní skupina
V červenci po uzavření ankety do-

tazníky vyhodnotí IPR a zpracuje vý-
stup, který bude publikován. Výstu-
py dostane ateliér MCA, který 
zhodnotí, které připomínky lze zpra-
covat a s MČ prodiskutuje možnosti 
realizace. Poté problematiku vyhod-
notí komise a výbory (územní rozvoj, 
životní prostředí, kulturní komise) a 
následně bude připraven materiál 
pro zářijové zastupitelstvo. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Dýmová hora ožívá díky památníku
„Dýmová hora, byli jsme tady, žili 
jsme tady, už tady nejsme, sbo-
hem.“ Nápis vyvedený mědí svítí 
na  kamenném pomníku ukrytém 
mezi stromy v lokalitě Třebešína.

Nedaleko jsou bytové domy, místo se 
za poslední roky významně proměni-
lo. Památník, který vytvořil a vymyslel 
umělec s pseudonymem Epos 257, ale 
odkazuje na dobu, kdy byla rozsáhlá 
oblast za Nákladovým nádražím Žiž-
kov útočištěm lidí bez domova. A prá-
vě na vytvoření pomníku se podílel 
i jeden ze členů bezdomovecké komu-
nity, vystudovaný kameník Marcel. 

Proč dostalo místo název Dýmo-
vá hora? Transformační území bylo 
ideálním pro lidi bez domova, kteří 
tu mimo jiné nacházeli zdroj obživy, 
tzv. dolováním mědi z kabelů, které 
se nacházely po okolí. Kvůli neustá-
lému kouři z pálení gumových izo-
lací z měděných kabelů dostalo mís-
to přezdívku Dýmová hora. 
Památník byl s podporou městské 
části umístěn na Třebešín 4. června 
a na místě zůstane do roku 2022, 
pak se případně rozhodne o dalším 
setrvání.

Svědectví z tohoto již neexistující-
ho místa oživil Epos 257 nejen vytvo-

řením památníku, ale v podobě stej-
nojmenné expozice jej přenesl 
i do Muzea hlavního města Prahy. 
Výstava je svědectvím toho, jak se 
v místě žilo lidem bez domova. Umě-
lecký projekt Dýmovou horu přibli-
žuje v několika navazujících kapito-
lách. Kombinuje faktografi cké údaje, 
objekty přibližující fungování bezdo-
moveckých komunit, fotografi e, do-
kumentární fi lm, ale zachycuje i sub-
jektivní rovinu legend a mýtů, jež se 
k Dýmové hoře váží. Výstavu je mož-
né v Muzeu hl. m. Prahy zhlédnout 
do konce roku. 

Katka Maršálová

Vizualizace MCA

Foto: facebook Epos 257
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Kino Aero představilo Příběhy našich sousedů
S osudy pamětníků z Prahy 3 jsme 
se mohli  blíže seznámit v pondělí 
17. června v kině Aero, kde   pro-
běhla slavnostní prezentace pro-
jektů Příběhy našich sousedů. 
Mladé generaci tento projekt při-
bližuje vzpomínky devíti známých 
i méně známých pamětníků z naší 
městské části. 

Jednotlivé školní týmy vytvořily 
vlastní dokumentární díla, která žáci 
veřejnosti představili na slavnostní 
závěrečné prezentaci, která pomohla 
porotě určit vítěze. Ale jak řekl 
v úvodu Mikuláš Kroupa z pořádají-
cí společnosti Post Bellum: „Jsem 

nadšen, všem vám děkuji, protože vítě-

zové jste vlastně všichni.“ 

V průběhu bezmála takřka půl 
roku natáčeli žáci vyprávění míst-
ních pamětníků, dohledávali doku-
mentární materiály k jejich příbě-
hům a zaznamenávali průběh práce 
na fotografi ích. Pod vedením svých 
učitelů  žáci ze ZŠ Jeseniova, ZŠ 
Na Pražačce, ZŠ nám. Jiřího z Po-
děbrad, ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 

ZŠ Chelčického, ZŠ Lupáčova a ZŠ 
Seifertova zaznamenávali jednotlivá 
vyprávění svých starších spoluobča-
nů, jejich život byl ovlivněn převáž-
ně 20. stoletím, které neblaze pro-
slulo nacistickým a komunistickým 
režimem.

Během slavnostního odpoledne 
jednotlivá vystoupení bedlivě sledo-
vala odborná porota ve složení novi-
nářky Jany Šmídové, pedagožky An-
drey Fenclové, historika Jiřího 
Holého. Ta  posoudila dokumentár-
ní díla žáků i jejich prezentace před 
publikem a rozhodla o pořadí na 
prvních třech místech.

Vítězem se stal dvoučlenný tým 
žáků 7. třídy ZŠ Jiřího z Lobkovic. 
Žáci zaznamenali zajímavý  příběh 
Jarmily Rousové, která v dětství, 

za druhé světové války,  udržela ta-
jemství o dvou ukrývaných odbojá-
řích. Druhé místo patřilo týmu ZŠ 
nám. Jiřího z Poděbrad. Zde porotu 
zaujalo poutavé zpracování vzpomí-
nek restaurátora, akademického ma-
líře Pavla Nováka, třetí příčku obsa-
dili žáci ZŠ Jeseniova s příběhem 
Zlaty Černé. Z rukou starosty Jiřího 
Ptáčka a dalších představitelů obdr-
želi vítězové hodnotné ceny.

Zaplněný sál kina ale zaujaly i ne-
oceněné příběhy, které děti zpraco-
valy, jako například životní ces-
ta  prof. � Dr. Václava Wolfa, který 
se setkal s oběma zmíněnými totalit-
ními režimy. Velmi smutnou zprá-
vou pro všechny byla proto zpráva 
o jeho úmrtí v průběhu projektu. 
Tým žáků ze ZŠ Pražačka se tak stal 

zřejmě posledním, který jeho neleh-
ké osudy zaznamenal a názorně tak 
ukázal důležitost, jakou projekt Pří-
běhy našich sousedů reprezentuje 
pro paměť národa.

Mezi další osobnosti patřily 
RNDr. Kateřina Trlifajová, PhD., 
hlasatelka Dagmar Hazdrová, farář-
ka Eva Potměšilová, sinoložka Zlata 
Černá, historik, pedagog a novinář 
Jaroslav Čvančara, či Petr Kallista.

Lenka Táborská, koordinátorka 
projektu pro Prahu 3 závěrem po-
zvala všechny k zapojení se do další-
ho vzdělávacího projektu, který Post 
Bellum zaštiťuje: „Nabízíme možnost 

stát se Školou Paměti národa. Rádi by-

chom vybudovali síť spolupracujících 

škol, které budou nadějí, že tématu mo-

derních dějin je v hodinách věnována 

dostatečná pozornost,“ řekla. 
 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Od roku 2012 do dubna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů v celé 

České republice zapojilo 663 českých škol s 4276 žáky a studenty, kteří zdo-

kumentovali 1015 pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy 

a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu 

okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Výsledné dokumenty je 

možné zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.
Vítězem se stal dvoučlenný tým žáků 7. třídy ZŠ Jiřího z Lobkovic

Nákladové nádraží, problém či příležitost?
Žádáme územní studii pro Nákladové nádraží. Chceme více zeleně a veřejné vybavenosti, zní 
z radnice naší městské části. 

Praha 3 už své připomínky 
schválila na jednání výboru 
pro územní rozvoj a projed-
nala je na červnovém zastu-

pitelstvu. Výsledkem je připomínka 
s vysokou prioritou. K území Nákla-
dového nádraží Žižkov požadujeme 
závaznou územní studii, která vy-
tvoří podmínky pro budoucí kvalit-
ní kontrolu, jak a co se na tomto uni-
kátním prostoru staví.

Čeká nás dopravní kolaps?
„Územní studie může třeba závazně ur-

čit, kde mají být stromy, že na domech 

mají být zelené střechy nebo jak má být 

řešeno parkování,“ uvádí zastupitel 
a předseda Výboru pro územní roz-
voj Matěj Michalk Žaloudek. Nejen 
radnice, ale i celá řada rezidentů 
bydlících v bezprostředním okolí, se 
celkem oprávněně obává, že výstav-
ba zhorší dopravní situaci v oblasti 
ulice Želivského a potažmo na velké 
části Žižkova a Jarova.

Nejde totiž pouze o plánovanou 
výstavbu v prostoru NNŽ, ale v po-
kročilém stadiu je i developerský 
projekt Central Group na místě bý-
valého Telecomu, který zde zamýšlí 
realizovat vítězný návrh výškových 
budov od architektky Evy Jiřičné 
s 1100  byty.  A nesmíme zapome-
nout ani na Metrostav  a jeho kom-
plex obytných domů podél Malešic-
ké ulice.

Požadavek doby, kvalitní 
občanská vybavenost
Největší přírůstek obyvatel přinese 
zástavba  nákladového nádraží, kam 
se má v budoucnu stěhovat asi pat-
náct tisíc lidí. Masivní výstavba jde 
ale ruku v ruce se zátěží pro okolí, 
a to nejen dopravní. Připomínky se 

týkají především dopravy,  či zeleně, 
ale velkou váhu klade vedení radni-
ce též na budoucí veřejnou vybave-
nost.

„Myslíme si, že by měla nejprve vznik-

nout dopravní rozvaha k tomu, jaká 

opatření jsou potřeba vybudovat před-

tím, než bude výstavba pokračovat,“ vy-
světluje Matěj M. Žaloudek. Podle 
městské části by v územním plánu 
mělo být také lépe stanoveno, kde 
přesně má v budoucnu být zeleň, 
kudy se povede tramvajové těleso 
nebo jak bude řešena tolik potřebná 
veřejná vybavenost.

Existuje demografi cká studie, 
která říká, že v  objemu budoucí 
chystané výstavby je potřeba 1 400 
míst pro žáky základních škol. Je 
tedy potřeba do cílové lokality 
umístit dvě základní školy, čtyři ma-
teřské školy a jedno zdravotnické 
zařízení.

První etapu výstavby Parkové 
čtvrti, kterou hodlá v průběhu roku 
2020 v severní části nádraží spustit 
Central Group, by ale připomínky 
radnice ani následně vzniklá územní 
studie ohrožovat přímo  neměly. 
Předchozí vedení městské části totiž 

s developerem v roce 2016 uzavřelo 
smlouvu, která fi rmě umožňuje sta-
vět.

Historie prolnutá do budoucnosti
Historická, památkově chráněná bu-
dova NNŽ by měla představovat 
centrum budoucí čtvrti. „Podporuje-

me využití budovy pro veřejné instituce 

a občanskou vybavenost,“ říká mluvčí 
IPR Vácha. Dohoda předběžně zní, 
že čelní budovu bude vlastnit stát, 
který tam umístí Národní fi lmový ar-
chiv. Tedy pokud tělesem budovy 
nebude vedena tramvajová trať. 

V opačném případě by o sídlo v bu-
dově NFA zájem neměl. „Nevešli by-

chom se tam,“ řekl na zastupitelstvu 
ředitel této instituce Michal Bre-
gant.

Křídla nádražní budovy by mělo 
vlastnit město spolu se Sekyra 
Group. V severním křídle by mohlo 
být muzeum a v jižním administra-
tivní prostory. „Bylo již prověřeno, že 

do budovy je možné umístit i základní 

školu,“ dodává Vácha.

Kam s ním?
Tedy myšleno je tramvajové těleso. 
Shoda stále nepanuje kudy přesně 
má vést. Plánovaná tramvajová trať, 
která propojí stávající koleje v uli-
cích Olšanské a Jana Želivského 
s Malešicemi je,  kromě plánované, 
ale nejisté trasy metra D, pro rozvoj 
tohoto území klíčová. Ve hře jsou 
dvě varianty: buď tramvaj povede 
středem nádražní budovy, nebo po-
dél jejího severního křídla. „Trasa 

trati je do značné míry závislá na bu-

doucím využití budovy, o kterém se mo-

mentálně vedou jednání. Územní plán 

by po schválení změny měl umožnit obě 

varianty,“ konstatuje Vácha. 
„Praha 3 schválila usnesením zastupi-

telstva dne 11. 6. 2019, že požaduje, aby 

tramvajové koleje vedly severně okolo bu-

dovy nádraží. Usnesení je v souladu s ko-

aliční smlouvou v Praze 3 a dohodou 

s koalicí hl. města Prahy, IPR a Doprav-

ním podnikem hl. města,“ říká místosta-
rosta Prahy 3 Tomáš Mikeska, garant 
územního rozvoje Prahy 3.

Uvidíme, jak se podaří problém 
v budoucnu vyřešit, nezbývá než 
doufat, že to bude ku prospěchu 
obyvatel naší městské části. Ve hře je 
mnoho a zájmy se různí. 
 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný
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Diploma Comenianum pro nejlepší pracovníky ve školství  
Dvacet sedm nejlepších pedagogů a školních zaměstnanců 
převzalo za svou náročnou práci, která se stala jejich život-
ním posláním, ocenění Diploma Comenianum 2019 od měst-
ské části Praha 3. Na slavnostním setkání v koncertní síni 
Atria převzali z rukou radního pro školství, místostarosty 
Štěpána Štrébla ocenění Diploma Comenianum nejlepší 
učitelé a pracovníci ve školství.

Diploma Comenianum 2019 letos náleží těmto oceněným
1. Jiří Lébr, ZŠ Jeseniova
2. Jana Utcuvská, MŠ Vozová
3. PaedDr. Dagmar Kapustová, ZŠ Cimburkova
4. Bc. Karolina Bílková, MŠ Na Vrcholu
5. Bc. Aneta Junová, MŠ Jeseniova 98
6. Mgr. Jiřina Bašusová, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
7. Drahuše Haramulová, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
8. Mgr. Václava Andrlová, MŠ Pražačka
9. Lenka Hympánová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic
10. Mgr. Pavla Hou ová, ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

11. Ing. Radka Skoupilová, ZŠ Lupáčova
12. Klára Vondrušková, MŠ Waldorfská
13. Mgr. Markéta Hylmarová, ZŠ Pražačka
14. Ing. Barbora Pilátová, MŠ nám. Jiřího z Lobkovic
15. Dana Menclová, MŠ Na Balkáně
16. Mgr. Věra Hrabětová, ZŠ Jeseniova
17. Marie Trnková, ZŠ Chmelnice
18. Bc. Barbora Nedvědová, ZŠ a MŠ Jarov
19. Petr Zeman, ZŠ a MŠ Jarov
20. Martina Pospíšilová, MŠ Jeseniova 4
21. Blanka Lichtigová, MŠ U Zásobní zahrady
22. Ivana Vopěnková, ZŠ a MŠ Chelčického
23. Mgr. Alena Vřešťálová, ZŠ a MŠ Chelčického
24. Alena Nezbedová, MŠ Jeseniova 204
25. Helena Chlubnová, MŠ Milíčův dům
26. PhDr. Klára Ročková, ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad
27. Gabriela Adámková, MŠ Sudoměřská

Rodina a mateřská škola – cesta k dětské kreativitě
1. MŠ nám. J. z Lobkovic
2. MŠ Pražačka
3. MŠ Na Vrcholu
 
O Pohár starosty Hartiga
1. ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic
2. ZŠ a MŠ J. Seiferta  -red-

Nejsem z Prahy, jsem ze Žižkova!
Štěpán Šmehlík je řidičem tramvaje a instruktorem. Nedávno pozval našeho starostu Jiřího 
Ptáčka a místostarostu Ondřeje Ruta na vyjížďku cvičným vozem. Projel s nimi místa, ve kterých 
nejčastěji dochází ke krizovým dopravním situacím. 

Štěpáne, jak tě napadlo pozvat zá-
stupce radnice na jízdu tramvají?

Vždycky jsem chtěl udělat pro 
Prahu 3 něco navíc a tohle byla dob-
rá příležitost. Nejen o tom něco „ťu-
kat“ na facebooku a instagramu, ale 
reálně ukázat, že se v něčem vyznám 
a můžu v tom i poradit. Poslední do-
bou tu vznikají kvůli souběžným 
uzavírkám krizové situace a takhle 
šlo ukázat dopravu jinak než z auta.

Na Žižkově žiješ odmalička?
Na Žižkově žiju od narození, cho-

dil jsem tu i na základní školu Jaro-
slava Seiferta ve Vlkově ulici. 

Už tehdy tě bavily tramvaje?
Vždycky mě bavila drážní vozi-

dla, ale protože jsem měl rád Prahu 
(a Žižkov obzvlášť) tak jsem si říkal, 
že bych rád jezdil tramvají. Měl jsem 

k tomu prostě díky svým zájmům 
blízko. A už tu takhle jezdím 10 let, 
z toho 3 roky jako instruktor. Před 
tím jsem pracoval v Dopravním pod-
niku jako provozní elektrikář, 
od svých 19 let. Opravoval jsem taky 
třeba eskalátory v metru.

Láká tě i velká železnice?
Velká železnice mě až tak neláká, 

protože jízdní doby tam jsou dlou-

hé. Tam by mi asi chyběla Praha, to 
město… Stejně tak jako metro, to by 
mě taky nebavilo. Pořád světlo tma, 
dokola to samé, nic se neděje. V Pra-
ze se něco děje pořád. Železnice mě 
určitě neláká tak, že bych se prací 
strojvedoucího chtěl živit.

Je pravda, že máš i  „žižkovské“ 
tetování?

Je to pravda a můžem se na něj 
i podívat. (směje se)

Jak tě napadlo si ho nechat udělat?
To je zajímavá otázka. Někoho tře-

ba napadne vytetovat si jméno svého 

dítěte, nebo svojí lásky. Já si myslím, 
že tetování by mělo mít význam pro 
toho člověka. Pro mě to tetování vy-
jadřuje, že jsem hrdý Žižkovák, že 
jsem věrný tomu místu. Bylo několik 
variant, ale socha od pana Ka y se 
mi zdála naprosto ideální. 

Je něco, co bys na  naší městské 
části chtěl zlepšit?

Spíš bych si přál, aby se sem lidé 
nejdřív podívali, než začnou o Žiž-
kově mluvit. A aby si tady zkusili ně-
jakou dobu fungovat. Nemyslím 
bydlení, nemyslím práci, ale aby 
tady zkusili strávit nějaký čas. Pak 

by poznali, že lidi jsou tady trochu 
jiní v tom dobrém slova smyslu. Je to 
tady taková naše malá republika. 

Prozradíš nám některé „tramvajác-
ké“ slangové výrazy?

Jasně, stavěcímu klíči (to je tako-
vá tyč, kterou se přestavuje výhyb-
ka) se říká „tágo“, výhybce se říká 
„vexle“ a když řidič střídá řidiče 
(nejčastěji na Vozovně Žižkov) 
a ozve se charakteristické bouchnu-
tí, tak to „bouchnou bačkory“. Tím 
se zkouší magnetická brzda. Prou-
dovému sběrači se říká „panťák“, 
nebo „smeták“. Cestujícím říkáme 

„kaštani“. Asi proto, že když je jich 
hodně, tak se při výstupu z tramvaje 
„vysypou“ podobným způsobem 
jako kaštany z pytle.

Jako instruktor pracuješ s lidmi, je 
to těžší než řídit?

Každá ta profese má něco do sebe. 
S cestujícími řeším jejich každoden-
ní problémy. Dost často nás berou 
jako nějakou součást stroje a ne lidi. 
U učení frekventantů starších než já 
se mi často stává, že moc nedokážou 
přijmout, že jsem mladší a přitom je 
něco učím. Tak se jim vždycky sna-
žím vysvětlit, že oni jsou tam první 
den a já tu tramvaj zkrátka řídím 10 
let. A musím za každým, komu to 
podepíšu stát na 100 %.

Video z jízdy Prahou 3 má na soci-
álních sítích velký úspěch. Plánuješ 
natočit ještě další?

No, to není otázka pro mě. Ale 
pokud by o to Praha 3 stála (a do-
pravní podnik vyšel vstříc), jsem 
plně k dispozici. 
 Šimon Ornest

Foto Pavel Šmída
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Landscape opět na Žižkově
Landscape festival Praha 2020, to 
je  architektura, krajina, urbanis-
mus, veřejný prostor, umění, 
design a ekologie.  

