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Praha 3 chce dostat 
vraky z ulic
Autovraky zabírají parkovací místa a hyzdí ulice. 

Žižkovská radnice chce nepojízdná auta dostat ze svých 

komunikací. Ke spolupráci vyzývá i své obyvatele.

Přestože auto zjevně není schopné provozu, cesta 
k jeho odstranění je často dlouhá a trvá až něko-
lik měsíců. A někdy se to nepodaří vůbec. Rad-
nice Prahy 3 se chce do celého administrativní-

ho procesu vložit a zrychlit způsob, jak dostat vraky 
z ulic na vrakoviště. „Ke každému parkovacímu místu je po-

třeba přistupovat jako k hodnotě. Vybudování každého dalšího 

stojí tisíce. Proto není možné, aby místa zabírala nepojízdná 

auta, často patřící lidem, kteří žijí mimo Prahu,“ vysvětluje 
jeden z důvodů rázného přístupu starosta Jiří Ptáček. 
Jako první krok chce radnice vytvořit ve spolupráci s ob-
čany databázi odstavených vozů. Lidé se mohou se svými 
podněty obracet na vedoucího oddělení krizového řízení 
Milana Jančálka na adresu jancalek.milan@praha3.cz. 
Právě úřad městské části je jedním z míst, která oznáme-
ní o umístění vraku přijímají. Dalším je pak přímo praž-
ská Správa služeb, která rozhoduje o tom, jak se s nepo-

jízdným autem naloží. Větší pravomoci nemá ani 
policie.  

V současné době se na území Prahy 3 nacházejí 
podle dostupné statistiky necelé čtyři desítky aut, která 
zjevně nejsou způsobilá k provozu. Pokud auto netvoří 
překážku silničního provozu, jeho okamžitý odtah na-
řídit nelze. Nic nezmůžou ani strážníci, pro ty platí 
stejná oznamovací povinnost, jako pro běžného obča-
na. „Strážníci pouze oznamují podezření na vrak, a to jak 

v rámci vlastních zjištění, případně oznámení od občanů. 

Od počátku letošního roku bylo Správě služeb hl. m. Prahy 

oznámeno 25 vozidel,“ uvedl Dušan Machoň, ředitel troj-
kových strážníků. Oznámení z městské části míří tedy 
ke Správě služeb hl. m. Prahy, která má rozhodující 
slovo. Její úředníci musejí rozhodnout, zda se o vrak 

str. 11

„Naděje vznikla 
ze vztahu k lidem 
a na křesťanských 

principech,“
říká Jan Kadlec

Přechod zůstane 
I  když panovaly obavy místních oby-
vatel, že přechod v blízkosti hostince 
U  Kozla bude při rekonstrukci ulice 
Jana Želivského úplně zrušen, ak-
tuálně bylo dohodnuto, že přechod 
na frekventované komunikaci zůstane.

Více na str. 4

Praha 3 nabízí 
objekt bývalých lázní 
k pronájmu
Radnice Prahy 3 hledá pro čtyřpatro-
vou budovu bývalých žižkovských láz-
ní nájemce, který by chátrajícímu domu 
vdechl nový život. Objekt plánuje pro-
najmout až na 25 let tomu, kdo ho zre-
konstruuje, zkultivuje, a tím i zlepší pro-
středí na Husitské ulici.  

Více na str. 7

Pozemky pod 
Parukářkou budou 
sloužit obyvatelům 
Prahy 3
Díky dobré spolupráci s  magistrá-
tem se podařilo získat pro Prahu  3 
významné a  atraktivní pozemky. 
Magistrát hlavního města Prahy uspěl 
v  dražbě a  pozemky na  úpatí Paru-
kářky získal do majetku. Na dvouhek-
tarovém pozemku mezi Parukářkou 
a  Pitterovou ulicí by si Praha 3 přála 
vybudovat park.

Více na str. 14  
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sloupek
Vážení čtenáři,

dnes to bude tak trochu jiný slou-

pek. Chtěl bych se převážně věnovat 

Vinohradskému vinobraní, které pro-

běhlo na  náměstí Jiřího z  Poděbrad 

v pátek a sobotu 13. a 14. září. 

Už ani nepamatuji, kolikáté to bylo 

moje vinobraní. Bylo ale v řadě věcí výji-

mečné. Poprvé se koštovalo výhradně 

ze sklenic na stopce, plasty byly zakázá-

ny. Kdo si nepřinesl vlastní sklenici, mohl 

si ji na místě koupit i se symbolem vino-

braní od akademického malíře Martina 

Velíška. K dispozici byly i mobilní mecha-

nické myčky sklenic. Považuji to za mi-

mořádný pokrok, pití vína či burčáku 

z plastu mi vždy přišlo nevkusné. Víno 

a burčák prezentovalo na čtyřicet vinař-

ství. Rovněž kvalita burčáků i vína byla 

letos mimořádná. Špatný burčák či víno 

se v podstatě nedalo najít. Počasí se taky 

velmi vydařilo. Lidí přišlo tolik, že se mezi 

stánky dalo chodit jen velmi zvolna.

Na  stánku společnosti Noravank 

mohli zájemci ochutnat i gruzínské víno 

z vinařství Saburtalo je čtvrť Tbilisi, které 

se stalo novým partnerským městem 

Prahy 3.

Stalo se již tradicí, že návštěvníci hod-

notí kvalitu vystavených produktů a letos 

nově hodnotili i úroveň obsluhy. Cenu pro 

nejlepší víno získalo vinařství Filip Mlýnek, 

nejlepší burčák nabídlo vinařství Hruška 

a  nejlepší obsluhou se prezentovalo 

Dog in Dock winery. Obdarování čeka-

lo nejen na vítěze jednotlivých kategorií, 

ale také na vylosované hlasující.

A pro ty, které víno zase tolik neo-

slovuje, zmíním několik důležitých té-

mat tohoto vydání. Na str. 4 se dočtete 

o chystané rekonstrukci Basilejského 

náměstí. Hned tak to nenastane, ale je 

důležité, že přechod pro chodce 

„U Kozla“ se podařilo zachovat. 

O nově vydávané publikaci o Pra-

ze 3 pod názvem Praha 3 v promě-

nách času si přečtěte na str. 8. Pozo-

ruhodná kniha se spoustou dobových 

fotografi í bude od začátku října k dis-

pozici v informačním centru.

Také informace o získání louky pod 

Parukářkou pro rekreační účely obyva-

tel nejen Trojky na str. 14 je potěšující.

Tak si nalejte sklenici dobrého vína 

a přeji hezké čtení. 

Radko Šťastný
šéfredaktor

Foto Radko Šťastný
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Obnova uličního stromořadí
Rada městské části schválila zreali-

zování obnovy uličního stromořadí 

v  ulicích Na  Vápence a  V  Domově. 

Jedná se o obnovu stávajícího stro-

mořadí včetně kácení stávajících dře-

vin, výsadby nových stromů a zeleně 

a založení zelených pásů. Půjde o vý-

sadbu cca 45 nových stromů.

