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Výuka v Praze 3 bude 
pestřejší
Praha 3 rozšiřuje nabídku alternativního vzdělávání. 

Plánuje první montessori školku v Bukové ulici a od září 

zahájí výuku soukromá ZŠ Poznávání. 

Kapacita mateřských škol bude v letošním 
školním roce téměř naplněna. Do všech se-
dmnácti školek bude docházet kolem dvou 
tisíc dětí. Proto je dobrou zprávou, že už 

do příštího školního roku se kapacity rozšíří o dalších 
112 míst ve školce v Bukové ulici. Kolaudace nové školky 
proběhne v září, během roku se budova vybaví potřeb-
ným zařízením a upraví se tak, aby prostory odpovídaly 
plánovanému montessori vzdělávacímu zaměření. Zápis 
do nové školky, která bude detašovaným pracovištěm 
MŠ Na Vrcholu, bude probíhat stejně jako do ostatních 
školek na jaře příštího roku. 

Ve školce budou k dispozici celkem 4 třídy. Již nyní 
radnice předpokládá, že dvě z nich budou primárně ur-
čeny pro děti mladší tří let. Chce tak vyjít vstříc vzrůsta-
jící poptávce maminek, které mají zájem se vracet dříve 
do zaměstnání. Jedna ze tříd pak bude nabízet vzděláva-

cí systém montessori. „Na Trojce máme jedinou alternativní 

instituci, a tou je waldorfská školka. Proto chceme nabídnout 

rodičům další alternativu,“ uvedl radní pro školství Ště-
pán Štrébl s tím, že spádovou oblastí pro školku bude 
celá Praha 3, tudíž se do ní budou mít možnost hlásit 
rodiče z celé městské části. Pokud bude zájem, rozšířil 
by se montessori systém i do druhé třídy. 

Aktuální školní rok využije radnice pro to, aby pro 
školku bylo dost učitelek a pro jejich proškolení, ale také 
k vybavení zkolaudované budovy a nezbytným úpravám 
pro přípravu na tento systém vzdělávání. Co to znamená? 
Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou 
nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké 
uspokojení z toho, co udělají. Důvěřovat vlastní cestě 
a každodenně ji ověřovat. Tříleté děti mohou pracovat 
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„Kapka vody je ve 
vesmíru dražší, 
než kus platiny,“
říká astronomická 

legenda Luboš Perek

Mluvit pravdu 
a ctít zákon
Rozhovor s novým tajemníkem ÚMČ, 
který nastoupil do funkce 1. srpna.

Více na str. 3

Bar Smutek v parku 
Radost
Nezaměnitelnou funkcionalistickou do-
minantu  Žižkova, bývalý Dům odboro-
vých svazů, koupila společnost Dům 
Žižkov a.s., kterou tvoří skupina vý-
hradně českých investorů, nejvýrazněj-
šími jsou Vítězslav Vala a Martin Louda. 
Nově žižkovská dominanta nese jméno 
Radost. 

Více na str. 7

Diskuze o návrhu 
Evy Jiřičné teprve 
začíná
Pozemky, na  kterých má projekt vy-
růst, čekají na  změnu územního plá-
nu. Ta se v  září začne projednávat 
s veřejností. 

Více na str. 14  

   Pokračování na str. 2 
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Žižkovská 
loutka slaví!
12.–15. 9.

str. 21

sloupek
Vážení čtenáři,

prázdniny jsou nenávratně ty tam, 

tak nezbývá, než školákům popřát, aby 

se jim ve škole líbilo a učení je bavilo. 

Když učení nebaví, je to strašná otrava. 

Jinak nutno konstatovat, že v oblasti 

předškolní výchovy a základního škol-

ství si Trojka stojí velmi dobře. Kdo má 

chuť experimentovat, může zkusit ZŠ 

Poznávání, která začala působit při ZŠ 

J. Seiferta. Od září příštího roku se ote-

vře zbrusu nová mateřská škola Buko-

vá, kde bude i  jedna nebo dvě třídy 

vyučující podle metody montessori.

Radnice se rozhodla skoncovat 

s  jednorázovými plastovými obaly 

na všech akcích pořádaných nebo po-

volovaných městskou částí. Rozhod-

nutí platí od 1. října, ale již zářijové vino-

braní bude v tomto režimu, takže víno 

budete moci ochutnávat pouze ze skla. 

Skleničky na stopce se budou prodá-

vat na místě.

Vaší pozornosti doporučím téma 

na str. 14. Návrh Evy Jiřičné na zástav-

bu prostoru po Cetinu, sotva se objevil 

na veřejnosti, již vzbudil vášnivé reakce. 

Zdá se, že převažují kritické hlasy. 

V  návrhu jsou až stometrové domy. 

Kritici mu vyčítají přetíženost prostoru 

a nerespektování platného územního 

plánu. To jsou vážné argumenty. 

Na druhou stranu mnozí oceňují mo-

dernost a elegantnost návrhu s tím, že 

takové budovy by se do tohoto pro-

storu, kde již moderní zástavba je, 

mimořádně hodily. Jak to dopadne, je 

předčasné spekulovat. Celý proces 

schvalování je na  samém začátku, 

první veřejná debata nad změnou 

územního plánu proběhne 12. září. Pak 

budou následovat další kroky. Lze če-

kat, že celý proces bude trvat několik 

let. Budeme ho bedlivě sledovat.

Jistě vás také zaujme pohled do his-

torie budovy Vojenského historického 

ústavu, která je lemována devítkovými 

milníky. Budovy jsou po devadesáti le-

tech ve  špatném technickém stavu 

a celý komplex prochází rozsáhlou re-

konstrukcí. V některém z příštích vydá-

ní Radničních novin se budeme rekon-

strukcí podrobně zabývat.

Přeji vám klidné chvíle při čtení to-

hoto vydání Radničních novin. 

Radko Šťastný
šéfredaktor

Nová mateřská škola v Bukové ulici se otevře v září 2020 Foto Katka Maršálová
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Zavedení zóny 30
RMČ schválila doporučení dopravní 

komise, která na žádost občanů pro-

jednala zavedení zóny 30 v  oblasti 

ohraničené ulicemi Ke Kapslovně, Ma-

lešická, Na Parukářce, Jana Želivské-

ho. Zřízením zóny 30 v oblasti, která 

přiléhá k parku Parukářka a ve které se 

nachází několik školských zařízení, 

dojde především ke zklidnění dopravy 

a zvýšení bezpečnosti všech účastní-

ků silničního provozu v  lokalitě, dále 

také ke zjednodušení a sjednocení do-

pravního značení.

Záměr na  rozvoj pečovatelské 
služby
Vedení městské části vzalo na vědomí 

projektový záměr Institutu sociální prá-

ce, z. s., na rozvoj pečovatelské služby 

na Praze 3. Cílem projektu je posílit vý-

znam pečovatelské služby jako zá-

kladní terénní služby, která včasně rea-

guje na obtížné situace osob v běžném 

prostředí a zajistí podporu a péči nejen 

seniorům v domácím prostředí, a pře-

dejde tak jejich předčasnému vstupu 

do pobytových služeb.

Rada MČ Praha 3
7. 8. 2019

Nákup energií na komoditní burze
RMČ odsouhlasila pokračování náku-

pu energií na komoditní burze. Měst-

ská část bude nakupovat elektrickou 

energii výhradně s garancí záruky výro-

by z obnovitelných zdrojů, a to po dobu 

dalších 5 let do konce roku 2024. Pro 

dosažení nižší ceny a  administrativní 

úspornost přistupuje městská část 

k  nákupu centrálně pro úřad i  pro 

všechny své příspěvkové organizace.

Svatby v Rajské zahradě i v roce 
2020
Rada MČ schválila park Rajská zahra-

da jako úřední obřadní místo pro ko-

nání sňatečných obřadů ve správním 

obvodu Prahy 3 pro kalendářní rok 

2020. Sňatečné obřady se tak budou 

vykonávat bez správního poplatku 

každý první a  třetí pátek daného ka-

lendářního měsíce od května do září 

2020 s výjimkou dnů, které jsou stá-

tem uznaným svátkem. 

Rada MČ Praha 3
21. 8. 2019

Regulace užívání jednorázových 
plastů
Na jednání Rady MČ se schválil zákaz 

používání jednorázových plastů 

na  všech kulturních, sportovních, 

gastronomických a dalších akcích po-

řádaných Prahou 3 a  dalších akcích 

pořádaných na  veřejných prostran-

stvích ve správě městské části, a  to 

od 1. října 2019. Městská část přistu-

puje k tomuto kroku s ohledem na še-

trný přístup k životnímu prostředí a re-

aguje na  blížící se zákaz používání 

jednorázových plastů v  EU, který 

vstoupí v platnost v roce 2021.

Rada MČ Praha 3
17. 7. 2019

s desítkovou soustavou, hrabat se 
v hlíně nebo si celý den číst. Pomůc-
ky mají poměrně jasně daný vnitřní 
řád a pravidla, což usnadňuje a pod-
poruje samostatnost již od útlého 
věku. Svobodná volba umožňuje dě-
tem věnovat se tomu, co je právě teď 
nejvíc přitahuje, a efektivně tak vyu-
žívat jejich senzitivní období. Děti se 
tak cítí respektovanější, není potře-
ba je do činností nějak motivovat 
a ochotně za svoje rozhodnutí přejí-
mají zodpovědnost. Informace a po-
znatky se předávají dětem propoje-
ně, pokud možno v souvislostech 
a ideálně tak, aby děti měly velký 
prostor pro vlastní aktivitu a objevo-
vání. Využívají se smyslově zajímavé 
a velmi názorné pomůcky. V mon-
tessori prostředí mají pomůcky své 
určité místo a i všechny jejich části 
jsou na specifi ckém místě. To umož-
ňuje dětem se velmi rychle zoriento-
vat. Vědí, kde co najdou a kam co 
uložit. Řád potřebují děti zažít také 
v činnostech, a to buduje logické 
myšlení. 

Provoz školky Praha 3 dříve zahá-
jit nemůže, kvůli tomu, že stát ji 
bude fi nancovat až od příštího roku. 
Městská část by provoz musela fi -
nancovat kompletně z vlastního roz-
počtu, což si kvůli špatné rozpočto-
vé situaci ani nemůže dovolit, a 
navíc, všechny tříleté děti s trvalým 
pobytem v městské části jsou ve škol-
kách umístěny. 

Nová laboratorní škola
Základní školy v Praze 3 bude le-

tošní školní rok navštěvovat přibliž-
ně 4 600 žáků a ředitelé očekávají, že 
do prvních tříd nastoupí asi 650 dětí. 
Také pro rodiče dětí nastupujících 
do prvních tříd se v Praze 3 objevila 
alternativa k běžné státní škole. Už 
od tohoto září zahájila činnost v pro-
storách ZŠ J. Seiferta soukromá ZŠ 
Poznávání. Jde teprve o druhou tzv. 
laboratorní školu v ČR, typ školy je 
nicméně v zahraničí dost rozšířený. 
„Jde o intenzivní propojení výuky se svě-

tem za zdmi školy, ať se jedná o sféru 

umění, průmyslu, sportu, ekonomiky, 

moderních technologií, řemesel, spole-

čenských věd, či cokoli dalšího. Úzce spo-

lupracujeme s vysokými školami, rádi 

do výuky zavádíme inovace, jež zde 

vzniknou, dáváme prostor pro prověření 

těchto novinek v praxi,“ vysvětluje 
Lenka Krejčová z vedení školy. ZŠ 
Poznávání plánuje pořádat pravidel-
né akce, které budou určeny pro ši-
rokou veřejnost a budou ukazovat, 
že učení je důležité, ale i zajímavé 
v každém věku, že se děti a dospělí 
mnohé naučí společně. Již v letoš-
ním roce do školy nastoupí 25 žáků 
z 1.–3. třídy. „Postupně počítáme s 1. až 

9. třídou. Děti si chceme postupně vy-

chovat, proto začínáme prvními třídami 

prvního stupně,“ vysvětluje Krejčová.
Podle místostarosty pro školství 

Štěpána Štrébla jde ze strany radni-
ce o další aktivitu k rozšíření nabíd-
ky alternativního vzdělávání v Pra-
ze 3, právě proto škole nabídla 
k pronájmu dvě třídy v budově ZŠ 
J. Seiferta. Do budoucna škole po-
může vytipovat vhodný prostor pro 
její růst a plánuje užší propojení se 
vzdělávacím systémem Prahy 3. 
„S městskou částí hledáme různé varian-

ty spolupráce, aby bylo možné určité 

množství míst ve škole primárně rezervo-

vat pro děti rezidentů Prahy 3. Rozhod-

ně chceme, aby škola obohatila síť škol 

v městské části, v níž působí, i pomohla 

řešit potíže s naplněnými kapacitami ně-

kterých škol,“ potvrdila Krejčová. Jed-
nou z variant spolupráce je i to, že 

by děti z Prahy 3 získaly stipendium 
pro studium na této soukromé škole, 
kde se běžně platí školné.

Podpora pro učitele
V rámci původních ideových ná-

padů, jak podpořit ZŠ Cimburkova, 
vzniká při základní škole společný 
projekt městské části a DYS-centra, 
který by se měl zaměřit na celkovou 
podporu učitelů při práci ve školách 
na Trojce. Nezisková organizace 
DYS-centrum, u jejíhož vzniku stál 
prof. Zdeněk Matějček, se téměř 
dvacet pět let věnuje dětem, dospí-
vajícím i dospělým, kteří čelí výuko-
vým obtížím, převážně specifi ckým 
poruchám učení a chování. Projekt 
má být určen učitelům napříč škola-
mi v městské části, jež se ve výuce 
potýkají se speciálními potřebami 
svých žáků. V současné době často 
uplyne i celý rok od začátku potíží, 
provázený vzájemným zoufáním 
a nezdary žáků i učitelů, než se děti 
dostanou do poradenského zařízení, 
které stanovuje vyšší stupně podpůr-
ných opatření.  Díky projektu by po-
radci DYS-centra měli být k dispozi-
ci učitelům přímo ve školách, situace 
by se řešily, jakmile by problémy vy-
vstaly, a učitelé by na základě kon-
krétních zážitků se žáky, s podporou 
dalších odborníků, získali nové zku-
šenosti a kompetence k řešení těchto 
náročných situací.  

Text a foto Katka Maršálová

Interiér MŠ Buková

Interiér MŠ Buková

Výuka v Praze 3 bude pestřejší

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

Z bývalých jeslí bude komunitní centrum
Z nevyužívaného objektu bývalých 
jeslí v  ulici Na  Lučinách vznikne 
komunitní centrum Farma na Lu-
činách. Nabízet bude obrovskou 
škálu aktivit, od vzdělávacích přes 
volnočasové po sociálně kulturní 
aktivity pro obyvatele Prahy 3.  

V novém centru tak vzniknou ko-
munitní dílny, výtvarný a sochařský 
ateliér, střižna a fotoateliér, výstav-
ní galerie, prostor pro výměnné 
burzy nebo herna a hlídací centrum 
pro děti. Součástí nabízených slu-
žeb bude poradna pro seniory, 
právní poradenství, dětský psycho-
log a psychoterapeut nebo ekono-
mická poradna pro začínající pod-
nikatele. Mezi aktivity, které Farma 
nabídne občanům, budou patřit 
i enviromentální aktivity nebo ty 
na podporu rodin v nepříznivé so-
ciální situaci. 

Projekt komunitního centra Far-
ma na Lučinách zvítězil ve výběro-
vém řízení na pronájem objektu, 

které vypsala Praha 3 poté, co se 
rozhodla nerealizovat na pozemku 
bývalých jeslí projekt Domova soci-
álních služeb. Ten původně připra-
vovalo bývalé vedení Prahy 3 a na-
rážel na masivní nesouhlas okolních 
obyvatel. 

Za projektem Farmy stojí lidé ko-
lem výtvarníka Pavla Smetany, kte-

rý je jedním ze tří členů výboru. Pro 
realizaci projektu se rozhodli zcela 
spontánně, protože všichni členové 
spolku žijí v Praze 3 a mají k ní silný 
vztah. Současně mají s podobnými 
projekty praktické zkušenosti. Pro 
svůj záměr chtějí využít specifi cké 
synergie mezi občany i potenciálu 
místního prostředí a vybudovat po-

lyfunkční centrum, které by mělo 
být přístupné všem bez ohledu 
na zdravotní stav, věk, národnost či 
sociální status. Posláním centra má 
být kulturní osvěta a přímá pomoc 
v sociální a integrační oblasti.

O pronájem prostoru byl velký 
zájem. Na místě si objekt prohlédlo 
šest desítek zájemců a Praha 3 ná-
jemce nakonec vybírala z celkem 
osmi projektů. Farma na Lučinách 
začne téměř obratem s přípravou 
rekonstrukce objektu na vlastní ná-
klady. Se zahájením stavebních pra-
cí počítá na jaře a slavnostní otevře-
ní by mělo proběhnout v prosinci 
2020. Projekt by měl být fi nanco-
ván z evropských dotačních progra-
mů a z darů soukromých fi rem 
a podnikatelů v Praze. 

Nájemní smlouva s městskou 
částí na pronájem objektu je před 
podpisem a ladí se poslední detaily. 
Praha 3 by z pronájmu měla ročně 
získat přes 960 tisíc korun. 

Text a foto Katka Maršálová
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Ředitelé škol i pedagogové 
si polepší
Ředitelé škol v Praze 3 dostanou 
přidáno. Změnu pocítí už na první 
zářijové výplatě.

Snaha Prahy 3 ocenit pedagogy ve ško-

lách vede k hledání různých cest, jak jim 

přilepšit. Na  doporučení pedagogické 

komory se tak některé ředitele podařilo 

zařadit do  vyšší platové třídy. „Nyní již 

berou platy ve  vyšší třídě všichni, kteří 

tam mohou být,“ uvedl místostarosta 

Štrébl s tím, že Praha 3 se pokouší zve-

dat platy ke standardu, který by měl být 

konkurenceschopný k jiným povoláním. 

Zkrátka by neměli přijít ani učitelé, na je-

jichž vyšším ohodnocení spolupracuje 

radnice s magistrátem a peníze by měly 

přijít formou neinvestičních příspěvků. 

Novinkou v ohodnocení ředitelů je také 

systém výpočtu výše odměn, který 

v tuto chvíli prochází připomínkovým ří-

zením a v platnost by měl vejít 1. ledna 

2020. Odměny budou mít hlavně moti-

vační charakter a jsou vázané na stano-

vení a  dosažení cílů vzdělávání, ať již 

střednědobých nebo dlouhodobých. 

Metodika zohledňuje například to, zda 

v budově probíhá rekonstrukce, zda má 

škola zavedeny bilingvní třídy nebo zda 

se školy zapojují do  městskou částí 

podporovaných programů, jako je na-

příklad DofE a  další, nebo zda škola 

kompostuje. Oceněny budou i  drob-

nosti, jako když si ředitelé zřídí datovou 

schránku, což v  důsledku zjednoduší 

komunikaci s městskou částí. „Jde o to, 

abychom odměnami motivovali ředitele 

k dosažení cílů, které jsou našimi priori-

tami ve vzdělávání a aby odměna byla 

výsledkem splnění mimořádného nebo 

nějak významného pracovního úkolu,“ 

vysvětlil místostarosta Štrébl, který se při 

vytváření metodiky inspiroval modelem, 

který používá město Liberec. 

Ani dopad do  rozpočtu městské 

části nebude v souvislosti s vyšším od-

měňováním pedagogů nijak zásadní. 

„Přenastavujeme rozpočet i priority. Pra-

ha 3 dříve vydávala řadu peněz na sou-

těže, půl milionu korun stálo například 

kluziště, Den dětí nově bude stát místo 

300 tisíc 100 tisíc. Na  těchto výdajích 

jsme dokázali uspořit a snažíme se škol-

ství vést formou podpory škol a neinves-

tičních příspěvkům školám, učitelům 

a ředitelům,“ doplnil Štrébl. 
 Katka Maršálová

Mluvit pravdu a ctít zákon 
To je hlavní krédo nového tajemníka úřadu městské části. Rudolf Zahradník zvítězil ve výběrovém 
řízení a do funkce nastoupil 1. srpna. 

Vystudoval VŠB Ostrava 
(ekonomickou fakultu) 
a Slezskou univerzitu 
v Opavě (fakultu veřejných 

politik). Ve veřejné správě se pohy-
buje od roku 2001, kdy začal praco-
vat pro Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje, od roku 2007 pak pro 
město Ostrava. Do Prahy přišel z úřa-
du v Příboře, kde měl na starosti roz-
vojové projekty města. Je mu 58 let, 
je svobodný a bezdětný.

Co vás vedlo jako celoživotního 
Moraváka zkusit štěstí ve  výběro-
vém řízení v Praze?
Mám zde řadu kamarádů a spolužá-
ků a hlavně tady bydlí moje přítelky-
ně. Teď můžeme být více spolu.

Zvítězil jste v konkurenci 14 ucha-
zečů. V čem jste lepší?

Do druhého kola výběrového řízení 
jsme postoupili tři. Čekali nás psy-
chotesty a zátěžové testy. Rád při-
znám, že jsem v nich obstál jako je-
diný. Zužitkoval jsem dvacetileté 
úřednické zkušenosti. Jsem zvyklý 
pracovat pod velkým tlakem, asi 
proto jsem vyhrál.

Tajemník je vlastně takový ředitel 
úřadu. Už jste si úřad osahal?
Ještě ne zcela úplně, ale během pár 
dnů už budu mít za sebou schůzky 
se všemi vedoucími odborů 
a pozdravím se se všemi zaměstnan-
ci.

S jakou vizí přicházíte do funkce?
Nechystám žádnou revoluci. Své 
krédo chci uplatňovat v každodenní 
práci a přeji si, aby se jím řídili i moji 
podřízení. Budu chtít, aby mi vždy 

říkali pravdu a vždy respektovali 
platné zákony.

Rovněž si přeji, aby vedoucí od-
borů měli na každé jednotlivé aktu-
álně diskutované téma svůj jasný ná-
zor a sdělovali mi ho. Nechci, aby mi 
pouze tlumočili stanovisko přísluš-
ného výboru nebo komise, musí mít 
jasný osobní názor, klidně i odlišný.