Hlavními tématy mezinárodního 
projektu Landscape festival jsou 
krajina, město a veřejný prostor, kte-
ré komunikuje skrze krajinářskou 
tvorbu, architekturu a umění. Čtyři 
ročníky festivalu se konaly v Praze 
a na Nákladovém nádraží Žižkov, 
další pak v Opavě, Plzni a Ostravě. 
Osmý ročník festivalu by rád opět 
obrátil svou pozornost ke krajině 
pražského Žižkova. Jeho cílem je na-
vázat na předchozí aktivity, které se 
odehrály na nákladovém nádraží, 
na Vítkově, v dolním Žižkově 
a na mnoha dalších místech Prahy 3. 
O jeho oblibě svědčí návštěvnost, 
která během uplynulých ročníků 
přesáhla 400 tisíc účastníků. 

Platforma pro mezioborový dialog
Landscape festival se vždy snaží 

být platformou pro mezioborový di-
alog, který vytváří pestré prostředí 
pro laickou i odbornou veřejnost. 
Uznání si v minulosti vysloužil díky 
účasti předních českých i zahranič-
ních odborníků. Zároveň se na něm 
ale vždy podílí také studenti vyso-
kých škol, kteří pro změnu přinášejí 
invenci a nezaujaté nadšení. Formou 
mnoha inspirujících výstav prezen-
tuje vzorové projekty krajinářské ar-
chitektury, které návštěvníkům 

představují dění jak na české, tak 
na evropské krajinářské scéně. Čet-
né odborné přednášky a diskuse pak 
podněcují dialog mezi zastupiteli, 
odborníky a veřejností. Nejvýrazněj-
ší aktivitou festivalu jsou však site 
specifi c instalace a intervence spoje-
né s workshopy a happeningy. Ty re-
agují vždy na konkrétní místa a je-
jich problematiku. Cílem je snaha 
tyto lokality kultivovat, dotvářet 
a nabízet či nastiňovat nová řešení.

Zájem o veřejný prostor roste
V průběhu posledních let zájem 

občanů o veřejný prostor stále více 
roste a s ním rostou také jejich očeká-
vání a nároky na jeho kvalitu. Tu 
chce Landscape festival diskutovat 
nejen v intencích jeho běžné kultiva-
ce, ale vzhledem k novým výzvám, 
také skrze nevyhnutelná adaptační 
opatření na klimatickou změnu.

Festival je ve svém průběhu rozdě-
len do několika samostatných sekcí, 
které reagují na konkrétní zajímavé lo-
kality naší městské části, čerpá z jejich 
potenciálu a naznačuje možnosti jak 
tyto veřejné prostory nově uchopit.

Vrch Vítkov
Tato významná a ojedinělá krajin-

ná dominanta v srdci Prahy, nachá-
zející se na rozhraní tří městských 
částí je místem, které čeká na strate-
gickou integraci do veřejného života 
obyvatel i návštěvníků Prahy. V roce 
2018 realizoval festival na Vítkově 

nejen bohatý kulturní program a ce-
lou řadu uměleckých intervencí, ale 
také vyhlídky, nový mobiliář nebo 
tolik chybějící služby a zázemí jako 
jsou kavárna nebo toalety.
 
High Line Žižkov

Cyklostezka vedoucí pod vrchem 
Vítkov na původním tělese jednoko-
lejné Vítkovské železniční trati z kon-
ce 19. století s rekonstruovaným mos-
tem a tunelem vedoucím skrz patu 
vrchu Vítkov je opravdovým uniká-
tem. Automaticky se zde nabízí ana-
logie s dnes již legendární konverzí 
newyorské nadzemní dráhy v park 
High Line. Jeho krajinářským kvali-
tám, užitnosti a hravosti se však roz-
hodně neblíží. O to sofi stikovanější 
a delikátnější přístup si zasluhuje.

Okolí divadla Ponec
Na potenciál této lokality upo-

zornil festival v roce 2018 instalací 
s názvem High Line Žižkov. Inter-
vence má podobu dřevěného scho-
diště u divadla Ponec. To elegantně 
propojilo do té doby velmi obtížně 
dostupná území a je dnes samozřej-
mou trasou pro celou řadu obyvatel. 
Podoba a program širšího okolí to-
hoto místa má však stále velké rezer-
vy, které čekají na své uchopení.

Vrch svatého Kříže
Krajinný relikt a park s unikátní-

mi výhledy, protiatomovým krytem 
a hospodou, která je jedním z tradič-
ních společenských center Žižkova, 
také stále vyhlíží revitalizaci a kom-

plexnější přístup než je dosavadní 
dekorování dětskými hřišti.

Ohrada
Komplikovaná lokalita s mnoha 

výzvami a problémy nejen urbanis-
tického rázu. Jedním z nich je potla-
čený nástup na temeno vrchu Vítkov 
a hlavní komunikační osu k památ-
níku. Výrazné nezastavěné území 
mezi parkem a křižovatkou by moh-
lo být v budoucnu nejen bránou 
na jeden ze symbolů české státnosti, 
ale také příležitostí k rehabilitaci šir-
ší oblasti tohoto dopravního uzlu.

Židovské pece
Druhý největší park městské části 

byl založen až koncem šedesátých 
let minulého století. Vzhledem k roz-
sahu plánovaného developmentu 
v této oblasti je jakýmsi rekreačním 
rezervoárem pro nově se rozvíjející 
část města a bude tak čelit mnoha 
novým výzvám.

Pražačka
Oblast s širokým rekreačním vyži-

tím zahrnujícím parky, sportovní 
hřiště, koupaliště, kemp a navazující 
zahrádkářskou kolonii je nejen vý-

znamným celkem v systému zeleně 
městské části, ale také periferním 
centrem dění se specifi ckým geniem 
loci.  -red-

V Atriu s malířem Daliborem Davidem: 
„Uvidíme…“
Léto v galerii Atria na Žižkově bude patřit výraznému koloristovi současné české malby Daliboru 

Davidovi, který zde představí svá nejnovější díla. Výstava nese název „Uvidíme…“. Vernisáž se 

uskuteční ve čtvrtek 25. 7. v 18.00 hodin, výstava potrvá do 1. 9. 2019.

Pokud jste se už někdy setka-
li s obrazy Dalibora Davida, 
musí vám být zcela zřejmé, 
že to, co návštěvníci v létě 

v Atriu uvidí, slibuje silný vizuální 
zážitek. Na první pohled vás ohromí 
svobodně pojatá barevnost, která 
vždy dokonale souzní s námětem 
konkrétního díla. Pro tohoto umělce 
jsou barvy základním výrazovým 

prostředkem, kterým lze vyjádřit 
v podstatě cokoliv, jakýkoliv pocit, 
emoci, a to do nejjemnějších nuancí.   

To, co malíř zhmotňuje na svých 
plátnech, jsou naprosto běžné oby-
čejné předměty, jako je vana, kytka 

v květináči, oblečení či všední život-
ní situace. Třeba práce na počítači, 
jízda na kole, odpočinek v parku, 
zážitek z deště, který mění teplotu 
a světlo apod. V Davidově podání 
však všední náměty (zůstávající tak 
trochu nekonkrétní), umocněné vý-
raznou barevností, dokážou natolik 
upoutat smysly, že je vnímáme tro-
chu posunutě, jinak. Víc si jich vší-
máme, analyzujeme je a jsou nám 
náhle něčím bližší. Motivují nás 
k hledání a umí rozehrát příběhy 
na mnoha úrovních, a to i ve světě 
zdánlivých banalit. 

Kurátor výstavy Petr Vaňous říká: 
„Své náměty, jimiž bývají zpravidla jed-

noduché předměty denní potřeby, redu-

kuje autor na nepodstatnější vztah, který 

bychom mohli defi novat jako ‚fi gura 

a místo‘. Tato zdánlivá banalita, se kte-

rou je digitální fotoaparát okamžitě ho-

tov, otevírá pro malíře naopak nedozír-

né pole možností, jak a proč problém 

řešit.“

Dalibor David (nar. 1972) pochá-
zí z Valašského Meziříčí, je absol-
ventem AVU v Praze (Ateliér Mal-

ba I, škola prof. Jiřího Sopka). Má 
za sebou mnoho samostatných a ko-
lektivních výstav. Během letní výsta-
vy v Atriu budete mít možnost vidět 
jeho nejnovější obrazy z námětové-
ho okruhu aktuální fi gurace a věc-
nosti, v jejichž proměnách hraje nej-
důležitější roli barva a světlo. 

-red-

Hlavní náplň a cíle festivalu 
•  zvýšit povědomí odborné i laické 

veřejnosti o smyslu a rozsahu obo-

ru krajinářské architektury

•  adaptace na klimatickou změnu 

v hlavním městě

•  získat pozornost veřejnosti a pro-

budit její zájem o kultivaci veřejného 

prostoru

•  prezentovat Prahu 3 jako zelenou 

a udržitelnou městskou část

•  zasáhnout formou architektonic-

kých intervencí a uměleckých insta-

lací do městského prostoru i života  

Žižkova

•  realizovat v rámci festivalu také kra-

jinářské projekty trvalejšího rázu

•  prezentovat formou výstav vzorové 

inspirativní příklady české i zahra-

niční krajinářské architektury

•  prosadit určité lokality jako téma 

ateliérových prací studentů odbor-

ných vysokých škol

•  v rámci realizace projektu propojit 

všechny stupně školství

•  propojení různých kulturních aktivit 

- divadlo, tanec, hudba, architektu-

ra, výtvarné umění

•  zapojení velkého množství institucí 

a spolků zabývajících se podobný-

mi aktivitami

•  dialog mezi občanskou společností 

a politickou reprezentací

•  hledat možnosti rekultivace někte-

rých lokalit, které v současnosti 

nejsou atraktivní, ale mají vysoký 

potenciál

Představení projektu 
•  místo: Městská část Praha 3

•  čas: 4 měsíce /červen-září/

•  pořádá: Galerie Jaroslava Fragne-

ra, Architectura z.s.

•  garanti projektu: Petr Kratochvíl, 

Zdeněk Sendler, Martina Forejtová, 

Jana Pyšková

Dalibor David, Přízemí, 2019, olej na plátně, 125 x 150 cm

Dalibor David, Rostlinky, 2017, olej na plátně, 

135 x 105 cm

Žokej, 2018, olej na plátně, 45 x 35 cm
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Mladí Žižkováci 
zažili Floru jinak
Na  akci s  názvem „Zažij Floru ji-
nak“, která se konala v pondělí 10. 6. 
od 15 hodin v prostorách za OC Flo-
ra v Praze 3, se sešly desítky dětí 
a mladých lidí. Připravil ji program 
Streetwork Beztíže - Žižkov, jedna 
ze služeb Beztíže, specializované-
ho oddělení DDM Praha 3 - Ulita, 
ve spolupráci s vedením obchodní-
ho centra. 

Pro účastníky byl připraven graffi  ti 
a parkourový workshop s lektory, kte-
ří účastníkům vše vysvětlili a doprová-
zeli je při aktivitách, hudební dopro-
vod a stánek s informacemi o službách 
Beztíže, které jsou poskytovány dě-
tem a mládeži na území nejen Prahy 3, 
ale také Prahy 2 a Prahy 10.

„Naši terénní pracovníci dlouhodobě 

sledují dění v takzvané ‚uličce‘, která se 

nachází mezi obchodním centrem a Olšan-

skými hřbitovy,“ říká Tomáš Klumpar, 
vedoucí Beztíže. Složení part, které se 
tu každodenně setkávají, se mění v zá-
vislosti na různých okolnostech, jako 
je například roční období, počasí či ži-
votní etapa jednotlivců. Ulička nabízí 
skrytý prostor vedle obchodního cent-
ra, které mladistvým nabízí teplo, su-
cho, zábavu a stravování. Díky dobré 
dostupnosti se sem mladí sjíždějí 
z různých koutů Prahy. 

„Mezi jednotlivými partami čas 

od času dochází jak ke slovním, tak i fy-

zickým střetům. Výjimečné nejsou ani 

krádeže přímo v obchodním centru,“ 
upozorňuje Viktorie Paloušová, která 
dění okolo obchodních center zkou-
má v rámci působení na Katedře 
socio logie Univerzity Karlovy. 

Terénní pracovnice služby Street-
work Beztíže – Žižkov byly přizvány 
do pracovní skupiny spolu s dalšími 
organizacemi z celé ČR, které se zabý-
vají prací s mládeží v obchodních cen-
trech. Setkání iniciovala vedoucí pro-
bační a mediační služby z Olomouce. 
Mělo za cíl sdílet dobrou praxi a efek-
tivně pracovat s tímto fenoménem 
dnešní doby. „Mladí lidé nemají často 

kde trávit volný čas, proto jsou obchodní 

centra přirozeným místem jejich setkává-

ní. My na to reagujeme nejen systematic-

kou terénní prací, ale právě i nabídkou 

smysluplných volnočasových aktivit včetně 

možností naučit se nové dovednosti,“ vy-
světluje Nikola Valdová, garantka 
Streetwork Beztíže - Žižkov. 

Beztíže se zabývá prací s dětmi 
a mládeží vyrůstajícími v rizikovém 
prostředí. Snaží se jim nabízet mož-
nosti, jak se vyhnout rizikům spoje-

ným s životem „dětí ulice“, vyniknout 
a dosáhnout uznání.

„Naši terénní pracovníci kontaktují 

děti a mládež v OC Flora a okolí minimál-

ně třikrát týdně,“ informuje Tomáš 
Klumpar a pokračuje: „Díky pravidelné 

intervenci terénního programu se již vyře-

šila řada incidentů. Například minulý rok 

zde došlo k napadení mladíka s použitím 

teleskopického obušku, byla při tom zraně-

na nakupující seniorka. Kolegové se do-

pátrali hlavních zúčastněných a přesvěd-

čili je, aby se sami přihlásili na policii.“

Pracovníci Beztíže na eskalaci pro-
blémů souvisejících s mládeží přitaho-
vanou prostředím nákupních center 
opakovaně upozorňovali prostřed-
nictvím médií. Vedení OC Flora jim 
nabídlo pomoc, fi nančně přispělo 
i na uspořádání pondělní akce. 

„Oceňujeme, že vedení centra nezaví-

rá před mladými lidmi oči a dává prostor 

pro jejich smysluplnou seberealizaci.  Vě-

říme, že spolupráce se bude dále rozvíjet,“ 

dodává Tomáš Klumpar. „Je to v zá-

jmu nás všech,“ uzavírá. 
-red-

U stadionu roste bytový dům
Nové domy u Viktorky budou stát 
za dva roky. Developerská společnost 
CTR Group zahájila výstavbu Viktoria 
Center – polyfunkčního domu na rohu 
ulic Seifertova a Krásova.    

V těsném sousedství fotba-
lového stadionu FK Vik-
toria Žižkov vyrůstá dům 
s 199 byty a vnitroblokem. 

Součástí je 3 800 metrů čtverečních 
komerčních ploch v přízemí domu. 
Stavba zahrnuje také dostatečný po-

čet vnitřních parkovacích stání ur-
čených nejen pro rezidenty, ale také 
pro návštěvy a zákazníky obchodů. 
„Výstavba projektu probíhá v souladu 

s vydaným pravomocným stavebním 

povolením a předpokládané dokončení 

stavby je plánováno v průběhu první-

ho pololetí roku 2021,“ sdělil zástupce 
developera Milan Jankovský a do-
dal: „V průběhu výstavby se samozřej-

mě budeme snažit o minimalizaci do-

padů stavební činnosti na okolí, včetně 

úklidu komunikací.“ Informace o pro-
jektu jsou k dispozici na webových 
stránkách developera, kde společ-
nost pravidelně zveřejňuje fotogra-
fi e z postupující výstavby.  

Velkým zásahem do srdcí žižkov-
ských fotbalových fanoušků byl mo-
ment na začátku června, kdy stav-
bě musel ustoupit historický vstup 
na stadion. V souvislosti s výstav-

bou byla odstraněna původní hlav-
ní brána, pokladny nebo zeď s daty 
získaných klubových trofejí. Zatím-
co stadion patří městské části, část 
sousedních pozemků včetně přístu-
pové cesty v minulosti odkoupil prá-
vě developer. Nyní proto došlo k ne-
příjemné situaci, kdy cesta na obecní 
stadion vede přes soukromý po-
zemek. Viktorce, která se nakonec 
po konci sezony udržela ve druhé 
lize, hrozilo, že nesplní licenční pod-
mínky pro pořádání profesionální li-
gové soutěže, které vyžadují přístu-
pové cesty pro záchrannou službu, 

policii a hasiče. Městské části se na-
konec povedlo vyjednat věcné bře-
meno a přístupová cesta ke stadionu 
Viktorky Žižkov vede přes pozemky 
patřící developerovi. Podle dohody 
s městskou částí si cestu bude mít 
možnost obec odkoupit po dokon-
čení stavby. Otazník visí také nad 
východní tribunou, která končí metr 
a půl od hranice nové stavby. Pokud 
by Praha 3 nechala provizorní kon-
strukci tribuny rozmontovat, nebu-
de zajištěna dostatečná kapacita sta-
dionu. 

Katka Maršálová

Vizualizace CTR group a. s.

Z Kliniky mají být kanceláře, ordinace 
lékařů i prostor pro děti z Ulity

Správa železniční dopravní cesty 

(SŽDC) vypsala tendr na rekonstrukci 

budovy v Jeseniově ulici. Tam do led-

na, kdy byla budova vyklizena exe-

kutorem, sídlilo Autonomní sociální 

centrum Klinika. Přestavba budovy 

za přibližně 45 milionů korun by měla 

být hotová do  konce příštího roku. 

Správa železnic chce objekt využít 

jednak jako kanceláře pro své zaměst-

nance, jednak zde vzniknou prostory 

veřejné vybavenosti, jak SŽDC ukládá 

územní plán. V přízemí budou umístě-

ny ordinace lékařů a rovněž zde budou 

prostory, které bude využívat Dům dětí 

a mládeže Ulita, který bude mít k dis-

pozici zhruba polovinu přízemí. Budou 

zde především dílny s technickým za-

měřením jako modeláři, či elektrodílna. 

Plánuje se i  dílna pro veřejnost, kam 

budou moci přijít rodiče s dětmi. Bu-

dova projde kompletní rekonstrukcí. 

Kdy stavba přesně začne, bude zále-

žet na výsledku výběrového řízení. Sa-

motná stavba by měla trvat 12 měsí-

ců a  dokončena by podle podmínek 

soutěže měla být nejpozději do konce 

roku 2020. V uplynulých dnech SŽDC 

podalo na stavební úřad dokumentaci 

ke stavebnímu povolení.  -red-

Vizualizace SŽDC

Vizualizace CTR Group

Foto facebook Viktoria Žižkov Fans
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 společenská rubrika

Z redakční pošty
Olšanský rybník

Vzpomínat na Olšanský rybník je vzpomínání na rybník, 
který nikdy nebyl. Pamětníci ale budou rozhořčeně namítat, 
že tam, kde dnes jsou tenisové kurty, byl rybník. Mají, ale 
i nemají pravdu, neboť vodní plocha, která se tam nacháze-
la, měla úřední název retenční nádrž. To ale Žižkovákům 
žádný úředník nesdělil, takže pro ně to byl docela normální 
rybník. Pro dospělé Olšaňák, pro kluky rybajz, a  tak taky 
na něj budeme vzpomínat. Jako rybník byl na Žižkově jedi-
ný, ale aby se stal jeho chloubou, anebo dokonce pýchou, 
na to nedosáhl. Byl smrdutý, bahnitý a jeho hladina se na-
cházela asi tři metry pod úrovní nejbližší cesty. Byl to tedy 
takový utopenec, asi jako jsou buřty s cibulí v lahvi od oku-
rek ve vesnické hospodě. Důstojnost mu ale dodávaly dva 
kanály. Oba byly proti strmé severní straně, která byla celá 
prorostlá keři, a tím prakticky nepřístupná. Kanál poblíž Mi-
líčova domu měl kruhový průřez s přepadem, byla v něm 
stále voda, udržoval hladinu rybníka na  požadované výši 
a uzavřen byl kovovou mříží se zámkem, a tím se stal pro 
kluky naprosto nedostupným. Ten druhý jeho nedostatky 
zcela vynahradil. Nacházel se ve  snadno dostupném zá-
koutí, jeho ústí bylo nad hladinou rybníka a dalo se do něj 
snadno vlézt.