Pronájem prostor v suterénu 
radnice
RMČ schválila vyhlášení výběrového 

řízení na  pronajímatele části prostor 

v  suterénu úřadu městské části 

na  Havlíčkově náměstí 9 za  účelem 

kavárny či občerstvení. Konečný ter-

mín pro příjem nabídek je 14. října 

do  18.00. Další informace naleznete 

na www.praha3.cz – záložka Volné 

nebytové prostory.

Rada MČ Praha 3
25. 9. 2019

Výběrové řízení na ředitele/
ředitelku DPS
Rada MČ schválila vyhlášení výběro-

vé řízení na uvolněnou pozici ředitele/

ředitelky organizace Pečovatelská 

služba Praha 3. Více informací nalez-

nete na www.praha3.cz v sekci Vol-

ná pracovní místa. Přihlášky lze za-

slat pouze písemnou formou 

s  požadovanými doklady nejpozději 

do 1. 11. 2019. Předpokládané da-

tum nástupu nového ředitele/ředitel-

ky do funkce je únor 2020.

Zastupitelstvo MČ Praha 3
17. 9. 2019

Revitalizace náměstí Jiřího 
z Poděbrad
Zastupitelstvo městské části vzalo 

na  vědomí vyhodnocení veřejného 

představení aktualizované podoby 

projektu obnovy náměstí Jiřího z Po-

děbrad, které proběhlo v měsíci červ-

nu přímo na  náměstí Jiřího z  Po-

děbrad, a na doporučení Výboru pro 

územní rozvoj revokovalo usnesení 

č. 372 ze dne 20. března 2018. Nyní 

bude tedy projekt dle připomínek do-

pracován a následně bude požádáno 

o stavební povolení a bude navázáno 

v projektové přípravě záměru obnovy 

náměstí Jiřího z Poděbrad dle platné 

dokumentace pro územní řízení.

Připomínky k výstavbě v Olšanské 
Zastupitelstvo MČ schválilo připo-

mínky ke  změně územního plánu 

na pozemcích na nároží Olšanské tří-

dy a Jana Želivského, kde by měl vy-

růst projekt dle návrhu Evy Jiřičné. 

Zastupitelstvo nesouhlasilo s navrže-

ným kódem míry využití území a po-

žaduje vypracování podrobné urba-

nisticko-dopravní studie, na  jejímž 

základě by se rozhodlo, kolik bytů by 

se na  pozemku bývalého Telecomu 

mohlo vystavět.  

Rada MČ Praha 3
9. 9. 2019

skutečně jedná. Po oznámení o vý-
skytu vraku se provádí místní šetře-
ní vozidla přímo na místě jeho vý-
skytu. K tomuto dochází zpravidla 
do pěti pracovních dnů od převzetí 
oznámení. A zde nastává zásadní 
problém. Zákon o pozemních ko-
munikacích defi nuje vrak jako vozi-
dlo, které je technicky nezpůsobilé 
k provozu na pozemních komuni-
kacích a obnovení způsobilosti by 
si vyžádalo výměnu, doplnění nebo 
opravu podstatných částí mechanis-
mu nebo konstrukce silničního vo-
zidla. Proto musejí být úředníci vel-
mi zdrženliví. Že má auto prázdná 
kola, je zrezivělé nebo nemá čelní 
sklo, tedy ještě neznamená, že je 
vrakem. Roli bohužel nehraje ani 
fakt, že auto nemá registrační znač-
ku, že nemá zaplacené povinné ru-
čení nebo že má propadlou technic-
kou kontrolu. Pokud Správa služeb 
uzná, že vůz je nezpůsobilý k pro-
vozu, radnice v roli silničního 
správního úřadu vydá rozhodnutí 
a vyvěsí výzvu k odklizení – 

na úřední desku, i na samotné auto. 
Pokud majitel během dvouměsíční 
lhůty nezareaguje, dojde konečně 
k odtažení a ekologické likvidaci 
na náklady majitele. 

Možnosti městské části jsou sice 
komplikované, ale za každým vra-
kem je jiný příběh – je rozdíl, pokud 
stojí v zeleni, kde již představuje čer-
nou skládku, jestli stojí na soukro-
mém pozemku, nebo v zóně place-
ného stání. „Proto chceme v první řadě 

shromáždit data a u každého nepojízd-

ného auta uplatnit tu nejrychlejší meto-

du, jak se ho zbavit,“ vysvětluje staros-
ta Ptáček s tím, že mnohdy by třeba 
stačilo jen vypátrat vlastníka a zdvo-
řilým dopisem jej vyzvat k nápravě. 
Proto chce radnice v první řadě shro-
máždit data, od kterých se bude 
možné odrazit. 

Způsob, jak zrychlit nepružný 
systém, představuje novela silniční-
ho zákona. Pokud by prošel návrh 
bývalého ministra dopravy Dana 
Ťoka, bylo by možné odtáhnout 
od chodníku každé auto, které má 

technickou kontrolu propadlou déle 
než půlrok. Návrh opoziční TOP 09 
je ještě přísnější, ten navrhuje pouze 
tříměsíční lhůtu. 

Neschválená novela ale leží řadu 
měsíců ve sněmovně. „Problém vraků 

trápí řadu starostů. Na novelu ale čekat 

nemůžeme, problém je potřeba řešit 

hned,“ dodává Ptáček.

Kde oznámit výskyt vraku
•  Praha 3: Milan Jančálek,  

jancalek.milan@praha3.cz,  
tel. 222 116 201

• služebna Městské policie HMP
•  Správa služeb HMP, Oddělení od-

tahů a vraků, tel. 222 027 511, 
222 027 513, 222 027 514, 222 027 515.

Současná cesta vraku do šrotu
Správa silnic hl. m. Prahy nahláše-

ný vůz nafotí. Pokud uzná, že jde 
o vrak, předá podnět Silničnímu 
správnímu úřadu Prahy 3. Ten zahájí 
správní řízení, při kterém prokazuje, 
že vůz je vrak, a pátrá po jeho majiteli. 
Pokud majitele nenajde, najme mu 
advokáta. Následuje samotné řízení 
a pak rozhodnutí. Na jeho základě 
může SSÚ nařídit vrak odstranit, pro-
vozovatel se ale ještě může odvolat. 
Když uběhne lhůta pro odvolání, běží 
další dvouměsíční lhůta k odstranění 
vozu majitelem. Teprve po jejím uply-
nutí může Správa silnic vůz odtáh-
nout a ekologicky zlikvidovat. 

Katka Maršálová, Foto Radko Šťastný

Praha 3 chce dostat vraky z ulic

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

Příklad dlouhodobě odstaveného vozidla na komunikaci

Toto vozidlo stojí na parkovišti v ulici Pod Lipami, má 7 let prošlou technickou kontrolu, přesto to není podle Správy služeb HMP vrak 

Čas nízké daně z nemovitých věcí končí
Pražská politická reprezentace 
po mnoho let držela daň z nemovi-
tých věcí na velmi nízké úrovni. Do-
konce se čas od času objevil názor, 
že by se tato daň měla úplně zrušit. 
Nyní však dochází ke změně po-
stoje.  

Magistrátní zastupitelstvo vyšlo 
vstříc přání některých městských 
částí a schválilo vyhlášku, kterou se 
mění koefi cienty pro výpočet daně 
z nemovitých věcí. 