Jak hodnotíte personální situaci 
na úřadě?
Úřad má k dnešnímu dni 288 za-
městnanců. Není to málo, ale podle 
mého soudu to není ani přehnaně 
mnoho. Rozhodně nechci stav za-
městnanců navyšovat. Mírnému 
snížení např. v důsledku přirozené-
ho odchodu do důchodu bych se 
nebránil. Časem nepochybně dojde 
k jistým úpravám, přesunům mezi 
odbory. 

Závěrem odlehčující otázka: jste 
sportovní fanda?

No jasně, BANÍKOVEC! 
 Text a foto Radko Šťastný

ZŠ Jeseniova vede nová ředitelka
Základní školu Jeseniova nově 
vede paní ředitelka Vendula Juráš-
ková. Ve funkci vystřídala dlouho-
letého ředitele Jiřího Lébra, který 
ve  vedení školy úspěšně působil 
třináct let a zůstává zde jako pe-
dagog. Podobně jako on se k ře-
ditelské funkci dostala z  pozice 
pedagoga.  

Na základní škole Jeseniova pracu-
je od roku 2003 jako učitelka mate-
matiky, informačních a komunikač-
ních technologií, výtvarné výchovy 
a jako specialista na výpočetní 
techniku.  

„Reprezentovat skupinu profesioná-

lů a silných osobností, kterými učitelé 

na mé škole jsou, to je velká výzva. Vel-

mi si proto cením profesní podpory do-

savadního pana ředitele Mgr. Jiřího 

Lébra, který na Jesenince zůstává i po 

odchodu do důchodu jako učitel českého 

jazyka a literatury. Velkou oporou jsou 

pro mě také zástupci PhDr. Gabriela 

Babušová, Ph.D a Mgr. Martin Tau-

ber, kteří přijali moji nabídku a setrvali 

ve svých funkcích. Neskrývaná radost 

pedagogického sboru po vyhlášení vý-

sledku konkurzu mě utvrdila o správ-

nosti mého kroku,“ uvedla Vendula 
Jurášková, která se během prvních 
dvou měsíců ve funkci stihla sezná-
mit s novu náplní práce, která zahr-

nuje i opravy kotelny, malířské 
a sádrokartonářské práce, mytí 
oken, péči o sportoviště a školní 
hřiště, tvorbu rozvrhů nebo přijí-
mání nových pracovníků. 

Tradice zachovány
Po vzoru svého předchůdce již 

pro žáky stihla s kolegy připravit 
celoroční a celoškolní projekt „His-
torie stále žije aneb Komenský 
2020“. Celoroční a celoškolní pro-
jekty jsou vedle sportovních tříd, je-
jichž vysoká kvalita je díky profesi-
onálnímu vedení trenérů SK ZŠ 
Jeseniova známá nejen v Praze, ale 
celé České republice, výrazným 
charakteristickým prvkem. „Všechny 

fandy a příznivce již nyní zveme v květ-

nu 2020 na Den D – Velká show – Je-

seninka hrou. Jsem přesvědčena, že toto 

bude správná příležitost hodnotit moji 

práci ředitelky, protože Den D je zcela 

neformální setkání učitelů, žáků i rodi-

čů,“ zve ředitelka Jurášková. 
ZŠ Jeseniova patří se šesti sty 

žáky k největším v Praze 3. Tradice 
sportovních tříd se zaměřením na at-
letiku se datuje od roku 1972. Školní 
areál, který nabízí pro sportování 
skvělé podmínky, patří mezi nejlepší 
v Praze 3 a mimo jiné splňuje všech-
ny podmínky pro pořádání atletic-
kých disciplín, včetně skoku o tyči, 
hodu diskem nebo kladivem. Při 
škole působí klub SK Jeseniova, kte-
rý se školou úzce spolupracuje. 

Text a foto Katka Maršálová

Kdo je tajemník, komu podléhá, kdo jej 
odvolává a jmenuje?

Vedle starosty a členů rady je klíčovou 

postavou celého úřadu tajemník, kte-

rý je nadřízený všech ostatních úřed-

níků na radnici.

Tajemníka jmenuje a  odvolává vý-

hradně starosta se souhlasem ředite-

le Magistrátu hl. m. Prahy.

Tajemník obecního úřadu plní úkoly 

uložené mu zastupitelstvem obce, ra-

dou obce nebo starostou a dále:

a)  zajišťuje výkon přenesené působ-

nosti s  výjimkou věcí, které jsou 

zákonem svěřeny radě obce nebo 

zvláštnímu orgánu obce, 

b)  stanoví podle zvláštních právních 

předpisů platy všem zaměstnan-

cům obce zařazeným do obecního 

úřadu, 

c)  plní úkoly statutárního orgánu za-

městnavatele – vůči zaměstnan-

cům obce zařazeným do obecního 

úřadu, 

d)  vydává spisový řád, skartační řád 

a  pracovní řád obecního úřadu 

a  další vnitřní směrnice obecního 

úřadu, nevydává-li je rada obce. 



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ZÁŘÍ 2019

zpravodajství

Rudolf Svoboda
byl český akademický  sochař, re-

staurátor, medailér a pedagog. Na-

rodil se 24. 11. 1924 ve Veľké Rov-

né a zemřel 11. 10. 1994 v Praze.

V letech 1946–1951 studoval v Pra-

ze na Akademii výtvarných umění 

u Karla Pokorného, tam krátce pů-

sobil i jako asistent.

Od  poloviny padesátých let se vě-

noval samostatné tvorbě. Vytvořil 

řadu děl včetně monumentálních 

soch do veřejného prostoru – Fénix, 

Ikaros, Harlekýn, Návrat z  kosmu 

pro Ústřední telekomunikační budo-

vu v  Praze, pomník Osvobození 

v  Liberci, Květ pro nemocnici 

v Mostě, sousoší Práce před Vyso-

kou školou báňskou v Ostravě-Po-

rubě (1972), plastiku Nová Doba ve 

Frýdku-Místku (1981), hodiny před 

stanicí metra Sokolovská (dnes Flo-

renc, 1985), Pohyb hmoty (1985) 

nebo Fontána (1989).

V roce 1988 mu byl udělen titul ná-

rodní umělec.

Sezona na Jiřáku nekončí
Farmářské trhy na náměstí Jiřího 
z Poděbrad mají za sebou úspěšný 
půlrok. Od středy do soboty se 
náměstí týden co týden mění v trh 
plný ovoce, zeleniny, květin, dobrého 
pití i mléčných výrobků. Přijíždějí 
sem desítky prodejců z celé republiky 
a během prodejní doby si sem přijdou 
nakoupit stovky lidí nejen z naší 
městské části, ale i z těch okolních. 

Před nedávnem jsme se na Ji-
řáku rozloučili s prázdnina-
mi, a už se připravuje pod-
zimní program, který bude 

nabitý. „Koncem září se můžete těšit 

na svatováclavské víno, v polovině října 

se opět vrátí dny plné bylinek a nebudou 

chybět ani dýňové slavnosti či oslava 

Halloweenu,“ upřesňuje program trhů 

následujících týdnů jejich manažerka 
Petra Kalincová. V listopadu pak vy-
vrcholí jablečná sezona, bude se tady 
grilovat pořádný čuník, pít pivo 
a tradičně se budou konat i Svato-
martinské slavnosti. „Pro domácí osla-

vu si u nás budete moci zakoupit skvělé 

víno a samozřejmě nebudou chybět ani 

husy,“ doplňuje Kalincová s tím, že 

koncem listopadu už zaklepe na dve-
ře také advent, během kterého se 
na Jiřáku rozsvítí strom a také se ob-

jeví betlém. Všechny informace 
o  trzích na Jiřáku můžete sledovat 
na webu či na sociálních sítích. Trhy 

na Jiřáku mají otevřeno: středa – pá-
tek 8–18 hod., sobota 8–14 hod.  

-red-

Návrat sochy „Návrat z kosmu“
V  rámci obecných snah navrátit 
Praze 3 umělecká díla, která z ní 
byla v minulosti odstraněna, zahá-
jil bývalý radní pro kulturu Jiří Svr-
ček  proces navrácení sousoší 
„Návrat z kosmu“ od Rudolfa Svo-
body zpět na  Žižkov, kde kdysi 
stávalo v prostorách areálu dneš-
ního CETINu v Olšanské ulici. 

„Návrat z kosmu“ má za sebou poměr-
ně nejasný příběh. Dílo vzniklo jako 
součást objektu Ústřední telekomuni-
kační budovy v roce jejího dokončení, 
tedy 1979. V roce 1998 bylo ale během 
rekonstrukce objektu ze své původní 
lokace na Žižkově z ne zcela známých 
důvodů odstraněno, údajně kvůli špat-
nému technickému stavu. Následují-
cích 17 let bylo považováno za ztrace-
né. V lednu roku 2015 pak bylo 
ve značně poškozeném stavu nalezeno 
v kontejneru za budovou bývalé Kraj-
ské správy telekomunikací v Plzni.

Dílo se však zřejmě bohužel nemů-
že vrátit přímo na místo, kde bylo pů-
vodně instalováno. Budova CETINu 
je určena k demolici a na jejím místě 
má stát nový projekt Central Group.

V současnosti má ve své gesci péči 
o toto dílo radní Jana Belecová, která 
přibližuje aktuální stav takto: „K umís-

tění soch do veřejného prostoru existuje 

stálá pracovní skupina pro regeneraci pa-

mátkové zóny, která se koncem září trans-

formuje na komisi pro urbanismus, veřej-

ný prostor a památkovou zónu. Stále 

není vyloučeno ani to, že socha bude 

umístěna v místech, kde původně stála. 

Věřím, že se domluvíme s architekty bu-

doucího projektu, který vznikne na místě 

dnešního CETINu. Zatím jsme ale stále 

ve fázi vyjednávání o odkupu s majitelem 

díla. Poté bude muset socha jako taková 

podstoupit poměrně velký restaurátorský 

zásah, protože se na ní podepsala jak léta 

vystavení povětrnostním vlivům, tak ne-

nechavé ruce zlodějů kovů.“ 

Jan Dvořák

„Návrat z  kosmu“ v  původním umístění 

v  objektu Krajské správy telekomunikací 

na Žižkově; archiv potomků Michala Kohouta

Nová mlhoviště, stínítka i stromy 
zpříjemňují prostředí ve městě
S  letními horky a  oteplováním 
města se Praha 3 vypořádává řa-
dou drobných opatření, které ale 
mají zásadně pozitivní dopad 
na pobyt ve městě v letních měsí-
cích. 

Na třech vytipovaných dětských hřiš-

tích na Parukářce, Židovských pecích 

a Na Balkáně nechala zkušebně nain-

stalovat zastínění nad pískovišti. Svět-

lá plachta má ochránit děti před 

žhnoucími paprsky ve chvíli, kdy slun-

ce na  obloze kulminuje. Plachty bu-

dou na  hřištích do  října, na  zimu se 

uloží a opět mohou použít. Jedno za-

stínění přišlo městskou část zhruba 

na  60 tisíc korun. Pokud se osvědčí 

a  reakce veřejnosti budou pozitivní, 

přibudou i na dalších hřištích. 

Milým zpříjemněním léta jsou také 

nově instalovaná mlhoviště na náměstí 

Jiřího z Poděbrad a v parku na Parukář-

ce. Mlžítka mají spínací režim, který se 

spustí po  zmačknutí tlačítka a  vytvoří 

příjemné osvěžení. Další mlhoviště je 

v  provozu na  nově zrekonstruovaném 

Kostnickém náměstí, to však funguje 

v  automatickém režimu a  mlžítka se 

pravidelně vysouvají a osvěžují tím klima 

na  náměstí, zejména návštěvníkům 

od poloviny prázdnin otevřeného bistra. 

Pozornost během léta Praha 3 vě-

novala také stromům na  náměstích 

a v parcích. Péči o ně kromě pravidel-

né zálivky posílila umístěním závlaho-

vých vaků. Vaky, které jsou naplněny 

vodou, a  ta postupně prosakuje 

ke kořenům, byly rozmístěny k desít-

kám stromů. A to zejména tam, kde je 

špatné podloží. Voda ve vacích se po-

stupně doplňuje. 

Obnova stromořadí 
Městská část začala pravidelně 

kontrolovat stav stromů a stromořadí 

na svém území, a to nejen těch, které 

má ve své správě nebo majetku. Jed-

nou za  dva měsíce stromy kontrolují 

na pravidelných pochůzkách předsta-

vitelé radnice a odboru životního pro-

středí společně se zástupci TSK 

a  Lesů hl. m. Prahy. Tím se rychleji 

odhalí nedostatky v  péči a  městská 

část pak vyzývá příslušné správce 

stromů k nápravě, ať již jde o prořezá-

vání, zmlazování nebo výměnu us-

chlých nebo dožilých stromů. 

V  současné době má Praha 3 

na svém území nově vysazené stromy 

ve Fibichově ulici a v Milešovské ulici, 

kde jsou vysazené první jinany dvoula-

ločné na  Trojce. Jde o  dlouhověký 

strom, který je oblíbený pro svůj neob-

vyklý tvar listů. Roste poměrně poma-

lu, ale dorůstá výšky až 30 metrů. Pra-

ha 3 plánuje během podzimu obnovu 

stromořadí v  ulicích Na  Vápence 

a V Domovech. Na Vápence bylo po-

káceno z důvodu špatného zdravotní-

ho stavu šest hlohů, které budou na-

hrazeny celkem 26 novými kusy 

a  místo původního travnatého pásu 

s keři dojde k výsadbě modře kvetou-

cích ořechoplodců po  celé ploše. 

V  ulici V  Domově dojde k  obnově 

a dosadbě stromů na třech vybraných 

úsecích. Počet původně navržených 

stromů ke kácení byl i na základě pod-

nětů Komise životního prostředí sní-

žen ze 4 na 2. Modřín byl kvůli špatné-

mu stavu již odstraněn a  pokácena 

bude téměř suchá jedle. K výsadbě je 

navrženo 19 stromů muchovníku. Do 

konce roku se chystá obnova parku 

U Kněžské louky, kde se počítá s vý-

sadbou šestnácti stromů a habrového 

živého plotu a popínavých dřevin. 
Katka Maršálová
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Partnerské Saburtalo 
nabídne gruzínské víno
Největší čtvrť gruzínského hlavního města Tbilisi – 
Saburtalo – je novým partnerským městem Prahy 3. 
K slavnostnímu podpisu oběma stranami schváleného 
memoranda o spolupráci dojde během zářijových slavností 
Vinohradského vinobraní na Jiřáku, kde se budou mít 
návštěvníci možnost seznámit s gruzínským vínem. 

Místo podpisu memo-
randa není vybráno 
náhodou. Naopak, je 
to první přátelské 

gesto spolupráce směrem ke gru-
zínským partnerům a reakce na de-
monstrace, které v létě v Gruzii 
probíhaly na protest proti vlivu 
ruské federace. Ty měly za násle-
dek účelové zpřísnění kontrol vý-
robců vína ze strany ruské velmoci. 
Ruští politici dokonce hrozili úpl-
ným zákazem dovozu gruzínských 
vín. K tomuto kroku už Rusko jed-
nou sáhlo těsně před tím, než 
na Gruzii v roce 2008 vojensky za-

útočilo a obsadilo dva gruzínské 
regiony.

„Nabídl jsem gruzínským kolegům, 

aby své víno prezentovali v rámci 

23. ročníku Vinohradského vinobraní. 

Proevropsky orientovaná Gruzie má 

s EU asociační dohodu, dohodu o vol-

ném obchodu i bezvízový styk. Jsem pře-

svědčen, že si zaslouží naši plnou podpo-

ru,“ uvedl místostarosta Štěpán 
Štrébl, který má na starosti kromě 
školství také zahraniční vztahy. Ná-
vrh spolupráce s tbiliským Saburta-
lem na radnici vznikl za minulého 
vedení, současné vedení města pro-
ces dokončilo. 

Vinařství je nejstarší a nejdůleži-
tější oblastí gruzínského zeměděl-
ství. Tedy i historie vinné révy je vel-
mi úzce spojena s historií Gruzie. 
Také gruzínská kuchyně je do-
dnes považována za jednu z nejvzác-
nějších, nejzdravějších a nejlákavěj-
ších na světě, ale samozřejmě 
nejhlavnější součástí gruzínského 
stolu je gruzínské víno. Kromě vína 
se návštěvníci vinobraní budou mít 
možnost seznámit i s kulturou Gru-
zie, a to prostřednictvím folklórní 
kapely, která vystoupí během slav-
ností. 

Katka Maršálová

O dotace je třeba požádat právě teď
Termín k podání žádostí z Dotační-
ho fondu začal běžet 1. září a bude 
končit 21. září 2019.

Dotační fond je určen na podporu 
veřejných sociálních, zdravotních, 
kulturních, sportovních, výchov-
ných, volnočasových a ekologických 
aktivit. Cílem je podporovat přede-
vším projekty s lokálním dopadem, 
které přispívají ke zlepšení kvality 
života obyvatel Prahy 3, a které jsou 
nedostatečně fi nancovány z jiných 
veřejných zdrojů.

Nová forma komunikace
Veškerá komunikace mezi žadate-

lem a úřadem bude probíhat výhrad-
ně elektronicky, prostřednictvím da-
tových schránek. Komunikace se 
zrychlí, bude zcela transparentní 
a odpadne papírování, či nutnost 
ověřovat podpisy. Žadatelé z řad fy-

zických osob, kteří ještě nemají da-
tové schránky, si je budou muset zří-
dit. Učiní tak na kterékoli poště. 
Zřízení a běžný provoz datové 
schránky je zdarma.

Harmonogram
Harmonogram přináší asi největ-

ší změnu v dosavadní praxi. Cílem 
změny je dosažení stavu, aby žadatel 
již koncem předcházejícího roku po-
skytnutí dotace věděl, zda dotaci do-
stane 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/nepřiděle-
ní 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 sa-
mozřejmě závislé na včasném schvá-
lení rozpočtu hlavního města Prahy 
a poté i rozpočtu městské části.

Informovanost
Každý žadatel, ať už uspěl zcela 

nebo jenom z části, či byl případně 
odmítnut, dostane písemné vyrozu-
mění s odůvodněním fi nálního roz-
hodnutí úřadu. 

Radko Šťastný

Nové centrum Žižkova
Tak zní název debaty, kterou po-
řádá spolek Tady není develope-
rovo v kině Aero ve středu 18. září 
v 17 hodin. Pozváni jsou zástupci 
zainteresovaných společností 
i  samosprávy. Tématem debaty 
bude širší lokalita Olšanské ulice 
a  prostor Nákladového nádraží 
Žižkov. 

Toto území prochází v  současnosti 

rozsáhlou transformací – některé rezi-

denční projekty jsou již vybudovány, 

další jsou ve stádiu příprav, jako kupří-

kladu projekt Central Group od archi-

tektky Evy Jiřičné (podrobněji píšeme 

v tématu tohoto vydání). Celá urbánní 

struktura horního Žižkova, okolí Ohra-

dy a Nákladového nádraží se promění 

v souvislosti s nárůstem obyvatel cca 

o 20 000 občanů. 

S tím souvisí proměna sociální i do-

pravní infrastruktury, což se dotkne 

především ulice Želivského. Otevírá se 

jedinečná příležitost vybudovat nový 

městský organismus, který bude pří-

větivý jak pro stávající obyvatele, tak 

pro nové rezidenty. Aby se tak skuteč-

ně stalo, je zapotřebí urychleně hledat 

společné postupy, zajistit celkovou 

koordinaci rozvoje tohoto území a pře-

dejít chaosu v městském plánování.

O  tom všem si můžete pohovořit 

s  pozvanými hosty K. Bečkovou, 

předsedkyní Klubu za  starou Prahu,  

I.  Fialovou, proděkankou z FA ČVUT, 

P.  Hlaváčkem, náměstkem primátora 

hl. m. Prahy, J. Hromádkou, SUDOP 

Group, D. Kunovským, předsedou 

představenstva Central Group, T. Mi-

keskou, místostarostou Prahy 3, 

J.  Sedlákem, urbanistou FA ČVUT, 

L. Anderlem, výkonným ředitelem Se-

kyra Group a M. Žaloudkem, předse-

dou Výboru pro územní rozvoj MČ 

Praha 3. Moderátorem panelové de-

baty bude Adam Gebrian. 
-red-

Uchazeči o dotace naleznou veškeré informace na 
www.praha3.cz/samosprava/oblasti/dotace/dotace-2020

DOTACE 2020
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Zachráněná Viktorka slibně rozjíždí další 
druholigovou sezonu 
Závěr loňské sezony znamenal pro 
Viktorii Žižkov jeden z nejdrama-
tičtějších konců soutěže, co fa-
noušci pamatují. Tým změnil čtyři 
kola před koncem trenéra, Miloše 
Sazimu nahradil Zdeněk Hašek, 
který přišel na poslední chvíli za-
chraňovat druholigovou přísluš-
nost. To se mu podařilo doslova 
v posledních vteřinách, kdy vydo-
loval potřebné tři body na  půdě 
Chrudimi. Znojmo a  Táborsko, 
konkurenti Viktorky, shodně v po-
sledním kole prohráli, a tak mohly 
na Žižkově propuknout oslavy za-
chování druholigové soutěže. 

V tu už nedoufal snad ani ten nejop-
timističtější žižkovský fanoušek. Tři 
kola před koncem totiž prohráli vik-
toriáni vysoko v Třinci 1:4 a záchra-
na byla už jen otázkou velmi divoké 

teorie. Ta se nakonec po dvou vý-
hrách a díky totálnímu výpadku 
obou zmiňovaných soků stala. Vik-
toria zachránila druhou ligu s pou-
hými 27 body, což je velká kuriozita. 

Klub už nechce znovu zažívat po-
dobné starosti, a tak se v létě na Žižko-
vě výrazně posilovalo. Sportovní ve-
dení spolu s trenérem Haškem 
přivedlo do týmu mnoho nových tváří 
a prakticky na každý post přibyl nový 
hráč včetně gólmana. Tím je třiatřice-
tiletý  Milan Švenger, který na Viktor-
ku putoval z ligové Příbrami. A potvr-
zuje se, že to byla správná volba. 
V minulých sezonách byli na soupisce 
pouze mladí brankáři, kteří vedle sebe 
neměli, kromě trenéra Václava Wint-
ra, žádného zkušeného matadora. 
Dnes se ukazuje, že model mladý–
starší mezi třemi žižkovskými tyčemi 
funguje velmi dobře. 