Při deštích se z něj valila zpěněná hnědá voda, která než 
zhnědla, tak stačila obnovit lesk mramorových náhrobků, 
dodat svěžest hřbitovní zeleni a spláchnout drobné nečisto-
ty, včetně krys, které nestačily kanál včas opustit. Po skon-
čení nebeské očisty splnil své poslání i rybník. Hladina měla 
opět stanovenou výšku, ale po několika dnech se na hladi-
ně začaly objevovat, jakési koule nebo bubliny. To byla vý-
zva pro kluky. Hned běželi mezi tramvajové koleje a začali 
tam vyhledávat vhodné kameny. Zpátky jich nesli, kolik 
unesli, a teď pro ně nastaly ty nejkrásnější chvilky. Začali se 
trefovat do nafouklých břich olysalých krys. Někdy se i tre-
fi li a odměnou jim bylo sotva slyšitelné prasknutí.

Vlastní kanál byl zhotoven z  hladkých červených cihel, 
které byly mimořádně pečlivě vyspárovány. Jeho šířka byla 
asi metr dvacet a výška kolem metru. Strop byl mírně kle-
nutý a dno prohnuté, takže to byly dvě klenby proti sobě. 
Pokud nepršelo, tak jeho vnitřek prozkoumávaly party kluků 
a  jiní zase lovili mšice pro své akvarijní rybičky. Našel se 
i odvážlivec, který si z ohoblovaných prken zhotovil maňás-
ka a na rybníku ho chtěl vyzkoušet. Netěsnými spárami ale 
do něj začala téct voda, takže ani nenasedl.

Počáteční obdiv přihlížejících se změnil v  provokativní 
pochechtávání. Vzhledem k tomu, že přepad udržoval hla-
dinu ve stále stejné výši, tak se časem na jižním břehu, těs-
ně u hladiny, vyšlapala úzká cestička. Z  té se vypouštěly 
modely plachetnic, ale rybník pro tuto činnost nebyl vhod-
ný, neboť jak byl níž než okolní terén, tak vítr se jen těžko 
dostával až k hladině a loďky neplavaly sem a tam, jak si to 
majitelé představovali.

Kluky nenechal v klidu ani břeh porostlý keři, ale opravdu 
bylo na rybníku živo, až když začalo pořádně mrznout. To byl 
rybník po  několik měsíců zimním stadionem pro žižkovské 
děti. Poblíž Milíčova domu byla ledová plocha vyhrazena ho-
kejistům a na druhé polovině bruslili dospělí i děti. Ve váleč-
ných letech se ve školách vyučovalo na směny a to umožňo-
valo i dopolední bruslení. K rybníku patřila i dřevěná bouda 
se schody, které vedly až k ledové ploše. V boudě bylo mož-
né se přezout, odpočinout si a napít se teplé obarvené vody, 
které se říkalo čaj. Tento zdroj další energie se podával v hr-
níčkách často bez ouška a  v  různě velikých sklenicích. 
Do boudy nebyl zaveden vodovod a dnešní hygienici by nej-
spíš s obdivem anebo s hrůzou zírali na to, kolik se v jednom 
škopku v jedné vodě dá umýt hrnečků a sklenic. Válkou ale 
zocelené děti všechno přežily a  následně i  dlouhou cestu 
ke světlým zítřkům. Dnes na místě, kde byl rybník, jako po-
mník stojí velká nafukovací hala, která zastřešuje tenisové 

kurty.

Josef Baloun

Koněvova, Praha 3

Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 30. 5. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zastupitelka Marcela Novotná

Na vítání občánků dne 6. 6. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zastupitelka Lucie Vítkovská

Na vítání občánků dne 13. 6. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal místostarosta Štěpán Štrébl

TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA - PÓL RŮSTU ČR / PROVOZOVATEL R-MOSTY, Z.S.

 
& v září se na Vás opět těšíme na rozmanitém programu pro veřejnost  

PŘEDNÁŠKY, OSVĚTA, PREVENCE, BESEDY S OSOBNOSTMI, WORKSHOPY, VÝSTAVY A DALŠÍ AKTIVITY 
Máte tip na besedu či aktivitu, kterou byste u nás rádi nalezli, hledáte místo pro svépomocnou

skupinu a rádi byste si prostor bezplatně pronajali? Neváhejte nás kontaktovat! 

WWW.HUSITSKA.EU / SUTEREN@R-MOSTY.CZ

 FILMOVÉ ÚTERKY / podrobný program na www.husitska.eu/filmy 
 PEDIG / PLETENÍ Z PROUTÍ / KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.45 
 KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM 

    prázdninový harmonogram:  www. husitska.eu/pravidelny-program
 RELAXACE PRO ŽENY / 10. & 24. 7. & 7. 8. 2019 / 18.00 - 20.00 
 SWAP / 25. 8. 2019 / 10.00 - 14.00 / další pravidelné swapy od září

KCH - SUTERÉN / HUSITSKÁ 114/74 / PRAHA 3 - ŽIŽKOV 
PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO VEŘEJNOST / VSTUP VOLNÝ
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rozhovor

Klub přátel Žižkova zachycuje po pět 
dekád život na starém Žižkově 
Padesátileté výročí své existence oslavil letos v březnu Klub přátel Žižkova, jehož posláním je 
zachytit vzpomínky pamětníků na starý Žižkov. Rozhovoru se zúčastnili kmenoví členové Jan 
Schütz, Petr Kallista, Bronislava Svejkovská. Na závěr společného povídání dorazil také Miroslav 
Čvančara, zapsaný v naší Knize cti.  

Po dlouhé době se budete stěhovat 
ze současných prostor u  Komen-
ského náměstí blíž k  Vinohradům. 
Jak budou vypadat nové prostory 
Klubu přátel Žižkova?
Kallista: Nemohli jsme spoléhat 
na to, že nám jednou přijde papír 
k vystěhování do dvou měsíců, proto 
jsme začali shánět nový nebytový 
prostor. Vypadá to, že se přestěhuje-
me na adresu do Ondříčkovy ulice. 
Řada lidí bude mít jednodušší spoje-
ní. Prostory budou komornější, po-
sluchači i přednášející si ale určitě 
zvyknou. Zprvu jsem usiloval o to, 
abychom mohli zůstat na naší staré 
adrese nadále, ale neočekávám, že 
bychom si na nové prostory nezvykli. 
Tímto chci poděkovat i současnému 
vedení radnice, které bylo nesmírně 
vstřícné, aby náš problém vyřešilo. 
Jak sami říkají: hlavně k naší spokoje-
nosti. Ale ono to není jen k naší spo-
kojenosti, ale ku prospěchu městské 
části Praha 3. Svoji činnost nevyko-
náváme, jen abychom měli nějakou 
zábavu v důchodu. Vždyť bychom 
mohli být teď někde na pivu, v bio-
grafu, v divadle, ale my raději jdeme 
do našeho klubu, který se stará o his-
torii naší městské části. 

Letos váš spolek oslavil kulatých 
50 let své existence. Vzpomenete 
si na jeho začátky?
Schütz: Nejenom že máme výročí 
působení naší činnosti na Praze 3, 
ale i naší tiskoviny Žižkovské listy! 
První číslo vyšlo v prosinci 1998, čili 
vychází již přes dvacet let. Je to ale 
úplně jiný zpravodaj, který chodil li-
dem do poštovní schránky.
Kallista: Když vyšlo první číslo zmi-
ňovaných „druhých“ Žižkovských lis-
tů, bylo nám jen oznámeno, že název 
mají již zaregistrovaný, přitom ten náš 
byl zde dřív! Ani se s námi o tom neba-
vili. My jsme jim na to řekli, že svoje 
Žižkovské listy kvůli nim měnit nebu-
deme. Nechci rozebírat, čí to byla ak-
tivita, naštěstí jsme to ale přežili.
Schütz: Spolek byl založen roku 
1970, předtím fungoval při OKD 
Praha 3 jako vlastivědný kroužek. 
10. března roku 1970 byla svolána 
ustavující schůze, kde byl zvolen vý-
bor a dáno jméno spolku Klub přá-
tel Žižkova. Jeho poslání se za ta léta 
nezměnilo: zachytit vzpomínky žiž-
kovských rodáků a pamětníků a za-
chytit život na starém Žižkově. 

Můžete představit váš interní časo-
pis Žižkovské listy? Čtenář by si ho 
mohl snadno splést s periodikem 
podobného názvu, které vydává vy-
davatelství Viktoria Newspaper a.s., 
nicméně vaše listy jsou tu již od 
roku 1998...

Kallista: První číslo vyšlo ještě pod 
názvem Zpravodaj, byly to jen se-
pnuté listy A4 z rozmnožovacího 
stroje. Ale tehdejší články mají roz-
hodně svoji historickou hodnotu. 
Čísla jako Stručná historie Žižkova 
nebo Počátky Města Žižkov jsou ve-
lice zajímavá, můžu i doporučit 
např. Strom v Seifertově ulici, 
v němž se dočtete o Žižkováku Jose-
fu Veselém, který po návratu z vál-
ky a legií založil roku 1925 obchod 
s cukrovinkami, v němž prodával až 
do roku 1949. Témat máme spous-
tu. Časopis nyní vychází na šestnác-
ti stránkách dvakrát až třikrát 
do roka.
Schütz: Naše články vycházely 
i v Radničních novinách. Bylo by 
dobré, kdybychom mohli opět na-
vázat na naši dřívější spolupráci, 
nemyslím jen naklepat nějaký člá-
nek. Máme mnoho příběhů o Žiž-
kovácích a zaniklých místech, 
o nichž by se stálo s ostatními podě-
lit. Třeba o hrdinství Aloise Stud-
ničky, o biografu pod širým nebem, 
který shořel, olšanském zámečku 
rytíře Josefa Jana z Neuberka, jenž 

stával na Vrchu sv. Kříže, ale byl 
po roce 1918 zbourán. Jdeme ale 
i víc do hloubky. Paní doktorka Svej-
kovská pátrala např. po primátorovi 
Starého Města pražského Jiřím Janu 
z Riesenberka.
Svejkovská: Hezká historka je 
o panu Kerblovi. Bydlel na rohu 
Havlíčkova náměstí, kde všechno 
pozoroval a popisoval. Sepsal svoje 
vzpomínky na Žižkov, kdy ještě uli-
ce Prokopova nebyla prokopaná, 
stával ještě mlýn Bezovka s průtoč-
ným rybníkem, kam lidé chodili 
za hradby města na výlety. Mlýn fun-
goval jako restaurace a konaly se zde 
plesy a lidové zábavy. Byl odstraněn 
v roce 1936. Stál pod zmiňovaným 
zámečkem.    
Schütz: Bezovka vlastně nebyla 
do 70. let minulého století zastavě-
na, až poté se vystavěly paneláky.

Pamatujete si na  asanaci starého 
Žižkova?
Schütz: Moje přesvědčení nekore-
sponduje s obecním míněním, které 
říká, že to byl kulturní barbarismus. 
Kdyby domy zůstaly stát, myslím, že 
by to byl problém, protože byly 
opravdu v dezolátním stavu. Na asa-
naci je nejhorší, že Žižkov kvůli ní 
přišel o svoje původní obyvatele 
a kolorit. Žižkov totiž nežil jen hos-
podami, jako je tomu dnes. Obyva-
telé domů měli svůj vlastní způsob 
života. Byla to jedna velká rodina.
Kallista: Na druhou stranu již dáv-
no neplatí, že je Žižkov zanedbaná 
čtvrť. Spousta ulic se radikálně změ-

nila. Málokdy narazíte na barák, 
kde jsou zatlučená okna, je obklope-
ný lešením, vchod do obchodu zdo-
bí zatažená zrezivělá roleta. Tak vy-
padal v 60., 70., 80., a ještě i v 90. 
letech. To už se ale začaly fasády 
opravovat, vznikaly kavárničky… 
Naše čtvrť na tom vůbec není špat-
ně. Ulice se neustále mění k lepší-
mu.

Je stále co objevovat v historii Žiž-
kova?
Kallista: Občas mě trápí myšlenka, 
jestli jsme po 50 letech existence 
schopni říct něco nového. Spolek se 
nezabývá jen historií, snažíme se ji 
uchovat pro příští generace. Žijeme 
z nashromážděných fotografi í, 
podle nichž se pokoušíme Žižkov 
systematicky mapovat. Zachycujeme 
stav domů a ulic. Jednou nastane si-
tuace, že v naší práci pak budou po-
kračovat jiní a rozvíjet ji po svém. 
Máme také zpracovaný Průvodce 
Žižkovem, o němž doufám, že jed-
nou vyleze na povrch. 
Svejkovská: Bohužel si ale uvědo-
mujeme smutnou skutečnost, že 
ve spolku nás čím dál víc ubývá. 
Z původně dvou set členské základ-
ny nás zbylo jen dvacet pět.  
Kallista: Naším členem se může stát 
kdokoli. Roční poplatek činí pou-
hých 125 Kč a může se zapojit 
do naší činnosti, zúčastnit se před-
nášek, které jsou velice pestré na 
různá témata, od historie až po me-
zilidské vztahy. 

Text a foto: Martin Hošna

Klub přátel Žižkova je 
společenství lidí, nejen těch, 
kteří se na Žižkově narodili, 
bydlí či bydleli zde, ale zajímají 
se o historii této části Prahy. 
Historie Klubu sahá do konce 
šedesátých let. Koncem roku 
1969 se v salonku hotelu Tichý 
sešlo asi 60 obyvatel Žižkova 
na besedě s pamětníky dob 
dávno minulých. Na tomto 
večeru padnul návrh založit 
spolek, který se bude zabývat 
historií Žižkova. 10. března roku 
1970 se konala první, 
zakládající schůze Klubu přátel 
Žižkova, který si dal za úkol 
pořádat přednášky a vycházky 
a také, od dubna 1970, vydávat 
časopis Zpravodaj KPŽ. 
Původní Zpravodaj KPŽ byl 
v roce 1998 přejmenován 
na Žižkovské listy. Klub přátel 
Žižkova je v současné době 
místní kulturně - společenskou 
aktivitou, zabývající se historií 
Prahy 3. Je podporovaný 
městskou částí jak 
poskytnutými nebytovými 
prostorami, tak i fi nanční 
podporou provozu a činnosti 
spolku prostřednictvím grantů. 
Prostory klubu se nacházejí 
zatím v ulici Blahoslavově 
2/227, v blízké budoucnosti by 
se měl přestěhovat 
do Ondříčkovy ulice. Více na 
zizkov-kpz.webnode.cz.

Zleva: Petr Kallista, Miroslav Čvančara, Jan Schütz a Bronislava Svejkovská

     Žižkov byla 
jedna velká 
rodina. Mění 
se pořád 
k lepšímu

”
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názory zastupitelů

Otevíráme Prahu 3 a její 
orgány občanům

Co kdybychom konečně 
opravili Jiřák?

Pavel Musil / Piráti

Jiří Ptáček / TOP 09/STAN

Boj proti světelnému smogu 
v 21. století

Porazili jsme kmotry, na 
Žižkově budeme mít nový park

Jan Novotný / Koalice pro Prahu 3

Tomáš Mikeska / TOP 09/STAN

Pronájmy politickým stranám 
pouze tržně!

Centrum nového Žižkova podle 
Central Group a Evy Jiřičné

Jana Belecová / Piráti

Ondřej Rut / Zelení

V poslední době se rozhořela de-

bata, zda a za  jakých podmínek 

má městská část pronajímat své 

nebytové prostory politickým 

stranám. Někteří politici spekulují 

o tom, jestli politické strany nepa-

tří mezi neziskové organizace 

a nemají nárok na výraznou slevu 

na nájemném. Podle mého názo-

ru rozhodně nelze politické stra-

ny dávat dohromady s  nezisko-

vými organizacemi. Strany se 

účastní voleb a  v případě úspě-

chu pobírají státní příspěvek. Ar-

gument, že jsou politické strany neziskové, je zkrátka lichý. 

Obecní nebytové prostory v Praze 3 nyní obývají hned tři politic-

ké strany: KSČM (od r. 1991), ČSSD (od r. 2002) a ODS (od r. 2008). 

Výše nájemného byla více než zarážející. Paušální cena pro politické 

strany činí 25 Kč/m2/měsíc a byla nastavena radou MČ v roce 2004 

za  koalice ODS+ČSSD. Současní radní proto 19. června 2019 

schválili zvýšení na tržní úroveň a Praha 3 tak nadále nebude posky-

tovat výrazné úlevy v podobě nízkého nájemného, které během let 

dosáhly řádu milionů.

Například žižkovská ODS od roku 2008 za kanceláře o rozměru 

157 m2 v poliklinice Olšanská platí necelé 4000 Kč/měsíc, což je 

cca 7x méně než lékaři, kteří poskytují své služby v přilehlých ordi-

nacích. A to je i jejich nájemné regulováno.

Nově tedy budou mít politické strany možnost účastnit se výbě-

rového řízení a  vysoutěžit si cenu stejně jako kdokoli jiný. Cena 

bude tržní a podmínky rovné pro všechny. Osobně bych raději vidě-

la ve zdravotnických zařízeních další lékaře, hlavně pediatry, kterých 

je na Praze 3 nedostatek, než kanceláře politických stran. Držíme 

kurz! 

Central Group představil v červ-

nu výsledky architektonické sou-

těže na budovy, které mají nahra-

dit telekomunikační věž CETIN 

na Olšanské ulici. Eva Jiřičná, ví-

tězka soutěže, navrhla při Želiv-

ského ulici postavit 3 kruhové 

věže dosahující výšky sto metrů. 

Central Group se do projektu vrhl 

se sebevědomím hodným veli-

kosti realitního obra. Soutěž vy-

hlásil v době, kdy na pozemcích 

podle platného územního plánu 

není možné stavět byty a město 

dosud neurčilo kapacity území. Koefi cienty zastavěnosti v územním 

plánu totiž stanovují investorům limity pro rozsah bytových ploch. 

Central Group přesto v zadání soutěže již dopředu požadoval, aby 

návrhy měly alespoň 106 tisíc m2 ploch bytů. Nevím, co bude s ná-

vrhem Evy Jiřičné, když město rozhodne, že kapacity pro výstavbu 

mají být třeba poloviční. Tady se hraje vabank. Odvahu k  tomuto 

postupu dodala Central Group bývalá starostka Hujová, když v roce 

2018 uzavřela za MČ s developerem nevýhodnou smlouvu o spolu-

práci. Praha 3 se zavázala nezdržovat přípravu výstavby a Central 

Group má za to postavit a na MČ převést třítřídní mateřskou školku. 

Že je takový závazek neúměrný velikosti projektu, je zřejmé. Bydlet 

ve věži s terasou a výhledem na Prahu a zeleň Olšanských hřbitovů, 

to je představa, která v mnohých vyvolává nadšení pro tenhle pro-

jekt. Když zůstanu při zemi a  zamyslím se, čím přispěje k  řešení 

problémů našeho města jako nedostupnost bydlení, přebujelá au-

tomobilová doprava, defi city v dopravní infrastruktuře, nízká kvalita 

veřejných prostor nebo vysoký příspěvek ke klimatickým změnám, 

myslím, že bude spíš přítěží. Vůbec přitom nezpochybňuji architek-

tonické kvality návrhu. Okolí nákladového nádraží však potřebuje-

me rozvíjet ne salámovou metodou, ale podle ucelené urbanistické 

koncepce s respektem k potřebám města. 

V  koaliční smlouvě jsme si dali 

za  cíl umožnit veřejnosti účast 

na  jednání výborů zastupitelstva 

MČ a  komisí rady MČ. Prvním 

krokem bylo zavedení zveřejňo-

vání termínů jednání a programu 

výborů a  komisí na webu měst-

ské části. Od června 2019 se pak 

odpovídajícím způsobem mění 

také jednací řády výborů a komi-

sí.

Uvědomujeme si, že účast ve-

řejnosti na  jednání poradních or-

gánů má svá pro a  proti; klady 

v tomto případě ale bezpochyby převládají. Jak lépe dosáhnout za-

pojení veřejnosti, když zastupitelstvo, kterého se mohou občané 

účastnit ze zákona, je zpravidla až posledním krokem schvalovací-

ho procesu? Zmiňme třeba návrh nového územního plánu ve věci 

Nákladového nádraží Žižkov, který nyní projednává Výbor pro 

územní rozvoj. Veřejná jednání výborů prošla zastupitelstvem 11. 

června.

Dle nových jednacích řádů, které připomínkovali zástupci zastu-

pitelských klubů, vedoucí odborů i  tajemníci výborů a  komisí, se 

bude veřejnost moci vyjadřovat tehdy, udělí-li jí předsedající slovo, 

aby nebylo jednání nadměrně rušeno. Začali jsme ale od Rady MČ 

a již v květnu byl přijat její vlastní nový jednací řád, který zajistí, aby 

se o usneseních rady občané dozvěděli co nejdříve, nebo umožňu-

je účast na jednáních rady prostřednictvím videokonference pro ty, 

kdo by se jich ze závažných důvodů nemohli účastnit. Tím jsme 

do jednacího řádu rady vnesli prvek, který je v moderních manažer-

ských orgánech běžný a potřebný.