Daň z rezidenčních nemovitostí 
se počítá podle zastavěných metrů, 
zvlášť se daní pozemky. Základ daně 
za metr čtvereční činí v případě 
obytných nemovitostí dvě koruny. 
Tento základ se poté násobí dvěma 
koefi cienty – místním a základním 
(velikostním). Vyhláška zvyšuje 
místní koefi cient v celé Praze z úrov-
ně jedna (celostátně nejnižší možná 
úroveň) na úroveň dva, zároveň však 
výchozí hodnotu velikostního koefi -

cientu snižuje ze stupně pět (maxi-
mální úroveň) na 2,5. 

Městské části nicméně dostaly 
možnost velikostní koefi cient zvýšit 
až do úrovně pět, který fakticky zna-
mená zdvojnásobení daně. Nejvyšší 
úroveň stanovily radnice Prahy 1, 
Prahy 3, Prahy 7, Prahy 8, Prahy 10, 
Prahy 18, Prahy 22, Březiněvsi, Ďáb-
lic, Dolních Chaber, Kolovrat, 
Kunratic, Lysolají, Petrovic, Řepo-
ryjí, Slivence, Suchdola, Šeberova, 
Troji, Újezda a Zbraslavi.

Nutno ale rovněž poznamenat, že 
v některých městech jsou zavedeny 
výrazně vyšší koefi cienty, než měla 
Praha doposud, takže vlastníci platí 
vyšší daně z nemovitých věcí. Jako 
příklad uveďme Mladou Boleslav, 
kde mají základní koefi cient 2 
a místní 3, nebo Hradec Králové, 
kde je základní 4,5 pro pozemky (2 
pro stavby), místní 3.

Komerční koefi cient, který ovliv-
ňuje výši daně u komerčních nemo-

vitostí, zůstane podle vyhlášky na 
hodnotě 1,5.

Radnice Prahy 3 očekává, že zvý-
šení této daně přinese v příštím roce 
do pokladny městské části asi 37 mil. 
korun navíc. Podstatná část bude in-
vestována do oprav obecních bytů, 
které jsou v současné době neoby-
vatelné.

Pro názornost uvádíme několik 
příkladů
Pozemek 300 m2 (ostatní plocha 
nebo zastavěná plocha a nádvoří), 
z toho 100 m2 zastavěno

Praha dnes:
pozemek – 200 m2 (daní se, co je ne-
zastavěno) x 0,20 Kč x místní koefi -
cient 1 = 40 Kč/rok
dům pouze přízemí – 100 m2 x 2 Kč 
x základní (velikostní) koefi cient 5 x 
místní koefi cient 1 = 1 000 Kč/rok
dům přízemí+1 nadzemní podlaží – 

100 m2 x 2,75 Kč x základní koefi ci-
ent 5 x místní koefi cient 1 = 1 375 Kč 
/rok

Praha 3 nově od roku 2020:
pozemek – 200 m2 x 0,20 Kč x míst-
ní koefi cient 2 = 80 Kč/rok
dům pouze přízemí – 100 m2 x 2 Kč 
x základní koefi cient 5 x místní koe-
fi cient 2 = 2 000 Kč/rok
dům přízemí+1 nadzemní podlaží – 
100 m2 x 2,75 Kč x základní koefi ci-
ent 5 x místní koefi cient 2 = 2 750 Kč 
/rok

Byt dnes:
100 m2 x 2 Kč x koefi cient za jednot-
ku 1,2 x základní koefi cient 5 x míst-
ní koefi cient 1 = 1 200 Kč/rok

Byt Praha 3 nově od roku 2020: 
100 m2 x 2 Kč x koefi cient za jednot-
ku 1,2 x základní koefi cient 5 x míst-
ní koefi cient 2 = 2 400 Kč/rok 

Radko Šťastný
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Z jednání zastupitelstva 
Zastupitelstvo městské části Praha 3 se sešlo k 8. zasedání 17. září. Na programu mělo krom jiného 
revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad, připomínky k návrhu změn územního plánu pro nároží 
Olšanské a Jana Želivského, či rozpočtové opatření v roce 2019. 

Revitalizace náměstí Jiřího 
z Poděbrad
Vedení radnice se rozhodlo pokračo-
vat v zastavených přípravách na re-
vitalizaci náměstí. V červnu předsta-
vilo občanům v kontejneru na 
náměstí upravený projekt revitaliza-
ce náměstí z ateliéru MCA z roku 
2002. Současně radnice formou an-
kety zjišťovala postoje občanů 
k předloženému projektu. Ankety se 
zúčastnilo 254 respondentů, kteří se 
na místě seznámili s aktuálním ná-
vrhem upraveného projektu ateliéru 
MCA. Ten upřednostňuje oproti pů-
vodnímu návrhu více zeleně na se-
verním okraji náměstí, menší rozsah 
zadlážděných ploch, posunutí far-
mářských trhů východním směrem, 

přesunutí stromů tak, aby nezabra-
ňovaly výhledu na Plečnikův chrám. 
V plánu je také posílit zavlažování 
trávníků s využitím dešťové vody, 
vybudovat výtah do metra, zachovat 
a zrestaurovat kašnu. 

K tématu se rozvinula široká de-
bata, ve které opozice kritizovala ze-
jména malou vypovídací schopnost 
provedené ankety a značné stáří pro-
jektu. Zastupitelé návrh usnesení 
přijali včetně revokace usnesení 
předchozího zastupitelstva č. 372 ze 
dne 20. 3. 2018.

Nyní bude projekt dopracován 
podle připomínek občanů a radnice 
a následně bude požádáno o staveb-
ní povolení. Financování této roz-
sáhlé revitalizace parku celopražské-

ho významu bude z velké části 
zajištěno z magistrátu na základě 
memoranda z roku 2014.

Připomínky ke studii Evy Jiřičné 
na zástavbu pozemku po bývalém 
Telecomu
Shodou okolností se 12. 9. 2019 ko-
nalo v IPR veřejné projednání změ-
ny územního plánu pro pozemky 
na nároží ulice Olšanské a Jana Že-
livského. Zastupitelstvo mělo tedy 
ideální příležitost k tomuto návrhu 
přijmout připomínky a námitky, kte-
ré bylo nezbytné předložit do 29. 9. 
2019. 

Zastupitelstvo se prioritně neza-
bývalo vzhledem studie Evy Jiřičné, 
ale mohutností zástavby a velikostí 

hrubé podlahové plochy přibližně 
tisíce bytů, které by zde měly být po-
staveny a vlivem této zástavby na do-
pravní infrastrukturu a občanskou 
vybavenost. 

Zastupitelstvo se většinově shod-
lo na tom, že nesouhlasí s navrže-
ným kódem míry využití území „S“. 
Požaduje navržený kód míry využití 
území změnit na hodnotu se zásad-
ně nižší hustotou zástavby a vyšším 
podílem zeleně na rostlém terénu, 
tedy na hodnotu „H“. Laicky řečeno 
to znamená, že zastupitelstvo pod-
poruje výstavbu méně bytů na po-
zemku, tedy jeho menší zalidnění, 
jak je obvyklé pro Žižkov.