Z dalších posil stojí za zmínku 
jméno Jaroslav Diviš, kterého Viktor-
ka získala těsně před startem soutěže 
z Mladé Boleslavi. Ostříleného ligo-
vého útočníka potřebovala jako sůl, 
gólová potence týmu  byla v minu-
lém ročníku tristní. K vylepšení ofen-
zívy jistě přispěje i další významná 
posila s nádechem exotiky – americ-
ký fotbalista s mexickými kořeny 
Luis Gil, jenž má na svém kontě přes 
150 startů v americké MLS. Přičteme-
-li zmiňovaná jména k dosavadní 
kostře týmu, kterou tvoří ekvádorský 
středopolař Augusto Batioja, kapitán 
Jakub Urbanec, záložník Igor Sú-
kenník nebo ofenzivně laděný Josef 
Bazal, lze s jistotou říct, že klub udě-
lal pro úspěch v probíhající soutěži 
maximum. Úvodní kola už ukázala, 
že Viktorka je mnohem silnější a měla 
by mít na umístění v horní polovině 
tabulky. Po šesti odehraných kolech 
se zatím drží na 3. místě tabulky. Více 
na www.� vz.cz. 

 -red-

Radost s fanoušky po porážce Vítkovic na domácím stadionu

Podzimní domácí zápasy

8. kolo, neděle 15. 9. v 10:15

FK Viktoria Žižkov – FC Hradec Králové 

10. kolo, neděle 29. 9. v 10:15 

FK Viktoria Žižkov – FC Vysočina Jihlava

11. kolo, neděle 6. 10. v 10:15 

FK Viktoria Žižkov – FC Slavoj Vyšehrad

13. kolo, neděle 27. 10. v 10:15

FK Viktoria Žižkov – FC Zbrojovka Brno

15. kolo, neděle 10. 11. v 10:15

FK Viktoria Žižkov – FK Ústí nad Labem

Zóna 30 na Parukářce

Městská část připravuje zavedení 

zóny 30 v  lokalitě rezidenční oblasti 

Pod Parukářkou. Pro omezení rych-

losti se rozhodla na základě podnětů 

místních. Zóna bude v oblasti vyzna-

čena během následujících měsíců. Vý-

sledkem bude díky maximální povole-

né rychlosti 30 km/h větší bezpečnost, 

v  celé oblasti bude platit přednost 

zprava a díky tomu ubyde i počet do-

pravních značek. Posledním efektem 

je zkapacitnění zóny placeného stání, 

protože v zóně s maximální třicetikilo-

metrovou rychlostí neplatí požadavek, 

že musí být před přechodem 5 metrů 

volného místa. Z podobného důvodu 

byla zóna 30 zavedena v  souvislos-

ti s  rozšiřováním zón placeného stání 

na Jarově. Místostarosta pro dopravu 

Ondřej Rut uvažuje o tom, že by zóna 

30 měla být na Jarově lépe značena, 

protože řada řidičů si omezení neu-

vědomuje. Uvažuje se také o instalaci 

zpomalovacích prahů.

Podle názoru Ruta by se výhledo-

vě měly zóny 30 rozšířit na  všechny 

uzavřené rezidenční oblasti na Trojce. 

Jednak by tím došlo k legalizaci těch 

stání v  parkovacích zónách, která 

jsou nyní někde příliš blízko přecho-

dům pro chodce, jednak by se vý-

razně zvýšila bezpečnost. „Myslím si, 

maximální rychlost 30 km/h by měla 

být zavedena ve všech obytných ob-

lastech mezi hlavními tahy. Rozum-

ný člověk v nich nejede padesátkou. 

Sice je to legální, ale nemyslím si, že 

by mělo být. Bohužel na  tom, kde 

všude mají být zklidněné zóny, v sou-

časné koalici nepanuje úplná shoda,“ 

dodal Ondřej Rut. 
Katka Maršálová

Senioři a studenti společně pod jednou 
střechou
Pilotní projekt mezigeneračního bydlení seniorů 
a studujících vysokoškoláků zkouší Praha 3 zavést 
ve svých dvou domech s pečovatelskou službou. Studenti se 
za možnost fi nančně výhodného bydlení budou revanšovat 
časem stráveným se seniory. Tím by se v domovech snížila 
míra izolace, do které se senioři často v pozdějším věku 
dostávají.

Iniciátorem nápadu byl člen Ko-
mise pro sociální politiku Ivo 
Denemark, který se inspiroval 
úspěšnými vzory v Nizozemsku 

a Francii, kde podobné programy 
fungují dlouhodobě. Místostarosta 
pro sociální oblast Ondřej Rut ná-
sledně připravil pravidla a se souhla-
sem rady zveřejnil výzvu na proná-
jem dvou garsoniér v Roháčově 
a Krásově ulici za stejnou cenu, za ja-
kou se byty pronajímají seniorům 
z Prahy 3. Jde o dva z aktuálně neob-
sazených bytů. Zájem o byty v DPS 

totiž ze strany seniorů v poslední 
době polevuje a byty zbytečně zůstá-
vají nevyužité. „Cílem je dát studentům 

příležitost dostupného bydlení a zároveň 

nabídnout obyvatelům domovů pomoc či 

zajímavě strávený čas. Mladí studenti 

mohou navíc získat pohled na svět úplně 

jinýma očima,“ uvádí k projektu mís-
tostarosta Ondřej Rut s tím že senioři 
často trpí osamělostí a nemají rodin-
né příslušníky, kteří by je chodili na-
vštěvovat.

Studenti, kteří se k výzvě přihlásí, 
musí se seniory strávit 30 hodin mě-

síčně, během nichž by jim pomáhali 
s každodenními úkoly, doprovázeli 
by je k lékaři či na procházku, poví-
dali si s nimi či je učili novým tech-
nologiím, jako je například e-mail či 
práce na PC, četli si nebo hráli ša-
chy. Další podmínkou je, aby šlo 
o studenta prezenční formy VŠ stu-
dia a aby dobře hovořil česky. Pří-
padné nové nájemníky bude na zá-
kladě došlých žádostí vybírat v září 
komise a nájemní smlouva bude uza-
vřena na jeden rok. 
 Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

ZÓNA
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Kulturní a sportovní akce bez jednorázových plastů 
Rada městské části přijala usnese-
ní o tom, že s platností od 1. října 
2019 se na trojkových akcích nebu-
dou používat jednorázové plastové 
obaly, především kelímky a tácky. 

Vedení radnice tak v předstihu při-
jalo rozhodnutí, které by mělo v EU 
platit od roku 2021. Konkrétně se 
toto opatření bude týkat všech akcí, 
které městská část pořádá nebo ke 
kterým uděluje souhlas se záborem 
veřejného prostranství. Nové pravi-

dlo bude zapracováno do všech 
smluv a závazných pravidel.

Je to zásadní krok a velký pří-
spěvek ke zlepšení životního pro-
středí. Zavádění do praxe se jistě 
neobejde bez drobných komplika-
cí, ale pořadatelé si brzy zvyknou.

Zkouška nanečisto proběhne už 
na vinobraní v pátek a sobotu 13. 
a 14. září

Bude to první příležitost nová 
pravidla vyzkoušet v praxi. Nicmé-

ně, vinobraní se bez plastů úplně ne-
obejde. Nepodařilo se například vy-
řešit čepování burčáku jinak, než do 
jednorázových PET lahví. Ostatní 
jednorázové plasty zmizí. Víno se 
bude nalévat zásadně jen do skleni-
ček na stopce. 

Návštěvníci budou mít možnost 
zvolit mezi několika způsoby koupě 
sklenice. Městská část připravila pro 
vinobraní 1 000 ks skleniček s emblé-
mem vinobraní od Martina Velíška, 
budou se prodávat za 50 Kč přímo 

na místě ve stánku městské části. 
Rovněž vinaři na jednotlivých stán-
cích budou prodávat své vlastní sklo. 
Třetí možností bude koupit sklenič-
ku u stánku produkce. Sklenice se 
nebudou vykupovat zpět, zůstávají 
již návštěvníkovi vinobraní na pa-
mátku. A samozřejmě je také mož-
nost si přinést vlastní skleničku 
na noze z domova.

Ostatní nápoje budou na vinobra-
ní nalévány do „otoč kelímků“, tedy 
kelímků pro opakované použití, kte-
ré bude možné na místě umývat. 

 Radko Šťastný

Park Radost a bar Smutek
Nezaměnitelnou funkcionalistickou dominantu Žižkova, bývalý Dům odborových svazů, koupila 
společnost Dům Žižkov a.s., kterou tvoří skupina výhradně českých investorů, nejvýraznějšími 
jsou Vítězslav Vala a Martin Louda. Nově žižkovská dominanta nese jméno Radost.

Pro dům jsme hledali český ná-

zev s odkazem na jeho minu-

lost. Jméno Radost v sobě obsa-

huje zkratku starého názvu 

domu a přitom trefně kontrastuje s tím, 

co se v domě v posledních šedesáti letech 

dělo,“ popisuje iniciátor oživení 
domu Martin Louda, který stojí spo-
lečně s podnikatelem Vítězslavem 
Valou za celým projektem. Na řadu 
postupně přicházejí potřebné opra-
vy.

Jako první totiž noví majitelé 
opravili a znovu otevřeli rozsáhlou 
pobytovou střechu. Netřeba dodá-
vat, že z vrcholu jedenáctipatrové 
stavby tyčící se nad okolní zástavbu 
se nabízí ničím nerušené výhledy 
na celý Žižkov i zbytek Prahy. Jako 
na dlani je ze střechy Radosti vidět 
například památník na Vítkově.

O využití více než čtyřicet let ne-
přístupné střechy se už navíc přihlá-
sil pražský kavárník Ondřej Kobza, 
známý tím, že se snaží střechám 
hlavního města vdechnout nový ži-
vot. Spolu s manželi Ivanem a Dag-
mar Havlovými už například znovu-
otevřel střechu pražského paláce 
Lucerna. 

Kromě toho Radost už na pod-
zim oživí multifunkční sál Přítom-
nost, ve kterém vybudují i kino, 
nebo coworkingovou kavárnu s pro-
dejní galerií ve vstupní hale. Dům 
Radost a přilehlý park stejného jmé-
na se postupně stávají otevřeným 
a živým prostorem pro všechny ak-
tivní, kreativní a nápadité lidi.

A právě v parku Radost o prázdni-
nách rozjíždí svůj projekt spolek Žlu-
tý karavan, stan ve stylu šapitó s kom-
patibilním názvem bar Smutek.

Park v jejich režii doznává znač-
ných proměn, mizí bezdomovci, vý-
razně se zlepšil úklid a místo se tak 
stává cílem mnoha Pražanů. Provozní 
doba stanu s barem je od 12 do 22 ho-
din a na své si tu přijdou doslova 
všichni. Pro děti je tu připravena 
zmrzlina či domácí limonáda, ti starší 
si pak mohou vychutnat Vinohrad-
skou 11 ve skle. I z hlediska gastrono-
mie se dočkáte zajímavých chutí. Po-
řadatelé totiž mají v úmyslu střídat 
rozličné typy kuchyní tak, aby ná-
vštěvníci měli i v tomto směru bohaté 
zážitky. Do stanu s jednoduchým, ale 

osobitým posezením, je vstup zcela 
zdarma, i když si neobjednáte žádnou 
konzumaci. Nechybí samozřejmě ani 
veřejné toalety, otevřené v době pro-
vozu. Podle Lukáše Houby z baru 
Smutek patří velké poděkování domu 

Radost, který park poskytl pro reali-
zaci stanu a zajistil v parku ochranku, 
pražským organizacím PVK za vstříc-
ný přístup k pitné vodě a taktéž PRE 
za rychlé řešení dodávek elektřiny. 
„Bez jejich promptní spolupráce bychom 

nebyli schopni v tak krátkém časovém ob-

dobí celou akci rozjet a provozovat,“ po-
chvaluje si Lukáš Houba.

I po kulturní stránce se tu nabízí 
pestrá paleta vystoupení. Prostor je 
bez vyvýšeného pódia a všichni 

účinkující jsou tak v přímém kontak-
tu s hosty. Na programu jsou kon-
certy, soudobý tanec, divadlo pro 
děti i dospělé.

„Návštěvnost se postupně zvedá, lidi 

se sem učí teprve chodit. Snažíme se tu 

poskytnout zajímavou alternativu tráve-

ní volného času a nerušit přitom v okolí 

bydlící rezidenty. Ohlasy jsou prozatím 

tak z 90 procent kladné, ale nebráníme 

se připomínkám a novým nápadům,“ 
hodnotí stav nedlouho po otevření 
Lukáš Houba.

Bar Smutek by měl být v provozu 
v parku Radost nejméně do konce 
září, ale délka trvání bude odvislá 
také na vývoji počasí, i když v chlad-
ných dnech je stan možno i vytápět.

Společně s provozovateli věříme, 
že tato aktivita přinese obyvatelům 
Trojky mnoho nových možností trá-
vení volného času. A proto máte-li 
zájem o kousek Radosti, tak přijďte 
do baru Smutek! 
 Jan Dvořák

Foto Václav Kubec

Foto Jakub Hlaváč

Žlutý karavan
Spolek Žlutý Karavan organizuje 

kulturní akce na nevšedních mís-

tech Prahy. Je to prosté, spolek 

vdechuje nový život místům, kte-

rá si to zaslouží. Můžete si užít pří-

jemný kulturní večer tam, kde by 

to za normálních okolností nebylo 

možné.

Na akcích se setkáte s neopako-

vatelnou atmosférou  zahradního 

večírku a čekají vás strhující zážit-

ky. Zaposloucháte se do rytmu živé 

hudby, můžete se setkat s divadel-

ním vystoupením, vernisáží či jiným 

kulturním programem.



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ZÁŘÍ 2019

zpravodajství

Běžecká škola pro každého
Běžecká škola Prahy 3 pořádá pra-
videlné tréninky každou středu 
od 18:30 ve sportovním a rekreač-
ním areálu Pražačka. Tréninky 
včetně poskytovaného zázemí 
jsou pro každého zájemce zcela 
zdarma. Zúčastnit se mohou začí-
nající i  pokročilí běžci, tréninky 
každému přizpůsobíme dle jeho 
kondice. 

Ve sportovním areálu pro vás máme 
zajištěné šatny, sprchy a uzamčení 
věcí během tréninku. Vybíháme 
směrem na Vítkov, Krejcárek nebo 
zůstáváme na atletickém ovále 
ve sportovním areálu. Během pest-
rých tréninků se zaměřujeme 
na zlepšení techniky běhu, rozvoj 
vytrvalosti i obecné síly. 

Tým Smart Running

Projekt je realizován za podpory MČ Praha 3

V parčíku v Jeseniově ulici chybí podle místních více zeleně, 
lavičky nebo pítko
Za dva roky by podle plánu mělo 
hlavní město začít opravovat třídu 
Jana Želivského. Součástí rekon-
strukce je také investice do úpravy 
parčíku před základní školou Jese-
niova. 

K tomu, jaké funkce by měl parčík 
plnit a jakou podobu by měl mít, se 
vyjadřovali místní občané. Od 1. do 
28. června se proto mohli zapojit 
do dotazníkového šetření. Dotazník 
vyplnilo celkem 220 respondentů, 
a to prostřednictvím online formu-
láře na webu Prahy 3 nebo přímo 
v dané lokalitě či během uskuteč-
něné komentované vycházky. „Vý-

sledky participace jsme předali archi-

tektonickému studiu, které zpracuje 

návrh revitalizace parčíku. První ná-

vrhy představíme veřejnosti letos 

na podzim. Lidé budou mít možnost 

se ke studii vyjádřit a do konce roku by-

chom chtěli mít o budoucí podobě toho-

to parčíku jasno,“ uvedl Matěj Mi-
chalk Žaloudek, předseda Výboru 
pro územní rozvoj.

Nejlépe by prostor zlepšilo podle 
41,4  % respondentů více zeleně 
a stromů, které by poskytly stín. 
Dalším přáním je doplnit parčík 
mobiliářem. Více laviček by si přálo 
32 % dotázaných, kvůli přilehlé 
škole by herní prvky pro starší děti 
uvítalo 26,1 % obyvatel, téměř čtvr-
tina zúčastněných lidí chce snížit 

hluk a prašnost a odclonit parčík 
od rušné silnice na Želivského ulici. 
Přáním další čtvrtiny respondentů 
je zahrnout do studie vodní prvek 
nebo instalovat pítka pro ptáky 
a psy. Poptávka je také po umístění 
více košů a zvýšení čistoty okolí. 
Z ankety je také patrné, že nadpolo-
viční většina si přeje, aby park slou-
žil odpočinku, rekreaci nebo pose-
zení. Od toho je odrazuje rušná 
komunikace, ale také nedostatečná 
údržba nebo častá přítomnost osob 

bez domova. V rámci participace 
proběhly i rozhovory s vedením 
sousední základní školy, provozo-
vateli restauračních zařízení u par-
ku, odbornými zástupci městské 
části a vlastníky pozemku. Pozem-
ky jsou částečně městské a částečně 
soukromých vlastníků, a jedná se 
tak i ve spolupráci s jejich majiteli. 
Objednavatelem projektu je hlavní 
město Praha.  

-red-

Shoda nad Jiřákem? Podle ankety 
to vypadá, že ano.
Dotazníkového šetření, které mělo za cíl získat zpětnou vazbu obyvatel Prahy 3 na upravený 

projekt ateliéru MCA revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad, probíhalo během celého měsíce 

června. Podněty se sbíraly i během veřejného představení projektu v prezentačním kontejneru 

přímo na náměstí Jiřího z Poděbrad. Po 20 letech řešení se tak projekt na revitalizaci jednoho 

z nejvýznamnějších pražských náměstí snad podaří posunout dále.

Chtěli jsme zjistit, jak se lidé k projektu 

staví, protože nikdy nebyl pořádně veřej-

ně prezentovaný. Jsem rád, že ho větši-

na občanů i po debatách s odborníky 

kvituje. Dlouhodobé odkládání revitalizace náměs-

tí se podepisuje na jeho současném stavu, je třeba 

s tím už něco dělat. Zdá se, že teď už by se nám to 

mohlo podařit,“ říká starosta Jiří Ptáček.
Ankety se zúčastnilo 254 respondentů, kte-

ří se na místě seznámili s aktuálním návrhem 
upraveného projektu ateliéru MCA z roku 
2000. Ten upřednostňuje oproti původnímu 
návrhu více zeleně na severním okraji náměs-
tí, menší rozsah zadlážděných ploch, posunutí 
farmářských trhů východním směrem, přesu-
nutí platanů tak, aby nezabraňovaly výhledu 
na Plečnikův chrám. V plánu je také posílit 
zavlažování trávníků s využitím dešťové vody, 
vybudovat výtah do metra, zachovat a zrestau-
rovat kašnu.

Pozitivně byla hodnocena snaha o více zele-
ně a umístění stromořadí, padaly návrhy 
ohledně sportovních aktivit na náměstí či vy-
budování altánku, který by sloužil ke kultur-

ně-společenskému setkávání. Připomínky se 
také týkaly typu mobiliáře k sezení, který by 
rezidenti posílili hlavně v okolí kašny a na far-
mářském tržišti. Poptávka byla po umístění 
stolů nebo lehátek, které zde chybí. Z herních 
prvků by si občané přáli více houpaček, 
klouzaček i vodních atrakcí a zastínění dětské-
ho hřiště. Prostor současného umístění far-
mářského tržiště vnímají občané jako málo vy-
užitý. Respondenti by také upravili průchody 
od metra k Přemyslovské, Laubově nebo Lu-
cemburské ulici. Jako méně bezpečná místa 
pro přechod ulice byly uvedeny křižovatka Vi-
nohradská/Slavíkova, z Přemyslovské na ná-
městí, mezi Slavíkovou a Mánesovou. Podrob-
né vyhodnocení dotazníkového šetření si 
můžete přečíst zde na www.praha3.cz/getFile/
case:show/id:889048..

„Podněty z dotazníkového šetření budou projek-

tanti nyní zapracovávat do fi nální studie. Věřím, že 

Jiřák se postupně promění do veřejného prostoru, 

který posílí jeho autentickou hodnotu a stane se pří-

větivým místem pro všechny,“ dodává Ptáček. 
Martin Hošna

Aktuální informace o našich aktivitách můžete sledovat 

na Facebooku Běžecká škola Prahy 3 

https://www.facebook.com/bezeckaskolaprahy3/ nebo 

na našem webu http://www.smartrunning.cz/bezecka-skola

Jak často navštěvujete prostor parčíku?

220 odpovědí

Souhrnné vyhodnocení participace najdete na 
https://1url.cz/PM0u4

Vizualizace MCA
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Zažít město jinak: třetí zářijová sobota bude patřit sousedům 
V sobotu 21. září se v rámci 14. roč-
níku sousedských slavností „Zažít 
město jinak“ ulice znovu promění 
v divadelní jeviště, pódia pro hu-
debníky, místa pro dílny, dětské 
hry i setkání pamětníků. 

K letošnímu tématu „ulice bez opo-
ny“, které odkazuje k výročí pádu 
železné opony a sametové revoluci, 
se program v Praze 3 koncentruje 
do pěti míst. 

Zatímco vloni se sousedilo v uli-
cích Biskupcova, U Kněžské louky, 
Víta Nejedlého a na nám. Barikád, 
letos zažijete město jinak v nových 
lokalitách. Jsou jimi ulice Korunní, 
Řehořova, Siwiecova, Vinohradská, 
Zelenky-Hajského. V Řehořově se 
vše, co se obvykle odehrává uvnitř 

prostoru39, přesune na ulici: gale-
rie pod oblaky, zážitková terapie 
s Terapeutickým přístavem a Meeti-
nou, dětský koutek, koncert Listí 
v louži, divadlo Koťátko zkázy 
i stánky s autorskou tvorbou. Svým 

programem přispěje i pobočka 
městské knihovny v Husitské ulici 
a taneční divadlo Ponec. A nebu-
dou chybět ani domácí limonády 
a vegan občerstvení.