Budete-li mít jakýkoli podnět nebo připomínku k  možnostem 

zlepšení zapojení občanů do  rozhodování veřejných záležitostí 

na Praze 3, budeme rádi. 

O  celkovou rekonstrukci ná-

městí Jiřího z Poděbrad se Pra-

ha 3 snaží od roku 2000. Dlouhé 

období odkládání zásadní pro-

měny bohužel snížilo i snahu in-

vestovat do dílčích oprav. Sou-

časné uspořádání z přelomu 70. 

a  80. let navíc vytváří řadu 

ploch, které zabírají hodnotný 

prostor, ale neplní svou funkci. 

Například točna před kostelem. 

Exkluzivní plocha, která slouží 

leda jako odkladiště automobilů 

a mobilních záchodů.

Přitom se jedná o celopražsky významný veřejný prostor a při-

rozené centrum pro širší okolí. Zdejší chrám navržený Jože Pleč-

nikem je skvost moderní architektury. Naše farmářské trhy patří 

v Praze k nejlepším. Je zde řada populárních podniků a zajímavá 

fontána, kterou chceme zachovat. Pokud se konečně dokážeme 

dohodnout, jak by mělo náměstí vypadat, lze na jeho rekonstruk-

ci získat prostředky z rozpočtu Prahy.

V  uplynulém měsíci jsme tu instalovali informační kontejner 

s  vizualizacemi možného uspořádání. S  místními jsme se bavili 

o jejich představách a preferencích. Získané podněty vyhodnocu-

jeme a po prázdninách představíme návrh dalšího postupu.

Věřím, že všichni máme stejný cíl – náměstí, kde budeme rádi 

trávit čas a které bude dávat prostor aktivitám napříč generace-

mi. Pojďme tenhle plán společně dotáhnout. Máme teď jedineč-

nou možnost na budoucí podobě „Jiřáku“ spolupracovat, využij-

me ji. 

Světelný smog je světový feno-

mén naší doby. Časy, kdy se 

daly v  noci pozorovat hvězdy, 

jsou na  mnohých místech pryč. 

To ale není to nejhorší. Téměř tře-

tina obratlovců a  2/3 bezobrat-

lých jsou noční živočichové – člo-

věkem vytvořené umělé osvětlení 

proto významně zasahuje do  je-

jich přirozeného prostředí. A pak 

tu máme samozřejmě ekonomic-

ký rozměr plýtvání energií. 

Koalice má sice tento bod 

v  programu, bohužel se mu ale 

nevěnuje. Je samozřejmě nutné, aby veřejná prostranství byla 

v noci osvětlena, především kvůli bezpečnosti, nicméně je třeba se 

zamyslet nad tím, jak a  jaké technologie k tomu využít. Například 

architektonické osvětlení veřejných budov může MČ ovlivnit vhod-

ným systémem clonění a směrování světla. U pozemních komuni-

kací se dá účinně pracovat s konstrukcí svítidel. Pokud chce tedy 

současné vedení s  tímto problémem něco udělat, musí důsledně 

dbát na pár základních pravidel: Na místech, kde to může ovlivnit, 

směřovat světlo s  co nejvyšší mírou využití tam, kde je žádoucí, 

a omezit neefektivní distribuci světla. Využívat svítidla, která nevyza-

řují světlo výlučně do horního poloprostoru a omezit zbytečný svě-

telný přesah.

Praha 3 by měla mít stanovenou jasnou vizi celkové podoby 

města a jeho dominant, jaké osvětlení chce používat a jakým způ-

sobem. Základní plán veřejného osvětlení, Plán obnovy a moderni-

zace veřejného osvětlení a standardy veřejného osvětlení tvoří sou-

bor strategických dokumentů, které by měly být vytvořeny pro 

každou obec. 

V  Radničních novinách jsem in-

formoval, že na nákladovém ná-

draží a  v  okolí je plánována vý-

stavba cca 10 000 bytů. Mnoho 

obyvatel jsem podle reakcí čte-

nářů nepotěšil. Dnes mám skvě-

lou zprávu, do majetku Prahy se 

vrátily pozemky o  výměře 1,9 

hektaru a  my politici konečně 

splníme slib: Bude tam park, 

zvažujeme i vybudování biotopu. 

Jde o území mezi ulicí Olšanskou 

a  Parukářkou. Toto místo bylo 

vždy určeno pro rekreaci, před-

stavitelé radnice na Žižkově ale v roce 2001 pozemky pronajali de-

veloperovi z Central parku na 77 let pro vybudování sportovního 

areálu, ten svůj slib nesplnil a pozemky tak Praha 3 značně nevý-

hodně vyměnila se stejným developerem za parkoviště. Následně 

se stalo místo pro rekreaci předmětem spekulací kmotrů z Prahy 3, 

kteří místo sportovního areálu chtěli postavit dalších šest 15patro-

vých věžáků. Pokud by se jim to podařilo, zhodnotili by pozemky 

22x a vydělali více jak 150 milionů. Společným úsilím nás v opozici, 

obyvatel Central parku, nového vedení Prahy 3 ustaveného v roce 

2010 a všech slušných lidí v Praze se podařilo nad kmotry zvítězit. 

Česká televize kdysi nazvala připravovanou transakci obchodem 

století. Kmotři z Prahy 3 kupní cenu nedoplatili a majitelem většiny 

území se stala banka, která pozemky dala do dražby ve které je hl. 

město získalo 18. 6. 2019 zpět. Jsem rád, že jsem s občany a ka-

marády přispěl v roce 2010 k porážce kmotrů a v roce 2019 se za-

sadil o navrácení majetku obyvatelům Prahy. Potvrdilo se mi, že se 

vyplatí bojovat s kmotry a být důsledný! Slibujeme, že nový park 

bude dřív než 10 000 bytů. 
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názory zastupitelů / ze života Prahy �

Bezpečnost naší městské části 
je pro nás stále prioritou číslo 1

Alexander Bellu / Koalice pro Prahu 3

Myslíme na naše seniory

Lucie Vítkovská / Koalice pro Prahu 3

Pozemek o výměře téměř  
7000 m2 pouze za 8 Kč měsíčně

Filip Brückner / ANO

Uprostřed Žižkova, na  adrese 

Pitterova 1, má za těchto podmí-

nek prostor Junák, svaz skautů 

a skautek ČR. 

Konkrétně se jedná o pozem-

ky pod Parukářkou s  parcelními 

čísly 1780/8, 4219, 4223/11, 

4227/9 a  4229/8, v  majetku hl. 

m. Prahy, svěřené městské části 

Prahy 3.

V roce 1998 pronajal tyto po-

zemky současný místostarosta 

a tehdejší starosta Tomáš Mikes-

ka (dnes STAN), a to za symbo-

lických 100 Kč ročně na dlouhých 30 let, tedy do roku 2028. V roce 

2014 prodloužila starostka Vladislava Hujová (za TOP 09) pronájem 

do roku 2040. Na konci tohoto května byla na Výbor pro majetek 

předložena žádost žižkovských skautů o prodloužení nájmu mini-

málně o dalších 10 let.

Z přítomných pěti členů výboru hlasovali tři, všichni nominovaní 

za  současnou koalici, pro doporučení nájem prodloužit. Nebylo 

překvapením, když mezi těmito hlasujícími byl také skaut a součas-

ný starosta Jiří Ptáček (TOP 09).

Nic proti skautům a skautkám, ba naopak. Skaut má zejména 

u nás na Žižkově bohatou tradici, vede děti a mládež k hodnotám, 

učí dovednostem a znalostem, pořádá tábory a další výborné akti-

vity. Díky tomu také dostává nejen od MČ P3 každoroční fi nanční 

podporu.

Za několik let však může být zcela odlišná společenská poptáv-

ka. Pokládám si proto otázku, zda je správné a rozumné, aby Rada 

MČ Prahy 3 svým rozhodnutím umožnila, v podstatě zdarma a bez 

možnosti výpovědi, vyblokování téměř třičtvrtě hektarového po-

zemku pouze jedné zájmové skupině až do roku 2050. Při dosa-

vadní praxi prodlužování možná ještě mnohem déle. 

Přestože se situace na  Praze 3 

oproti letům minulým podstatě 

zlepšila, stále dostávám stížnosti 

a  znepokojené reakce obyvatel 

Žižkova, co se bezpečnosti týče.

Možná to sami znáte. Ať už se 

jedná o  nepořádek, hluk nebo 

obtěžování slušných lidí, jde 

o jevy, které se takřka vždy sou-

středí kolem konkrétních míst. 

Zmíním jedno konkrétní místo 

za všechny: Seifertova ulice.

Tahle ulice poskytuje řadě 

obyvatel zábavu jak v  denních, 

tak nočních hodinách, a to je samozřejmě v pořádku. Problém je, 

když ulice dává zázemí negativním jevům. V určitých koutech se 

shromažďují hlasitá a troufalá individua, která pokud někoho přímo 

neohrožují, tak mu alespoň znepříjemňují život. Nepořádkem, žeb-

ráním nebo hlasitostí. To je zásadní problém, který se běžně děje 

za bílého dne. To je potřeba začít řešit!

Nikdy jsem nebyl proti zábavě. K životu to patří, sám se považu-

ji za liberálního člověka. Ale vše má své meze a ty jsou stanoveny 

velmi jasně: práva druhého. Pokud někteří nejsou schopni svoje 

chování ovládat a  obtěžují tak ostatním slušným lidem život, je 

na čase, aby se o klid postarala městská část.

A to navýšením počtu městských strážníků. Zasazením se o to, 

aby rezidenti všude svého strážníka znali. Potřebujeme vytvořit at-

mosféru, ve  které se slušní lidé nebudou bát oslovit policistu se 

svým problémem a ve které budou mít důvod věřit, že se jejich pro-

blém vyřeší. Jedině tak může městská část fungovat jako místo pro 

život, místo pro lidi. 

Považuji to nyní za klíčové téma. Jde také totiž o dobré jméno 

naší městské části, našich čtvrtí a ulic. Když to jde jinde, proč by to 

nešlo u nás? 

Praha 3 se může chlubit velmi 

pestrou nabídkou volnočasových 

spolků a aktivit pro seniory. Ať už 

jde o sérii procházek, výletů nebo 

sportovních aktivit. Městská část 

nenechává své seniory bez mož-

ností jak trávit svůj volný čas.

Za zmínku stojí například pro-

jekt Fresh Senior, který s podpo-

rou hlavního města Prahy již 

od  roku 2012 poskytuje aktivity 

pro zdravé a spokojené stáří. Ať 

už jde o  celoživotní vzdělávání, 

kulturní zážitky, jógu nebo dis-

kuzní semináře, je Fresh senior bezpochyby hodnotnou součástí 

komunitního zázemí hlavního města Prahy.

To ale není vše. Pokud mají senioři zájem, lze využít plavání v are-

álu na Pražačce zdarma. Stačí se telefonicky přihlásit na ÚMČ Pra-

ha 3 přes telefonní číslo 777 464 855 a po sdělení jména a data plá-

nované návštěvy má dveře otevřené každý senior z  Prahy 3. 

S  nadcházejícími vedry nelze než doporučit právě plavání, které 

osvěží v parných dnech tělo i mysl. 

S koncem léta jsou na řadě výlety. Už od 4. září bude možné se 

na čísle 222 116 409 či na e-mailu sulcova.adela@praha3.cz zdar-

ma přihlásit na jeden z několika výletů po ČR. Podívat se bude mož-

no například do Nymburka, Přerova, Kvildy, Pelhřimova či Jihlavy.

MČ Praha 3 je tu, ale i pro naše seniory při závažných případech. 

Stačí kdykoli zavolat na linku tísňové péče 222 333 570, která zajiš-

ťuje nepřetržitou komunikaci v  případě vystavení vysokému riziku 

ohrožení zdraví nebo života, v případě náhlého zhoršení jejich zdra-

votního stavu nebo schopností. Máme pro naše seniory i ombud-

smana, který umí poradit a pomoci v rámci běžných každodenních 

činností 222 116 451, ombudsmanproseniory@praha3.cz 

Slyším své potřeby, slyším své touhy 
Dvanáctého června pokračoval 
cyklus Žižkovské rozhovory s Mar-
tinem Severou večerem se vzácný-
mi hosty, hercem Pavlem Zedníč-
kem a  ředitelem Divadla Kalich 
Michalem Kocourkem.

Tím, že hosté byli dva, měl pořad 
netradiční dramaturgii, bez fi lmo-
vých „předtáček“, ale přítomní divá-
ci se určitě nenudili. Oba hosté jsou 
totiž zdatnými vypravěči a při vzpo-
mínání na své profesní začátky bavili 
obecenstvo mnoha vtipnými histor-
kami. „A Žižkov budu mít spojenej na-

vždy s natáčením fi lmu Fešák Hubert, 

kde jsme si zahráli žižkovské frajírky. Lo-

kace, kde jsme natáčeli, byly dobově au-

tentické, vytvářely úžasnou atmosféru,“ 
vzpomínal Pavel Zedníček.

Postupem času ovšem směřovaly 
otázky od Martina Severy spíše 
k současnosti a točily se kolem 

hvězdného projektu Divadla Kalich, 
který je situován k nám na Žižkov. 
Nese název Hvězdné léto pod Žiž-
kovskou věží a zahájilo 23. června.

Oba protagonisté mají totiž 
k nové pražské letní divadelní scéně  

úzký vztah – Michal Kocourek je ře-
ditelem Divadla Kalich a pro Pavla 
Zedníčka je to v současnosti domov-
ská scéna.

Potřeby a touhy Michala Kocour-
ka se tentokrát zhmotnily (založil již 
několik divadel) v unikátní projekt, 
který divákům nabídne vysoký di-
vácký komfort s ojedinělým zážit-
kem z představení pod hvězdami 
a s hvězdami na jevišti. Naprosto vý-
jimečná poloha v zeleni na rozhraní 
Žižkova a Vinohrad je obklopena 
rozlehlým parkem, který vytváří uni-
kátní foyer. 

Usazení divadla v zapuštěném 
prostoru pod věží divákům poskyt-
ne výbornou akustiku a díky výraz-
né elevaci i skvělou viditelnost. 

Naprosto unikátní je systém rych-
lého zastřešení pro případ deště. 
Díky němu bude možné operativně 
skrýt pod střechu celé hlediště o ka-

pacitě bezmála 600 míst. Výjimečný 
bude, podle ředitele Kocourka, 
i program: „Na jevišti se tu vystřídá to-

lik hereckých hvězd a uznávaných jmen, 

kolik jich v žádné jiné letní produkci ne-

napočítáte.“ 

Oba herečtí kolegové neskrývali, 
že se na Žižkov opravdu těší a bylo 
vidět, že svým nadšením diváky in-
spirovali k návštěvě tohoto nového 
kulturního stánku. 

 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Pavel Zedníček  
Herec, bavič, moderátor a dabér se 

narodil   v  Hošticích-Herolticích na 

Vyškovsku, vyrůstal ale ve  Zlíně 

a sám se označuje jako Valach. Bo-

lek Polívka  ho ve  svém Valašském 

království jmenoval ministrem všeho. 

Prvotně vystudoval Kožařskou prů-

myslovku ve Zlíně. Od roku 1969 za-

čal studovat herectví na  brněnské 

JAMU, kde se setkal, mimo jiné, též 

s Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, 

Karlem Heřmánkem a  Miroslavem 

Donutilem.

Již během studií vystupoval v Divadle 

Husa na provázku v Brně, v roce 1973 

však nastupuje do Činoherního studia 

v Ústí nad Labem. Zde hraje společně 

s Jiřím Bartoškou a s Karlem Heřmán-

kem až do  roku 1977, kdy dostávají 

nabídku na angažmá v Divadle Na zá-

bradlí v Praze, kterou všichni tři využí-

vají. V  Divadle Na  zábradlí hraje až 

do roku 1990 a jeho největšími rolemi 

zde jsou Hamlet nebo don Juan. Poté 

pomáhá  Karlu Heřmánkovi  s  rozjez-

dem jeho divadla Bez zábradlí. Zde 

však nepůsobí delší dobu a v průběhu 

času účinkuje v  dalších divadlech, 

např. Divadlo ABC nebo v Národním 

divadle. V současné době působí v di-

vadle Kalich.

Michal Kocourek 

Ředitel Divadla Kalich, producent, 

herec a  autor je odborníky řazen 

mezi nejvlivnější osobnosti české 

kulturní scény. Patřil k nejobsazova-

nějším dětským hercům (pamatovat 

si ho můžete například v roli malého 

Menšíka v komedii Což takhle dát si 

špenát). Má na svém kontě více než 

70 divadelních či fi lmových rolí. Ab-

solvoval Státní konzervatoř v Praze. 

V roce 1986 založil své první divadlo 

a po roce 1989 si vybudoval stálou 

scénu v divadélku Albatros, poté ini-

cioval vznik Divadla v  Celetné 

a v roce 1991 otevřel Divadlo v Ry-

tířské. V roce 1993 spoluzaložil kon-

certní agenturu Interkoncerts. Čtvr-

tým divadlem, jež v Praze vybudoval, 

je Divadlo Kalich, které letos slaví 20 

let. Na  této scéně vyprodukoval 

vedle úspěšných muzikálů také řadu 

činoher nebo koncertů, na nichž 

spolupracuje s  předními osobnost-

mi všech kulturních žánrů. Posled-

ním divadelním stánkem, jenž v Pra-

ze otevřel, je Divadlo Palace na   

Václavském náměstí. Svou produ-

centskou činností už před lety pře-

sáhl hranice republiky, stal se re-

spektovaným partnerem pro zahra-

niční producenty.
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Vitální park je zdravé srdce města   
Každá veřejná zeleň, tedy stromy, keře, 

trvalky a trávník, potřebují svoji 

pravidelnou údržbu. Zvláště v době 

klimatické změny má městská zeleň 

nezastupitelnou roli. 

Na veřejnou městskou ze-
leň je velmi důležité 
dbát, protože zeleň, jako 
ekosystém, poskytuje li-

dem řadu služeb. V rozlehlém a hus-
tě osídleném městském území Prahy 
jsou tyto ekosystémové služby zvláš-
tě cenné. Odborná péče o zeleň za-
hrnuje nejen její estetickou funkci, 
ale přispívá mimo jiné ke zlepšení 
kvality vzduchu, vázání oxidu uhli-
čitého a produkci kyslíku, zachytá-
vání prachu, k částečnému snížení 
hluku, k zastínění a v létě ke korekci 
teplotních výkyvů.   

Klimatická změna přináší nové 
výzvy
V posledních letech, v době probíha-
jící klimatické změny, vyvstává i mi-
mořádně důležitá funkce, jakou bez-
pochyby je  jímání dešťové vody, 
prevence eroze, poskytování stano-
višť volně žijícím živočichům a pla-
ně rostoucím rostlinám a regulace 
mikroklimatu.

Zeleň poskytuje mnohé služby, ale 
vyžaduje odbornou péči
Nejdůležitější kulturní službou pro 
lidi využívající veřejnou městskou 
zeleň je rekreace. Jednotlivé typy ze-
leně poskytují různé služby a v růz-
ném rozsahu. Ačkoli menší zelené 
plochy mají nižší schopnost posky-
tovat regulační a podpůrné služby 
než plochy větší, mohou být i tyto 
přesto velmi cenné. 

Při údržbě se uplatňují výrazné 
sezonní vlivy. Na jaře se musí vyhra-
bat, pohnojit a sekat trávníky, udr-

žovat, vysadit záhony a květinové 
mísy. Na podzim je obvykle nutné 
shrabat spadané listí a vysazovat 
nové stromy a keře. V průběhu celé-
ho roku provádět řezy stromů 
a keřů, udržovat volné průhledy 
podchozí výšky u stromů pro dopra-
vu, v blízkosti komunikací a obydlí.

Nové pohledy na travnaté plochy 
a jejich seč
Městská část Praha 3 pokračuje se 
změnou systému péče o svoje trávní-
ky, v reakci na probíhající klimatické 
změny. Z tohoto důvodu se uskuteč-
nilo 14. června terénní šetření na Vr-
chu sv. Kříže a Olšanském náměs-
tí za účelem zhodnocení stavu 
travnatých ploch, navržení vhod-
ných opatření pro stávající parkové 
a luční trávníky a vytipování ploch 
pro založení nových květnatých luk.