Zastupitelstvo dále požaduje vy-
pracování podrobné urbanisticko-

-dopravní studie. Teprve na jejím zá-
kladě by se mělo rozhodovat, kolik 
bytů zde půjde postavit. Výstavba 
má být etapizována v návaznosti 
na výstavbu dopravní infrastruktury.

Rozpočtové opatření na rok 2019
Zastupitelstvem hladce bez rozpra-
vy prošlo důležité rozpočtové opat-
ření, kterým se přesouvá ještě v le-
tošním roce zhruba 30 mil. korun 
pro opravu zhruba 70 obecních 
bytů, které jsou z důvodu špatného 
technického stavu prázdné. Po opra-
vě, kterou zajistí Správa zbytkového 
majetku, budou byty postupně při-
dělovány žadatelům. 
 Radko Šťastný 

Školáci – cizinci budou pilovat češtinu
Většina škol v centrální části Pra-
hy se potýká s rostoucím počtem 
žáků s odlišným mateřským jazy-
kem. Praha 3 připravila řešení. Na 
základní škole Chelčického vzniklo 
centrum jazykové přípravy.  

Není výjimkou, že řada prvňáků 
vstupuje do školy bez základní zna-
losti českého jazyka. „Pak trvá třeba 

řadu týdnů, než vůbec začnou chápat 

základní pokyny, a další měsíce, než se 

začnou odpovídajícím způsobem zapo-

jovat do výuky. To značně zatěžuje tříd-

ní kolektivy i samotné pedagogy, kteří 

nemají jazykovou průpravu natolik ši-

rokou, aby zvládli komunikovat s žáky 

v jejich mateřském jazyce,“ vysvětluje 
ředitel ZŠ Chelčického Pavel Ostap, 
na jehož škole centrum ve spolu-
práci s městskou částí vzniklo a ško-
la je i garantem celého projektu. 
„Jde o pilotní projekt v rámci integrace 

cizinců, na který žádáme hlavní město 

o dotaci z operačního programu Pól 

růstu a věříme, že žádost bude úspěš-

ná,“ říká místostarosta pro školství 
Štěpán Štrébl s tím, že aby mohl 
projekt fungovat již od září, vzala 
rozjezd na svá bedra škola. 

Ve škole  vznikl tým pedagogů 
tvořený lektory, dvoujazyčným asis-
tentem a speciálním pedagogem. 

Od září tak fungují tři třídy, 
do kterých jsou zařazeni žáci 
škol z městské části a místo běžné 
výuky se naučí nejprve komunikovat 
v českém jazyce. „Během tří měsíců se 

postupně budou věnovat tématům jako 

je škola, rodina, zdraví, pohyb ve městě, 

stravování a dalším, aby zvládli zařaze-

ní do svých kmenových tříd a mohli se 

začít vzdělávat se svými českými vrstev-

níky. Začíná se seznamováním se škol-

ním prostředím a jednoduchými poky-

ny,“ vysvětluje Pavel Ostap. Skupiny 
jsou složené z různých věkových ka-
tegorií a setkávají se v nich žáci z od-
lišných jazykových skupin. A jedi-
ným dorozumívacím jazykem se tak 
stává čeština. 

O zařazení do intenzivního kurzu 
rozhoduje ředitel školy na návrh vy-
sílající školy a žádost rodičů. Účast 
na kurzu je povinná stejně jako běž-
ná školní docházka. Žáci jsou i po-
dobně hodnoceni, jen místo škol-
ních předmětů mají za úkol naučit se 

základy komunikace v českém jazy-
ce. Na závěr kurzu proběhnou 
zkoušky, ve kterých prokáží své zís-
kané dovednosti, zakončené osvěd-
čením o získané úrovni. Délka trvání 
kurzu může být individuální. Když 
zvládnou porozumět a mluvit dříve, 
mohou se vrátit do svých tříd a na je-
jich uvolněná místa mohou nastou-
pit jiní. Za rok by kurzem mělo pro-
jít minimálně 45 dětí. 

V současné době se na Praze 3 
vzdělává několik stovek žáků s odliš-
ným mateřským jazykem, a tak je če-
katelů stále dost. Některé školy mají 
až 20 % takových žáků. Prioritně je 
kurz určen těm, kteří mají výrazné 
obtíže s českým jazykem anebo čers-
tvě přijeli z odlišného jazykového 

prostředí. „Péče o žáky však tímto kur-

zem nekončí. Základy potřebují další roz-

víjení, čemuž napomáhá péče pedagogů 

z kmenových škol. Každá škola má své 

osvědčené postoje, jak žákům pomáhat. 

V ZŠ Chelčického probíhá v současné 

době dalších 10 doučovacích kurzů, 

ve kterých si pokročilí žáci zdokonalují 

znalosti,“ uvedl ředitel školy. 
Stejně jako pro základní školy 

připravila městská část rozjezd po-
dobného projektu i ve školkách, kte-
rý organizuje ve spolupráci s organi-
zací My.activity a jednotlivými 
školkami. Tady Praha 3 počítá, že se 
na projektu bude podílet 5 % z po-
třebné částky, zbytek by měl jít také 
z evropských fondů. 

Text Katka Maršálová, foto ZŠ Chelčického

Veřejné připomínkování 
komunitního plánu 

Od 15. 10. do 31. 10. bude probí-
hat veřejné připomínkování no-
vého komunitního plánu rozvoje 
sociálních a  návazných služeb 
na území městské části Praha 3 
na období 2020–2024. 

Praha 3 pomocí komunitního plá-

nování vytváří, podporuje a udržuje 

funkční a  účinný systém sociálních 

a návazných služeb pro občany Pra-

hy 3 a chce co nejefektivněji uspo-

kojit skutečné potřeby uživatelů so-

ciálních služeb na Praze 3. Zapojte 

se do  připomínkování plánu, bližší 

informace o  připomínkování budou 

k dispozici na webových stránkách 

Prahy 3.

Městská část Praha 3 jako jed-

na z prvních městských částí hlav-

ního města Prahy ofi ciálně přistou-

pila k  plánování sociálních služeb 

metodou komunitního plánování již 

v  roce 2004. V  roce 2009 začala 

tvořit první základní dokument pro 

oblast rozvoje sociálních a  návaz-

ných služeb na území Prahy 3, který 

platil v  období let 2010–2014, ná-

sledoval plán na období let 2015 až 

2019, který byl v  roce 2017 aktua-

lizován na období let 2018 a 2019 

z  důvodu nutnosti zajistit soulad 

plánu se současným vývojem v so-

ciální oblasti na státní, pražské a lo-

kální úrovni a  z  důvodu doplnění 

činností městské části. 

V současné době dochází k tvor-

bě komunitního plánu sociálních 

a  návazných služeb na  období let 

2020–2024. Na  jeho vzniku se po-

dílí několik desítek lidí zapojených 

do  pracovních skupin komunitního 

plánování a návrhy do nového plá-

nu vzešly i z veřejných setkání, která 

proběhla v  průběhu měsíce května 

2019. 

 -red-
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Přechod u restaurace U Kozla Foto Filip Stome

Basilejské náměstí – aktuální vizualizace, Central Group 

Přechod zůstane 
I když panovaly obavy místních 
obyvatel, že přechod v blízkosti 
hostince U Kozla bude při rekonstrukci 
ulice Jana Želivského úplně zrušen, 
aktuálně bylo dohodnuto, že přechod 
na frekventované komunikaci zůstane. 