V ulici Zelenky-Hajského vás čeká 
fotografi cká výstava Marka Siváka 
„Žižkov“, oblíbená dobročinná Hra-
bárna (výměna oblečení) a zvelebení 
Veřejné šatní skříně. Ve vnitrobloku 
Zelenky-Hajského 6 bude zasazen 
památný strom. Připraveno bude 
také občerstvení a odpoledne zakon-
čí koncert kapely. Akci organizuje 
spolek Architekti bez hranic a skupi-
na dobrovolníků Zahrádka na balko-
ně. Program začíná ve 14 hodin. 

Park u zastávky Husinecká 
(v sousedství ulice Siwiecova) oživí 
místní divadelníci, sportovci a ka-
várníci. Těšit se můžete na sportovní 
nebo kávový workshop, naučíte se 
fotit polaroidem a děti se pobaví 
na divadle. Nebude chybět skvělé 
jídlo, lahodné nápoje a žlutý kara-
van! Alespoň na den veselejší bude 
i kousek Vinohradské ulice u Jiřího 
z Poděbrad. Na programu je zkrášle-
ní stromu, občerstvení, posezení, 
bar a Dj před Kro Kitchen, štendr 
s oblečením, workshop sítotisku, 
stolky, káva a muzika před obcho-
dem Pour Pour, bar, stolečky a pivní 
speciality před BeerGeek. Na Ko-
runní pak budou workshopy, pose-
zení a hudební vystoupení. 

Sousedské slavnosti se konají v re-
žii spolku AutoMat a samotných sou-
sedů. Celý program i mapu akcí na-
jdete na www.zazitmestojinak.cz . 

-red-

Proběhl IV. ročník festivalu 
deskový her ŽižCon

Ve dnech 29. 8.–1. 9. proběhl v ne-
tradičních prostorách kostela 
Československé církve husitské 
na  Žižkově čtvrtý ročník festiva-
lu deskových a rolových her, který 
má název ŽižCon.  

Návštěvníci si v  jeho průběhu zahráli 

nespočet moderních deskových a ro-

lových her od největších českých i za-

hraničních vydavatelů. Nechyběly ani 

přednášky a  nejrůznější workshopy. 

Účastníci také mají jedinečnou mož-

nost vyhrát desítky nových her pou-

ze za  to, že si je zahrají. Akce mezi 

jinými vyniká tím, že celý její výtěžek 

jde na  podporu Komunitního centra 

na Žižkově a jeho charitativních aktivit 

jako například vedení nízkoprahového 

klubu pro děti a mladistvé.

„Věříme, že má v dnešní době smy-

sl učit mladé i starší trávit méně času 

u obrazovek a deskové hry jsou k tomu 

skvělý prostředek,“ říká Ivo Denemark, 

Okrasný, ředitel festivalu. Letošním té-

matem festivalu byla Deskoherní inkvi-

zice. „Chceme, aby lidé hráli kvalitní 

hry a netahali na stůl pořád jenom Mo-

nopoly a Člověče nezlob se,“ dodává. 

Na festivalu organizátoři jednotlivé hry 

jako každý rok ochotně vysvětlili a po-

mohli sehnat i  chybějící spoluhráče. 

Samozřejmostí bylo občerstvení včet-

ně piva z malých českých pivovarů. 

V posledních letech se akce snaží 

otevřít také pro anglicky mluvící hrá-

če a nabízí pro ně speciální program. 

Organizátoři razí heslo, že pro každou 

skupinu a  každého člověka existuje 

hra, kterou si zamiluje. Občas je ale 

potřeba pomoci mu ji najít.

Jaké hry se tedy letos hrály nej-

více? Za  všechny uveďme například 

kooperativní hru z prostředí kolumbij-

ský drogových kartelů Narcos, zná-

mou budovatelskou strategii Civili-

zace, nebo například cvrnkací Stolní 

curling. Účastníci, kteří si tyto a  de-

sítky dalších her zahráli, byli zařazeni 

do slosování a měli tedy šanci si hry 

na konci festivalu odnést domů. 

-red-

Astronom Perek se 
zapsal do Knihy cti
Jeden z nejvýznamnějších českých astronomů, docent 

Luboš Perek, se jako občan Prahy 3 zapsal do Knihy cti. 

Stalo se tak měsíc a den poté, co 26. července oslavil sté 

narozeniny.  

Luboš Perek byl na zápis do 
Knihy cti nominován za mi-
mořádný celosvětový přínos 
v oboru astronomie. Obdi-

vuhodně vitální bývalý vědec přijal 
pozvání starosty Jiřího Ptáčka 
a na radnici přišel v doprovodu pra-
synovce Vojtěcha a prapravnučky 
Veroniky Havlových. Po ofi ciálním 
zápisu do knihy strávili čas v pří-
jemném rozhovoru. Pan Luboš 
 Perek, který více než 60 let žije 
na Vinohradech, chválil práci Pečo-
vatelské služby Prahy 3, která se 
o něj přes týden stará, a byl rád, že 
mohl poděkovat starostovi osobně. 
Povídalo se také o autech, které 
jsou kromě astronomie Perkovou 
další vášní. A na řadu přišly i histor-
ky o tom, jak Luboš Perek jako ředi-
tel Astronomického ústavu Česko-
slovenské akademie věd v roce 1970 
vítal ofi ciálně za Československo 

delegaci diplomatů USA, když Spo-
jené státy zapůjčily na výstavu mě-
síční kámen, a nikdo z ofi ciálních 
představitelů státu se přivítání ne-

chtěl ujmout. Nebo jak byl v roce 
1969 prvním československým ná-
vštěvníkem observatoře v Chile 
a zavzpomínal také na poslední 
kongres, který navštívil ještě v roce 
2011. Přišla řeč i na to, jak jej po ná-
vratu z pětiletého působení v úřadu 
generálního tajemníka OSN pro 
kosmický prostor v USA chtěla čes-
koslovenská vláda „chránit“ a ne-
chtěla mu dovolit cestovat do za-
hraničí.

Pan Perek ohromil přítomné vý-
bornou pamětí. Svěřil se, že bystrý 
mozek si mimo jiné procvičuje díky 
karetním hrám na počítači. A proto-
že jeho celoživotní pracovní řečí 
byla angličtina, i počítačové hry 
dnes ovládá anglicky. Více se o živo-
tě a práci Luboše Perka dozvíte 
v rozhovoru na str. 11. 

Text a foto Katka Maršálová

Biskupcova 2018

1 Korunní

2 Řehořova

3 Siwiecova

4 Vinohradská

5 Zelenky-Hajského www.bechovice-praha.cz

Běháte? Pak si vás dovolujeme pozvat na start „Běchovic“. Silničních 
deset kilometrů z okraje Prahy směrem do centra má velice dlouhou tradici. 
Podobnou se na celém světě může pochlubit vlastně jen věhlasný 
Bostonský maraton – oba závody se poprvé konaly na jaře roku 1897. Letos 
tedy píší Běchovice-Praha již 123. ročník. Termín se během let ustálil na 
poslední zářijovou neděli, která letos připadá na 29. 9. Trať zůstává stejná, 
se startem od symbolického patníku na 13. km českobrodské silnice 
v Běchovicích do cíle Na Pražačce. A prověří běžecké schopnosti, neboť po 
mírně zvlněných třech čtvrtinách čeká na vytrvalce nejtěžší část v závěru, 
kde je nejen obávaný kopec v Hrdlořezích, do kopce stoupá i poslední 
kilometr a půl od tramvajové smyčky na Spojovací. Pokud o své účasti 
uvažujete, neváhejte s pořízením startovního čísla, kapacita závodu je 
omezena na 3333 běžců. Buďte s námi součástí běchovické tradice.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
děti narozené v 2. polovině roku 2018 a v roce 2019

JUBILEJNÍ SVATBY
přihlášky na podzim 2019

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

e-mail: mrkvickova.petra@praha3.cz

Dobré vztahy s místní komunitou považujeme 
za klíčové

Nízkoprahový Klub Beztíže 
na  Žižkově uspořádal řadu se-
tkání se sousedy, v rámci nichž 
získával podněty, jak se lépe sžít 
s místní komunitou. Další setkání 
plánuje na středu 25.9. od17:00.

Jako účinný nástroj předávání podně-
tů ze setkání mezi klienty Beztíže se 
ukázaly Klubové parlamenty, na kte-
rých probíhají diskuze nad aktuálními 
tématy, a kde pracovníci a pracovnice 
význam dobrých sousedských vztahů 
zdůrazňují.  

Klub Beztíže navštěvují mladí lidé 
ve věku 11 až 21 let vyrůstající mnoh-
dy bez pozitivních vzorů a  v  kon-
fl iktu se společenským prostředím. 
Pracovnice klubu Pavlína Čeřovská 
k  tomu říká: „Díky každodennímu 
kontaktu a  hlubokým vztahům s  cí-
lovou skupinou můžeme pracovat 
nejen na jejich osobních tématech.“

Garantka klubu Klára Grombířová 
dodává: „Je pro nás důležité slyšet hlas 
našich sousedů a sousedek. Chceme 
být partnerem, nikoliv přítěží. “ 

Kromě sociálních služeb nabízí 
Beztíže řadu nadstavbových aktivit, 
jako jsou například vícedenní pre-
ventivní výjezdové akce, které fi nanč-
ně podporuje MČ Praha 3 a MHMP, 
inkluzivní akce rapové workshopy či 
preventivní programy na školách. 

-red-

Na kus řeči 
se starostou

Starosta Jiří Ptáček zve ob-
čany na kus řeči, vždy každé 
2. pondělí v  měsíci, počína-
je říjnem, od  16.00 do  17.30 
hod. v  Informačním cent-
ru na rohu nám. Jiřího z Po-
děbrad a Milešovské ulice. 

Pozvánka
V  září uplyne 80 let od  vy-
svěcení kostela sv. Vojtěcha 
v Praze Na Balkáně. Toto vý-
ročí oslavíme v neděli 29. 9. 
2019 při mši svaté v  11 ho-
din. Ke  společnému prožití 
této slavnosti jste srdečně 
zváni.

Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 6. 6. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky 

Prahy 3 přivítala zastupitelka Lucie Vítkovská

Senioři z Hořanské navštívili Banát
Náš zájmový klub a skupina seniorů 
z  Jílového u  Prahy se v  červenci 
vydaly po stopách našich krajanů 
do  rumunského Banátu. Naši 
krajané – Češi, kteří v Banátu žijí, 
se tam vystěhovali po  roce 1827 
za prací v zemědělství. Pocházeli 
z Domažlicka, Plzeňska, Klatovska 
a  Kolínska. Založili zde několik 
českých vesnic jako například 
Gernik, Svatá Helena, Rovensko, 
Ebenthal nebo Bígr. 

Za týden jsme měli možnost navští-
vit několik významných míst v okolí 
v nádherné, neporušené přírodě. Vi-
děli jsme krasové území s vodopády. 
Velikým zážitkem byla projížďka vy-
hlídkovou lodí po Dunaji. Měli jsme 
možnost zhlédnout jedinečnost této 
řeky s krásnými skalnatými břehy 
na rumunské i srbské straně s obrov-
skými vytesanými monumentálními 
sochami. Navštívili jsme krajany 
ve vesnici Svatá Helena, viděli dva 
krásné kostelíky, obchod a hřbitov 
a prošli jsme se po okolí. Naše skupi-
na byla ubytovaná v české vesnici 
Gernik v krásném penzionu s veške-
rým zázemím a zařízením, zahradní 
pergolou, společenskou místností 
s jídelnou. Úžasné kuchařky se nám 
věnovaly celý den. Strava byla vý-
hradně z domácích produktů včetně 
domácího mléka, čerstvé voňavé ze-
leniny a masa. Každý den ke každé-
mu jídlu čerstvé domácí buchty a ná-
poje. 

Velkým zážitkem pro nás bylo 
společné setkání s našimi krajany 
v místní hospůdce. Přišli mezi nás 
i zástupci obecního úřadu, starosta, 

místostarosta a kostelník. Na začát-
ku našeho setkání jsme společně za-
zpívali českou hymnu za doprovodu 
našeho harmonikáře a zpěváka Li-
bora Šimůnka. Po hymně jsme pře-
dali zdravici s barevnou publikací 
Žižkova s osobním dopisem starosty 
městské části Prahy 3, který už v mi-
nulosti navštívil tuto krásnou oblast. 
Předali jsme osobní dary i pana sta-
rosty města Jílové u Prahy. Následo-
vala družná společná zábava při čes-
kých a moravských písničkách 
za doprovodu harmoniky. 

Další den jsme věnovali prohlídce 
obce a venkovských staveb. Všude 
jsme byli vřele přivítáni a setkali 
jsme se s laskavými a přívětivými lid-
mi. Navštívili jsme domácí mlýn 
a vodopády, příští den zemědělské 
muzeum s ukázkou původního ruč-
ního nářadí, vybavení domácnosti 
a místních krojů. 

Velice si považujeme, že nás přiví-
tal i prezident svazu našich krajanů 
v Rumunsku pan Štefan Bouda, ro-
dák z Banátu, žijící v Bukurešti. Při-
slíbil nám veškerou pomoc při pří-
padné příští návštěvě. Rovněž jemu 
jsme předali pozdrav s osobním do-
pisem pana starosty MČ Praha 3. Po-
slední den jsme navštívili českou 
školu a pan ředitel Josef Bouda nás 
seznámil s její historií. Děkujeme na-
šemu průvodci a rodákovi z Banátu 
Pepíkovi Pancovi, který nás provázel 
po celou dobu pobytu. Rovněž dě-
kujeme i majiteli penzionu panu 
Gabrielu Lungu. Dlouho budeme 
vzpomínat na nádherné zážitky a se-
tkání s dobrosrdečnými a kamarád-
skými lidmi.

Za účastníky
Vlaďka Hluchá, Alena Šreplová, 

Jaroslav Měrka

Foto Jaroslav Měrka

Milešovská 846/1, Praha 3
tel.: +420 222 116 800
e-mail: infocentrum@praha3.cz
www.praha3.cz,  / ICPraha3

Zelená linka v Infocentru  800 163 163

NEJOBSÁHLEJŠÍ KNIHA O PRAZE 3, 
KTERÁ KDY BYLA VYDÁNA

Vychází  

centru Prahy 3  

a u všech dobrých 

NOVÁ KNIHA 
Jaroslava
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rozhovor

„Kapka vody je ve vesmíru dražší, než 
kus platiny,“ říká astronomická legenda 
Luboš Perek
Stovky se dožil doyen české astronomie Luboš Perek, který se do dějin zapsal jako expert 
na kosmický prostor a jako první upozornil na problematiku kosmického smetí. Na Praze 3 žije 
uznávaný astronom většinu svého života a na konci léta byl také zapsán do Knihy cti. O vesmíru 
a jeho tělesech umí Luboš Perek stále mluvit s nadšením a neskutečným elánem.

Letos uběhlo 50 let od  chvíle při-
stání na Měsíci. Jak jste tuto udá-
lost prožíval v roce 1969?
Víte, já jsem zainteresován spíše 
na astronomii, samotné přistání 
na Měsíci je spíše věc astronautiky 
a kosmonautiky. Byla to otázka ra-
ket a jejich výkonů. Také směru, jak 
se dostat ze Země na Měsíc.

Zrovna to by vašemu zaměření ne-
mělo být úplně cizí…
Znáte Arthura C. Clarka? Ten mně 
poděkoval v jedné své publikaci 
za to, co jsem mu řekl o stacionární 
dráze. Clarke byl spojař a věděl, že 
stačí tři satelity na oběžné dráze, 
aby byl pokrytý celý povrch Země 
signálem. Respektive, aby signál šel 
do kulata. Ale netušil, jaké poruchy 
satelity mohou vykazovat, a dozvě-
děl se to až ode mě. Laicky řečeno: 
máte Zem, máte satelit, který půso-
bí na ostatní satelity, na něj zase 
Měsíc a trochu taky Slunce. Měsíc 
na něj působí ale víc, takže on posu-
nuje satelity, a jsou tudíž v pohybu. 
U každé stacionární dráhy je vyme-
zená tolerance, v níž se satelity po-
hybují. Protože jinak by panoval 
absolutní zmatek. 

Setkal jste se přímo s  Arthurem 
C. Clarkem?
Ano. Byl v Praze v roce 1967 na kon-
gresu. Tam jsem mu to povídal. 
Vzpomínal jsem ale na něj hlavně 
v době, kdy jsem pobýval na Srí 
Lance. V jednom v románu zmiňuje 
skálu, která se jmenuje Sigiriya – Lví 
skála. Je to opravdu takový zbytek 
sopečného pilíře, válec, který jde na-
horu. Já po něm vylezl a byl to nád-
herný zážitek. Říkal jsem si pak, že 
Clarke ho popsal dokonale. Ale po-
hyb tří těles nebyl ve sféře jeho zá-
jmu. 

Říká se, že na Měsíci máte dokon-
ce svoji parcelu.
To je pravda. Říkal jsem Jirkovi Gry-
garovi, aby si tam postavil chalupu. 
Zatím s tím ale nezačal. Samozřej-
mě, žádný pozemek tam nemám. Je 
zákon, že nebeské objekty se musí 
používat jen k mírovým účelům 
a nesmí je žádný stát okupovat. Čili 
kus Měsíce si nemůžete přivlastnit. 
Lunární republika se ale na to vykaš-
lala a udělovala certifi káty za dvacet 
dolarů. Jeden z mých synovců si ze 
mě udělal srandu a jeden certifi kát 
mi daroval. 

Je vůbec reálná myšlenka, že jed-
nou lidé budou žít mimo Zemi?
Kapka vody je ve vesmíru dražší, 
než kus platiny. Jak byste tam chtěl 
vydržet? Je to jen o jednorázové ná-
vštěvě. Nejbližší hvězda je Proxima 
Centauri, vzdálená čtyři světelné 
roky. Raketa nemůže letět rychlostí 
světla, může dosáhnout jen desetiny 
této rychlosti. Čili dorazili byste tam 
za 40 let vašeho života. Vyrazíte 
v deseti letech, na hvězdu přiletíte, 
když vám bude padesát, pobydete 
tam pár dní, a doma oslavíte devade-
sátiny. Je možné takové cestování? 

Jaké je podle vás řešení? 
Lepší je tam poslat dalekohled, vysí-
lač, nebo přijímač. A získávat rádio-
vé signály z kanape. To je jediné vý-
chodisko, jak získat informace 
z mimozemských těles.

Co je pravdy na tom, že na Marsu 
je opravdu voda?
Je to možné. Nevím, kolik se toho 
našlo. I kdyby ale našli jezero, co 
uděláte? Vezmete hrnek a naberete 
si? Potřebujete větší zařízení a je 
otázka, v jakém stavu voda vůbec 
je. Třeba má v sobě radioaktivní lát-
ky, nebo je jinak jedovatá. Zatím 
na Měsíci nikdo jezero neobjevil. 
Na Titanu ano. Satelit Saturnu je 
ale také velice daleko, spekuluje se, 
že život by zde mohl existovat a že 
se jedná o jakousi Zemi v raném sta-
diu vývoje.

Nelákalo vás zkusit si něco z prak-
tické astronautiky? Co třeba stav 
beztíže?
Stav beztíže je super, když se do něj 
uvádíte. Pak ale přistanete někam 
do oceánu a vás musí lovit z lodi, vy 
se bojíte, že se utopíte, nakonec vás 
nosí v nosítkách a vy jste rád, že jste 
přežil. 

Zabýval jste se vesmírným odpa-
dem. Byl jste jedním z prvních, kdo 
na tento problém upozornil…
Úplně první byli právníci! Právník 
je totiž zvyklý, že když se s něčím 
novým setká, má to i jiné vlastnos-
ti, než ty primární. Některé jsou 
příznivé, jiné nepříznivé. Do druhé 
kategorie patří právě odpad. Proto 
se každý právník ptá: nebude tam 
nějaký odpad? A co s tím uděláte? 
První zmínky o kosmickém odpa-
du byly v právnických časopisech, 
které nikdy žádný astronom nevi-
děl. 

Předpokládám, že jste ale přišel 
s jinou teorií, než kterou publikova-
li právníci.
S teorií můžete přijít, ale právníci 
přicházejí se zákony. A jeden z nich 
zní: těleso, které je vypuštěno, zůstá-
vá jeho majetkem, i když ho vyrobili 
na Zemi. Pokud se těleso vrátí 
na zem a dopadne na území cizího 
státu, musí být navráceno původní-
mu majiteli. Každé těleso má svého 
majitele a bez dovolení na něj nikdo 
nesmí sáhnout. Spojené národy vy-
pracovaly řadu směrnic a u každé 
z nich říkají, že není právně závazná. 
Protože právně závazné jsou jen 
smlouvy, které jsou přijaté. Bylo jich 
celkem pět, my ratifi kovali čtyři. 
Jsou uveřejněné jako Kosmické prá-
vo, které je určující i pro naši repub-
liku a náš právní řád. Ten je důleži-
tější než směrnice. 

V New Yorku jste působil jako ve-
doucí oddělení pro záležitosti kos-
mického prostoru sekretariátu OSN 
a ředitel Úřadu OSN pro záležitosti 
kosmického prostoru. Přesto jste 
se znelíbil komunistickému režimu. 
Co jste provedl?
Velvyslanec Československa mě po-
žádal, abych pro Spojené národy 
udělal přednášku o dálkovém prů-
zkumu. Souhlasil jsem a řekl jim, že 
my se koukáme na Zemi seshora 

a nevidíme stéblo nebo klas, jak ros-
te. Vedle toho ale vidíme hlínu. A my 
z toho můžeme usuzovat, jaká bude 
úroda. A to se Sovětům absolutně 
nelíbilo, že by Američani mohli od-
hadovat, jaká úroda bude třeba 
na Ukrajině. 