Šetření proběhlo za přítomnosti 
odborníků na travní porosty Marie 
Strakové a Marka Hamaty a zástup-
ců OOŽP. Výsledkem je, že na vyti-
povaných místech Parukářky a Ol-
šanském náměstí bude založen luční 
trávník.

Vhodné lokality se našly
„Za vhodné lokality pro založení nových 

květnatých luk jsou považovány zejména 

jižní osluněné svahy parku Parukářka, 

kde by po podzimní seči mělo dojít k pří-

pravě stanovišť na dosev, a to vhodnou 

luční směsí namíchanou vždy s ohledem 

na konkrétní specifi ka daného stanoviš-

tě. Vytipována byla také východní část 

Olšanského náměstí, kde pravděpodobně 

dojde k založení nového lučního trávní-

ku s přísevem letniček po jarní seči. Tato 

plocha by mohla sloužit i jako ukázkový 

projekt,“ uvedla Jana Caldrová, vedou-

cí odboru ochrany životního prostředí.

Odbor ochrany životního prostředí 
nyní zpracovává systém péče o trav-
naté plochy ve veřejné zeleni na Pra-
ze 3. Jedním z jeho bodů jsou i pra-
covní postupy, které budou 
nastaveny tak, aby nedocházelo 
k poškozování trávníků a travnatých 
ploch. Reaguje tak na současnou kli-
matickou situaci, kdy je naše metro-
pole postižena jedním z nejvyšších 
defi citů srážek v rámci celé České re-
publiky.

Na nejčastější dotazy ohledně úprav 
péče o travnaté plochy na území naší 
městské části odpovídá vedoucí od-
boru ochrany životního prostředí 
Ing. Jana Caldrová toto:

Vysoký trávník je  „líheň” pro 
klíšťata! To vám nevadí?
„Naší prioritou je nyní boj se suchem 

a hledání preventivních opatření. Cho-

vejme se jako mimo město. Jdete-li svého 

mazlíčka venčit do vyšší trávy, měli byste 

jeho i sebe chránit. Vhodné je použít re-

pelent a speciální ‚psí obojky‘ proti 

klíšťatům. Po příchodu domů sebe i psa 

důkladně prohlédněte.“

K čemu změna seče je a jak 
dlouho potrvá přeměna na různé 
typy trávníků?
„Odbor ochrany životního prostředí 

ve spolupráci s odborníky vyhodnocuje 

v Praze 3 plochy zeleně, na kterých je tře-

ba změnit skladbu bylinného společen-

ství. Taková změna představuje postup-

ný proces s cílem vytvořit nejvhodnější 

travobylinné porosty v daných lokalitách 

(např. květnaté louky nebo plochy s po-

rostem odolným vůči vyšším teplotám). 

Součástí průzkumu je například tzv. 

mozaiková seč, kdy je část plochy poseká-

na a část se ponechá – ta je nyní prová-

děna například na Olšanském náměstí. 

Jedná se o výzkum výskytu bylinného 

společenství, na základě kterého se roz-

hodne, jak o konkrétní plochu v budouc-

nu pečovat.“

Jak je možné, že někde se neseká 
vůbec?
„Tráva se trvale neseče pouze na svazích 

rozsáhlejších městských parků (např. Ži-

dovské pece a Vrch sv. Kříže) a na vybra-

ných plochách sídlištní veřejné zeleně. 

Četnost sečí ve výšce 8−10 cm se určuje 

v závislosti na počasí a podle typu tráv-

níku. Častěji se naopak mohou sekat 

parterové trávníky, nebo plochy se závla-

hovým systémem (např. Havlíčkovo 

a částečně Žižkovo náměstí).“

Veřejnost není lhostejná
Občané  si stále častěji uvědomují, 
že veřejná městská zeleň je mimo-
řádně  důležitá. Uživatelé zeleně 
ve velké míře chápou a oceňují její 
regulační a podpůrné služby. Zapo-
jení veřejnosti do rozhodovacích 
procesů týkajících se otázek životní-
ho prostředí je ve stále se zvyšující 
míře jednou z povinností veřejné 
správy. Účast veřejnosti je nezbytná 
také pro zlepšení správy a ochrany 
veřejné městské zeleně.  Občané po-
važují zeleň za velmi důležitou a  lidí 
ochotných zapojit se do rozhodová-
ní o ní je více, než kolik se do rozho-
dování opravdu aktivně zapojuje. 
To může souviset s dostupností in-
formací, vlivem, jaký občané mohou 
mít, a v neposlední řadě i se složitos-
tí procesu rozhodování. 
 Text Jan Dvořák, foto Martin Hošna

Účinné řešení spočívá 

v synergickém 

souběhu různých 

opatření. Například 

retenční nádrže 

na jímání dešťové 

vody musí být 

automatickou součástí revitalizací 

veřejného prostoru i budov. Intenziv-

nější výsadba stromů zase pomáhá 

rozkladu CO
2
, jehož produkce je 

běžnou součástí městského života. 

Mozaikovité sekání trávníků na nejmé-

ně 10 cm pomáhá větší rozmanitosti 

rostlin, hmyzu a zadržování vláhy. 

Současné vedení Prahy 3 už začalo 

na dětských hřištích budovat stínicí 

prvky… Na správě města se ale vedle 

radnice podílejí také desítky dalších 

institucí i fi rem, jejichž základní 

koordinace je nezbytná.

Michal Vronský (TOP 09/STAN),

koaliční zastupitel

Městská zeleň má 

mnoho nezastupitel-

ných funkcí a její 

přítomnost je 

jednoduše nenahradi-

telná. Vlivem klimatic-

kých změn dochází 

k extrémním výkyvům počasí, s čímž je 

třeba pracovat i ve vztahu k městské 

zeleni. Nově se mění management 

trávníků, kdy se omezilo sekání 

a v dalším kroku budou vznikat nová 

odolnější a druhově pestřejší luční 

společenstva. U stromů pak musíme 

přemýšlet dlouhodobě už při jejich 

plánování a pečlivě volit druhy, prostor 

pro kořeny, způsob zavlažování nebo 

i hospodaření s dešťovou vodou. 

Adaptace na klimatické změny je 

maraton, ale vložené investice se 

opravdu vyplatí.

Jiří Svrček (Piráti),

koaliční zastupitel

V politice vidí člověk 

výsledky často až 

za několik let, ale 

rozhodnutí radnice 

nechat v žižkovských 

parcích vyrůst trávu 

do větší výšky, bylo 

vidět hned. Procházka po Židovských 

pecích mi nedávno díky tomu opravdu 

zvedla náladu – místo uschlého 

trávníku louka plná kvítí. Skoro jsem 

zapomněl, jak hezká věc to je.

Snad si naše společnost začíná 

uvědomovat, že příroda tu není jen 

proto, aby si do ní člověk lehnul nebo 

aby ji vytěžil. Ano – ve vysoké trávě žije 

hmyz. A to je i skvělý důvod ji nesekat, 

protože ho u nás za poslední desetiletí 

děsivým tempem ubývá. I my na Žiž-

kově chceme znovu motýle!

 

Matěj Michalk Žaloudek (Zelení),

koaliční zastupitel

Péče o veřejnou zeleň 

není jednoduchým 

tématem. Je falešné 

si myslet, že problém 

vyřeší pouze to, že 

přestaneme určité 

porosty sekat. Ne 

každá travní plocha je totiž k tomuto 

druhu údržby vhodná. Každou lokalitu 

je třeba konzultovat s odborníky. 

Samotná skladba trávníků na území 

naší městské části není dobrá, jelikož ji 

tvoří většinou nevhodné jednoděložné 

náletové rostliny. Vzniku takovýchto 

ruderálních porostů je třeba se 

vyvarovat, správně složený trávník by 

měly tvořit převážně vhodné rostliny 

dvouděložné. Při výsadbě nových 

stromů je třeba brát ohled i na další 

prvky ve veřejném prostoru.

Jan Novotný (Koalice pro Prahu 3),

opoziční zastupitel

Změna klimatu má 

zásadní vliv na do-

stupnost zdrojů 

sladké vody, erozi 

půdy nebo přeměnu 

biotopů. Jedná se 

o postupnou 

a plíživou transformaci celého 

prostředí. Tento vývoj nepochybně 

změní pohled na péči o zeleň v kon-

ceptu měst a obcí. Bude nutné k péči 

přistupovat více organizovaně 

a analyticky tak, aby byly efektivně 

využity omezené zdroje. To bude mít 

jistě vliv i na složení zeleně. Důraz 

bude více kladen na rostliny, které 

vyžadují méně závlahy a jsou odolné 

vůči extrémním vlivům. Postupem 

času tak dojde k podstatné přeměně 

městských biotopů s ohledem 

na podmínky nového prostředí. 

 

David Tacl (ANO),

opoziční zastupitel

Anketa  Jak se starat o veřejnou zeleň v době klimatické změny?

Jižní svah Parukářky, na kterém dojde ke změně skladby bylinného společenství
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Na vytipovaných místech Parukářky 
a Olšanském náměstí se založí luční 
trávník   
V červnu proběhlo terénní šetření v parku Parukářka a na Olšanském náměstí za účelem 

zhodnocení stavu travnatých ploch, navržení vhodných opatření pro stávající parkové a luční 

trávníky a vytipování ploch pro založení nových květnatých luk. 

Městská část Praha 3 po-
kračuje se změnou sys-
tému péče o svoje tráv-
níky, a to na základě 

probíhající klimatické změny. Z toho-
to důvodu se uskutečnilo terénní šet-
ření na Vrchu sv. Kříže a Olšanském 
náměstí za přítomnosti odborníků 
na travní porosty Marie Strakové 
a Marka Hamaty, zástupců odboru 
ochranného prostředí Jany Caldrové, 
Nikoly Rusové, Mariany Tomkové 
a Ivy Herčíkové. Vycházky se zúčast-
nila také radní Jana Belecová.

„Za vhodné lokality pro založení no-

vých květnatých luk jsou považovány ze-

jména jižní osluněné svahy parku Paru-

kářka, kde by po podzimní seči mělo dojít 

k přípravě stanovišť na dosev, a to vhod-

nou luční směsí namíchanou vždy s ohle-

dem na konkrétní specifi ka daného stano-

viště. Vytipována byla také východní část 

Olšanského náměstí, kde pravděpodobně 

dojde k založení nového lučního trávníku 

s přísevem letniček po jarní seči. Tato plo-

cha by mohla sloužit i jako ukázkový pro-

jekt,“ uvedla Jana Caldrová, vedoucí 
odboru ochrany životního prostředí.

Odbor ochrany životního prostře-
dí nyní zpracovává systém péče o trav-
naté plochy ve veřejné zeleni na Praze 
3. Jedním z jeho bodů jsou i pracovní 

postupy, které budou nastaveny tak, 
aby nedocházelo k poškozování tráv-
níků a travnatých ploch. Reaguje tak 
na současnou klimatickou situaci, kdy 

je naše metropole postižena jedním 
z nejvyšších defi citů srážek v rámci 
celé České republiky. 
 Text a foto: Martin Hošna

Život ptactva na Trojce
Cílem projektu „Život ptactva na 
Trojce“ je zlepšit v letních měsících 
v  oblasti Prahy  3 stav vodních 
zdrojů pro ptactvo.  V  úvodní 
fázi projektu bude vytvoření 
a rozmísťování pítek pro ptáky.

Další fáze si kladou za cíl propojová-
ní organizací v rámci Prahy 3, pečo-
vání o pítka formou doplňování 
vody dle rozpisu a zapojení škol 
a dalších organizací do projektu. 
Prezentaci projektu na webu a soci-
álních sítích si budou jednotlivé sub-
jekty a Praha 3 zajišťovat samy tak, 
aby se postupně vytvořila síť pítek 
a přehled o zapojených organiza-
cích. V neposlední řadě je cílem za-
pojit i širší veřejnost.

Součástí akce bude i pořádání 
vzdělávacích akcí žáků a pedagogů 
v oblasti ornitologie s důra-
zem na život ptactva ve městě.

Hlavním realizátorem a hybate-
lem celého projektu je Dům dětí 
a mládeže Praha 3 – Ulita a zapojil 
se i Odbor školství městské části, 
který má na starosti celkovou koor-

dinaci a spolupráci se školami. Od-
bornou gesci vykonává Odbor 
ochrany životního prostředí a Fakul-
ta životního prostředí České země-
dělské univerzity.

Aktivně se již do vyhlášeného 
projektu „Život ptactva na Trojce“ 
zapojila MŠ Lobkovicova, včetně 
MŠ Třebešín, kde paní učitelky 
s dětmi vytvořily krásná pítka a in-
stalovaly je před budovy svých škol 
a spolu s dětmi se o ně budou prů-
běžně starat. 

 -red-

Problematika zalévání 
stromů
Přirozený vývoj v přírodě probíhá tak, že nahoře se 
strom rozvětvuje silnějšími větvemi do slabších větvi-
ček, na nichž jsou listy. Stejně tak si představte zrca-
dlově kořeny stromu, které podle druhu dřeviny ros-
tou více méně do hloubky a šířky. Ze silnějších kořenů 
u paty kmenu se větví dál a hloub od kmenu a vláseč-
nicovými kořínky nasávají ve svém okolí vodu. Přiro-
zenost stromu je tedy růst do hloubky za vodou. Ně-
kteří lidé se však domnívají, že když začneme 
pravidelně zalévat stromy od povrchu, začnou jim 
kořeny růst naopak vzhůru za vodou a může jim to 
uškodit, protože nebudou mít hluboký kořenový sys-
tém, který by zásoboval strom v dobách sucha z hlub-
ších vrstev země. 

Tady je důležité rozdělit stromy na staré velké 
exempláře a mladou výsadbu. Těm prvním s hlubo-
kým kořenovým systémem naše kbelíky nepomohou. 
Strom má takovou spotřebu vody, že 1 až 2 kbelíky 
vůbec nezaregistruje. 

Jiná situace je s mladými a čerstvě vysazenými 
stromy. Při výsadbě nových stromů bývá obvykle 
do země kousek od kmenu do hloubky zapuštěna 
plastová trubka na zalévání. A tady je místo právě 
pro náš kbelík. 

 -red-

KBELÍK VODY DO PŘÍRODY 
Trápí vás, že stromy, keře a tráva kolem vašeho domu hynou a usychají? 
Sucho sužuje naši zemi a přírodu již několik let a letos je to ještě patrnější.  
Je třeba zachránit zeleň ve městech i na vesnicích. Nebude-li zeleň, stín, 
nebudeme se mít kam schovat před pražícím sluncem, děti si budou hrát 

v prachu místo zelené trávy… a nebude ani kyslík, který nutně potřebujeme! 

Víme, jak snadno a okamžitě může každý z nás pomoci.  

Ani si neuvědomujeme, kolik „čisté“ vody z domácnosti  
odtéká bez užitku do kanalizace! 

Odlévejme tuto vodu do kbelíku a zachraňme s ní stromy a keře před svými 
domovy. Jakou vodu můžete použít a pomocí misky odlévat do kbelíku? 

• Oplachování rukou a koupání bez mycích prostředků. 

• Voda, ve které se omývá ovoce či zelenina při vaření. 

• Rozpuštěný led při odmrazování mrazáku / chladničky. 

• Stará či nedopitá voda ze sklenic, varné konvice, vázy… 
a další zbytky vody bez čisticích prostředků, soli a tuků. 

PŘIDEJTE SE A KBELÍKUJTE S NÁMI! SPOLEČNĚ ZMĚNÍME MNOHÉ. DĚKUJEME!  
 

 

 

 

 

Více na Facebooku: 
www.facebook.com/kbelikvody 

Web: 
https://kbelik-vody0.webnode.cz 

 

Pro založení nového lučního trávníku byla vytipována východní část Olšanského náměstí

Jednou z vhodných lokalit v parku Parukářka byl zvolen tento jižní svah
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inzerce

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 718 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným parkovacím stáním. 

Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za měsíc
Termín nabídky

1. Vinohradská 172/2370B
Parkovací stání 

č. 50
12,72 m2  1 500 Kč

8. 7. 2019 do 

18.00 hod.

Poznámka: Toto parkovací stání bude pronajato pouze občanům s nájemní či podnájemní smlouvou na 
adrese Vinohradská 172/2370!

VÝZVA č. 719 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným garážovým stáním. 

Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za měsíc
Termín nabídky

1. Táboritská 0/16A
Parkovací stání 

č. 58
11,00 m2  1 500 Kč

8. 7. 2019 do 

18.00 hod.

VÝZVA č. 720 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným parkovacím stáním. 

Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za měsíc
Termín nabídky

1. Vinohradská 1756/114
Parkovací stání 

č. 19 INV (invalidní)
– 1 500 Kč

8. 7. 2019 do 

18.00 hod.

VÝZVA č. 721 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným garážovými stáními. 
Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za měsíc
Termín nabídky

1. Jana Želivského 15/2387
MOTOSTÁNÍ 

č. 101/2
5,40 m2  800 Kč

11. 7. 2019 do 

16.00 hod.

2. Jana Želivského 15/2388
MOTOSTÁNÍ 

č. 101/3
–  800 Kč

11. 7. 2019 do 

16.00 hod.

VÝZVA č. 722 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným garážovými stáními. 
Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za měsíc
Termín nabídky

1. Pod Lipami 33A/2561A GS č. 2 INV 18,75 m2  1 000 Kč
11. 7. 2019 do 

16.00 hod.

2. Pod Lipami 33A/2561A GS č. 53 12,50 m2 1 000 Kč
11. 7. 2019 do 

16.00 hod.

3. Pod Lipami 33A/2561A GS č. 77 12,50 m2 1 000 Kč
11. 7. 2019 do 

16.00 hod.

Pozn.: Výše uvedené garážové stání č. 2 je určeno pouze pro invalidní občany, k jejich proná-
jmu je nutno doložit příslušné doklady!

VÝZVA č. 723 – 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 měsíc

Termín 

prohlídky

Termín 

nabídky

1.
Lucemburská 40/1856,

Praha 3 – 1.podlaží

NJ č. 101 

sklad
37,50 m2  800 Kč

18. 7. 2019 

9–10 hod.

26. 7. 2019 do 

14.00 hod.

2.
Habrová 9/2642, 

Praha 3 – 1. podlaží

NJ č. 101 

prodejna
18,20 m2 4 000 Kč

18. 7. 2019 

9–10 hod.

26. 7. 2019 do 

14.00 hod.

3.
Malešická 27/2404, 

Praha 3 – 1. podlaží

NJ č. 101 

sklad
51,00 m2 800 Kč

18. 7. 2019 

9–10 hod.

26. 7. 2019 do 

14.00 hod.

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

 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. REVIZE 
PLYNU + KULATÉ RAZÍTKO, pravidelné 
kontroly, tlakové zkoušky po  odebrání 
plynoměru. TOMÁŠ ZIKL, tel.: 603 486 565 
Praha 3.

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

 Vyklízení, opravy zdí, péče o  hrob? Volat 

večer tel.: 734 695 775.

 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.

 HODINOVÝ MANŽEL – profesionální po-
mocník pro opravy, montáže, údržbu 
a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahra-

dě, chatě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

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

 ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ – Kompletní re-

konstrukce bytů, domů, nebytových prostor. 

Veškeré zednické, obkladačské, malířské, 

podlahářské, bourací práce, odvoz suti zajiš-

těn. Volat tel.: 777 670 326 p. Hájek.

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

 Opravy zdí, vyklízení, péče o hrob. Volejte po 

18. hod. tel.: 734 695 775.

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

síc. Tel.: 728 991 247,  

www.sidloprofirmupraha.cz

 Inkvizice v Čechách po 400 letech.  

www.knihy.abz.cz – literatura faktu.

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 

Tel.: 286 891 400.

 Koupím vánoční ozdoby, betlém, andělské 

zvonění aj. Tel.: 603 410 736.

 Koupím starou bižuterii, krabičky od šperků, 

hodinky. Tel.: 603 410 736.

 ÚDRŽBÁŘE, UKLÍZEČKU hledám na HPP, 
majitel domů na  P3. Zašlete životopis 

na udrzbar.zizkov@seznam.cz.

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

PINKO • LIU JO • TWINSET • MET • ANNARITA N. • PATRIZIA PEPE

Přijďte nás navštívit a prohlédnout
si naši velmi speciální nabídku!

Vinoradská 110, Praha 3
slevy 30–50%!