Jelikož v následujících letech 
dojde v prostoru Nákladové-
ho nádraží Žižkov k výstav-
bě a ještě víc se tak zvýší hus-

tota automobilového provozu, bylo 
by zrušení přechodu přes takto ruš-
nou ulici pro místní obyvatele znač-
nou komplikací. Z toho důvodu za-
slali občané Prahy 3 na magistrát 
petici se 400 podpisy. „Jsme rádi, že 

se nám podařilo prosadit jeho zachová-

ní. Musíme myslet především na místní 

obyvatele a jejich bezpečnost a pohodlí,“ 

říká místostarosta pro dopravu On-
dřej Rut.

V rámci rekonstrukce ulice Jana 
Želivského organizované magistrá-
tem hlavního města Prahy jsou plá-
novány i úpravy na Basilejském ná-
městí, jejichž realizace je uvažována 
v předstihu před celkovou rekon-
strukcí. Východiskem pro urbanis-
tickou koncepci náměstí je vyvola-
ná úprava dopravního řešení 
křižovatky ulic Malešická a Jana 
Želivského. Dnes se jedná o neříze-

nou křižovatku, kde jsou vjezdy 
z vedlejší ulice Malešická vedeny 
při okraji náměstí, stejně tak výjez-
dy z křižovatky. V nově navrhované 
podobě bude křižovatka řízena svě-
telnou signalizací s dopravním kří-
žením umístěným ve středu náměs-
tí. Součástí řešení je vedle stávajících 
pěších tras také doplnění přechodu 
pro chodce v jižní části křižovatky. 
Prostor náměstí zachovává stávající 
počet parkovacích stání a zároveň 
je zde nově řešena podoba sado-
vých úprav.

Rekonstrukce Basilejského ná-
městí je s celkovou rekonstrukcí uli-

ce Jana Želivského úzce koordinová-
na tak, že v první fázi budou 
provedeny veškeré úpravy s výjim-
kou tramvajového tělesa, které dočas-
ně zůstane ve stávající poloze a nebu-
de tak přerušen provoz tramvají. 
Tuto etapu bude realizovat Central 
Group. V následném vý hledu v rámci 
celkové rekonstrukce ulice Jana Že-
livského se uvažuje s posunem tram-
vajového tělesa a rozšířením uličního 
profi lu východním směrem v trase 
od Basilejského náměstí po ulici 
U Nákladového nádraží.  

-red-

Zapojte se do sázení květin i stromů
Zapojit se do sázení stromů nebo 
vysévání květinové louky, takovou 
příležitost budou mít i obyvatelé 
Prahy 3 již na podzim. 

Dne 7. října pořádá radnice seminář 

na téma druhově pestrých travnatých 

ploch. Na besedě, která se uskuteční 

od  15 hodin v  zastupitelském sálu 

radnice, budou přednášet odborníci 

na louky a travnaté plochy Marie Stra-

ková a  Marek Hamata. Seminář se 

bude věnovat problematice trav 

v  kontextu klimatických změn. „Uka-

zuje se, že tato témata jsou pro veřej-

nost atraktivní. Během léta se na rad-

nici hromadily dotazy a lidé nyní budou 

mít možnost získat všechny informace 

souhrnně od odborníků a klást jim do-

tazy. Dozví se, kdy a proč se seče trá-

va, jaký význam mají druhově pestřejší 

travnaté plochy, s čím vším to souvi-

sí…,“ říká radní Jana Belecová, která 

má na  starosti oblast životního pro-

středí. Nově získané informace budou 

mít lidé možnost ještě prodebatovat 

v  terénu během workshopu, který 

bude navazovat na besedu. „Odebe-

reme se na Parukářku, kde na předem 

vytipovaném místě založíme květino-

vou louku,“ zve radní Belecová.

Na  přelomu října a  listopadu pak 

Praha 3 připravuje výsadbu stromů. 

„Náš závazek vyplývající z  koaliční 

smlouvy je zasadit 200 stromů a dou-

fám, že to nakonec bude ještě více,“ 

uvedla radní. Praha 3 nyní dává do-

hromady podklady a vytipovává mís-

ta, kam se bude sázet a  jaké druhy 

stromů jsou pro dané místo vhodné. 

První sázení proběhne na  podzim 

a  lidé se budou mít možnost zapojit. 

Informace budou zveřejněny na webu 

a na facebooku Prahy 3.

Další seminář plánuje radnice uspo-

řádat na jaře, bude se věnovat modré 

a  zelené infrastruktuře, tedy zeleni 

a vodním plochám a přínosům pro kva-

litu života lidí ve městech.  V seminářích 

bude radnice pokračovat. Reaguje tím 

na poptávku občanů a bude se zamě-

řovat např.  zvelebování dvorků, kom-

postování apod. „Očekáváme, že roz-

šiřováním seminářů budou lidé lépe 

informováni o  tom, jak chceme kon-

cepčním způsobem obhospodařovat 

území Prahy 3, aby to vyhovovalo jak 

změnám klimatickým, tak občanům,“ 

dodává Belecová. 
Katka Maršálová
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Do domova s pečovatelskou službou se 
nastěhují vysokoškoláci. Za zvýhodněný 
nájem budou trávit čas se seniory 
Městská část vyzvala vysokoškolské studenty, aby nabízeli  
projekty, kterými by se zapojili do života seniorů a přispěli 
tak ke zpestření jejich života.  

Zdošlých šesti nabídek komi-
se vybrala zájemce, kteří se 
od října nastěhují do jedno-
ho bytu v DPS v Krásově 

a jednoho v Roháčově ulici. Jedním 
z úspěšných žadatelů je dvaadvaceti-
letý student prvního ročníku oboru 
sociologie a sociální politika na fa-
kultě Univerzity Karlovy Cuong 
Manh Vu. Díky pilotnímu projektu 
Prahy 3 získá roční nájem v DPS 
v Krásově ulici a zároveň se zavázal 
strávit se seniory 30 hodin měsíčně. 

Cuong Manh Vu se narodil a vyros-
tl v Čechách a hovoří plynnou češti-

nou, což bylo jednou z podmínek rad-
nice. „Na nabídku Prahy 3 mne upozornila 

naše projektová koordinátorka z organizace 

Hestia, kde pracuji jako dobrovolník v pro-

jektu Kompas,“ říká studentský nájem-
ník domova. Projekt Kompas je určen 
dětem od 6 do 15 let, které se nacházejí 
ve složité rodinné nebo sociální situaci, 
a nemají možnost nebo je pro ně pro-
blematické, aby se z různých důvodů 
začlenili do běžných kolektivů. Proto 
se pro ně organizují schůzky s vyškole-
ným týmem dobrovolníků, kteří jim 
pomohou rozvíjet jejich sociální do-
vednosti. Cuong Manh Vu má ale zku-

šenosti i se seniory. „Vychovávali mne ba-

bička s dědou, se kterými jsem vyrostl, 

a v mém okolí byli vždy senioři. Těm v do-

mově bych rád nabídl svůj čas a energii 

a na oplátku si poslechl třeba jejich pří-

běhy,“ říká s tím, že také hraje na kytaru 
a zpívá a může tak seniorům zpestřit 
klubový program. Na bydlení se těší. 
Pro studenta je prý takový nájem velmi 
výhodný. Cuong Manh Vu dosud také 
bydlel v Praze, ale ve sdíleném bytě 
s průchozím pokojem. Projekt Prahy 3 
ho oslovil právě ve chvíli, kdy se poo-
hlížel po jiném bydlení.  