Pak přišel zákaz cestování, když 
jste se vrátil?
Nezakázali mně cestovat, ale nepus-
tili mě nikam ven, aby mě prý „chrá-
nili“. V cizině mně pochopitelně 
žádné nebezpečí nehrozilo. Udělal 
jsem jednu věc. Seznámil jsem se 
s jedním chlapem z Nigérie, který  
se zabýval dálkovým průzkumem. 
Zkoumal ho na jednom jezeře ve své 
vlasti. Ptal jsem se ho, a on, že v Ka-
nadě je jedno centrum, které se mu 
věnuje a je na vysoké úrovni. Když 
jsem viděl jeho znalosti, navrhnul 
jsem sekretariátu Spojených náro-
dů, aby pracoval pro nás. Po celý ži-
vot mi pak byl vděčný a Spojené ná-
rody ocenily moje doporučení. 
Když jsem po roce 1980 odcházel, 
vymínil jsem si, že mi ponechají 
na nějaký čas diplomatický cestovní 
pas. Dostal jsem se do Tokia, kde 
mě jmenovali prezidentem Meziná-
rodní astronautické federace IAF. 
Díky tomu jsem pak mohl později 
cestovat jako člen československé 
delegace.

V  Ondřejově máte svůj „Perkův“ 
dalekohled, který je největší v naší 
republice. Jaké má úspěchy?
Jsem rád, že jsem přičichl také k této 
práci. Ve své době byl technologicky 
nejlepším přístrojem, přestože elek-
tronika se musela hodně inovovat. 
Jinak vám můžu předložit seznam 
publikací z pozorování tohoto dale-
kohledu. Pracuje stále účinně, i když 
je mu přes padesát let. 

Text a foto: Martin Hošna

Doc. RNDr. Luboš Perek, 
DrSc., dr. h. c.  (nar. 26. 7. 1919) 
patří k nejvýznamnějším 
astronomům. Nositel řady 
ocenění (Koperníkova medaile, 
cena Julese Janssena a mnoho 
dalších) svým vědeckým dílem 
zasáhl do řady oborů, především 
stelární statistiky a dynamiky 
Galaxie, výzkumu planetárních 
mlhovin, kosmického práva 
a problematiky kosmického 
smetí. Jméno Luboše Perka je 
spjato i se vznikem dvou velkých 
dalekohledů v ČR. Zasloužil se 
o vybudování 0,6m refl ektoru 
univerzitní observatoře 
Masarykovy univerzity v Brně 
a 2m Zeissova refl ektoru 
v Ondřejově, dodnes největšího 
dalekohledu v ČR. Od roku 2012 
nese tento dvoumetrový 
dalekohled ofi ciální pojmenování 
„Perkův dalekohled“. Perek 
sehrál klíčovou úlohu při 
založení Stelárního oddělení 
Astronomického ústavu ČSAV, 
jehož ředitelem byl v letech 
1968-75. Od roku 1976 do 1981 
působil v New Yorku jako 
vedoucí oddělení pro záležitosti 
kosmického prostoru 
sekretariátu OSN a ředitel Úřadu 
OSN pro záležitosti kosmického 
prostoru. 

     Lepší 
je poslat 
do vesmíru 
vysílač a přijímat 
rádiové signály 
z kanape, než se 
tam plahočit

”
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názory zastupitelů

Studentské bydlení 

Nebytové prostory – dobrý 
sluha, zlý pán

Gabriela Pecićová / Koalice pro Prahu 3

Rychlenou zeleninu koupíte 
v každém supermarketu, jedno 
farmářské tržiště nestačí

S hlavním městem se 
domluvit umíme

Robert Pecka / TOP 09/STAN

Jiří Svrček / Piráti Jan Bartko / Piráti

Digitalizace státní správy 

Nelehká záchrana Viktorky

Michal Papež / Koalice pro Prahu 3

Michal Vronský / TOP 09/STAN

Digitalizace centrální státní sprá-

vy je dnes zaklínadlo každého 

politika. Kdekdo s  tímto termí-

nem šermuje a myslí si, že stačí, 

když o něm mluví. Podle průzku-

mu CEEC Research se 85 % zá-

stupců centrální státní správy do-

mnívá, že do  5 let nebude 

současná úroveň digitalizace sta-

čit. Na druhou stranu skoro 50 % 

zástupců místních samospráv 

uvedlo, že do 5 let nebudou změ-

ny nutné.

Dvě pětiny úkonů zvládne sa-

mospráva vyřídit elektronicky. Bohužel, já vidím v digitalizaci stále 

velké trhliny. Např. úřadům často nestačí pouze elektronicky vypl-

něný formulář, a tak u většiny úkonů požadují také jeho tištěnou po-

dobu. Digitalizace by měla přinést především větší pohodlí a kom-

fort při komunikaci s  úřady. Tím pádem bychom se nemuseli 

podřizovat diktátu úředních hodin, ale mohli bychom si veškerou 

korespondenci s úředníky vyřídit z domova. Další důležitou výhodu 

vidím v ušetření veřejných fi nancí. Celkovou digitalizací se razantně 

sníží náklady na počet úředníků a počet prostor pro archivy, které 

nahradí cloudové úložiště.

Pozitivně vnímám návrh zákona kolegů z ODS, který by umožnil 

občanům komunikovat s úřady elektronicky. To by znamenalo ušet-

ření času místo vyplňování neustále stejných údajů na  úřadech, 

efektivnější komunikaci mezi úřady, a hlavně přenesení povinnosti 

z občana na stát, obec, úředníka.

Moderní technologie mají především pomáhat a usnadňovat ži-

vot. To jsem prosazoval vždy, a  proto bych byl rád, kdyby naše 

městská část byla tahounem digitalizace v rámci všech městských 

části Prahy. Tím prvkem, který bude ostatním vzorem v tom, jak di-

gitalizaci správně aplikovat na úřadech. 

Za  předchozích vedení radnice 

došlo k  nešťastnému odprodeji 

pozemků vedle domovského 

stadionu Viktorie Žižkov v Seifer-

tově ulici. Před 3 lety pak násle-

dovala demolice administrativní-

ho zázemí stadionu včetně 

oblíbené hospody Na  Viktorce. 

Nový developerský projekt spolkl 

stadionu nejen parkovací místa 

pro pořadatele nebo IZS, která 

jsou nezbytná k udělení licence, 

ale i  pokladny, přístupové cesty 

či průchod za tribunou.

Sice jsme již začátkem tohoto roku s developerem domluvili věcná 

břemena na přístupové cesty po dokončení výstavby projektu, i tak 

ještě v průběhu července nebylo jisté, že stadion bude sloužit fot-

balu i následující roky. Hned v květnu po skončení fotbalové sezony 

jsme začali se stavebními úpravami stadionu tak, abychom splnili 

podmínky pro udělení licence pro profesionální soutěže. Práce spo-

čívaly v demontáži a přestavbě východní tribuny, demolici původní-

ho a vybudování nového občerstvení, vytvoření nového vstupu pro 

fanoušky ze Siwiecovy ulice a dalších úpravách, které byly nezbytné 

pro splnění přísných podmínek fotbalové asociace.

Výsledkem našeho snažení je opětovné udělení licence pro profesi-

onální fotbalové soutěže na následující dva roky. Ne každá městská 

část má takové sportovní areály, jako máme my: sportovní areál 

na Pražačce i fotbalový stadion na dolním Žižkově. I na Pražačce se 

v minulosti uvažovalo o částečném zastavění areálu, ale věřím, že 

tyto plány jsou již navždy minulostí. Uvědomujeme si, že míst 

ke sportu a oddechu není v Praze právě nadbytek, proto i nadále 

budeme hledat způsoby, jak investovat do modernizace sportovišť 

na území Prahy 3. 

Už dříve jsem se v naší městské 

části zajímala o práci se seniory 

a  mládeží. Poznala jsem tento 

svět z více perspektiv a i nyní cí-

tím povinnost vyjádřit své stano-

visko na dané téma a současně 

vznést několik otázek směrem 

k vedení městské části na bydle-

ní studentů v DPS.

Podmínkou pro čerpání slevy 

na byt pro studenty je povinnost 

strávit 30 hodin měsíčně se zdej-

šími seniory. Jakým způsobem 

se bude ale tato podmínka kont-

rolovat a má formulace „trávení času“ dané jasné podmínky? Bude 

vše řídit pečovatel? Domnívám se, že tím vedení radnice nakládá 

profesionálům další administrativní zátěž, což má za následek, že 

se místo poskytování odborné péče budou muset zaobírat papíro-

váním navíc.

Důrazně připomínám, že v  domech s  pečovatelskou službou 

jsou i lidé v pokročilém stádiu demence a dalšími problémy, s kte-

rými si nikdo bez odborného vzdělání neporadí. Vím, jak nutná je 

v jednání s klienty profesionalita a každodenní citlivý přístup odbor-

níků.

Dalších nevyjasněných otázek k fungování této symbiózy mě na-

padá mnoho, ale tou zásadní je, proč se k takovému řešení přistou-

pilo bez předcházející odborné diskuse. Je to poprvé za posledních 

10 let, kdy je přebytek volných bytů určených seniorům. Předpo-

klad, že se tato situace záhy změní, je velmi pravděpodobný. Napří-

klad v Praze 8, je čekací lhůta na umístění do domovů s pečovatel-

skou službou i 3 roky.

Je mi líto, v tomto ohledu mi připadá jednání radnice příliš zbrklé. 

Ač je projekt prvoplánově líbivý, domyšlený není. 

Jednou z cest, jak může městská 

část navyšovat své příjmy, jsou 

pronájmy nebytových prostor. 

V současnosti máme k dispozici 

cca 700 nebytových prostor 

v různém stavu využitelnosti, vět-

ší i  menší, na  exponovaných 

i  „zastrčených“ místech. V  sou-

časném volebním období se rad-

nice snaží o  navyšování těchto 

příjmů. Komise pro vedlejší hos-

podářskou činnost, jíž jsem čle-

nem, velmi často naráží 

na smlouvy uzavřené třeba ještě 

v  minulém tisíciletí. Bez jediné revize, kontroly plnění smluvních 

podmínek, a typicky i bez změny výše nájemného.

Je naší zákonnou povinností dohlédnout na to, aby se městská 

část chovala s péčí řádného hospodáře a ohlídala, že za pronájem jí 

svěřených prostor dostane stejné peníze jako ostatní nájemci na trhu. 

Zároveň si ale musíme uvědomit, že radnice není jen „strojem na pe-

níze“, ale jejím prvořadým úkolem je poskytnout všem obyvatelům co 

nejlepší místo k životu. Toho maximalizací zisku nedosáhneme. Roz-

máhá se nám skupování nemovitostí, mizí malé obchody s historií 

a komplexní veřejná vybavenost ustupuje těm, kteří si mohou dovolit 

platit více, ale užitečnost pro občana je často diskutabilní.

Zejména neziskové organizace, které pracují s  těmi nejpotřeb-

nějšími, si tržní nájemné nemohou dovolit. Městská část musí svým 

novým strategickým plánem defi novat potřeby, které podpoří, bez 

ohledu na ziskovost. Je ale třeba umět rozlišovat! Rozhodně např. 

není v pořádku, aby politické strany (ODS, KSČM a ČSSD) těžily 

z historicky extrémně nízkých nájmů. Jejich kanceláře většinou žád-

né reálné potřebě občanů nesloužily. Proto byly tyto smlouvy, 

na kterých MČ od revoluce postupně ztratila bezmála 20 milionů, 

nyní vypovězeny. 

V okolí Prahy je spousta domá-

cích farem a soukromých země-

dělců, kteří jsou schopni dodat 

kvalitní výrobky za  férové ceny. 

Dejme jim šanci vytvořením dal-

ších míst pro farmářské trhy, 

abychom mohli nakupovat kvalit-

ní potraviny na  farmářských tr-

zích v okolí našeho bydliště.

Město Praha bylo vždycky vy-

hlášené svými trhy. Farmářské 

trhy na Jiřáku, Pankráci, Náplav-

ce nebo Heřmaňáku znáte, jsou 

to oblíbená místa většiny Praža-

nů a všichni bychom si přáli, aby jich bylo více. Najít vhodné místo 

pro farmářské tržiště není úplně snadné. Podmínkou je dobrá do-

stupnost MHD, dostatečná plocha pro stánky i auta trhovců, přízni-

vé majetko-právní vztahy, hustá okolní zabydlenost, přístup k vodě 

a elektřině…

Jak je na tom Praha 3?

Vedení Prahy 3 by rádo nabídlo spolu s Jiřákem ještě jedno tržiš-

tě. Zatím není jasné kde, ale nabízí se obsloužit oblast Jarova nebo 

dolního Žižkova.

Na Prokopově náměstí kdysi trhy byly, ale nyní se nekonají. Žiž-

kov je lokalita s velkou koncentrací obyvatel a trhy by zde své uplat-

nění našly. Doprovodný kulturní program, zábava pro děti nebo 

akce pro dospělé přinesou oživení.

Shodou okolností nedávno postavil nový majitel parku vedle sta-

dionu Viktorky šapitó, kde se lidé zatím mohou občerstvit v baru 

s kulturním programem. Majitelé parku se snaží o postupný rozvoj 

okolí a provoz farmářského trhu je jedním z jejich dalších záměrů.

Pro obyvatele Jarova by konání farmářských trhů na Ohradě či 

dále bylo lepším využitím prázdného místa a možností, kde si kva-

litně nakoupit a zároveň si užít příjemný den. 

Fungující komunikace městské 

části s Radou hl. m. Prahy je zá-

sadní věc, protože jako politici 

městské části máme často ome-

zené fi nanční nebo rozhodovací 

možnosti. I  plány starosty nebo 

radních jsou do značné míry zá-

vislé na vůli politiků z Velké Prahy.

Po  necelém roce od  voleb 

v  roce 2018 si vedeme celkem 

dobře, například: 1) Místostaros-

tovi za TOP 09/STAN Tomáši Mi-

keskovi se povedl skvělý kousek, 

když přesvědčil pražské radní, že 

u  Parukářky jsou důležité dvouhektarové pozemky, které jdou 

do veřejné dražby. Hlavní město vyslyšelo naše prosby a pozemky 

zakoupilo. Ty jsou nyní v majetku města, a tak je možné začít pláno-

vat co s nimi do budoucna. Mohl by zde vzniknout park s několika 

vodními prvky, který poskytne dostatečné prostředí pro odpočinek 

obyvatel z okolních i v budoucnu postavených domů. 2) S památ-

kově chráněnou budovou Nákladového nádraží si dlouho nikdo ne-

věděl rady, a tak se s ní roky nedělo vůbec nic. Podařilo se nám 

dostat k jednomu stolu všechny majitele, zástupce hlavního města 

i IPRu a domluvit společný nákup. 3) Roky existují plány na revitali-

zaci Vítkova, ale opět byly problémem fi nance. Máme přislíbeno, že 

z vrchu zmizí asfaltová „dálnice” a její místo zaujme příjemnější pro-

menáda s fontánami, nově by zde měly být také restaurace s výhle-

dem na Prahu i Žižkov. 4) V příštím roce by měla začít revitalizace 

přibližně poloviny ploch v okolí cyklostezky. Během dvou let by tu 

měla vzniknout dvě dětská hřiště, pítka a tzv. chytrá osvětlení. Rov-

něž neudržované plochy lemující cyklostezku získají přívětivější 

vzhled. 
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ale spíš ve vesmíru než v okolní krajině 

– tedy co se týče malby. V posledních le-

tech tam jezdím spíš proto, abych malo-

vání na chvíli vypustil z hlavy. Zabý-

vám se venkovskými pracemi, chodím 

na procházky… Ale nevydržím to ani 

čtrnáct dní. Začne se mi po malování 

stýskat.“

I když malíř tvrdí, že si výstavní 
činnosti užil až moc, jako žižkov-
ský patriot nemohl odmítnout, 

názory zastupitelů / ze života Prahy �

Ondřej Rut / Zelení

Praha 3 přechází na zelenou 
energii

Vedení městské části v  srpnu 

rozhodlo, že chce veškerou elek-

třinu pro úřad a  30 příspěvko-

vých organizací nakupovat z ob-

novitelných zdrojů. Vedou nás 

k tomu zprávy o suchu, degrada-

ci půdy i na vlastní kůži zažívané 

vlny veder či přívalové deště. Va-

rování vědců z mezivládního pa-

nelu pro změny klimatu zní jasně: 

pokud máme zamezit katastro-

fi ckým změnám, je třeba zásad-

ně snížit uhlíkovou stopu už bě-

hem 10 let. 

Města se na změnu klimatu už připravují: tráva se seká navysoko, 

na dětská hřiště se instaluje stínění, do ulic se plánují mlžítka a pítka 

i více stromů. Musíme ale také snižovat emise skleníkových plynů 

a čistá energie je nejsnadnější cestou. Je možné ji brát přímo od do-

davatele, který nakupuje výhradně z obnovitelných zdrojů. Při vět-

ších dodávkách jako ta naše pomohou služby komoditní burzy 

PXE. Ta garantuje tzv. záruky původu, tedy že dodavatel neprodá 

zákazníkům více čisté energie, než skutečně dodá do sítě. Kvůli vý-

hodnější ceně chceme nakupovat na období 5 let. Při stejné spotře-

bě zaplatíme jen asi o 1,7 % víc ve srovnání s běžnou energií.  

Tímto ale nekončíme. Nejlevnější a nejšetrnější je totiž ta energie, 

která se vůbec nemusí vyrobit. Budeme proto snižovat spotřebu 

v budovách. Dále máme cíl, aby městská část pokryla co nejvíc 

spotřeby z vlastních obnovitelných zdrojů, hlavně z fotovoltaických 

elektráren na střechách škol a školek. Jedna už několik let funguje 

na ZŠ Chelčického, letos přibude další na Pražačce. Střechy mají 

obrovský potenciál pro energetickou soběstačnost a nižší uhlíko-

vou stopu. A město má jít příkladem. 

Vždyť ty obrazy jsou moje děti 
Vyznává se malíř Josef Achrer ve svém ateliéru v Jeseniově ulici, kam jsme se přišli podívat 
na jeho nejnovější obrazy. A svůj vztah k malířské tvorbě dále hodnotí slovy: „Malovat! 
Vše ostatní je ztráta času.“

Josef Achrer narodil se roku 1951 

ve  Vyškově. V  letech 1968–1972 

studoval na  Uměleckoprůmyslové 

škole v Brně. Z politických důvodů 

nebyl přijat na  UMPRUM, a  tak se 

rok a  půl (1974–1975) vzdělával 

soukromě u profesora Zdeňka Skle-

náře. Jeho vedení mu otevřelo cestu 

k  ornamentu, který je jeho hlavním 

motivem v  malířské práci. Od  roku 

2002 byl Josef Achrer předsedou 

Jednoty umělců výtvarných a  v  le-

tech 2005–2014 byl ředitelem gale-

rie Nová síň ve Voršilské ulici. V sou-

časnosti je kurátorem Galerie Toyen. 

Vystavoval na Slovensku, v Němec-

ku, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku, 

USA, ale hlavně v České republice.

když se na něj před časem obrátila starostka Hujová, zda by 
se neujal funkce kurátora Galerie Toyen v informačním cen-
tru v Milešovské ulici. „Přislíbil jsem to původně jen na jeden 

rok, dělám to však dále. A rozhodl jsem se, že ty pěkné prostory ob-

sadím autory z mého okolí,“ říká Josef Achrer. A nutno dodat, 
že to byla dobrá volba, galerii se daří a na mapě kulturních 
stánků si našla své pevné místo, kam si milovníci umění pra-
videlně nacházejí cestu. 

 Jan Dvořák

lem galerie Nová síň ve Voršilské ulici. „Začalo to tím, že jsem se 

stal předsedou Jednoty umělců výtvarných. Fungovala tady už 

od roku 1889 a po odchodu z Umělecké besedy se jejími členy stali 

Ženíšek, Aleš, Myslbek a další. Jednota přežila i Hitlera, ale komu-

nisty ne. Po revoluci se na mě její členové obrátili, zda bych se neujal 

vedení. Vyhráli jsme pak výběrové řízení vypsané řádem sv. Voršily, 

jemuž galerie Nová síň po dlouhém sporu s Českým fondem výtvar-

ných umělců připadla. I když šlo hlavně o přípravu uměleckého plá-

nu, bylo to náročné období a já se nemohl věnovat malování tak 

často, jak bych chtěl.“ A tehdy zazněla i slova: „Malovat! Vše ostat-

ní je ztráta času.“  
Josef Achrer maluje ve svém ateliéru v Jeseniově ulici, ale 

někdy i na chalupě nedaleko Jindřichova Hradce. Rád tu tvo-
ří, i když jen menší plátna. To kvůli jejich stěhování. „Dříve mě 

tam inspirovalo i prostředí a nádherná okolní krajina. Dnes jsem 

Josef Achrer patří v současné 
době mezi významné české 
malíře, kteří žijí a tvoří u nás 
na Žižkově. Ve své tvorbě se 

věnuje abstraktní malbě a jeho díla 
jsou na plátně vytvořena speciální, 
zcela ojedinělou technikou – kombi-
nací akrylových barev, olejových ba-
rev a písku.

Jeho obrazy vaši pozornost při-
táhnou prakticky okamžitě. Zvlášt-
ní pastelovou, a přitom výraznou 
barevností, ornamenty, jimiž jsou 
jeho fantazijní kompozice, do kte-
rých zapojuje také fi gurální moti-
vy, protkány. A navíc je tu jemný re-
liéf, jenž dodává jemně plastické 
ornamentaci ojedinělé kouzlo. 
Achrerovo dílo je plné symbolů, jež 
odkrývají příběhy, je to interakce 
mezi realitou a fantazií. Achrerova 
tvorba je hravá, zároveň však ra-
zantní a mohutná. V jeho dílech 
spatříme mnohdy ironii, která se 
odráží i v názvech jeho obrazů.

V Josefově ateliéru má své sídlo 
i Jednota umělců výtvarných, které 
je členem a byl i jejím dlouholetým 
předsedou. Malíř zavzpomínal 
na léta 2005 až 2014, kdy byl ředite-

Roztomilý zlozvyk

Josef Achrer při dokončení jednoho z posledních obrazů „Velké sousto“ – červenec 2019 

Kajícnice
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téma

Diskuze o návrhu Evy Jiřičné teprve začíná 
Pozemky, na kterých má projekt vyrůst, čekají na změnu územního plánu. Ta se v září začne 

projednávat s veřejností. 

Vzápětí po představení budí 
moderní projekt, čítající 
tři válcovité věže se zvlně-
nými balkóny a přilehlým 

městským blokem, nemalé kontro-
verze.