PP iijjddttee  nnááss  nnaavvššttíívviitt  aa  pprroohhllééddnnoouutt    
ssii  nnaaššii  vveellmmii  ssppeecciiáállnníí  nnaabbííddkkuu!!!!!!  

VViinnoorraaddsskkáá  111100,,  PPrraahhaa  33  --  

sslleevvyy    

 PINKO - LIU JO – TWINSET – MET – ANNARITA N. – PATRIZIA PEPE

PP iijjddttee  nnááss  nnaavvššttíívviitt  aa  pprroohhllééddnnoouutt    
ssii  nnaaššii  vveellmmii  ssppeecciiáállnníí  nnaabbííddkkuu!!!!!!  

VViinnoorraaddsskkáá  111100,,  PPrraahhaa  33  --  

sslleevvyy    

 PINKO - LIU JO – TWINSET – MET – ANNARITA N. – PATRIZIA PEPE

při předložení inzerátu sleva 10 %

italy_trade_67x42.indd   1 14.6.2019   16:06:40

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

Untitled-1   1 11.6.2019   16:29:34

JAZYKOVÉ KURZY
[individuální a skupinové]

www.lexis.cz | lexis@lexis.cz
Seifertova 85, Praha 3
[T: 602 528 184]

španělština
angličtina

francouzština
italština

němčina

Hvězdné léto – program červenec a srpen
1. 7.  19:30 Lady Oskar

2. 7.  19:30 Ani spolu, ani bez sebe

3. 7.  19:30 Pro tebe cokoliv

4. 7.  19:30 Velká zebra

5. 7.  19:30 Velká zebra

6. 7.  19:30 Sbohem, zůstávám!

7. 7.  20:00 Bez předsudků

8. 7.  20:00 Titanic

9. 7.  20:00 Caveman

10. a 11. 7.  20:30  Federer - Nadal

12. 7.  19:00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

13. 7.  20:00 Jméno

14. 7.  19:30 Čas pod psa

16. 7.  20:00 Jan Kraus - Co jinde neuslyšíte

18. 7.  19:30  Plnou parou

22. a 23. 7.  19:30  Žena za pultem 2

24. 7.  19:30 Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem

26. 7.  19:30 Smím prosit? 

30. 7.  20:00 Úča musí pryč!

1. 8. 19:30 Chvilková slabost

3. 8. 20:00 Tři verze života

4. 8. 19:30 Vzpoura nevěst

6. 8. 19:30 Moje hra

12. 8. 20:00 Dva nahatý chlapi 

14. 8. 19:00 Splašené nůžky

17. 8. 19:00 Cena za něžnost

18. 8. 20:00 Cavewoman

19. 8. 19:30 Dvě noci na Karlštejně

20. a 21. 8. 19:00 Veletoč

22. 8. 19:30 Můj nejlepší kamarád

23. 8. 20:00 Bez předsudků

24. 8. 19:30 Ani za milion

25. 8. 20:00 Šťastný vyvolený

26. 8. 19:30 Intimní příběhy z ráje

27. 8. 19:30 Pro tebe cokoliv

28. 8. 20:00 Začínáme končit

29. 8. 19:30 Lady Oskar

30. 8. 20:00 Kočka v oregánu

www.hvezdneleto.cz
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důležité informace 

Letní provoz mateřských 
škol v MČ Praha 3 
v červenci a srpnu

1. 7.–12. 7. 2019 
budou v provozu:
MŠ Jeseniova 

MŠ Libická 

MŠ Milíčův dům 

MŠ Na Vrcholu 

MŠ nám. J. z Lobkovic (mimo bu-

dovu v ulici Zvěřinova) 

MŠ Sudoměřská 

MŠ U Zásobní zahrady 

ZŠ a MŠ Chelčického (pouze v bu-

dově Roháčova) 

ZŠ a MŠ Jarov 

12. 8.–23. 8. 2019 
bude v provozu: 
MŠ Pražačka 

19. 8.–30. 8. 2019 
bude v provozu: 
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta

Provoz v  mateřských školách 
bude obnoven v pondělí 2. září 
2019. 

-red-

Informační centrum 
MČ Praha 3, 
Milešovská 1 

upozorňuje, že galerie 
Toyen bude z důvodu 

nezbytných oprav 
uzavřena v období 

od 5. 7. do 22. 7. 2019.

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. 

místo datum a čas

Jeseniova 143 2. 7. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 2. 7. 2019  14:00–18:00

Sudoměřská x Křišťanova 3. 7. 2019  13:00–17:00

Křivá 15 3. 7. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 4. 7. 2019  15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 9. 7. 2019  13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 9. 7. 2019  14:00–18:00

Ambrožova x Malešická 10. 7. 2019  13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 10. 7. 2019  15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 11. 7. 2019  15:00–19:00

Tachovské náměstí 13. 7. 2019  09:00–13:00

Na Vrcholu x V Domově 13. 7. 2019  10:00–14:00

nám. Jiřího z Lobkovic 16. 7. 2019  13:00–17:00

nám. Barikád 16. 7. 2019  14:00–18:00

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

Buková x Pod Lipami 17. 7. 2019  15:00–19:00

Jeseniova 143 18. 7. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 20. 7. 2019  09:00–13:00

Sudoměřská x Křišťanova 20. 7. 2019  10:00–14:00

Křivá 15 23. 7. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 23. 7. 2019  14:00–18:00

U Rajské zahrady x Vlkova 24. 7. 2019  13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 24. 7. 2019  15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 25. 7. 2019  15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 27. 7. 2019  09:00–13:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 27. 7. 2019  10:00–14:00

Tachovské náměstí 30. 7. 2019  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 30. 7. 2019  14:00–18:00

nám. Jiřího z Lobkovic 31. 7. 2019  13:00–17:00

nám. Barikád 31. 7. 2019  15:00–19:00

místo datum a čas

Kostnické náměstí x Blahníkova 1. 8. 2019  15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 3. 8. 2019  09:00–13:00

Jeseniova 143 3. 8. 2019  10:00–14:00

Přemyslovská x Orlická 6. 8. 2019  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 6. 8. 2019  14:00–18:00

Křivá 15 7. 8. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 7. 8. 2019  15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 8. 8. 2019  15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 10. 8. 2019  09:00–13:00

Ambrožova x Malešická 10. 8. 2019  09:00–13:00

Koněvova x V Jezerách 13. 8. 2019  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 13. 8. 2019  14:00–18:00

Tachovské náměstí 14. 8. 2019  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 14. 8. 2019  15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 15. 8. 2019  15:00–19:00

nám. Barikád 17. 8. 2019  09:00–13:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 17. 8. 2019  09:00–13:00

Buková x Pod Lipami 20. 8. 2019  13:00–17:00

Jeseniova 143 20. 8. 2019  14:00–18:00

Přemyslovská x Orlická 21. 8. 2019  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 21. 8. 2019  15:00–19:00

Křivá 15 22. 8. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 24. 8. 2019  09:00–13:00

U Rajské zahrady x Vlkova 24. 8. 2019  09:00–13:00

V Zahrádkách x Květinková 27. 8. 2019  13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 27. 8. 2019  14:00–18:00

Koněvova x V Jezerách 28. 8. 2019  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 28. 8. 2019  15:00–19:00

Tachovské náměstí 29. 8. 2019  15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 31. 8. 2019  09:00–13:00

nám. Jiřího z Lobkovic 31. 8. 2019  09:00–13:00

místo datum a čas

zá
ří

Šrobárova x Květná 14. 9. 2019  09:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 14. 9. 2019  13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 15. 9. 2019  09:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 22. 9. 2019  13:00–16:00

Jeseniova 143 21. 9. 2019  09:00–12:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 21. 9. 2019  13:00–16:00

Přemyslovská – Orlická 22. 9. 2019  09:00–12:00

náměstí Barikád 22. 9. 2019  13:00–16:00

ří
je

n

Šrobárova x Květná 19. 10. 2019  09:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 19. 10. 2019  13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 20. 10. 2019  09:00–12:00

Na Vackově x Pod Jarovem 20. 10. 2019  13:00–16:00

Jeseniova 143 26. 10. 2019  09:00–12:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 26. 10. 2019  13:00–16:00

Přemyslovská - Orlická 27. 10. 2019  09:00–12:00

náměstí Barikád 27. 10. 2019  13:00–16:00

lis
to

p
ad

Šrobárova x Květná 16. 11. 2019  09:00–12:00

Pod Vrcholem x Na Balkáně 16. 11. 2019  13:00–16:00

Jilmová x Na Vápence 16. 11. 2019  13:00–16:00

Na Vackově x Pod Jarovem 9. 11. 2019  13:00–16:00

Jeseniova 143 23. 11. 2019  09:00–12:00

Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 23. 11. 2019  13:00–16:00

Přemyslovská – Orlická 30. 11. 2019  09:00–12:00

náměstí Barikád 30. 11. 2019  13:00–16:00

Kontejnery na bio odpad 2. pololetí

Upozorňujeme na dopravní 
omezení na pozemní komu-
nikaci Bořivojova v souvis-
losti s prováděním výkopo-
vých prací (obnova 
vodovodu a rekonstrukce 
kanalizace):

V  termínu 24. 6. 2019 – 26. 8. 

2019 budou prováděny výkopové 

práce a  s  tím bude omezeno 

 (resp. dočasně zrušeno) parková-

ní na pozemní komunikaci Bořivo-

jova v úsecích:

Lipanská – Kubelíkova, před ob-

jekty 1059/46 – 622/34

Krásova – Víta Nejedlého, před 

objekty 695/87 – 831/75 a 506/82 

– 704/96

Z  tohoto důvodu nebude možné 

ve výše uvedeném termínu využít 

vyhrazená parkovací stání v zóně 

placeného stání v uvedených úse-

cích / označených čísly úseků 1) 

P3-0382 a 2) P3-0367/ v ulici Bo-

řivojova.

Pozn.: Průjezd po komunikaci Bo-

řivojova a  přístup do  jednotlivých 

objektů zůstane zachován.

Investor akce: Pražská vodohos-

podářská společnost a.s., Žatec-

ká 110/2, 

110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 

256 56 112

Zhotovitel: Metrostav a. s., Kože-

lužská 2450/4, Libeň, 180 00 Pra-

ha 8, 

IČ: 000 14 915, odpovědný pra-

covník: p. Svatobor Saller

TERAPEUTICKO-PODPŮRNÁ SKUPINA 
RODIČŮ DĚTÍ S POSTIŽENÍM

Vážení rodiče, od září 2019 otevíráme terapeuticko-podpůr-
nou skupinu rodičů dětí s postižením.

Kdy: září 2019 – únor 2020, setkání o délce 120 minut bude probíhat 1x 
za 2 týdny 
Kde: v prostorech neziskové organizace Alfa Human Service, Na Vrcholu 
25, 130 00 Praha 3, parkování možné
Jak: pravidelná setkávání skupiny 7–12 rodičů pod vedením Mgr. Marty 
Dobiášové a Mgr. Blanky Švehlové. Před vstupem do skupiny proběhne 
individuální setkání zájemců s terapeuty pro oboustranné vyjasnění oče-
kávání a možností skupiny. 
Cena: 100 Kč/setkání (cena by neměla být překážkou účasti – možno 
individuálně dojednat)
Co můžete od skupiny očekávat:
• Upřímné sdílení pocitů v bezpečném prostředí
• Podporu a zpětnou vazbu v náročné životní situaci
• Podpora sebedůvěry, sebehodnocení a sebeúcty
• Reflexe mezilidských vztahů a vlastních komunikačních dovedností
• Vhled do myšlenek, pocitů a chování svých i druhých lidí

V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte na e-mailu: 
skupina2019@gmail.com nebo na tel. číslech 774 373 223; 776 843 164

Těšíme se na Vás!

     

 

 Marta Dobiášová Blanka Švehlová

„Budoucnost není místem, ke kterému kráčíme, ale které tvoříme. Cesty 
k ní nehledáme, ale vytváříme; a jejich vytvářením se proměňuje jak tvůr-
ce, tak cíl cesty.“  Peter Ellyard

Vycházíme z přesvědčení, že rodičovská role, stejně jako jiné, se v čase promě-

ňuje a vyvíjí a každý má možnost tyto změny ovlivňovat. Situace, kdy se do rodi-

ny narodí dítě se zdravotními komplikacemi, vyžaduje mnoho péče a energie vě-

nované dítěti. Neméně důležité je ovšem pečovat o  vlastní potřeby a  vnitřní 

zdroje, které člověku mohou pomoci překonávat složitá životní období.

Jednou z možností, jak posilovat sám sebe je osobnostní rozvoj skrze skupino-

vou psychoterapii, která pomáhá porozumět tomu, co nás ovlivňuje z minulosti, 

či proč reagujeme v  různých situacích daným způsobem. Skupinová terapie 

může nabídnout korektivní zážitek přijetí a vědomí, že v tom, co v životě proží-

vám, nejsem jediný a sám. V bezpečném prostředí, které je budováno skrze vzá-

jemnost, respekt a pochopení, je možno otevírat i nepříjemná témata a potlačo-

vané emoce. Tak se proměňují často podvědomá vnitřní přesvědčení a naučené 

vzorce chování, která pro člověka mohou být v životě překážkou spokojených 

vztahů s druhými i se sebou samým...

Práce na osobním rozvoji vyžaduje odvahu a otevřenost jako základní investici, 

kterou může skupina proměnit v nový náhled na sebe a svůj život. Přítomnost 

různých osobností, jejich historií a životních postojů je základní předpoklad sku-

pinové terapie. Interakce a vztahy, které se dějí mezi členy skupiny poskytují dů-

ležitou zpětnou vazbu a umožňují nahlédnout jakým způsobem se člověk vztahu-

je ke svému okolí.

Záměrem takové skupinové práce je především nalezení pochopení pro sebe 

sama a podpora vnitřní stability, díky níž můžeme dále rozvíjet svá přání, životní 

cíle a radost ze života. 
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 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Zápis do kurzů: Od 1. 7. se můžete registro-

vat do  kurzů nového školního roku 

2019/2020. 

Letní program Nové Trojky.

1. 7.–30. 8. Letní příměstské tábory pro děti 

od 6 let. Celodenní komponovaný program 

- výlety (nejen) za sportem, soutěže, tvoření 

a  zábava od  pondělí do  pátku. Cena 

1 800 Kč včetně celodenní stravy a pitného 

režimu. Info: Markéta tel.: 774 416 744.

22. 7.–30. 8. Letní příměstské tábory pro 

děti od  3 let. Celodenní program – výlety, 

hřiště, soutěže, sportovní aktivity, výtvarka 

a  zábava od  pondělí do  pátku. Cena 

1 500 Kč včetně celodenní stravy a pitného 

režimu. Info: Markéta tel.: 774 416 744.

18. 6.–7. 9. Sportovní léto aneb Cvičení pro 

dospělé i o prázdninách. Vybrat si můžete 

– bootcamp (po 19.00, čt 7.00), bodystyling 

(út 18.30), pilates (st 18.30) nebo light run 

(čt 18.30). Cena: 900 Kč/10 lekcí. Info: Mar-

kéta tel.: 774 416 744

5. 9.–14. 9. Teribear hýbe Prahou – staňte 

se součástí našeho týmu. Poběžte s námi 

a podpořte studium dětí z dětských domo-

vů. Stačí se registrovat do  týmu - NOVÁ 

TROJKA, z.s., kód 6ES6SU. Registrace 

a více informací na www.teribear.cz.

Individuální poradenství a  mediace, pod-

půrné skupiny

I v průběhu prázdnin můžete využít individu-

ální nebo internetové poradenství v oblas-

tech rodinného a občanského práva, daně 

a  jak na  ně, sociálně právní ochrana dětí, 

výchova dětí. Stačí nám napsat na mail jo-

lana.kurzweilova@novatrojka.cz nebo zavo-

lat na tel.: 603 416 724 a my vám setkání 

zprostředkujeme.

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.

Klub dobrovolníků Nové Trojky

Info a  nábor nových dobrovolníků Helena 

774 644 974.

Nová Trojka vám přeje krásné léto a těšíme 

se na vás od 2. 9. v herně nebo od 9. 9. 

na pravidelných kurzech.

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma měsíce červenec: Volný čas

1. 7. výroba letního drinku 

5. 7. Karaoke v klubu 

9. 7. Turnaj v pétanque 

12. 7. Letní brigáda v klubu

16. 7. Výroba tužky ze dřeva 

22. 7. Turnaj ve hře Tekken na Xboxu 

25. 7. Aerobic v klubu 

31. 7. Celodenní výlet s klubem

Téma měsíce srpen: Volný čas

2.  8. Turnaj ve stolním fotbale

6. 8. Antistresové omalovánky 

8. 8. Vaření na klubu 

15. 8. Společná malba na plátno

20. 8. Turnaj ve foukané 

23. 8. Výroba náramků na nohu 

26. 8. Skládání origami

29. 8. Grafi tti grill (akce na Parukářce)

  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.)

Během letních prázdnin probíhají v RK Ulit-

ce příměstské tábory.

Volná herna je uzavřena.   Na pravidelných 

kroužcích a akcích se na vás budeme opět 

těšit od 16. září.

ZÁPIS DO  KROUŽKŮ NA  NOVÝ ŠKOLNÍ 

ROK 2019/20

Přihlašovat se můžete online na www.rkulit-

ka.cz/krouzky. Informace ke kroužkům zís-

káte také na  info@rkulitka.cz  nebo tel.: 

777 851 386. Kromě osvědčených kroužků 

jsme pro vás připravili i  mnoho novinek 

např. malý chemik, předškoláček, moderní 

tanec, fl orbal a další.

NOVINKA: PO ŠKOLE ANEB ODPOLEDNÍ 

SPORTOVNÍ KLUB (pro děti od 6 do 10 let)

Vaše děti  vyzvedneme ze školy a  aktivně 

zabavíme po  zbytek  odpoledne.  út, st, čt 

14–18

Odpolední sportovní klub vám nabízí: vy-

zvednutí dětí ze školy, doprovod na  krou-

žek, sportovní kroužek v ceně (út fotbal, st 

atletika, čt míčové hry), odpolední svačinu 

a pitný režim, aktivní zábavu po celé odpo-

ledne.

Ulita
Dům dětí a mládeže Praha 3

 Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

info@ulita.cz, www.ulita.cz

ZÁPIS DO  KROUŽKŮ NA  ŠKOLNÍ ROK 

2019/2020

Už nyní se můžete přihlásit do  kroužků 

na  nový školní rok 2019/2020 a  to online, 

telefonicky, mailem nebo osobně v  recepci 

Ulity od  9.00–16.00 hod. Široká nabídka 

kroužků a kurzů pro děti, mládež i dospělé 

od všeobecně zaměřených, sportovních, ta-

nečních, výtvarných atd. Možnost 1 ukázko-

vé hodiny zdarma. Aktuální informace a se-

znam kroužků a kurzů včetně termínů a cen 

naleznete na www.ulita.cz.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ  A POBYTOVÉ TÁBO-

RY S ULITOU

1. 7.–30. 8. 2019, Dům dětí a mládeže Pra-

ha 3 – Ulita. Zbývá posledních pár volných 

míst na příměstských táborech pro školáky 

i předškoláky. Volná kapacita je i na pobyto-

vých táborech pořádaných DDM Praha 3 –  

Ulita ve Žloukovicích u Berouna. Více infor-

mací naleznete na www.ulita.cz 

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

V  prázdninových měsících probíhá v  Klubu 

letní cvičení, možnost účasti na  vybraných 

jednotlivých lekcích (65 Kč), zájemci se hlásí 

předem.

V Klubu pokračuje zápis do podzimních kurzů 

a  na podzimní výlety. Cena výletu obsahuje 

dopravu a  všechny poplatky včetně vstupů, 

oběd a doprovod: 25. 9. Památník B. Smeta-

ny Jabkenice, Lysá nad Labem, cena 500 Kč, 

3. 10. Zámek Duchcov, město Teplice, cena 

530 Kč, 15. 10. Zámek Nebílovy a zámek Blo-

vice, cena 550 Kč. Bližší info a přihlášky v Klu-

bu. 

V Klubu poskytujeme zdarma sociálně-aktivi-

zační službu-sociální pracovník se bude věno-

vat vašim potřebám nebo starostem, stačí 

zavolat nebo přijít.

 Otevírací doba červenec a srpen: úterý 9.30–

17.00, středa 10.00–17.00, čtvrtek 10.00–

14.00

Do Klubu zveme na  kávu, přečtení denního 

tisku, na  cvičení na  židlích, na  společenské 

hry, scrabble a další. Přijít můžete bez ohláše-

ní, rádi Vás uvítáme.