Text a foto Katka Maršálová

Toyen, skvělá a statečná umělkyně, 
má na Žižkově pamětní desku
Marie Čermínová, kterou svět zná 
pod uměleckým pseudonymem 
Toyen, přední osobnost umělecké 
avantgardy, se narodila v  Praze 
na Smíchově v roce 1902. Nemalou 
část svého života prožila i na Žiž-
kově, konkrétně  v  Krásově ulici 
číslo 2. 

Nová  pamětní deska od undergroun-
dového malíře Martina Frinda odka-
zuje na významnou část jejího života, 
kdy se profi lovala nejen umělecky, ale 
také lidsky. Právě v tomto domě totiž 
před nacisty ukrývala Jindřicha He-
islera, mladého surrealistu židovského 
původu. „To mne na jejím životě nejvíce 

fascinovalo, že schovávala židovského 

umělce, který u ní přespával ve vaně, pro-

tože ten byt nebyl nijak velký. Kdyby se 

na to přišlo, transport do koncentračního 

tábora by se jí nevyhnul,“ uvedl při od-
halení autor desky. 

Umístění pamětní desky iniciova-
la s podporou radnice Prahy 3 Pavla 

Caháková, spolumajitelka žižkovské 
hospody U Vystřelenýho oka. „Můj 

kamarád Martin Vanke mě před časem 

upozornil, že tato osobnost, na rozdíl 

od jiných, nemá v žižkovských ulicích ta-

kovou připomínku, jakou by si zaslouži-

la,“ vysvětlila.
Přesto její umístění nebylo tak jed-

noduché, jak by se mohlo zdát. Pro-
ces vzniku pamětní desky trval tři 
roky. Původně ji měl vytvořit známý 
akademický malíř Martin Velíšek. 

„Jenomže s jeho návrhem nebyli příliš 

spokojení památkáři,“ uvedla Caháko-
vá. Následně oslovila Martina Frin-
da, k jehož návrhu se zase skepticky 
stavělo společenství vlastníků.

Deska je z hrubého plechu, s vy-
obrazením Toyen a s doprovodným 
vysvětlujícím textem. „Chtěl jsem ak-

centovat protektorátní dobu, kdy byl 

problém s psacími stroji. Proto jsou 

schválně litery, kterými je deska popsá-

na, maličko rozhozené,“ popsal inspi-
raci k svému výtvoru Frind.

Názory na ztvárnění desky se růz-
ní. 

Text Jan Dvořák

 foto Radko Šťastný

Vylepšený Jiřák

Celková rekonstrukce náměstí Ji-
řího z Poděbrad je během na dlou-
hou trať. Proto se radnice alespoň 
drobnými zásahy snaží vylepšit 
prostor náměstí tak, aby lépe po-
sloužil veřejnosti. 

U kostela tak přibylo pěkné pose-
zení díky novým stolkům a židlím, 
které poskytuje Institut plánování 

a rozvoje. U farmářského tržiště 
zase vzniklo dřevěné pódium za úče-
lem zkulturnění nejvytíženější plo-
chy. Již nyní si ho oblíbili návštěvní-
ci trhů, kteří jej využívají pro 
posezení a k relaxaci. Dále je pódi-
um přístupné pro hudební dopro-
vod během sobotních trhů. Svoje 
největší opodstatnění prokáže s pří-
chodem podzimu, protože během 
deštivých dnů zde bylo blátivo, což 
působilo nevzhledným dojmem 
a zamezovalo průchod mezi trhy 
a náměstím. Jak informovala Správa 
zbytkového majetku, která měla rea-
lizaci pódia na starosti, je vyrobeno 
ze sibiřského modřínu a celková 
plocha je 222 m2. Včetně montáž-
ních prací přišlo na 573 tisíc korun 
a jeho životnost je 5 let. 

-red-

Marie Čermínová alias Toyen, 

vůdčí osobnost surrealismu, se na-

rodila v Praze 21. září 1902. Dětství 

a mládí prožila na Smíchově, na Žiž-

kov, kde prožila i léta druhé světové 

války, se přestěhovala později. Byla 

členkou Uměleckého svazu Devětsil 

i Spolku výtvarných umělců Mánes. 

Její věhlas se šířil i za hranice Čes-

koslovenska. Po válce z obav před 

nastupujícím komunismem emigro-

vala do  Paříže, kde také zemřela 

9. listopadu 1980 a je zde i pohřbe-

na. 
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Nové centrum Žižkova 
Osmnáctého září uspořádal spo-
lek Tady není developerovo v kině 
Aero debatu s  tématem vzniku 
nového centra Žižkova, které po-
stupně vznikne v  lokalitě Nákla-
dového nádraží.

Pozvání přijali zástupci zaintereso-

vaných developerských společností 

i samosprávy i akademické sféry. Té-

matem debaty byla širší lokalita Ol-

šanské ulice a  prostor Nákladového 

nádraží Žižkov. Toto území prochází 

v současnosti rozsáhlou transformací 

– některé rezidenční projekty jsou již 

vybudovány, další jsou ve stadiu pří-

prav.  Diskutovalo se o  budoucnosti 

celé městské struktury horního Žiž-

kova, okolí Ohrady a  Nákladového 

nádraží, která se dramaticky promě-

ní v  souvislosti s  nárůstem obyvatel 

cca o  20  000 občanů. S  tím souvi-

sí proměna sociální i  dopravní infra-

struktury, což se dotkne především 

ulice Jana Želivského. Podle diskutu-

jících se zde otevírá jedinečná příle-

žitost vybudovat nový městský orga-

nismus, který bude přívětivý jak pro 

stávající obyvatele, tak pro nové re-

zidenty. Aby se tak skutečně stalo, je 

zapotřebí urychleně hledat společné 

postupy, zajistit celkovou koordinaci 

rozvoje tohoto území a předejít chao-

su v městském plánování.

Úvodem přítomné přivítal Dan 

Merta z  pořádajícího spolku  Tady 

zpravodajství

Ukliďme Vítkov 
Desítky dobrovolníků se letos již po-
druhé zapojily do akce Ukliďme Vít-
kov. Podobně jako na jaře si vzali 
na starost stráň nad cyklostezkou 
a celé území kolem cyklostezky 
od Krejcárku až po hlavní nádraží. 
Do pytlů sbírali nepořádek, který 
v přírodě nemá co dělat. Ti, kteří se 
akce účastnili i na jaře, měli radost 
z toho, že odpadu bylo tentokrát 
méně. Méně se objevilo izolace 
od kabelů, ze kterých zloději kovů 
„dolují“ měď, o něco méně bylo od-

hozených nepotřebných domácích 
spotřebičů. Bohužel i tentokrát se 
našlo několik injekčních stříkaček. 
K nim byli přivoláni strážníci měst-
ské policie, aby je bezpečně zlikvi-
dovali.  