Pohled developera
„Design se vyvinul v souladu s tech-

nologií tak, aby byl výsledek nejenom es-

teticky zajímavý, ale také odpovídající 

nejvyšším technickým možnostem. Sna-

žím se vždy inspirovat tím, jak staví pří-

roda,“ řekla architektka Eva Jiřičná 
k řešení rozvlněných balkonů s ohý-
baným sklem a své inspiraci hledané 
v přírodě. 

„Ve třech výškově gradujících věžích 

nepřesahujících 100 metrů jsou navrže-

ny nadstandardní byty, zatímco ve ved-

lejším moderním městském bloku jsou ce-

nově dostupnější byty. Součástí projektu 

je také mateřská školka s velkou zahra-

dou a dětským hřištěm. V dolních pat-

rech bytových domů jsou rozsáhlé ko-

merční prostory pro služby, obchody, 

restaurace a kavárny. V návrhu je kla-

den mimořádný důraz na velký veřejný 

prostor se zelení, fontánou a uměleckými 

díly. Celkem se tak zde veřejnosti otevře 

téměř 70 procent z celkové velikosti toho-

to pozemku, tedy plocha asi 27 000 m2. 

To odpovídá rozloze tří Staroměstských 

náměstí,“ dodává k detailům projek-

tu developer Central Group. Celko-
vá rozloha areálu, který nejdřív čeká 
demolice a sanace, je přibližně 40 ti-
síc metrů čtverečních.

Kruhový půdorys věží podle Ji-
řičné umožní velkou variabilitu 
v jednotlivých patrech, kde se bu-
dou byty umisťovat po obvodu oko-
lo jádra budovy. „Větrné zkoušky díky 

kulatému půdorysu vyšly úplně ideálně, 

tudíž balkony budou moci být rozšířením 

životního prostoru bytů,“ dodává.
Věže blížící se stometrové výšce se 

podle slavné architektky na Žižkov 
hodí. „Vzhledem k tomu, co už tam nyní 

je a co se bude stavět v budoucnu, se 

nám výška věží nezdá přehnaná. Ve srov-

nání s Londýnem jsou to takoví pidimu-

žíci,“ uvádí architektka s tím, že si zá-
roveň uvědomuje, že v Praze ale 
návrh rozvíří debatu. 

Bude to jedna z dalších nepřehléd-
nutelných dominant Prahy? 

Na místě původních budov, kte-
ré nelze z technických důvodů re-
konstruovat, má vzniknout celkem 
1 100 bytů uskupených do dvou čás-
tí. Blíže ulici Želivského by mohly 
být tři vysoké věže s kulatým půdo-
rysem a opticky zvlněnými balkony 
na plášti. Výška nejvyšší z nich má 
šplhat ke sto metrům, další mají být 
o deset až dvacet metrů nižší. Sou-

časná telekomunikační věž – Praža-
né jí neřeknou jinak než podle staré-
ho názvu fi rmy Telecom – ze 70. let, 
je vysoká 96 metrů včetně antény.

Sama architektka Jiřičná  uvádí, 
že fi nální podoba vykrystalizovala 
ze skloubení požadavků investora 
na počet metrů užitné plochy a její 
vlastní ambicí vytvořit v lokalitě co 
nejvíce veřejného prostoru.

„Říkali jsme si, že ta lokalita potřebu-

je veřejný prostor. A tím, jak jsme začali 

tahat budovy do výšky, se nám v parteru 

ten veřejný prostor uvolnil,“ říká česká 
rodačka žijící v Londýně.

Projekt má i řadu kritiků
Například Klubu za starou Pra-

hu se  projekt vůbec nelíbí: „Obytné 

věže vstoupí do pražského panoramatu 

mimořádně neomaleným způsobem, 

a umocní tak neomluvitelnou chybu, 

které se dopustil magistrátní památko-

vý odbor, když navzdory ochrannému 

pásmu Pražské památkové rezervace 

schválil sousední projekt téhož develo-

pera – obytné věže Garden Towers 

v Olšanské ulici,” uvádí klub v tisko-
vé zprávě.

Nepříliš povzbudivě vyznívá 
i stanovisko, které na facebooku zve-
řejnil Institut plánování a rozvoje 
(IPR), a rozhovor s jeho ředitelem 
Ondřejem Boháčem s názvem „Ná-
vrh Jiřičné vznikl bez dohody s měs-
tem.“ Boháč popisuje, že chyba je 
hlavně v postupu: „Měli jsme se (včas) 

bavit o tom, jaký tam má být objem zá-

stavby, jak má fungovat parter a podob-

ně. Podstatná není jen výška domů, ale 

i to, co nové budovy udělají s tak důleži-

tou křižovatkou a veřejným prostran-

stvím. I pro architekty je to náročné, 

protože vlastně nevědí, jestli jejich pro-

jekt město chce, nebo nechce.”

Kdy se bude stavět?
Zda, kdy a v jaké podobě se projekt 

skutečně postaví, zatím není jisté. De-
veloper přitom nemá v ruce nic jiného 
než pozemky. V povolovacím procesu 
je totiž na samém začátku. Územní 

plán zde zatím povoluje pouze tech-
nickou infrastrukturu. Až se změní, 
čeká nás územní řízení, stavební po-
volení a pak teprve realizace. Návrh 
má být  rozpracován do podkladové 
studie. Před případným požádáním 
o územní rozhodnutí a stavební po-
volení je nutné ještě provést změnu 
územního plánu, což je do značné 
míry politická záležitost.  
 Jan Dvořák

Světovou architekturu Praha 

potřebuje, zejména pokud má 

dotvářet její panorama a být 

novou dominantou Žižkova. 

Proto je určitě chvályhodné, že 

developer na projekt vyhlásil 

soutěžní workshop. Méně už ale 

to, že soutěž neproběhla dle pravidel České 

komory architektů a nepředcházela jí debata 

o uspořádání místa, objemu, výšce, parteru či 

veřejném prostoru s představiteli samosprávy, 

tedy i Prahou 3 – zvlášť, když dle současného 

územního plánu je projekt nerealizovatelný 

a i připravovaný Metropolitní plán zde nepředpo-

kládá zástavbu vyšší než 8 pater.

Pavel Křeček (TOP 09/STAN),

koaliční zastupitel

K tématu se bude 3. září 

scházet Výbor pro územní 

rozvoj. Uvidíme, s jakými 

doporučeními výbor přijde; 

Metropolitní plán momentálně 

ale počítá pouze s osmipatro-

vou bytovou zástavbou. Názor 

výboru bude v rozhodování zřejmě zásadní, 

i vzhledem k tomu, že má s výškou návrhu paní 

architektky Jiřičné problém i UNESCO, přikláním 

se spíše k menší výšce objektu. Kvalitní architek-

turu jistě Praha potřebuje, ale ne za každou 

cenu. Stávající návrh se mi v tomto ohledu líbí, 

ale co do lokalizace mám pochybnosti.

 Margita Brychtová (Piráti),

koaliční zastupitelka

To není o vkusu, ale o přínosu 

pro okolí, předvídatelnosti 

a rovných podmínkách. Jako 

komunální politici a političky 

bychom neměli diskutovat 

o kráse zvlněných balkonů. 

Debata by měla být o tom, co 

takový projekt Žižkovu dá. Central Park a Garden 

towers lidé moc rádi nemají. Bude tohle jiné? Co 

to udělá s dopravou? A proč se pravidla 

výstavby přizpůsobují? Dle územního plánu 

takový projekt stavět nelze a i návrh nového 

(Metropolitního) plánu zde předpokládá jen osm 

pater. Předpisy by se neměly řídit podle develo-

pera. Naopak.

 

Matěj Michalk Žaloudek (Zelení),

koaliční zastupitel

Jak mnozí vědí, projekt mra-

kodrapů od Evy Jiřičné podporuji 

nejen kvůli novému bydlení, ale 

i pro jeho občanskou vybavenost 

nebo výstavbu školky. Souzní 

s danou lokalitou a přináší 

do městského prostoru nový 

impulz, a dokonce i více zeleně, než je tam 

doposud. Dokonce počítá s novou tváří Náklado-

vého nádraží Žižkov a tím je o krok napřed. Pokud 

se Praha chce rovnat světovým metropolím, tak 

máme jedinečnou šanci přidat ruku k dílu a pomoci 

nejen Žižkovu, ale i celé Praze získat unikátní 

stavbu od renomované světové architektky. 

Nevidím jediný důvod, proč se výstavby takového 

skvostu bát.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3),

opoziční zastupitel

Anketa  Jeví se vám projekt pro dané místo přiměřený nebo ho hodnotíte jako předimenzovaný 
a příliš hmotný?

Porota vybírala z návrhů od 98 ate-

liérů ze 30 zemí světa. Šéfem poro-

ty byl známý architekt a vysokoškol-

ský pedagog Zdeněk Fránek, dále 

oceňovaný český architekt Josef 

Pleskot, architekt a hlavní autor praž-

ského Metropolitního plánu Roman 

Koucký a  architekt a  umělec David 

Vávra. Sestavu doplnil šéf Central 

Group Dušan Kunovský.

Jiřičná a její kolega z AI Design Petr 

Vágner se při přípravě návrhu spojili 

ještě s  architektonicko-inženýrským 

ateliérem ARUP z Londýna. 

U návrhu Jiřičné porota ocenila také 

vytvoření velkého veřejného prosto-

ru se zelení. Rozsah pro veřejnost 

v návrhu Jiřičné je největší ze všech 

posuzovaných. Eva Jiřičná zde navr-

huje kromě bytů i  rozsáhlé komerč-

ní prostory v dolních patrech staveb 

pro restaurace, kavárny, obchody 

a služby. Součástí je mateřská škol-

ka s  velkou zahradou a  dětským 

hřištěm. Plánují se zde i zelené stře-

chy nebo recyklace dešťové vody 

pro zalévání. Název je Centrum No-

vého Žižkova. Vytvoření skutečné-

ho lokálního centra této rozvíjející se 

části Prahy bylo i zadáním architek-

tonické soutěže. 

Pozvánka
12. září se v sále CAMPu (Vyše-

hradská 51, Praha 1) bude konat 

veřejné Společné jednání k přísluš-

né změně územního plánu. Po něm 

následuje 30 dní na připomínky, 

které může na podatelnu magis-

trátu poslat úplně každý občan či 

občanka hlavního města. Svoje při-

pomínky by mělo projednat i žiž-

kovské zastupitelstvo, které zasedá 

17. září od 15 hodin. 

Vizualizace Central Group
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 Japonské Ju-Jutsu a Budo pro muže, ženy, 

po, st 19.00–20.30. Tel.: 604 725 657.

 Nábor dětí od 6 let na Ju-Jutsu, Na Balkáně 

812, po, st 15.30–17.00.  Tel.: 604 725 657.

 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.

 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, od-

voz suti zajištěn. 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.

 Likvidace pozůstalostí 
Vyklízíme byty, domy, půdy, sklepy, celé po-

zůstalosti a jiné. Volejte kdykoli, pracuji non-

stop. Žižkovák Roman, tel.: 775 520 155

 Sídlo pro s.r.o, OSVČ v Praze  

od 149 Kč/měsíc. 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 krejč. pannu. Tel.: 603 410 736.

 Koupím staré obrazy, obrazové rámy, 
perský koberec, starožitné předměty 
do  vitríny, dekoraci bytu, i  poškoz. Tel.: 
222 728 307.

 Hledáme pedikérku na ŽL do zavedeného 
salonu na Jarově. Tel.: 775 949 454.

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

na udrzbar.zizkov@seznam.cz.

www.passat.cz

Nový Passat.

Operativní leasing 
pro podnikatele

7 737 Kč
bez DPH měsíčně

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat 1,5 TSI ACT v ceně 750 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 7 737 Kč bez 
DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčasti. 
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou stanou závazkový 
vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,1 –7,0 l/100 km, 108 –160 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Řídí se zkušeností.

Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží. A proto Vám 
nový Passat přináší inovativní světlomety s technologií LED-Matrix, 
stálé online připojení a řadu vyspělých asistenčních systémů. 
Ať už cestujete za prací nebo vezete rodinu, nový Passat Vám 
chce usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život. 

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO JAROV
Osiková 2, Praha 3, tel.: 251 002 555, e-mail: vw@autojarov.cz, www.autojarov.cz

PŘEHLÍDKA V AERU NABÍDNE 
NEDOSTUPNÉ BYDLENÍ 

Situace na trhu s bydlením v Praze je neutěše-

ná. Pro mnoho lidí se vlastní i nájemní bydlení 

stává prakticky nedostupným. Zároveň těm, co 

bydlí, situaci komplikují mnohé fenomény, jako 

jsou nové formy jednorázového ubytovávání tu-

ristů. To vedlo organizátory, mezi kterými jsou 

zkušení fi lmoví tvůrci i kinaři, k myšlence uspo-

řádat v  kině Aero jednodenní přehlídku fi lmů, 

která by se stala platformou k diskusím a osvě-

tě na  téma dostupného a důstojného bydlení 

v  centru měst. Partnerem přehlídky, která se 

uskuteční 3. října, je i MČ Praha 3. 

„Věřím, že programem oslovíme všechny věko-

vé skupiny: středoškolskou mládež, důchodce 

i lidi v produktivním věku,“ říká pořadatel, fi lmo-

vý producent a  Žižkovák Radim Procházka. 

Celodenní promítání a diskuse nabídnou napří-

klad portugalský fi lm We Soon Be Here o tom, 

jak život v  centru Lisabonu ničí neregulované 

krátkodobé pronájmy bytů turistům.  

Kontakt: Radim Procházka, 
fi lmový producent, 
radim@radimprochazka.com, 
+420603862161. 

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

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

JAZYKOVÉ KURZY
[individuální a skupinové]

www.lexis.cz | lexis@lexis.cz
Seifertova 85, Praha 3
[T: 602 528 184]
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Ošetřovatelský domov Praha 3 přijme kuchaře na HPP

Požadavky: samostatnost a pečlivost • výuční list v oboru kuchař/ka • praxe 

v oboru výhodou            

Náplň práce: výroba pokrmů a specialit převážně české kuchyně

Nabídka: smlouva na hlavní pracovní poměr • jistota výplatních termínů • 

pracovní doba krátký/ dlouhý týden • mzda dle praxe a vzdělání • fi remní be-

nefi ty • 5 týdnů dovolené • nástup možný ihned nebo dohodou • možnost 

profesního rozvoje • vstřícné vedení • velmi stabilní kolektiv

Kontakt: Ošetřovatelský domov Praha 3, tel: 770 171 528

Ošetřovatelský domov Praha 3 přijme pradlenu na HPP

Požadavky: spolehlivost • samostatnost a pečlivost Náplň práce: praní, sušení prádla, obsluha praček a sušiček • 

drobné krejčovské opravy oděvů • vhodné pro ženy na mateřské dovolené

Nabídka: smlouva na hlavní pracovní poměr • jistota výplatních termínů • fi remní benefi ty • 5 týdnů dovolené • nástup 

možný ihned nebo dohodou • vstřícné vedení • velmi stabilní kolektiv

Kontakt: Ošetřovatelský domov Praha 3, tel: 770 171 528

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

nám. Barikád   3. 9. 2019  13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova   3. 9. 2019  14:00–18:00

Buková x Pod Lipami   4. 9. 2019  13:00–17:00

Jeseniova 143   4. 9. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická   5. 9. 2019  15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova   7. 9. 2019  09:00–13:00

Křivá 15   7. 9. 2019  10:00–14:00

Přemyslovská x Sudoměřská 10. 9. 2019  13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova 10. 9. 2019  14:00–18:00

V Zahrádkách x Květinková 11. 9. 2019  13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 11. 9. 2019  15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 12. 9. 2019  15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 14. 9. 2019  09:00–13:00

Tachovské náměstí 14. 9. 2019  10:00–14:00

Na Vrcholu x V Domově 17. 9. 2019  13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 17. 9. 2019  14:00–18:00

nám. Barikád 18. 9. 2019  13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 18. 9. 2019  15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 19. 9. 2019  15:00–19:00

Jeseniova 143 21. 9. 2019  09:00–13:00

Přemyslovská x Orlická 21. 9. 2019  10:00–14:00

Sudoměřská x Křišťanova 24. 9. 2019  13:00–17:00

Křivá 15 24. 9. 2019  14:00–18:00

Přemyslovská x Sudoměřská 25. 9. 2019  13:00–17:00

U Rajské zahrady x Vlkova 25. 9. 2019  15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 26. 9. 2019  15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 28. 9. 2019  09:00–13:00

Koněvova x V Jezerách 28. 9. 2019  10:00–14:00

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 726 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

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

Pořadové 

číslo
Adresa Účel užívání Plocha m2

Minimální 

nájemné za m2/rok
Termín nabídky

1. Olšanská 7/2666, 2. podlaží
NP č. 124,

Zdravotnické zařízení
99,05 2 300 Kč 5. 9. 2019 do 16 hod.

2. Olšanská 7/2666, 4. podlaží
NP č. 124,

Zdravotnické zařízení
27,16 2 300 Kč 5. 9. 2019 do 16 hod.

3. Olšanská 7/2666, 5. podlaží
NP č. 124,

Zdravotnické zařízení
16,22 2 300 Kč 5. 9. 2019 do 16 hod.

4. Olšanská 7/2666, 5. podlaží
NP č. 124,

Zdravotnické zařízení
13,79 2 300 Kč 5. 9. 2019 do 16 hod.

5. Olšanská 7/2666, 6. podlaží
NP č. 124,

Zdravotnické zařízení
59,90 2 300 Kč 5. 9. 2019 do 16 hod.

6. Olšanská 7/2666, 6. podlaží
NP č. 124,

Zdravotnické zařízení
47,20 2 300 Kč 5. 9. 2019 do 16 hod.

VÝZVA č. 727 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volnými prostory, které nejsou určeny k bydlení. 
Jedná se o následující prostory:

Pořadové 

číslo
Adresa Účel užívání Plocha m2

Minimální 

nájemné za m2/rok
Termín prohlídky Termín nabídky

1.
Baranova 28/1517, 

–1. podlaží
NP č. 101, kancelářské 51,10 2 500 Kč

05. 09. 2019

9:00–10:00

12. 9. 2019 

do 16 hod.

2.
Domažlická 9/1159, 

1. podlaží
NP č. 102, kancelářské 88,00 2 500 Kč

05. 09. 2019

9:00–10:00

12. 9. 2019 

do 16 hod.

VÝZVA č. 728 – 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:

Pořadové 

číslo
Adresa Účel užívání Plocha 

Minimální 

nájemné za měsíc
Termín nabídky

1. Jeseniova 37/446 GS č. 26.31 11,00 1 600 Kč 13. 9. 2019 do 14 hod.

2. Jeseniova 37/446 GS č. 26.44 12,25 1 600 Kč 13. 9. 2019 do 14 hod.

3. Jeseniova 37/446 GS č. 26.27 12,00 1 600 Kč 13. 9. 2019 do 14 hod.

VÝZVA č. 729 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným venkovními parkovacími stáními. 
Jedná se o následující prostory:

Pořadové 

číslo
Adresa Účel užívání Plocha 

Minimální 

nájemné za měsíc
Termín nabídky

1. Květinková 17a Venkovní parkovací stání č. 9 12,00 800 Kč 16. 9. 2019 do 18 hod.

2. Květinková 17a Venkovní parkovací stání č. 12 12,00 800 Kč 16. 9. 2019 do 18 hod.

VÝZVA č. 730 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volnými prostory, které nejsou určeny k bydlení. 
Jedná se o následující prostory:

Pořadové 

číslo
Adresa Účel užívání Plocha m2

Minimální 

nájemné za m2/rok
Termín prohlídky Termín nabídky

1.

Havlíčkovo nám. 

11/746, 2. podlaží
NP č. 20

kancelářské
36,90 3 000 Kč

10. 09. 2019

9:00–10:00

16. 9. 2019 

do 16 hod.

2.
Koněvova 108/1497

-1. podlaží

NP č. 101

Sklad
34,90 1 200 Kč

10. 09. 2019

9:00–10:00

16. 9. 2019 

do 16 hod.

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

ulice / oblast akce investor předpoklad realizace pozn.
Malešická 2 rekonstrukce komunikace Malešická (PENNY 

MARKET - hranice MČ P3)
TSK 2020 investor TSK,  vydáno stavební povolení

Malešická 3 rekonstrukce komunikace Malešická (K Červe-
nému dvoru – Jilmová)

TSK podzim 2019/2020 vydáno stavební povolení

Koněvova rekonstrukce ul. Koněvova (Husitská – Ohrada) TSK 2020 akce bude zahájena po dokončení výměny vodovodu a kanalizace (tato bude probíhat bez 
uzavírky komunikace), dopravní opatření bude vydávat Odbor dopravních agend MHMP

Jana Želivského oprava vodovodu a kanalizace Jana Želivského 
(Ohrada - Olšanské hřbitovy)

PVS 2019–2020 akce po etapách, některé s úplnou uzavírkou ul. Jana Želivského v jednom směru, dopravní 
opatření bude vydávat Odbor dopravních agend MHMP

Novovysočanská oprava plynovodu Novovysočanská P9 Pražská plynárenská 
distribuce a.s.