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3

 272 743 666

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Občanská poradna REMEDIUM poskytuje 

pravidelně sociální poradenství – bezplatné, 

nezávislé, důvěrné a nestranné, a  to v ná-

sledujících časech: po, út a čt 8.30–11.30 

osobní konzultace (bez objednání), po a út 

12.30–15.30 telefonické dotazy na tel. čísle 

272 743 666, čt 12.30–15.30 osobní kon-

zultace (pro klienty předem objednané).  

Objednat se můžete v  pracovních dnech 

(pokud se nedovoláte, zavoláme vám zpět) 

na tel. 735 613 901 nebo na e-mailu obcan-

skaporadna@remedium.cz. Čekárnu otevírá-

me v 8.15 hod. Neváhejte se na občanskou 

poradnu obrátit prostřednictvím internetové-

ho formuláře: Dotaz na občanskou poradnu 

(http://www.remedium.cz/dotaz.php). 

Na dotazy 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: 

4–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá záda

9–11 Terapeutické služby - celý červenec 

a 5. 8., 12. 8., 26. 8.

Úterý:

10–13 Otevřený klub pro seniory

9–12 Dětský klub - 9. 7., 16. 7., 23. 7., 13. 

8., 20. 8., 27. 8.

9–11 Terapeutické služby - celý červenec 

a 6. 8., 13. 8., 27. 8.

11–13 Dámský klub - v každém měsíci 2x

18–19.30 Španělský klub - v každém měsíci 

2x

Středa:

9–10 Kondiční cvičení pro seniory

10–12 Kreativní workshopy

12–14 Otevřený klub pro seniory

9–11 Terapeutické služby - celý červenec 

a 7. 8., 14. 8., 28. 8.

Čtvrtek:

9–16 Dětský klub - 11. 7., 18. 7., 25. 7., 15. 

8., 22. 8., 29. 8.

18–19.30 Anglický klub – v každém měsíci 

2x

Všechny aktivity jsou bezplatné a  konají se 

při účasti dvou a  více účastníků. Projekt je 

spolufi nancován Evropskou unií. Přehled ak-

tivit je pravidelně aktualizován na facebooku 

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

V případě dotazů volejte na tel. 775 917 645.

 

V případě dotazů volejte na tel. 775 917 645.

 

  ALFA HUMAN SERVICE
Na Vrcholu 2595/25

130 00 Praha 3

tel.: 242 441 486 

e-mail.: info@alfabet.cz 

www.alfahs.cz

V červenci a srpnu fungujeme v omezeném 

provoze, ale od  září opět zahajujeme naše 

pravidelné aktivity:

Pro seniory:

–  zdravé cvičení s fyzioterapeutkou v Sokole 

na Balkáně

Pro pečující osoby:

– Ambulantní poradenství a  terapeutické 

konzultace v péči o někoho blízkého (Dlou-

hodobá péče o  blízké je náročná, pečující 

velmi vyčerpává a ti si často neumí říct o po-

moc. Jsme tu a pomůžeme. Služby Alfa cen-

tra jsou pečujícím poskytovány bezplatně.)

Pro děti: 

Miniškolka Alfík – dětská skupina pro děti 

od 2 let, malý kolektiv dětí, adaptace malých 

dětí na vstup do dětského kolektivu, příprava 

na vstup do „velké školky“, docházka 1–5x 

týdně (stále přijímáme přihlášky na školní rok 

2019/2020, zájemci pište na email: alfi k@al-

fabet.cz

Od září 2019 nově otevíráme terapeuticko - 

podpůrnou skupinu rodičů dětí s postižením, 

která bude probíhat pravidelně 1x za 2 týdny 

od poloviny září v prostorách organizace Alfa 

Human Service, Na Vrcholu 25, 130 00 Pra-

ha 3. Skupina bude fungovat pod vedením 

Mgr.  Marty Dobiášové a  Mgr.  Blanky 

Švehlové. 

Co můžete od skupiny očekávat:

–  Upřímné sdílení pocitů v  bezpečném 

prostředí

–  Podporu a zpětnou vazbu v náročné životní 

situaci

–  Podpora sebedůvěry, sebehodnocení 

a sebeúcty

V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktuj-

te na e-mailu: skupina2019@gmail.com.

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Téma: American dream - prázdniny plné 

snových aktivit, dobrodružství, poznávání 

nových věcí a  povídání o  životních snech 

a cílech

1.–5. 7. Tábor „můj sen“ fotbalově taneční 

soustředění v Horažďovicích

8. 7. 16–18 Burger time aneb grilování 

na Parukářce

16. 7. Jako ryba ve  vodě aneb koupačka 

na Pražačce

25. 7. S větrem o závod aneb letní bobování 

na Proseku

1. 8. Mini schoolbreak aneb půlka prázdnin 

před námi

8. 8. Výlet do džungle aneb koupání v Ra-

dotínském biotopu

12. 8. Divočina za barákem - společný výlet 

do ZOO

21.–22. 8. Noc v kostele aneb přespávačka 

pro odvážné

29. 8. Poznej svoje město aneb procházka 

kolem řeky a výlet na šlapadlech

Dny žižkovského kulturního d dictví každoro n  po ádáme v návaznosti 
na Dny evropského kulturního d dictví, které se konají již adu let pravideln  v zá í. 
Široké ve ejnosti se zp ístupní  nejzajímav jší památky na území m stské ásti 
Praha 3, po ádají se komentované prohlídky a architektonické vycházky.
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Bojovník proti bourání starého 
Žižkova zapsán do Knihy cti 
V  úterý 18. června připojil do  Knihy cti svůj 
podpis architekt Ivan Vavřík, který aktivně vy-
stupoval proti bourání starého Žižkova během 
normalizační asanace. Za městskou část se této 
události zúčastnili starosta Jiří Ptáček a mís-
tostarosta Ondřej Rut. 

Ivan Vavřík se v rámci odborné i popularizační osvě-
tové činnosti zabývá naší městskou částí prakticky 
celý život. Během studií pracoval jako pomocná vědecká síla u doc. M. Rado-
vé na Katedře teorie a vývoje architektury. Obhájil diplomovou práci v oboru 
rekonstrukce historických budov a jako projektant se podílel na obnově pa-
mátek, např. na rekonstrukci hradů, zámků a kostelů ve Středočeském kraji 
(Hořovice, Březnice, Karlštejn, Žebrák, Libušín). Zabýval se problematikou 
pražských sídlišť a ekologických investic, nebo rekonstrukcemi a výstavbou 
průmyslových objektů. Je členem a předsedou Památkové zóny MČ Praha 3. 
Spolu s dalšími architekty rozvíjel v 80. letech minulého století ostrou pole-
miku o zachování staré zástavby Žižkova.

„Byla to ideologie. Bojovali jsme, jak se dalo. My byli mladí rozhněvaní architekti 

a nechali jsme si spočítat, kolik stojí odstřel, odvoz sutě, kolik stojí samotná asanace. 

Poté jsme udělali fígl. Nechali jsme si zjistit, kolik stojí výroba oceli, cementu do pane-

lu, přesun materiálů do panelárny a prefabrikátů na staveniště. Hodně by stála také 

nová kanalizace a topení v panelových domech. Celá asanace, výroba cementu, pane-

lů a toho všeho by vyšla na dvakrát tolik, než oprava starých domů. To jsme jim vmetli 

do tváře zrovna v době, kdy jela perestrojka, ekonomika byla na tom zle a hospodářství 

chátralo. Pochopili, že nešlo argumentovat jen z ideologického hlediska, ale i z toho 

ekonomického. Vše bylo ale naplánované a nikdo s tím nechtěl hnout,“ zavzpomínal 
Vavřík v rozhovoru pro Radniční noviny.

Návrh na zápis podal Nadační fond Karla Hartiga zastoupený bývalou 
starostkou Prahy 3 paní Milenou Kozumplíkovou, která se setkání také zú-
častnila. 

-red-
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V JEDEN DEN DVA WORKSHOPY
11.7.
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.

15.8.
22.8.
29.8.

Letní radovánky 

OD 11. 7. DO 29. 8. 2019 

ZDARMA

Eliáš Urban
CIZINY

„Poznejme se, sousedé“

„Neighbors, let´s meet“

„Hàng xóm, chúng ta 
cùng làm quen“

od 13.00  do 18.30 hodin

 

KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ WORKSHOP AFRICKÉHO TANCE 
AFRICKÉ TANCE P WUKSHU + WORKSHOP

WUKSHU 
ORGANIZACÍ WORKSHOP 

KAPELA PRAGASÓN

VSTUP  
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programy

 23. 7. Rocketman

30. 7. Neviditelné

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 

středu od 10.00. 

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti 

i dospělé. www.aeroskola.cz.

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

7. 7. ne 19:30 KAMASI 

WASHINGTON /US

15. 7. po 19:30 VICTORIA HANNA /

IL

29. 7. po 19:30 ANGUISH Members 

of Dälek, Fire! Orchestra and Faust

3. 7. 20.30 Aero naslepo

4. 7. 18.00 Horor à la Jarmusch 

Double Feature | Přežijí jen milenci + 

Mrtví neumírají

8. 7.–14. 7. Šary Vary | ofi ciální ozvě-

ny MFFKV

11. 7. 20.30 The Cure – Anniversary 

1978-2018 Live in Hyde Park London

15. 7. 20.30 Popkulturní milníky 

s Moviezone.cz | Con Air

19. 7. 19.00 Asif Kapadia doku 

Double Feature | Amy + Diego Ma-

radona

25. 7. 19.45 NT Live | Lehmanova 

trilogie 

Projekce pro seniory – každé út 

10.00 a čt 13.30

2. 7. Bolest a sláva

4. 7. Humorista

9. 7. Teroristka

11. 7. Tři blízcí neznámí

16. 7. Prado Sbírka plná divů

18. 7. Milost

ervenec a srpen
3

trojka pro_vybrané.indd   3 13.12.2017   10:18:59

ervenec a srpen

Workshopy jsou ve ejné, není nutné se p edem p ihlásit.

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

trojka_pro_červenec_srpen_2019_RN_179x363.indd   1 17.6.2019   16:57:06

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

1. 7. po 19:00 Racek | 3D company

2. 7. 19:00 Racek | 3D company

3. 7. 19:00 Racek | 3D company

4. 7.–26. 8. Divadelní prázdniny

   

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

25. 7. 18.00 Vernisáž k výstavě Davi-

da Dalibora: „Uvidíme…“

Léto v galerii Atria na Žižkově bude 

patřit výraznému koloristovi součas-

né české malby Daliboru Davidovi, 

který zde představí svá nejnovější 

díla. Výstava nese název „Uvidí-

me…“. 

31. 8. 20.00 Atrium Club - Melis - 

mladá skladatelka a zpěvačka Me-

lis se pohybuje na plochách raného 

folku, popu i elektronické hudby. Její 

tvorba je melancholická, emocionál-

ní a intimní. Vstupné na místě 220 

Kč, předprodej 180 Kč.

Výstavy

20. 6.–21. 7. Karolína Jelínková, Ka-

teřina Ondrušková, Jakub Sýkora: 

Těžba hlušiny

26. 7.–1. 9. David Dalibor: „Uvidí-

me…“

DIVADLO PRO TANEC

V červenci a srpnu jsou divadelní 

prázdniny.

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

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu výměny technologie výtahu v budově Úřadu městské části Seifertova 51, 

kde sídlí kromě jiných i Odbor sociálních věcí, bude výtah v termínu 1. 8. 2019–22. 9. 2019 mimo provoz.
Bližší informace najdete na webu městské části.
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Projděte výstavu 
po značkách
Památník na Vítkově zve na novou 
výstavu „Zdrávi došli!“, která je 
oslavou hned několika výročí Klubu 
českých turistů.  

Připomíná výročí 130 let 
od založení klubu v roce 
1888, v  letošním roce pak 
slaví klub své 130. výročí 

od prvního vydání Časopisu turis-
ta a zároveň výstava oslavuje výro-
čí historicky první turisticky znače-
né trasy. 

Během procházky expozicí po zna-
čených trasách si návštěvník může 
prohlédnout historické turistické vy-
bavení a dobový oděv, cestopisy 
z konce 19. století, ale také rozlehlou 

plastickou mapu Krkonoš z počátku 
20. století, mnoho zajímavých histo-
rických plakátů či fotografi í. Na výsta-
vě se může přiučit i mnohému z po-
znávání české krajiny a památek naší 
země. Naučí se lépe číst v mapách 
a expozice ho vybaví i znalostmi po-
třebnými pro pobyt v přírodě. Histo-
rie KČT je dovedena až do současnos-
ti a nabídne i tipy na další výlety. 
Výstavu je možné navštívit do konce 
srpna. Více na www.nm.cz. 

-red-

Slovo z církví
Vstoupit do velkého příběhu 

Který fi lm je váš oblíbený? Když mne 
nějaký fi lm zaujme, rád se na něj podí-
vám vícekrát. Zejména se opakovaně 
vracím ke scénám, které mne obzvlášť 
upoutaly. Ve fi lmu Nekonečný příběh 
mne zaujala scéna, v níž si chlapec 
Bastian povídá s prodavačem v an-
tikvariátu. Prodavač měl právě v ruce 
knihu, o níž řekl, že je něčím zvlášt-
ním. Knihy, které Bastian čte, jsou prý 
bezpečné. Čtenář se sice může vžít 
do jejich děje, vždycky je to ale jen pří-
běh. V dalších scénách fi lmu vychází 
najevo, že kdo čte Nekonečný příběh, 
stává se posléze sám součástí děje 
a děj pak také dotváří. Právě to se při-
hodilo Bastianovi, když se do knihy 
začetl. Kniha s podobnými účinky 
existuje nejen ve fi lmu. Dokonce je 
běžně dostupná v našich knihkupec-
tvích. Vypráví se v ní příběh o tom, jak 

se Bůh sbližuje s námi lidmi, jak nás 
zachraňuje z našeho sobectví a dal-
ších problémů. Kdo ji čte, má mož-
nost osobně prožít to, o čem kniha vy-
práví. Když totiž uvěříme jejímu 
příběhu, sami se stáváme jeho součás-
tí i pokračováním. Je pravda, že svým 
způsobem už do jejího příběhu dávno 
všichni patříme. Vždyť jsme se narodi-
li a žijeme ve světě, který byl stvořen 
Bohem. Celé dějiny světa jsou vlastně 
jedním velkým Božím příběhem, kte-
rý je tvořen mnoha menšími příběhy 
jednotlivců, rodin a národů. V ději ja-
ko takovém už tedy dávno jsme. Tato 
starobylá kniha nám však ukazuje 
spolehlivou cestu k tomu, jak se ve vel-
kém příběhu světa stát postavami 
kladnými. 

Petr Jareš, kazatel Církve bratrské, 

Koněvova 24

Vladimír Neff – 110 let 
Třináctého června jsme si připomněli 110 let od  narození 

českého spisovatele, překladatele a scenáristy Vladimíra Neffa, 

mimo jiné autora pětidílné románové ságy Sňatky z rozumu, Cí-

sařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj, kterou 

od roku 1957 postupně vydávalo nakladatelství Českosloven-

ský spisovatel. Je v ní popsán vývoj české společnosti během 

sta let (od poloviny 19. století do roku 1945). Dílo bylo inspiro-

váno a je vlastně kronikou rodiny Neffů (v románu Bornů) a čás-

tečně pojednává i o vývoji Žižkova. 

Narodil se v Praze, kde také absolvoval elitní obecnou ško-

lu. Pocházel z bohaté podnikatelské rodiny, otec Vladimír Neff 

byl významným obchodníkem s kuchyňským zbožím a majite-

lem velké prodejny v Praze na Příkopech a chtěl mít syna ob-

chodníka. Mezi lety 1921 a 1925 navštěvoval reálné gymnázi-

um v Truhlářské ulici, obchodní akademii v Resslově ulici a poté 

až do roku 1928 francouzskou obchodní akademii v Ženevě.

Po studiu pracoval ve skladu porcelánu ve Vídni a  v  roce 

1929 jako dobrovolník v obchodním domě v Brémách. Rok po-

té nastoupil do podniku svého otce. Od  roku 1935 pracoval 

jako cizojazyčný lektor (oblast francouzské a anglické literatury) 

v pražském nakladatelství Melantrich, ale už od roku 1939 se 

živil jako spisovatel z povolání. V roce 1950 byl krátkodobě za-

městnán na Barrandově jako scenárista. V letech 1946–1953 

bydlel na Slapech, později jen v Praze.  -red-

Učení o prázdninách?
Mnoho rodičů si klade otázku, 
zda s  dětmi o  prázdninách pro-
cvičovat školní dovednosti, nebo 
je nechat odpočívat a  užívat si 
prázdnin a  volna. Má smysl je 
zatěžovat učením? Co když si 
na konci prázdnin nebudou pama-
tovat nic z toho, co se naučily? Co 
když se jim pak nebude dařit v no-
vém školním roce? Zeptali jsme se 
dětské psycholožky Lenky Krej-
čové, zakladatelky základní školy 
Poznávání.

Děti školou povinné čekají dva 
měsíce volna. Máme jim během 
prázdnin připomínat školu a učení?

Klasické školní učení, psaní 
do písanek, sezení nad učebnicemi, 
procvičování matematiky apod. si 
zaslouží zůstat stranou. Děti mají 
prázdniny proto, aby si odpočinuly 
a načerpaly novou energii pro další 
školní rok. Navíc nesmíme zapomí-
nat na to, že učení neprobíhá jen 
ve škole. Naopak, většina našeho ce-
loživotního učení se vlastně odehrá-
vá mimo zdi školy. Rozhodně je tedy 
namístě s dětmi trávit prázdninový 
čas aktivně, pomáhat jim nacházet 
příležitosti k učení, aniž by věděly, 
že se vlastně učí. Výlety, cestování 
nebo třeba osvojení pravidel nové 
společenské hry či sportu – to vše 
zahrnuje učení, poznávání i zábavu.

Co když zapomenou hodně z to-
ho, co se naučily? Co když pak bu-
dou mít potíže navázat v  novém 
školním roce dalším učivem?

Bylo by skvělé, aby učení probí-
halo tak, že popsaná situace nena-
stane. Kdyby přeci jen hrozila, zku-
šení učitelé s ní mnohdy počítají 
a začátek školního roku věnují opa-
kování a připomínání toho, co se 
děti už učily a potřebují nyní k dal-
šímu učení. Rodiče těžko mohou 
odhadnout, co je to nejdůležitější 
učivo, které by se svými potomky 
měli opakovat. Oni jsou experti 
na své dítě, ale ne na učení. Proto 
děti posílají do školy…

Když už by přeci jen nabyli doj-
mu, že něco opakovat s dětmi musí, 
vždy by to mělo být nenásilnou for-
mou. Společným povídáním o histo-

rii nebo o přírodních jevech, občas-
ným sledováním dokumentů, nebo 
třeba vyhledáváním informací na in-
ternetu. Prosté čtení knih je nesmír-
ně důležité. Pro trénink čtení i psaní 
někdy doporučujeme, ať si děti ve-
dou prázdninový deník. Do něj si 
jednou dvěma větami několikrát 
týdně zapíšou, co zažily, mohou 
k tomu přikreslit obrázek nebo vle-
pit vstupenky z místa, které navštívi-
ly. Nenásilně tak procvičují hned ně-
kolik dovedností současně.

Co když samy děti mají obavy 
z  nového školního roku a  už pře-
dem se bojí nezdarů?

Taková situace může pramenit 
z různých příčin. Někdy jde o děti, 
které jsou hodně zodpovědné, peč-
livé a záleží jim na dobrých škol-
ních výsledcích. Jinými slovy, jde 
spíše o jejich osobní nastavení 
a drobné úzkosti z možných neú-
spěchů. Pak je namístě pomoci jim 
tak, jak samy chtějí a očekávají. 
Jestli si samy od sebe chtějí něco 
procvičovat a opakovat, nemůžeme 
jim to zakazovat. Místo učebnic 
můžeme využít pracovní sešity 
a knížky, ve kterých si mohou tréno-
vat. Je fajn jim ukázat, co vše umí, 
společně s nimi diskutovat, že když 
zvládají určité úkoly, rozhodně to 
svědčí o tom, že se školy nemusí 
obávat (například napsat dopis ba-
bičce skoro bez chyb znamená, že 
nezapomněly gramatiku, vypočítat, 
kolik kilometrů rodina pojede, ko-
lik mají kde zaplatit nebo kolik jim 
má prodavač vrátit, svědčí o tom, že 
pořád umí matematiku).