Akci Ukliďme Vítkov II organizo-
val Vladimír Čech a Žlutý obchod, 
k organizaci i úklidu se zapojily i další 
podniky z okolí, různé organizace 
a oddíly, včetně Čisté Trojky. 

 -red-

Seniorská obálka: informace 
na jednom místě
Obálka s informacemi, které mohou usnadnit rozhodování, ale 
i zachránit život. Senioři z Prahy 3 se nyní díky iniciativě městské 
části mohou připojit do projektu Seniorská obálka.

Pro případ potřeby tak na jedno místo dají k dispozici své 
údaje. Na předtištěnou I. C. E. kartu vyplní základní 
údaje o svém zdravotním stavu, o svých alergiích, nemo-
cech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké 

osoby a praktického lékaře. Poté kartu vloží do obálky a umístí ji 
na viditelném místě v bytě nebo domě – doporučuje se například 
umístění na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dve-
ří. „Karta obsahuje údaje sloužící k informaci v situaci tísně a ohrožení 

zdraví nebo života, je dobře viditelná pro jednotky integrovaného zá-

chranného systému, které v případě krizové situace vstupují do bytu 

a jsou o projektu poučeny. V případě naléhavé pomoci tak karta slouží 

jako cenný zdroj informací,“ vysvětluje místostarosta Ondřej Rut, 
který má sociální oblast na starosti. Údaje by pak měly být pravi-

delně aktualizovány. Různým opatřením vztahujícím se k bezpeč-
nosti seniorů Praha 3 věnuje pozornost dlouhodobě, a to vzhle-
dem k demografi ckému složení obyvatel.

Kartu si lze vyzvednout na těchto místech: 
•  Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, Praha 3
•  Informační centrum Praha 3, Milešovská 1, Praha 3
•  Remedium Praha o.p.s., Křišťanova 15, Praha 3
•  Klub seniorů Praha 3, Olšanská 7, Praha 3 
 -red-

Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby IZS při mém ošetření.

podpis
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není developerovo a  potom už se 

slova ujal moderátor večera architekt 

Adam Gebrian. Jako první přednesl 

svůj příspěvek náměstek primátora 

P. Hlaváček, který uvedl posluchače 

do problematiky z pohledu hlavního 

města a  vyzdvihl zejména zlepšující 

se komunikaci všech zúčastněných 

subjektů, jež se budou na přeměně 

tohoto území podílet.

Leoš Anderle ze společnosti Se-

kyra Group poukázal na celopražský 

význam této lokality a  přiblížil před-

stavy společnosti o přeměně jižní bu-

dovy nádraží. Řekl, že jeho fi rma se 

v projektu angažuje již od roku 2006 

a při této příležitosti kritizoval zdlou-

havé jednání ohledně stavebního 

povolení.

Petr Palička ze společnosti Penta 

představil poté vítězný developerský 

projekt, který vzešel z  mezinárodní 

soutěže. Penta tento projekt, zahr-

nující plochu cca 4 hektary, připra-

vuje společně se SUDOP a Českými 

dráhami.  Soutěž na nově vznikající 

rezidenční projekt na Žižkově vyhrálo 

spolu s RA15 holandské studio Ben-

them Crouwel Architects.

Do  mezinárodní architektonické 

soutěže se registrovalo okolo 160 

zájemců z  celého světa. Finále se 

zúčastnilo 44 architektonických ate-

liérů, přičemž pouze 5 z nich postou-

pilo do velkého fi nále, ve kterém pak 

nezávislá odborná porota jednohlas-

ně zvolila nizozemský a český ateliér. 

Jejich koncept pro 450 bytů překva-

pil nejen samotnou architekturou, ale 

také začleněním velkého 1 hektaro-

vého centrálního parku. Začátek vý-

stavby je plánován v roce 2021.

Dušan Kunovský, předseda před-

stavenstva Central Group, se poslé-

ze zabýval složitou otázkou vyjedná-

vání s neustále se měnící politickou 

garniturou. Připustil, že úroveň jed-

nání se zlepšuje, ale jasná dohoda 

stále neexistuje. To se týká přede-

vším projektu Evy Jiřičné, který má 

vzniknout na  pozemcích bývalého 

Telecomu.

Svoje představy o  vývoji toho-

to území přítomným sdělili i  zástup-

ci radnice Tomáš Mikeska a  Matěj 

Žaloudek, kteří poukazovali zejmé-

na na  školy a  ostatní občanskou 

vybavenost.

Na velký potenciál lokality pouká-

zal urbanista Jiří Klokočka, ovšem 

z jistými obavami hovořil o nedosta-

tečném důrazu na podzemní i  nad-

zemní dopravní infrastrukturu a  při-

pomněl, že v zahraničí je této otázce 

věnována zásadní pozornost.

Závěrem hosté zodpověděli řadu 

otázek z publika. 
Text Jan Dvořák, foto Pavel Šmída
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Kavárna pod radnicí 
V  suterénu pod radnicí by měla 
vzniknout kavárna s  občerstve-
ním, která nabídne služby jak za-
městnancům úřadu, tak veřejnosti, 
která do  budovy radnice zavítá. 
Prostory nabízí městská část 
k pronájmu. 

„Máme zájem zde vytvořit kultivované 

prostředí. Kdysi nákladně vybudovaný 

hezký prostor se využívá minimálně, 

proto mu chceme vdechnout život, aby se 

stal přirozenou součástí radnice,“ říká 
starosta Jiří Ptáček. Kromě možnos-
ti občerstvení pro návštěvníky vý-
stav v sousedícím galerijním prosto-
ru by se tak vytvořilo zázemí pro 
případné schůzky a neformální jed-

nání a využití by našel i v době jed-
nání zastupitelstva. Městská část na-
bízí umožnit i vznik letní zahrádky 
ve vnitrobloku radnice. Otevírací 
doba by měla být po–čt 10–17 (max. 
do 18 h), pá 10–14 (max. do 18 h) 
a během konání zastupitelstva maxi-

málně do půlnoci. Nabídky se bu-
dou hodnotit nejen podle nabízené 
ceny nájmu, ale také podle kvality 
konceptu kavárny a nabízených slu-
žeb a podle předchozích zkušeností 
zájemce. Konečný termín pro příjem 
nabídek je 14. 10. do 18 hodin. Více 
informací na https://1url.cz/2M9kC. 

 -red-

Teribear poslal dětem přes 12 milionů 
Začátek září patřil na Vítkově již 
tradiční charitativní akci Nadace 
Terezy Maxové TERIBEAR hýbe 
Prahou aneb Prima den s medvě-
dem.  