Novovysočanská 
do 8. 10. 2019

omezení na Novovysočanské jednosměrně uzavřeno do centra, objízdná trasa MHD BUD 
ve směru do centra přes ul. Koněvova

Lucemburská 
– Milešovská

výměna kabelu PRE 110/22 kV Lucemburská, 
Milešovská + CETIN

PRE květen – září 2019 bez uzavírek, vyparkování vozidel v linii stavby, 2. etapa Lucemburská, Velehradská 2020

Bořivojova výměna kanalizace a vodovodu Bořivojova PVS 24.6.–15.9.2019, resp. 30. 10. 
2019 (prodlouženo)

Krásova – Víta Nejedlého + Lipanská – Kubelíkova bez uzavírek, vyparkování, 

Vinohradská nemocni-
ce okolí

oprava teplovodu v okolí Vinohradské 
nemocnice

TERMONTA 2. 5. 2019–30. 9. 2019 dopravní omezení v okolí Vinohradské nemocnice, uzavírka ul. Šrobárova, zkrácení linky 155 
do zastávky Želivského

Křižovatka Mánesova – 
Jiřího z Poděbrad

výstavba přechodu pro chodce a úprava křižo-
vatky Mánesova – Jiřího z Poděbrad

TSK zahájení 19. 7. 2019 
(cca 5 týdnů)

zjednosměrnění komunikace k ul. Vinohradská v některých fázích výstavby

Kubelíkova výměna kabelu 22kV v linii Žižkovo nám. – Bo-
řivojova – Kubelíkova

PRE 7.–9. 2019 výkopy v chodnících, stavební zábory po úsecích

Vinohradská, Hradecká, 
Slezská

rekonstrukce kanalizace PVS 8. 7. 2019–17. 9. 2019 po etapách, bez uzavírek, částečné vyparkování

Šikmá oprava NTL plynovodu PPD a.s. 30. 8.–12. 9. 2019 uzavírka komunikace v úseku Koněvova – V domově

Koněvova, K Chmelnici, 
Na Vrcholu, Šikmá

oprava NTL plynovodu PPD a.s. 2. 8.–18. 9. 2019 omezení zejména parkování po úsecích a etapách, uzavírka ul. Šikmá je stejná akce

Spojovací, Koněvova výměna kolejí smyčka Spojovací DP 10.–30. 8. 2019 omezení v křižovatce Koněvova – Spojovací – Českobrodská, lokální vyparkování v ul. Koněvo-
va a U Kněžské louky z důvodu objízdné trasy BUS (10.–24. 8.), TRAM ukončena před křižo-
vatkou na provizorní zastávce (obsluhováno pouze linkou č.9)

Omezení dopravy
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programy

 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Probíhá zápis do  kurzů na  školního roku 

2019/2020 – vyberte si z nabídky kurzů pro 

děti i  dospělé. Využít můžete i  ukázkovou 

hodinu zdarma nebo se přijít podívat na den 

otevřených dveří 2. 10. 2019. Dostali jste se 

do nepříznivé situace a nemůžete si dovolit 

kroužek pro své dítě. Dokážeme vám po-

moci díky spolupráci s  organizací  Patron 

dětí. Kontaktujte nás na mailu  jolana.kurz-

weilova@novatrojka.cz.

Nová Trojka je v září otevřena od 2. 9., pra-

videlné kurzy začínají od 9. 9. 2019.

Ne 1. 9. 17.00–20.00 Sportovní podvečer 

pro ženy

Út 3. 9. 17.00–18.30 První pomoc, praktic-

ká přednáška

St 4. 9. 14.00–18.00 Volný čas na Trojce, 

místo konání: náměstí Jiřího z Poděbrad

Čt–So 5.–14. 9. Teribear hýbe Prahou

Pá 13. 9. 18.00 – So 14. 9. 9.30 Pyžámko-

vý večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti 

se postaráme my

St 2. 10. 9.00–21.00 Den otevřených dveří 

s Patronem dětí

Individuální poradenství a  mediace, pod-

půrné skupiny

Místo si rezervujte u Jolany tel.: 603 416 724. 

Cena 50 Kč (pokud není uvedeno jinak).

Ne 1. 9. 17.00–20.00 Výživová poradna pro 

děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou. 

Út 10. 9. 15.00–16.00 Dvojčata v  rodině 

s Markétou Vokrouhlíkovou

Po  16. 9. 9.00–10.30 Poradna v  oblasti 

osobnostního rozvoje s Mgr. Janou Ježkovou

Čt 19. 9. 10.30–12.00 Sebepéče pro ženy 

s Mgr. Michaelou Kocveldou

Út 24. 9. 15.00–16.00 Nemocné dítě v rodi-

ně s MUDr. Vítem Vokrouhlíkem

Pá 20. 9. 9.30–11.30 Psychomotorický vý-

voj s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Pá 27. 9. 10.00–12.00   Laktační poradna 

s Marikou Pithartovou, DiS.

Internetové poradny

Rodinné a  občanské právo, Daně a  jak 

na ně, Sociálně právní ochrana dětí, Výcho-

va dětí, Jak na  poruchy učení a  chování. 

Odpovídají odborní lektoři Nové Trojky. 

Možnosti individuálních osobních konzultací 

dle dohody. Dotazy do internetových pora-

den s  předmětem   „poradna“ posílejte 

na email: jolana.kurzweilova@novatrojka.cz. 

Bližší info i na tel.: 603 416 724.

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.

Út 3. 9. 16.00 Školení BOZP a první pomoci 

zaměstnanců, lektorů a dobrovolníků

St  25. 9. 19.00 První setkání dobrovolníků 

po prázdninách

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

3. 9. Výroba tužky ze dřeva (workshop)

5. 9. Jak asertivně komunikovat

10. 9. Klubový parlament 

12. 9. Brigáda na klubu 

16. 9. Základy etikety 

20. 9. Důsledky nevhodného chování na veřej-

nosti

24. 9. Přednáška pro veřejnost - téma sociálních 

bublin (17:00)

26. 9. Rizika agresivní komunikace

27. 9. Brigáda na klubu 

30. 9. Tetování hennou (workshop)

  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.)

Zápis do kroužků na školní rok 2019/20

Na  pravidelných kroužcích a  akcích se 

na vás těšíme od pondělí 16. 9. 2019. Při-

hlášky online: www.rkulitka.cz/krouzky. In-

formace získáte také na  info@rkulitka.cz 

nebo tel.: 777 851 386. 

NOVINKA: Po škole aneb odpolední spor-

tovní klub (pro děti od 6 do 10 let), v ceně 

vyzvednutí dětí ze školy, sportovní kroužek, 

svačina a pitný režim, út/st/čt 14–18

Nabídka kurzů češtiny pro cizince: Čeština 

pro děti (5–8 let): po 17–17.45 (od 16. 9.), 

Čeština pro dospělé: I. Skupina: út 17.30–

18.30 (od 1. 10.), II. Skupina: 18.35–19.35 

(od 1. 10.)

18. 9. 16–18 14. narozeniny Ulitky

25. 9. 12.15–13.15 Pro seniory: Setkání 

s fyzioterapeutkou II.

5. 10. 9–16 Bazar oblečení

16. 10.–13.11. 12.15–13.15 Pro seniory: 

Kurz trénování paměti (5 lekcí)

23. 10. 16–18 Podzimní strašidlení

Více informací o  programu naleznete 

na www.rkulitka.cz/akce

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

26. září zveme seniory na Den otevřených 

dveří do Klubu v čase 13–17. Příchozím na-

bídneme drobné občerstvení.

5. a 19. září se sejde skupina Kontakt, příle-

žitost k seznámení, popovídání, informacím.

V  Klubu pokračuje zápis do  podzimních 

kurzů a na podzimní výlety. Cena výletu ob-

sahuje dopravu a všechny poplatky včetně 

vstupů, oběd a doprovod. Bližší info a při-

hlášky v Klubu.

25. 9. Památník B. Smetany Jabkenice, 

Lysá nad Labem, cena 500 Kč

3. 10. Zámek Duchcov, město Teplice, 

cena 530 Kč

15. 10. Zámek Nebílovy a  zámek Blovice, 

cena 550 Kč

V Klubu poskytujeme zdarma sociálně akti-

vizační službu – sociální pracovník se bude 

věnovat Vašim potřebám nebo starostem, 

stačí zavolat nebo přijít.

Do Klubu zveme na kávu, přečtení denního 

tisku, na cvičení na židlích, na společenské 

hry, scrabble a další. Přijít můžete bez ohlá-

šení, 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 oteví-

ráme v 8.15 hod. Neváhejte se na občan-

skou poradnu obrátit prostřednictvím inter-

netového 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 dlu-

hové problematiky. Bližší informace najdete 

na www.remedium.cz.

 Komunitní centrum Žižkov
 Koněvova 65a, Praha 3

Pondělí: 

14–15 Cvičení nejen pro seniory

15.30–17.30 Otevřená hodina šití na  stroji 

bez lektora

Úterý:

9–12 Dětský klub

10–13 Otevřený klub pro seniory

11–13 Otevřený klub pro cizince a veřejnost

18–19.30 Otevřený klub pro cizince a veřej-

nost

Středa:

9–10 Kondiční cvičení pro seniory

10–12 Kreativní workshopy

12–14 Otevřený klub pro seniory

16.30–19 Workshop pro rodiny s dětmi – Vý-

roba papírových korálků – 25. 9.

Čtvrtek:

9–16 Dětský klub

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.

 

  ALFA HUMAN SERVICE
Na Vrcholu 2595/25

130 00 Praha 3

tel.: 722 913 207 

e-mail.:  info@alfabet.cz, 

konzultace@alfabet.cz 

www.alfahs.cz

Pro seniory:

–  zdravé cvičení s fyzioterapeutkou v Sokole 

na Balkáně

Pro pečující osoby:

–  Ambulantní poradenství a  terapeutické 

konzultace 

Pečujete dlouhodobě o  někoho blízkého 

a ztrácíte sílu, energii a motivaci? Dlouhodo-

bá péče o blízké je náročná, pečující velmi 

vyčerpává a ti si často neumí říct o pomoc. 

Jsme tu a  pomůžeme. Služby Alfa centra 

jsou pečujícím nyní nově fi nancovány v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost ESF 

a  z  toho důvodu jsou tyto aktivity klientům 

poskytovány bezplatně.

Pro děti: 

–  Miniškolka Alfík – dětská skupina pro děti 

od 2 let

2. 10. 2019 se uskuteční Den pečujících, 

který si připomeneme Benefi čním koncertem 

U Kapucínů.

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2, Praha 3

V měsíci září proběhnou na dosavadní adre-

se v  Blahoslavově ulici dvě besedy, vždy 

od  16.30 hod. V  následujících měsících 

bude program přizpůsoben stěhování spol-

ku na novou adresu a přednášky se usku-

teční případně v náhradních, předem ozná-

mených prostorách.

10. 9. 16.30 Kafe po prázdninách - beseda 

o událostech uplynulých dvou měsíců  (Jan 

Schütz, Petr Kallista)

24. 9. 16.30Naposledy v Blahoslavově ulici 

- o  minulosti, přítomnosti a  budoucnosti 

KPŽ a spolkové činnosti na Praze 3 vůbec 

(Petr Kallista)

Výlety pro seniory  

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-
-

-
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inzerce

5. – 30. 9. 2019 

Galerie pod radnicí, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 

Díla vytvořena na 21. mezinárodním výtvarném sympoziu, které uspořádal SUKUS Praha 

ve spolupráci s LAHNARTISTS Limburg

Projekt podporují: Česko-německý fond budoucnosti, Městská část Praha 3, Obecní úřad Zubrnice, 

Muzeum v přírodě v Zubrnicích, Hostinec U Pernekrů, Tiskárna Chrt

Falk Benitz – München

Jürgen Horn – Laaber

Vladimír Kovařík – Uherské Hradiště

Kalle Lind – Regensburg

Alžběta Müller – München

Eva Osecky – Bad Driburg

Martina Osecky – Hemau

Herbert Ristl – Fachingen

Pavel Rydl – Praha

Vlasta Rydlová – Praha

Brigitte Seck – Nassau

Kirstin Toennes-Still – Holzheim

OTEVŘENO: po a st 8.00 – 18.00, út a čt 8.00 – 16.00, pá 8.00 – 14.00 hodin

VSTUP ZDARMA

Městská část Praha 3 si vás dovoluje pozvat na výstavu

INTERAKCE – INTERAKTION

www.praha3.cz / praha3.cz / mcpraha3.cz

IKAROS

OTEVÍRACÍ DOBA 

 
4. – 30. 9. 2019 

 Galerie Toyen, 
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programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Program informačního centra na pří-

slušný měsíc viz inzerát na straně 18

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

www.kcvozovna.cz

4. 9. 17:00 Křeslo pro hosta: Dan 

Merta

13.–15. 9. Mezinárodní nejen–lout-

kový festival Žižkovská loutka

16. 9. 9 16:00 Československý po-

únorový exil

18. 9. 17:00 Křeslo pro hosta: Marie 

Tomsová – vzpomínka na  dr.  Jana 

Pixu

23. 9. 16:00 Setkání s Ondřejem Pa-

velkou

24. 9. 17:00 Loutky bez hranic: Ne-

dopečený koláč 

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

2. po 19:00 Racek | 3D company

3. út 19:00 Racek | 3D company

4. st 19:00 Racek | 3D company

5. čt 19:00 Racek | 3D company

8. ne 19:00 Akt | Divadlo Járy 

Cimrmana

9. po 19:00 Nevídaní akademikové | 

Divadlo AQUALUNG

10. út 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrmana

11. st 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrmana

12. čt 19:00 Posel z Liptákova | 

Divadlo Járy Cimrmana

13. pá 19:00 Afrika | Divadlo Járy 

Cimrmana

14. so 19:00 Muži ve zbrani aneb 

Celá Zeměplocha jest jevištěm! | 

Divadlo AQUALUNG

15. ne 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

16. po 19:00 Fantastická žena | 3D 

company ve spolupráci s Agentu-

rou Familie

17. út 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

18. st 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

20. pá 19:00 Starý holky | 3D com-

pany

22. ne 19:00 Dlouhý, Široký a Krát-

kozraký | Divadlo Járy Cimrmana

3. 9. 20.30 Aero naslepo

6. 9. 19.00 To double feature | To + 

To Kapitola 2 

9. 9. 17.00 Žižkodny | prohlídka kina 

+ Žižkovská romance 

11. 9. 20.30 Ektoplasma v Aeru | 

eXistenZ

12. 9. 20.15 NT Live | Potvora

13. 9. 17.00 Černobílý double feature 

| Marketa Lazarová + Nabarvené 

ptáče

18. 9. 17.00 Debata o Nákladovém 

nádraží Žižkov

20. 9. 20.00 Double feature | Rambo 

II + Rambo: Poslední krev 

23. 9. 20.30 Legendy v Aeru |  Zvět-

šenina

25. 9. 19.20 PechaKucha Night 

Prague

26. 9. 19.45 NT Live | Sám na dva 

šéfy – záznam

28. 9. 20.00 Rocky Horror Picture 

Show Live

Projekce pro seniory – každé út 

10.00 a čt 13.30

3. 9. Poslední večery na Zemi

5. 9. Devadesátky

10. 9. Florencino knihkupectví

12. 9. Letní hokej

19. 9. Genesis

24. 9. Bílý bílý den

26. 9. Bouřlivé výšiny

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

4. st 19:30 MARY LATTIMORE /US + 

JULIA KENT /CA

9. po 20:00 FEKETE SERETLEK - 

křest alba Free & Brave

11. st 19:30 CHRIS CAIN /US

12. čt 19:00 SOLITAIRE MH

13. pá 19:30 NOUZOVEJ VÝCHOD + 

hosté

14. so 20:00 FEKETE SERETLEK  

RAT

15. ne 20:00 CIRQUONAUTI  

KOLEMJDOUCÍ

17. út 19:30 DUNAJ

18. st 19:30 BOBAN MARKOVIČ 

ORKESTAR /RS

19. čt 19:30 YEGOR ZABELOV /BY + 

JANA VÉBROVÁ /CZ

22. ne 20:00 UFFTENŽIVOT  KEEP 

CALM

23. po 19:30 BARMER BOYS /IN 

a AZIZA BRAHIM /Saharská Arab. 

Dem. Repub.

24. út 10:00 AZIZA BRAHIM /

Saharská Arab. Dem. Repub.

25. st 20:00 TANTEHORSE  

EMERGENCY DANCE I. / POCKOVÁ, 

MUSILOVÁ, JEŠUTOVÁ

26. čt 19:30 JAMBINAI /KR

27. pá 19:30 ERIK TRUFFAZ 

QUARTET & NYA PRESENT 

BENDING NEW CORNERS /FR

29. ne 20:00 MICHAELA STARÁ  

PARAZIT

30. po 20:00 MICHAELA STARÁ  

PARAZIT

24. út 19:00 Válka Roseových | Diva-

dlo A. Dvořáka Příbram

25. st 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 

Járy Cimrmana

26. čt 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

27. pá 19:00 The Act | Cimrman 

English Theatre

28. so 19:00 Smích zakázán | 3D 

company

29. ne 19:00 Vražda v salónním 

coupé | Divadlo Járy Cimrmana

30. po 19:00 Maškaráda | Divadlo 

AQUALUNG

   

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

1. 9. 19.30 Atrium Contemporary - 

Bozzini Quartet (CA)

3. 9. 17.00 Scarlatti vs. Shakespeare

5. 9. 19.30 Galerie Atrium - Vernisáž 

k výstavě Petr Nikl: Rojení

6. 9. 18.00 Eat to the beat!

10. 9. 19.30 Atrium Contemporary 

- Résonances Lyriques (FR): Patero 

ročních období

12. 9. 17.00 Zahajovací koncert ISFP 

2019: Poezie světla a stínu

13.–15. 9. 2019 Mezinárodní nejen 

loutkový festival Žižkovská loutka

19. 9. 19.00 Mezinárodní hudební fes-

tival Mladá Praha

20. 9. 18.00 Eat to the beat!

24. 9. 18.00 Atrium Classic - Leylia 

Yekta (SWE), klavír a Jaroslav Šonský 

(SWE), housle: Sever - Jih - Východ - 

Západ

26. 9. 19.00 Andrej Konontsev: Home-

coming

27. 9. 18.00 Eat to the beat!

30. 9. 19.00 Nekonvenční žižkovský 

podzim 2019 - violoncellový recitál (Jiří 

Hošek - violoncello

Věra Langerová - klavír)

Výstavy

6. 9.–6. 10. Petr Nikl: Rojení

Předprodej vstupenek: Vstupenky za-

koupíte on-line na  GoOut.net.; v  po-

kladně Atria pak od 20. dne předcho-

zího měsíce. Rezervace vstupenek 

na čísle 222 721 838 nebo e-mailem: 

info@atriumzizkov.cz. Otevírací doba 

pokladny: út 11–18 a ve dnech konání 

koncertů, vždy hodinu před jejich za-

čátkem.

Otevírací doba galerie: po zavřeno, út 

11–21, st–so 15–19

Otevírací doba bistra/baru Poslední 

skaut: po–ne 10–02

Změna programu vyhrazena.

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

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

 FILMOVÉ ÚTERKY /podrobný filmový program: www.husitska.eu/filmy/ y
 KAŽDÉ  ÚTERÝ / 17.00 - 18.30 / HLASY PRAHA / SVÉPOMOCNÁ SKUPINA SLYŠENÍ HLASŮ  

/ hlasy.praha@gmail.comy p gy p g  / www.slysenihlasu.czyy
  KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA S RODILÝM  MLUVČÍM   

/ více info & rezervace místa: suteren@r-mosty.czy  / www.husitska.eu/pravidelny-program/p y p g
 KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.45 / PEDIG  / PLETENÍ Z PROUTÍ SE ZKUŠENÝMI LEKTORY
 KAŽDÝ TŘETÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI / 9.30 - 11.00 /  PODPŮRNÁ SKUPINA 

 PRO RODIČE DĚTÍ 0 - 7  / 19. 9.  -  téma: EMOČNÍ INTELIGENCE /sdílení / přátelské prostředí 
 KAŽDOU POSLEDNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI / 29. 9. / 10.00 - 14.00 /  SWAP - výměna  

dejme věcem novou šanci / přineste co se vám již nehodí a jinému by mohlo dobře posloužit / max. prosíme 15 kouskůp

 10. 9. / ÚTERÝ / 19.30  /  TÁŇA FISCHEROVÁ hostem Jana Bárty 
/ z cyklu Setkávání s osobnostmi veřejného života /v říjnu se můžete těšit na ombudsmanku Annu Šabatovou 

 18. 9. / STŘEDA / 17.30 / T.E.T. - Škola bez poražených /ochutnávková přednáška o kurzu
ŠKOLA BEZ PORAŽENÝCH / rezervujte si své místo na: radka.schillerova@skolabezporazenych.czp y

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

ZÁŘÍ 2019  
NA VŠECHNY AKTIVITY  

VSTUP ZDARMA

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465
 www.uvoka.cz

2. 9. po 17.00 Běh do nového škol-

ního roku - závod v běhu cyklos-

tezkou, výtvarná soutěž, koncert Sto 

zvířat, Václav Strasser a obří bubliny

5. 9. čt 19.30 Phil Shöenfelt & So-

thern cross

10. 9. út 19.30 Umělci mezi prou-

dy - Eva Turnová, autorské čtení, 

hudební vystoupení Eturnity

12. 9. čt 18.30 Banát U vystřelenýho 

oka - benefi ce, promítání, debata, 

vystoupí Vasilův Rubáš, Amigoos 

funk by Jindra Holubec

17. 9. út 19.30 The Tchendo

19. 9. čt Sochooko 13 - sochařské 

sympozium, 10.00 sochání, sklářská 

dílna, work shop, 19.30 koncert 

Dan Šustr a Zuzana Vintrová (Tichá 

dohoda), Ivan Hlas trio

24. 9. út 18.30 Po stopách Toyen 

- umístění pamětní desky na domě 

Krásova 1834/2, vystoupí MilEich & 

Bartošek qiuntet, fusion muzic bez 

hranic, promítání: celovečerní fi lm 

Jana Němce Toyen + krátký fi lm 

Zdeňka Kopáče Toyen

DIVADLO PRO TANEC

19. čt 20:00 PLI

21. so 10:00 Body Mind 

Centering a kontaktní improvizace 

s předmětem

22. ne 10:00 Body Mind 

Centering a kontaktní improvizace 

s předmětem

23. po 20:00 Progres

24. út 20:00 Nepřestávej

25. st 20:00 As Long As Holding 

Hands

26. čt 20:00 Same Same

27. pá 20:00 Flow

30. po 20:00 Pulsar

Václav Kotek v českém nebi

Ve  věku 66 let skonal 25. čer-
vence dlouholetý člen soubo-
ru a  manažer Žižkovského di-
vadla Járy Cimrmana Václav 
 Kotek,    otec herce a  režiséra 
Vojtěcha Kotka. 

Václav Kotek začal v Divadle Járy Ci-

mrmana původně jako kulisák, po-

stupně se však jako řada dalších 

členů kulisáckého zázemí (Genadij 

Rumlena, Jan Kašpar) propraco-

val mezi herce. Po  roce 1989 začal 

působit také jako manažer tohoto 

divadla a  založil Divadelní agenturu 

Echo, která zastupovala jeho herce.  