Kdyby strach ze školy spíše sou-
visel s prostředím školy, ať už kolek-
tivem třídy, nebo povahou učitelů, 
pak společné prázdninové učení ni-
čemu nepomůže. V takové situaci je 
důležitější se zamyslet, co s tím mo-
hou dělat dospělí. Zda je zapotřebí 
řešit situaci se školou, či přímo je-
jím vedením, nebo je možná bohu-
žel nejlepší hledat školu jinou.

A co předškoláci?
Jdou do školy proto, aby se nauči-

li číst, psát a počítat. Takže tyto do-
vednosti s nimi skutečně o prázdni-

nách trénovat nemusíme. Čeká je 
devět let povinné školní docházky 
a pak možná ještě mnoho let dalšího 
studia. Ať už si tedy rodiče o škole 
myslí cokoli a mají na ni jakékoli 
vzpomínky, s předškoláky se přede-
vším musíme na školu těšit. Radovat 
se s nimi, že se dozví mnoho nového, 
že je čeká nové a důležité období je-
jich života. Je nesmírně důležité, aby 
jim co nejdéle, ideálně po celý život, 
vydržela radost z učení a chuť něco 
nového se dozvídat. 

-red-

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

• dětská psycholožka

•  zakladatelka 

ZŠ Poznávání, s. r. o.  

(www.skolapoznavani.cz – od 

září 2019 sídlí v MČ Praha 3)

•  ředitelka DYS-centra Praha, 

z. ú. (www.dyscentrum.org – 

plánuje intenzivnější spolupráci 

s MČ Praha 3, zejména pod-

poru školních poradenských 

služeb)

•  vyučující na katedře psycholo-

gie FF UK
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Spolkový život a jiné radosti
Čtvrtým, závěrečným pokračováním, se loučíme s článkem Ludvíka Prischinga, někdejšího 

předsedy sdružení Za starou Prahu. 

Žižkovské spolky
Na Žižkově pracovalo 170 spolků, 

podpůrných, ochotnických, vzdělá-
vacích a jiných. Podpůrných bylo 
nejvíce, neb neexistovalo žádné po-
jištění a jedinými příjmy, které děl-
ník měl v případě nemoci, byla pod-
pora spolku. Podpory byly přirozeně 
malé a tak bylo třeba býti členem 
v řadě spolků, aby se podchytila nej-
nutnější obživa rodiny. Přehlídkami 
žižkovských spolků byly nedělní 
slavnosti, jimiž Žižkov překypoval 
od časného jara do pozdního podzi-
mu. Příležitostí bylo mnoho. Spolek 
slavil deset, dvacet let svého trvání, 
zasvěcoval prapor nebo si volil no-
vého protektora, na kteroužto funk-
ci byli nesmírně hrdi žižkovští ob-
chodníci a živnostníci, i když to 
znamenalo věnovat pokladně spol-
ku několik stovek. Taková oslava ne-
byla ovšem záležitostí jednoho spol-
ku, ale při žižkovské družnosti 
záležitostí spolků ostatních. Sláva 
byla vždy v neděli a její začátek i ko-
nec byl v Bezovce, hezké empírové 
restauraci, dnes již také pro sešlost 
věkem zbořené. Bezovka byla vlast-
ně jedinou žižkovskou representací.

Podívejme se blíže na tu slávu. 
Ráno v sedm hodin budíček. To po-
chodovala za říznou kapelou několi-
kačlenná delegace pořádajícího 
spolku, opásaná červenobílými šer-
pami od bydliště k bydlišti čestných 
členů, zvaných hostí a jiných promi-
nentních osob. Žižkov byl již na no-
hou. V devět nebo v deset hodin 
slavný průvod. Napřed ryčná kapela 
pořádajícího spolku a za ní povozy. 
Osazení povozů bylo různé, podle 
potřeby. Když se zasvěcoval nový 
prapor, hověla si v prvním voze mat-
ka praporu s nesmírným kloboukem 
podle módy, zvolil-li se protektor, 
seděl tam v černém kaiserro-

ku  (dlouhý černý pánský kabát, 
uzavřený, se šosy, nošený za rakous-
ké monarchie, císařský kabát, pozn. 
redakce) protektor. V dalších povo-
zech výbor spolku a pořadatelé. Pak 
pochodovaly spolky. Pravda, nebylo 
jich nikdy 170, ale takových 30 byl 
dobrý průměr. Mnohé z nich měly 
pro zvýšení lesku oslavy a vlastní 
prestiže i vlastní hudbu. A jaké spol-
ky pochodovaly? Spolek „Vousáč“, 
jehož členové byli povinni nositi 
vousy, řady vousáčů s módou řídly, 
takže nakonec nezbylo ani na výbor. 
Dobří Žižkované si věděli rady. Vý-
bor nosil alespoň na slávu ohromné 
falešné vousy a důstojně táhl za roz-
vinutým praporem. Za nimi spolek 
„holohlavých“ pochodoval stejně 
důstojně s tvrdými klobouky v ruce, 

aby dokázal, že jeho členové jsou 
hodni jména spolku. Nechyběli ani 
baráčníci s drábem a v krojích, kde 
zejména ohromné holubice, vázané 
na čepcích statných a korpulentních 
starších sousedek, budily nelíčený 
údiv Žižkova, pokud nebyl na slávě 
přímo účasten a vyrojil se do ulic. 
Spolek kuřáků viržinek rukoval se 
zapálenými viržinkami. Ochotnické 
a vzdělávací spolky se zúčastňovaly 
s tehdy oblíbenými alegorickými 
vozy, v nichž nesměl chyběti Le-
šetínský kovář, Karel Havlíček Bo-
rovský a alegorie Čechie. Na konci 
pochodoval pořádající spolek, do-
provázený družičkami a závěr tvoři-
ly vozy, namnoze přizpůsobené žeb-
řinové vozy pro ty, kteří nechtěli 
přijíti o nadšený souhlas ulice, ale 

nedošli by okružní cestu Žižkovem. 
Průvod prošel Žižkovem a pak zmi-
zel v Bezovce, kde ve velmi prostor-
ném a nesmírně vysokém sále se ko-
nal slavnostní oběd a odpoledne 
v zahradě byla nezbytná zábava 
s tancem, tombolou, šatlavou, loso-
váním o ceny a ostatním příslušen-
stvím. Bezovka, jako hostinec s jedi-
ným, svého času velkým sálem 
na Žižkově, poznala i jiné družné zá-
bavy, taneční hodiny, plesy, někdy 
i schůze, koncerty a přednášky. Žiž-
kov si potrpěl silně na maškarní ple-
sy a nikdy nesměl chyběti důstojný 
vrátný v dlouhém premovaném ka-
bátě kardinálské barvy s nesmírnou 
holí zdobenou velkým knofl íkem 
a šňůrou. Funkce vrátného byla vý-
sadním právem jednoho žižkovské-
ho občana, který nosil vousy až 
po břicho, jako vrátný vypadal sice 
nesmírně vznešeně, ale odložil-li 
chudák tuto funkci, stal se ihned ter-
čem dobrých i méně dobrých žiž-
kovských vtipů. Návštěvníci plesu 
museli projíti špalírem sousedů 
a sousedek, kteří po svém kritizovali 
masky a róby a tu si přišel žižkovský 
vtip opět na své. Slavný býval ples 
lumpů v Bezovce, který Žižkov ne-
nazval jinak než „lumpenbál“. 
Maskou byl vandrák, zloděj, lump 
a podobně, takže vzhledem k levné-
mu pořízení masky byl to ples vždy 
četně navštívený. Na ten se nezva-
lo a návštěvníci nepřijížděli v drož-
kách či dokonce fi akrech. Pořadatelé 
objednali dva nebo tři nábytko-
vé vozy, které před plesem projely 
několikráte Žižkovem a cestou po-
sbíraly ty, kteří šli na ples. Uzavřený 
vůz přijel před Bezovku, vrata vozu 
se otevřela a z vozu vyskakoval pest-
ře oděný nárůdek návštěvníků za 
velkého gaudia ulice. Ale v ten večer 
mívala přece jen žižkovská policie 
pohotovost.

Místo, kde dříve při starém mlýně 
Bezovce býval rybníček roubený be-
zovými keři, změnilo se zavezením 
rybníčku v planinu, na které zbohatl 
zakladatel pražských divadel světel-
ných obrazů, buclatý pan Viktor 
Ponrepo, vlastním jménem Dismas 
Šlambor. Jeho podnikavému ob-
chodnímu duchu stačilo planinku 
ohraditi, postaviti bílou projekční 
dřevěnou stěnu, přístřešek pro fono-
graf a boudu pro projektor, a pokud 
počasí dovolovalo, šel denně po sou-
mraku biograf. Většina ohrady byla 
prázdná, to byla místa k stání za pět 
krejcarů, popřípadě i laciněji, v části 
byly do země zatlučeny dřevěné lavi-
ce za deset krejcarů k sezení 
a ve zvláštním dřevěném ohrazení 
byly docela i stoly pro honoraci za 15 
krejcarů a tam se nosilo i pivo z re-
staurace. Přímou senzaci způsobil 
pak úvod ku představení, kdy se 
na bílé stěně objevil obraz portiery 
a pan Ponrepo vyšel z levé strany ob-
rázku, uprostřed se způsobně uklo-
nil publiku a zašel vpravo. Myslím, 
že to byl snímek zhotovený profeso-
rem Křiženeckým. Asi čtyř nebo pě-
tileté působení stačilo k obstojnému 
zbohatnutí páně Ponrepovu.

Divadlo valné většině Žižkovanů 
moc nesedělo

Méně zdaru měl Žižkov s profesi-
onálními divadly. Pro milovníky 
vážné scény byla tu ostatně dosti 
blízká Pištěkova aréna, ale takové 
divadlo valné většině Žižkovanů ne-
sedělo. Oni vroucně milovali množ-
ství svých ochotnických divadel, 
kde v sále, přepaženém na jeviště 
a hlediště mohli se pobaviti při sou-
sedském pohovoru, posíliti sklenicí 
piva a pokouřiti si. Ofi ciální divadlo 
se svým zákazem kouření a řadami 
lavic, nijak nepovzbuzujícími chuť 
k řeči, je netáhlo. Ani samostatné di-
vadlo ochotnického spolku „Po-
krok“ nepřemohlo tento osobitý styl 
života a bylo přeměněno v biograf. 
I kdysi populární Mařenka Ziegle-
rová pokoušela se u Žižkovanů 
o štěstí vybudováním velmi slušné-
ho divadla v sále restaurace „Dekla-
race“ na Komenského náměstí. Ale 
ani její umění, ani její půvaby ne-
prorazily žižkovský led. I toto diva-
dlo potkal stejný osud a proměnilo 
se v kino. To jsou asi příčiny, proč 
Žižkov, tato veliká pražská čtvrť, se 
nezmohl na samostatnou divadelní 
budovu.

Pohřby tu ovšem bývaly slavné
 Žižkov žil po svém stále, v rados-

ti, starosti a i ve smrti. Žádná jiná 
pražská čtvrť nepoznala tolik slav-
ných pohřbů jako Žižkov. Nebylo 
bohatšího obchodníka nebo živ-
nostníka — nikdo jiný na Žižkově 
bohatší nebyl — aby, rozloučiv se 
s tímto světem, neměl pohřeb 
z domu smutku s kapelou a dopro-
vodem četných spolků, jejichž byl 

Národní dělnická vzdělávací beseda Probuzení v Žižkově (8. 11. 1932)

Vydáno nákladem Jednoty žen a dívek v Žižkově
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členem. A tak procházel opět Žižko-
vem průvod spolků, tentokráte váž-
ně se houpající podle tempa smuteč-
ního pochodu. Žižkovský národ 
kráčel po chodnících sebou, matky 
tlačily ve vážném pochodovém tem-
pu dětské kočárky, milenci zavěšeni 
a všichni ve smutném rozjímání. To 
vše končilo u vrat olšanského hřbito-
va. Dále totiž hudba nesměla. Jakmi-
le zmizel pohřební vůz za hřbitovní 
mříží, vracel se celý průvod za zvu-
ků jásavého pochodu zpět, doprová-
zeje spolky do jejich místností, kde 
se smutek trochu zapil.

Proměny žižkovské ulice 
Žižkovská ulice měnila stále svůj 

obraz, ale žila, neboť ulice byla spo-
lečným obydlím Žižkovanů, hleda-
jících vzduch mimo svá skromná, 
namnoze sklepní bydliště. Ulice 
byla jiná ve všední den, jiná v nedě-
li za spolkových oslav, jiná o slav-
nosti dušiček, která se v ulicích ve-
doucích ku hřbitovu bezprostředně 
odrážela spoustou bud a krámků, 
jiná o oslavě Božího těla, kdy se 
slavně bouchalo z hmoždířů, posta-
vených na vrchu sv. Kříže. Tento 
osobitý život proletářského Žižkova 

mu nesloužil k necti. Byl to život 
drobných lidiček, vykořisťovaných 
dělníků, životem odkopnutých pro-
letářů, kteří neměli v životě vyso-
kých cílů a těžce sháněli nejnutněj-
ší. Ve způsobu jejich života 
promítala se snaha po vzájemném 
porozumění a podpoře, snaha dojí-
ti trochu uspokojení v životě a také 
víra v budoucnost. Bohužel této 
víry, jejíž splnění přinesl teprve 
dnešek, dočkal se ze starého Žižko-
va málokdo.

Rázovitý život pozvolna mizel
Naše století a zejména doba 

po první světové válce setřely tento 
rázovitý život. Nové kulturní a so-
ciální proudy, které ukázaly, že pod-
pora chudých a z práce vyřazených 
není jen věcí fi lantropie, nýbrž po-
vinnost celé lidské společnosti, při-
nesly mnoho kýženého uvědomění 
mezi občany starého Žižkova. Prud-
ká výstavba po roce 1918 zvětšila 
znovu počet obyvatelstva, ovšem 
namnoze cizího a vyrostlého v ji-
ných poměrech. Tímto přílivem se 
ředil žižkovský život a přibližoval 
více a více poměrům v jiných čtvr-
tích. A tak skončil rázovitý žižkov-

ský život, který je však historicky 
a literárně zachycen. Ono odium 
zločinnosti, které žurnalistika kapi-
talistické éry nanesla na Žižkov, bylo 
nespravedlivým hanobením. S ohle-
dem na sociální poměry nebylo tu 
více zločinností než v jiné čtvrti. Žiž-

kov tvořil svým proletářským pro-
středím senzační kulisu, na které se 
přiživovali pak i literáti. 

Nastal čas významných staveb
Doba první světové války přines-

la Žižkovu i některé architektonicky 

významné stavby. Je to zejména pa-
mátník osvobození na úpatí vrchu 
Žižkova a Pantheon na vrcholu 
hory, tvořící výraznou dominantu 
Prahy. Jsou to díla arch. Zázvorky 
z let 1927—1932. V téže době byla 
budována méně šťastná stavba mra-
kodrapu bývalého pensijního ústa-
vu arch. Havlíčkem a Honzíkem, ši-
roká a robustní kulisa uzavírající 
neblaze pražské panorama při po-
hledu od západu. Druhou moderní 
dominantu Žižkova tvoří ploché 
věže meziměstské telefonní ústřed-
ny, projektované arch. Kozákem 
a dostavěné v roce 1925. Tyto nové 
stavby jsou jakoby mezníky v životě 
starého a nového Žižkova. Náš vý-
klad měl patřit spíše tomu starému 
Žižkovu, který se zvolna rok od roku 
ztrácí mezi oběma vrchy. Nelitujme 
jej. Přes romantiku, kterou byl opře-
den a přes svéráznost kterou žil, byl 
nezdravým sídlištěm a nové domi-
nanty mu zajisté prorokují lepší bu-
doucnost. 
  Článek Ludvíka Prischinga je převzat 

z věstníku Za starou Prahu 

(Věstník pro ochranu památek),

Ročník XXVI, číslo 4–5 z 1. prosince 1951. 

Titulky a redakční úprava Jan Dvořák

Moon 50 – zpátky na Měsíc
V den výročí 50 let od přistání člověka na Měsíci budou mít zájemci jedinečnou možnost zažít 

skutečnou velikost rakety Saturn V.  Tato raketa  vynesla kosmickou loď Apollo 11 na oběžnou 

dráhu Země, odkud se vydala k Měsíci.

Vesmírný program Apollo, 
který americké astronauty 
dostal na Měsíc, stál na zá-
kladním pilíři, kterým 

byla nejsilnější raketa té doby, Sa-
turn V. Tato raketa se pyšnila úcty-
hodnými rozměry. Na výšku se blíži-
la 111 m a v průměru měřila 10 m. 
U nás na Žižkově stojí budova, která 
toho má s lunární raketou mnoho 
společného. Žižkovská televizní věž 
– nejenže sama jako raketa vypadá, 
ale navíc svými bočními tubusy 

prakticky kopíruje rozměry slavné 
rakety. Pomocí videomappingu se 
tubus věže promění v majestátní ra-
ketu Saturn V v měřítku 1:1. Každý 
z nás se tak může na chvíli ocitnout 
dole pod raketou. Ani na mysu Ca-
naveral v Kennedyho vesmírném 
středisku neměli lidé možnost se 
k Saturnu V přiblížit tak blízko. 
Na Žižkově budou návštěvníci moci 
zažít, jaké to bylo stát pod touto ra-
ketou. Během dvou večerů si připo-
menou celou misi od přípravy přes 

start, přistání na Měsíci až po bez-
pečný návrat na hladinu Tichého 
oceánu.

Neziskový projekt vznikl spon-
tánně, z prostého nadšení několika 
přátel, kteří se rozhodli oslavit, při-
pomenout a vyzdvihnout význam 
50. výročí přistání člověka na Měsí-
ci. Událost je bezpochyby jedním 
z historických milníků světových dě-
jin v ohledu objevitelském, techno-
logickém i společenském.

-red-

Program akce
•  pátek 19. 7. přípravné práce projek-

ce
•  sobota 20. 7. projekce a doprovod-

ný program – den výročí 50 let 
od přistání člověka na Měsíci 

•  neděle 21. 7. projekce a doprovod-
ný program – repríza Happening 

•  19:00 koncert, hudební doprovod 
(warm-up) 

•  22:00 start intro fi lmu s uvedením 
historie a přesahů 

•  22:15 start rakety – videomapping 
vč. audio doprovodu, odpočtu 
i startu, kouře před startem apod.) 

•  22:30 projekce fi lmů (Apollo 11 – 
nový dokument, Poslední let Petra 
Ginze, První muž) 

Rytmická cvičení Sokola v Žižkově – studie pohybu v přírodě, foto: František Drtikol (1914)

Apollo  byl americký pilotovaný kosmický  program. Apollo 11 byl 

let, během něhož  20.  července  1969  lidé poprvé stanuli na  po-

vrchu  Měsíce. Trojici astronautů  –  velitele  Neila Armstronga,  pilota 

lunárního modulu Edwina „Buzze“ Aldrina a pilota velitelského modu-

lu Michaela Collinse – v kosmické lodi Apollo 11 vynesla 16. červen-

ce 1969 raketa Saturn V na oběžnou dráhu Země.  

O tři dny později, 19. července, přiletěli na oběžnou dráhu Měsíce. 

Dne 20.  července 1969 se Armstrong a  Aldrin v  lunárním modulu 

spustili na  povrch Měsíce a  ve  20:17:40  UTC přistáli v  Moři klidu 

(Mare Tranquillitatis). O  šest hodin později vstoupil Armstrong jako 

první člověk na  povrch Měsíce. Společně s  Aldrinem během dvou 

a půlhodinové vycházky nasbírali 22 kg měsíčních hornin a po 21 ho-

dinách a 31 minutách pobytu na povrchu odstartovali zpět k velitel-

skému modulu, ve kterém  čekal   Collins na oběžné dráze Měsíce. 

Po spojení s velitelským modulem se vydali na zpáteční cestu k Zemi. 

Přistáli v Tichém oceánu 24. července 1969.

Dosažením povrchu Měsíce posádka Apolla 11 splnila cíl vyhláše-

ný 25. května 1961 prezidentem USA Johnem F. Kennedym – do kon-

ce dekády stanout na  povrchu Měsíce a  bezpečně se vrátit 

na Zemi. Ani česká stopa v tomto světově ojedinělém příběhu není 

zanedbatelná. Dva z astronautů účastnících se vesmírného programu 

Apollo mají český původ. 
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