Václav Kotek účinkoval celkem 

ve  12  hrách. Diváci si ho pamatují 

jako Pocestnýho z  díla Dlouhý, Ši-

roký a Krátkozraký, v Lijavci ztvárnil 

mlynáře Trachtu, Emilku a Nastoupi-

la si zahrál ve Švestce, Josífka a Bár-

tu v Záskoku.

Kotek se prvně objevil na divadel-

ních prknech roku 1973. Objevil se 

i ve fi lmech Svěráka a Smoljaka jako 

Kulový blesk, Rozpuštěný a  vypuš-

těný a Nejistá sezona.  Díky jeho ho-

rolezeckému koníčku má také Jára 

Cimrman svoji horu – v  roce 2007 

vedl výpravu do  ruského pohoří Al-

taj, kde dobytý vrchol pojmenoval 

po našem géniovi. 
-red-



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ZÁŘÍ 2019

ze života Prahy �

Nová Trojka v novém kabátě 
Nová Trojka připravila na další školní rok spoustu novinek, které potěší malé i velké.   

První novinkou, která je pro 
veřejnost nejviditelnější, je 
nový web a změna grafi ky. 
„Přes prázdniny jsme se pustili 

do omlazení a pročištění naší komunika-

ce směrem k veřejnosti. Věřím, že nový 

web pomůže našim klientům lépe se ori-

entovat ve službách, které nabízíme, 

a užijí si i modernější design,“ říká Edi-
ta Janečková, ředitelka Nové Trojky.

Nová Trojka ale především rozši-
řuje nabídku kroužků, a to zejména 
o další sportovní kurzy pro školní 
a předškolní děti. Horkou novinkou 
je Outdoorová sportovní přípravka 
pro děti od 5 a od 8 let. „Tyto kurzy 

jsme do našeho repertoáru zařadili proto, 

abychom pomohli vrátit děti, které tráví 

většinu času uvnitř škol, tělocvičen a dal-

ších budov, ven do přírody. Chceme jim 

ukázat, že pohyb venku je zábava, zlepšu-

je fyzickou kondici a hlavně přináší ra-

dost,“ říká Jolana Kurzweilová, koor-
dinátorka kurzů. „Když se stane, že 

bude opravdu ošklivo, je připraven ná-

hradní program uvnitř centra,“ dodává.
V nabídce kurzů najdete i další no-

vinky. Taneční kurzy jako jsou Taneč-
ky pro nejmenší či Výrazový tanec 
pro dívky od 5 do 14 let jsou nově do-
plněny o kurz latinskoamerických 
tanců pro začátečnice od 8 let. Ty si 
užijí zábavu ve znamení elegance 
a půvabu a ještě se rozhýbají. A kdo 
z dětí nechce běhat či tančit, může 
chodit třeba na jógu. Rodiče s dětmi 
si mohou společně užít nový krou-
žek Muzicírování.

Širokou škálu sportovních aktivit 
nabízí Nová Trojka i dospělým. Ti, 
kteří potřebují zrelaxovat od každo-
denního stresu a uvolnit nejen přeta-
žená záda, mohou nově vyzkoušet 
tři druhy jógy – klasická Hathajóga, 
dynamičtější Powerjóga a kombino-
vaný Jogalates. Nabídku pro dospě-
lé pak doplňují kurzy Pilates či Cvi-
čení s fyzioterapeutkou. I dospělí, 
kteří po práci nechtějí trávit čas 

uvnitř tělocvičny, si přijdou na své. 
Nová Trojka nabízí kurzy Bootcamp 
– komplexní funkční trénink a Light 
Run pro ženy, které probíhají v při-
lehlých parcích. Stačí přijít vyzkou-

šet – prý je to návykové. V Nové 
Trojce se nezapomíná ani na seniory, 
kteří si mohou za zvýhodněnou ce-
nu 50 Kč zacvičit každé úterní po-
ledne s fyzioterapeutkou.

Stálicí v nabídce jsou kurzy kera-
mické a výtvarné, a to pro všechny 
věkové kategorie.

Pro rodiny a děti ze znevýhodně-
ných rodin nabízí Nová Trojka 
po dohodě účast v kurzech zdarma. 
„V tomto školním roce nově spolupracu-

jeme s organizací Patron dětí. Tato orga-

nizace pomáhá rodinám, které se ocit-

nou, a to třeba i krátkodobě, ve složité 

situaci, aby jejich děti prožily co možná 

nejhezčí dětství,“ říká Edita Janečko-
vá. „Věříme, že tato služba, která v naší 

nabídce zatím chyběla, pomůže překo-

nat těžké období rodinám s dětmi, které 

by jinou cestou na pomoc nedosáhly,” 
dodává.

A protože životní zkoušky se ro-
dinám nevyhýbají, je dobré připo-
menout si nabídku poraden a pod-

půrných skupin. Za symbolickou 
cenu 50 Kč se tak můžete přijít pora-
dit v oblasti rodinného práva, sociál-
ně právní ochrany dětí, daní a fi nan-
cí, vývoje a výchovy dětí, a to včetně 
poruch učení či chování. Nezapomí-
ná se ani na ženy, pro které je často 
mateřství zátěžovou zkouškou. Pro 
ty je připravena poradna s tématem 
sebepéče nebo osobnostního rozvo-
je. Rodiny s dvojčaty nebo rodiny 
s dlouhodobě nemocnými dětmi 
mohou zase využít podpůrné skupi-
ny vedené odborníky v těchto oblas-
tech. 

Všechny nové služby si klienti 
mohou snadno objednat přes naše 
nové webové stránky na adrese www.
nova-trojka.cz. 

-red-
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Před třiceti lety padla 
železná opona. 
Žižkovská loutka slaví!
Prázdniny utekly jako voda v řece a už je tu opět září. Kromě 
toho, že děti musí zpátky do školy, je tu ale opět – stejně jako 
v minulých letech – proslulý mezinárodní festival Žižkovská 
loutka, který opět pořádá příspěvková organizace Za Trojku. 
Jeho čtvrtý ročník se koná ve dnech 13.–14. září 2019. Místa 
dění jsou opět Atrium na Žižkově a KC Vozovna. Rezervujte 
si víkend pro celou rodinu. 

Vlistopadu letošního roku 
oslaví naše země význam-
né výročí od pádu totali-
ty. Proto chce i letošní 

Žižkovská loutka svým pojetím, du-
chem i grafi ckým vizuálem oslavit, 
že je už 30 let Česká republika svo-
bodným a demokratickým státem. 
Z toho důvodu byly na letošní lout-
kářský svátek na Žižkov pozvány 
soubory ze zemí, které byly s námi 
v tzv. východním bloku za „želez-
nou oponou“. Dramaturg festivalu 
Tomáš Běhal zdůrazňuje: „Chceme, 

aby bylo znát, že je festival inspirován 

nadšením ze svobody a volnosti, a tak 

jsme mu dali pracovně podtitul: Diva-

dlo bez hranic, divadlo svobody.“

A na koho se můžete těšit?  Kro-
mě ostatních přijede např. z Ně-

mecka vynikající loutkář � omass 
Herfort a jeho Cabaret Pupala, ze 
Slovenska Divadlo Piki, z Polska 
Teatr Marka Žyly. Nebudou chybět 
oblíbené české soubory, které hra-
nice naší země přesahují a mají me-
zinárodní renomé. Uvidíte třeba 
Divadlo Alfa a jejich Farmu na mo-
tivy G. Orwella, Teátr Víti Marčíka, 
Buchty a loutky, Divadlo Drak, Stu-
dio Damúza, Divadlo Lokvar, Diva-
dlo B, Kejklíře Vojtu Vrtka, Divadlo 
Toy Machine, Loutky bez Hranic 
nebo Dufa Puppet � eather s před-
stavením palestinského loutkáře 
Husama Abeda, které má název � e 
Smooth Live. A mnoho dalších sou-
borů s pohádkami a příběhy pro dě-
ti i dospělé nebo s natolik specifi c-
kými hrami, jako je třeba divadlo 

pro jednoho diváka od Hanky Vo-
říškové.

Potěší i dopolední představní, kte-
rá začnou už před ofi ciálním zaháje-
ním festivalu, a to 11.–13. září od 9.00 
a 10.30 v KC Vozovna.  Nebude nouze 
ani o bohatý doprovodný program 
a další požitky, jako cukrová vata ne-
bo kolotoč. Každého rozpumpují 
koncerty s oblíbeným Bombarďákem, 
v pátek večer atmosféru festivalu 
umocní hudba Fekete Seretlek a další. 
Skvělou tvůrčí zábavou budou lout-
kářské dílny a ostatní workshopy. Mů-
žete si vyrobit malé louky u Mirka 
Trejtnara, anebo ty obří (třeba do prů-
vodu) v dílně Sofi e Fargo či polského 
scénografa Roberta Poryzińského. 

A když už je zmínka o průvodu, 
ten rozhodně bude. Vezměte si lout-

ky, které vyrobíte, a aby jich bylo víc, 
pomohou i obří loutky Honzy Ba-
žanta. O doprovod a rytmus se posta-
rají účastníci bubenického worksho-
pu, který proběhne pod vedením 
Davida Andrše. Přijďte všichni. Už 

proto, že průvodem to tehdy před tři-
ceti lety vlastně začalo.

Podrobnosti i program najdete 
na www.zizkovskaloutka.cz 

-red-

Slovo z církví
Vděčnost a prosba 
Doufám, že i dnešní děti maminky 
učí: když něco dostaneš, poděkuj 
a když něco chceš, popros. Slova 
prosím a děkuji všichni rádi slyšíme. 
Pak je svět v pořádku a dá se s dru-
hými vycházet a žít. Je spousta věcí, 
které si zajistíme sami, sami vymyslí-
me, připravíme, odpracujeme, za své 
koupíme. Ale mnoho věcí k nám při-
jde, aniž bychom na tom měli jakou-
koli zásluhu. Jedna má známá na do-
taz, jak se má, ráda říkala, že se má 
lépe, než si zasluhuje. V životě jsme 
mnoha věcmi i lidmi prostě obdaro-
váni. A tak se patří za dobré děko-
vat. Poděkovat často zapomeneme. 
To spíš, když se něco nedostává, tak 
si vzpomeneme na Boha a prosíme. 
A jsme nespokojeni, když není 
po našem. Je vůbec nějaký Bůh, 
když dopustí nemoci, trápení a bo-
lest? Ale tyto otázky smysl vděčnosti 
a prosby nezruší. Umět děkovat 
a prosit je jedním z obdarování člo-
věka. To je modlitba. Možnost, kte-
rá nás staví na nohy, když jsme upad-
li. Jindy, když se příliš vypínáme, 
nás vede na kolena, učí pokoře. 
V dospívání mě provázela fotografi e, 
na které američtí kosmonauti, kteří 
v roce 1969 přistáli na Měsíci, se 
po návratu společně s prezidentem 
USA modlí s vděčností za úspěch 
proběhlé mise. Se sepjatýma rukama 
pokorně děkovali za to, co mohli vy-

konat. Úžas nad fotografi í mě do-
provází dodnes. A je nám všem po-
zváním pokorně Bohu děkovat 
za vše, co dobrého přijímáme a pro-
sit, abychom ostatní unesli a zlé nás 
příliš netrápilo. Tak, jak to řekl farář 
Holý v podání Bolka Polívky ve fi l-
mu Zapomenuté světlo: „Co můžu? 
Zachránit kostel nemůžu. Uchránit 
někoho od bolesti, od smrti? Já se 
můžu tak akorát pomodlit.“ Zázrak 
to není, ale málo to také není. 
Od psychologa jsem slyšel: tehdy, 
když se člověk začne modlit, začne 
se již měnit také jeho situace. Učme 
se děkovat a prosit. 

Pavel Kalus, 

farář z Kaple Betlémské na Žižkově, 

Českobratrské církve evangelické 

v Praze 3 – Žižkov 1,

Prokopova 4 ve dvoře

Judo přináší  více než jen sport pro vás a vaše děti
Praktikování juda  přináší mnoho 
potěšení.  Jeho  cvičení pozitiv-
ně ovlivňuje svaly a nervy. Ovlád-
nutí technik s sebou nese radost 
z vítězství na soutěžích a uspoko-
jení z osvojení si tohoto bojového 
umění. To tvoří základ etické strán-
ky juda. 

Myšlenkový obsah juda vytváří před-
poklady pro uplatnění nejen ve spor-
tu samém, ale i v životě, protože jeho 
zákonitosti fungují i ve společnosti. 

Zásadním principem je totiž přísné 
dbání na mezilidské vztahy.

Na Balkáně, v TJ Sokol Žižkov II, 
vyučují judo podle metodiky Vladi-
míra Lorenze, zakladatele tohoto 
sportu na Žižkově. Ta spočívá v prin-
cipech výuky starých mistrů s využi-
tím znalosti jemných pohybových 
principů lidské biomechaniky. Učí se 
nevyužívat sílu, ale preferuje obrat-
nost. Tím se  daří předcházet zraně-
ním a zároveň oddíl dociluje výraz-
ných sportovních úspěchů, které 

však jsou v souladu s fi lozofi í juda 
podružným produktem zvládnutí 
technik.  

Oddíl TJ Sokol Žižkov II patří 
mezi přední kluby a má jednu z nej-
větších členských základen v celé 
České republice. Tradice oddílu sahá 
až do padesátých let dvacátého stole-
tí. V současné době zde cvičí více než 
200 dětí z Prahy a okolí. Ty jsou roz-
děleny do pěti různých skupin podle 
věku a výkonnosti. Otevřené dveře tu 
má každý a myslí zde i na rodiče. 
Od září se otevírají hodiny pro do-
spělé. Sami se tak můžete přesvědčit 
o tom, že judo lze bezpečně praktiko-
vat v každém věku. Více informací 
najdete na www.judo-zizkov.cz.  

-red-

ŽIŽKOVSKÁ
LOUTKA

Divadlo Alfa Plzeň (CZE) | Divadlo Drak (CZE) Cabaret Pupala (DEU)
Teátr Víti Marčíka (CZE) | Divadlo Piki (SVK) | Buchty a Loutky (CZE)

Fekete Seretlek (CZE/SLO) a mnoho dalších…

MEZINÁRODNÍ NEJEN–LOUTKOVÝ FESTIVAL
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Maňásci, marionety, a různá 

další pimprlata od nás

i ze světa představí veselé

i dojemné kusy pro všechny 

věkové kategorie.

Také si zaskotačíte na veselou muziku, povozíte se na kolotoči, pobavíte se v loutkářských dílnách a domů si odnesete plno zážitků. Navíc se i dobře nadlábnete. 
Celou tuhle zábavu pro Vás vymyslela a připravila příspěvková organizace Za Trojku. Vstupenky si můžete koupit jednotlivě či např. formou výhodných rodinných permanentek.
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UVIDÍTE NAPŘÍKLAD TYTO LOUTKÁŘSKÉ SOUBORY
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Stavba muzejní budovy Památníku národního osvobození v letech 1927–1929

Historii Vojenského historického ústavu 
Praha lemují devítkové milníky
Po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 si byli jeho nejvyšší představitelé, v čele 

s prezidentem republiky T. G. Masarykem, velmi dobře vědomi nutnosti vytyčit a rozvíjet politické 

i vojenské tradice republiky, vědecky je zpracovat a zachytit je také v muzejní expozici.

1919
Již v roce 1919 byl při Minister-

stvu národní obrany zřízen Památ-
ník odboje, který zpočátku působil 
jako poradní sbor při soustřeďování 
písemných a hmotných památek 
na čs. odboj v období 1. světové vál-
ky. Jak množství památek rostlo, ze-
jména v souvislosti s návratem legio-
nářů z Ruska, přestávala jeho 
skromná organizační struktura vy-
hovovat. Proto došlo k přeměně po-
radního sboru na oddělení MNO 
a poté na samostatnou instituci, Ar-
chiv legií.

Archiv našel dočasně útočiště 
v budově Národního muzea a jeho 
sbírky byly provizorně umístěny 
na různých místech v Praze. Muzej-
ní předměty se soustřeďovaly 
na zámku v Troji, tzv. obrazárna le-
gií v letohrádku Hvězda, fotoarchiv 
a fi lmový archiv v Trojické ulici. 
V roce 1919 byl také založen Archiv 
národního osvobození, o rok pozdě-
ji Vojenský archiv RČS a Vojenské 
muzeum RČS, které bylo zřízeno při 
Čs. vojenském ústavu vědeckém 
a soustřeďovalo památky vzniklé 
před rokem 1914. 

1929 
V roce 1929, symbolicky k výročí 

vzniku republiky, došlo 28. října 
ke sloučení těchto institucí v jeden 
vědecký ústav s novým názvem Pa-
mátník osvobození. Instituce byla 
umístěna v nově postaveném kom-
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plexu budov na úpatí Vítkova, jen 
část vojensko-historických muzej-
ních sbírek zůstala v budově Invali-
dovny v Karlíně. V čele Památníku 
osvobození stál v meziválečném ob-
dobí generál Rudolf Medek.

Areál budov na úpatí vrchu Vít-
kova byl vybudován v letech 1927 
až 1929 na místě vyhořelé zahradní 
restaurace podle návrhu architekta 
Jana Zázvorky (1884–1963), býva-
lého čs. legionáře v Rusku. Na vr-
cholu Vítkova současně probíhala 
výstavba Pantheonu národního 
osvobození, před nímž měla stát 
jezdecká socha Jana Žižky z Troc-
nova od sochaře Bohumila Ka
 y. 
Pantheon měl být slavnostně ote-
vřen 28. října 1938, vzhledem k po-
litické situaci k tomu již nedošlo. 
Defi nitivně byl dokončen a otevřen 
v roce 1950. V této době však měl již 
zcela jiné poslání.

1939
Historie vyměřila Památníku 

osvobození pouhou jednu dekádu 
existence. Na konci 30. let, v období 
zvýšeného ohrožení republiky, posi-
lovala vlastenecké cítění české spo-
lečnosti odkazem na tradice národ-
ního odboje z let 1914–1918. 
Po Mnichovu, když se zpochybňo-
valy dosavadní jistoty, nadále repre-
zentovala morální základy, z nichž 
v roce 1918 vyvěrala vůle po vzniku 
samostatného státu.

Po nacistické okupaci českých 
zemí v roce 1939 se Památník osvo-
bození stal předmětem likvidačních 
zásahů. Byl označen za nositele „le-
gionářské ideologie“ a jako součást 
rušeného MNO byl celý areál (ad-
ministrativní část, budovy muzea 
a archivu) prohlášen za majetek ně-
meckého wehrmachtu. V srpnu 
1939 komplex budov zabralo gestapo 
a byla zde umístěna tzv. Kriegswis-
senscha� liche Verbindungstelle, kte-
rá spravovala záležitosti muzejní, ar-
chivní a knihovní. Její součást 
tvořilo oddělení pro zřízení němec-
kého Vojenského muzea (Heeresmu-
seum Prag).

Po roce 1945 se přímým pokračo-
vatelem bývalého Památníku osvo-

bození stal nově zřízený Vojenský 
historický ústav (rozdělený na Pa-
mátník osvobození a Vojenské mu-
zeum) zaměřený na problematiku 
prvního a druhého národního odbo-
je.

Komunistický převrat v únoru 
1948 znamenal další zlom v historii 
ústavu. Nový politický režim pohlí-
žel s odporem nejen na legionářské 
tradice I. odboje, ale i na účast čs. 
vojáků v bojích na západní frontě 
během 2. světové války (II. odboj). 
Stejně jako v celé společnosti prošel 
také VHÚ důkladnou personální 
čistkou. 

Odklon od komunistické ideolo-
gie a od marxisticko-leninského vý-
kladu dějin a úsilí pravdivěji vyložit 
novodobou historii Československa 
v krátkém období druhé poloviny 
60. let měl po vpádu vojsk Varšav-
ského paktu v srpnu 1968 za násle-
dek nové rozsáhlé čistky v celém 
ústavu. 

1989
Po listopadu 1989 prošel ústav zá-

sadní restrukturalizací. V březnu 
1990 byl Vojenský historický ústav 
zrušen a na jeho základě zřízen His-
torický ústav Československé armá-
dy. V souvislosti s rozpadem společ-
ného státu došlo ke změně názvu 
instituce na Historický ústav Armá-
dy České republiky.

Klíčovým vědeckým pracovištěm 
se stal znovu vytvořený Památník 
dějin národního odboje (od r. 1992 
Památník odboje), zabývající se 
hlavním a profi lujícím tématem ústa-
vu – výzkumem dějin politického 
i vojenského odboje v letech první 
a druhé světové války. 

K významné změně došlo 
k 1. dub nu 2003, kdy se instituce 
vrátila k tradičnímu názvu Vojen-
ský historický ústav. V důsledku 
značné redukce pracovníků musely 
být přehodnoceny vědecko-vý-
zkumné úkoly a mnohé další aktivi-
ty. Postupně došlo k  rozšiřování vý-
zkumných úkolů, nejprve o období 
třetího odboje a poté o činnost pří-
slušníků AČR v misích OSN, NATO 
a EU.

2019
Armádní muzeum Žižkov je v sou-

časnosti dlouhodobě uzavřeno pro 
veřejnost. Jeho budova prochází ge-
nerální rekonstrukcí, první ve své de-
vadesátileté historii. V jejím rámci 
budou zásadním způsobem rozšíře-
ny expoziční prostory. Vedle součas-
ných dvou pater s expozicemi budou 
zpřístupněny například rozsáhlé pro-
story v podzemí, v bývalých depozi-
tářích a místech někdejší knihovny, 
bude také zastřešeno nádvoří muzea.

Vojenský historický ústav Praha, 
pod který žižkovské muzeum spadá, 
tak získá pro své bohaté sbírky sku-
tečně velkorysý a moderní prostor. 
Armádní muzeum Žižkov by mělo 
být opět otevřeno v roce 2020. Zdej-
ší expozice bude věnovaná minulos-
ti vojenství s důrazem na český 
prostor od nejstarších dob až po sou-
časnost. 

Průběhu rekonstrukce  se bude-
me věnovat v některém z dalších vy-
dání Radničních novin. 

Jan Dvořák

Zdroj: VHÚ Praha

Velkokapacitní zahradní restaurace Pod Vítkovem stávala na místě dnešního VHÚ
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