V letošním roce happening překonal 
všechny rekordy z let minulých, a to 
jak v počtech účastníků, zdolaných 
kilometrů, tak i vybranou částkou. 
Za deset dní se do akce registrovalo 
20 736 lidí, kteří společnými silami 
zdolali více než 407 000 kilometrů 
a připsali tak neuvěřitelných 
12 215 880 Kč, které pomůžou napří-
klad dětem z dětských domovů, ma-
minkám z azylových domů, týraným 
dětem nebo rodinám v nouzi. Okru-
hů pomoci bylo celkem deset a bylo 
na každém, aby si zvolil, kam kon-
krétně pomoc poputuje. Každý kilo-
metr proměnili partneři akce 
na 30 Kč. „Ani ve snu by mě nenapadlo, 

že se nám za pět let povede nadchnout 

tolik lidí, kteří jsou solidární a najdou si 

čas a chuť pomáhat druhým. Společně 

jsme hnuli Prahou a měnili osudy k lep-

šímu. Je hodně věcí, které lidi v dnešní 

době rozdělují, ale nás těší, že zde se 

všichni spojili pro dobrou věc,“ uvedla 
patronka nadace Tereza Maxová.
Největší počet kilometrů ze všech 
připsal svým pohybem do výsledné 
tabulky, stejně jako v loňském roce, 
Jan Čížek, který za deset dnů zdolal 
více než 800 kilometrů. Z Prahy 3 se 
zapojila řada oddílů a organizací. 
Například členové týmu Nové Troj-
ky, rodinného a kulturního centra, 
společně nachodili a naběhali neu-
věřitelných 5 409 km a vydělali pro 
děti 162 270 Kč. Tým Nové Trojky 
získal 6. místo. 

 -red-

Praha 3 nabízí objekt bývalých lázní 
k pronájmu
Radnice Prahy 3 hledá pro čtyřpatrovou budovu bývalých žižkovských lázní nájemce, který by 
chátrajícímu domu vdechl nový život. Objekt plánuje pronajmout až na 25 let tomu, kdo ho 
zrekonstruuje, zkultivuje, a tím i zlepší prostředí na Husitské ulici. 

Od ledna, kdy jsme zorgani-

zovali prohlídku onoho 

prázdného prostoru, nás 

oslovovali různí potenciál-

ní zájemci. Jako nejvhodnější způsob vý-

běru jsme zvolili veřejné výběrové říze-

ní,“ uvedl k tomu starosta Jiří Ptáček 
a dodal: „Počítáme s tím, že zásadní 

bude investice do budovy, protože hlav-

ním smyslem je kultivovat ulici a nabíd-

nout tam nějakou službu.“ Zájemce 
proto musí předložit kromě nabídky 
výše nájemného hlavně projekt bu-
doucího využití a odhad předpoklá-
daných nákladů na rekonstrukci bu-
dovy a popis výsledné podoby 
objektu, navrhovanou dobu nájmu 
i předpokládaný přínos obyvatelům 

městské části i rozvoji lokality. 
V současné chvíli je budova kolau-
dována jako lázeňský objekt. A mož-
ná, že by si i v budoucnu mohla za-
chovat jistou rekreační funkci. To 
proto, že je v těsné blízkosti cyklos-
tezky a in-line dráhy, která prochází 
v bezprostředním sousedství domu. 

Bývalé lázně na Husitské nejsou 
jediným chátrajícím objektem, který 

se městská část snaží zachránit před 
postupnou devastací a zabránit tak 
snižování hodnoty obecního majet-
ku. Aktuálně například fi nišují do-
hody o pronájmu objektu bývalých 
jeslí v ulici K Lučinám, kde má nově 
vzniknout komunitní centrum nabí-
zející prostory i řadu sousedských 
aktivit. 
 Text a foto Katka Maršálová

Termín prohlídek objektu Husitská 7/1050:
• 17. 10. od 9 do 10 hodin

• 24. 10. od 9 do 10 hodin

• 31. 10. od 9 do 10 hodin

Konečný termín pro podání nabídky je 11. 11. 2019 do 12 hodin. 
Podrobné info na https://1url.cz/fMbY2
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Praha 3 
v proměnách času 
Ve fotografi ích i dokumentech nám autoři právě 

vycházející knihy o Žižkově, bratři Čvančarové, 

představují známý i méně známý Žižkov. Oba 

místní patrioti nám tak přiblíží plno různých 

zajímavostí, tajemství, pověstí i legend.

Tato, doposud největší publikace 
o Praze 3, bude pro čtenáře pomysl-
ným průvodcem nejen po Žižkově, 
ale i po celém území naší městské 

části. V prostoru i čase, v průběhu staletími až 
do současnosti. Kniha je doslova nabita obra-
zovým materiálem, je to takové leporelo osob-
ností kladných i záporných, zavede nás do bio-
grafů, či levných hotýlků a hospod všeho 
druhu. Nabídne jejich svéráznou atmosféru, 
která čtenáře vtáhne – v duchu slyšíme tahací 
harmoniku, hospodské řeči o politice nebo 
hlášky karbaníků.

Autoři v doslovu sami vyjadřují svůj postoj 
k Trojce slovy: „Věříme v žižkovský patriotismus, 

v lidi, kteří jsou hrdi na to, že pocházejí z pozoruhod-

né čtvrti, spojené s nejstarším osídlením a se vším dů-

ležitým, co městskou část Praha 3 učinilo samostat-

nou a svébytnou. Doslova v každé ulici, v každém 

domě či bloku, nalézáme stopy dějů a pamětihodnos-

tí. Především však lidi, kteří ovlivnili či nějak pozna-

menali zdejší život. Jsou to sice jen střípky do celkové 

mozaiky, přesto nejdůležitějším poselstvím je, že za-

sáhly nejen do naší současnosti, ale i do budoucnos-

ti. Možná napoví, jak rychlým tempem Žižkov změ-

ní svou tvář a zda a jak budou o nás psát za sto let 

naši následovatelé.“ 

Slavnostní křest knihy proběhne 23. října 
v Galerii Toyen. Martin Severa tu bude mít 
od 18 hodin ve svém pravidelném pořadu Žiž-
kovské rozhovory oba autory. Po skončení po-
řadu bude kniha uvedena v život za přítomnos-
ti starosty Jiřího Ptáčka.

Knihu vydává Úřad městské části Praha 3, 
autory jsou Jaroslav Čvančara a Miroslav 
Čvančara, 364 stran. Ke koupi bude v infor-
mačním centru Praha 3 za zvýhodněnou cenu 
500 Kč i u knihkupců za 700 Kč. 

Jan Dvořák
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Památník na Třebešíně 
„Byli jsme tady, žili jsme tady, už 
tady nejsme, sbohem,” píše se 
na  památníku, který se nedávno 
objevil nedaleko nově postavených 
činžáků v Třebešíně. 

Památník je připomínkou bývalé 
bezdomovecké kolonie, která právě 
na tomto místě roky existovala. Stojí 
za ním výtvarný umělec Epos 257, 
který ho vytvořil společně s Marce-
lem, bývalým obyvatelem Dýmové 
hory.

Výtvarník Epos 257 se tématem 
bezdomovectví dlouhodobě zabývá. 
Přímo Dýmové hoře věnoval souhrn-
nou výstavu v Muzeu hlavního města 
Prahy, která probíhá až do konce le-
tošního roku. Vypráví v ní příběh zá-
niku vyloučených míst, archivuje je-
jich reálnou podobu a představuje 
řadu artefaktů, ale i audiovizuálních 
materiálů, které popisují toto zaniklé 
místo. Výstavu doplnil i bohatým do-
provodným programem, návštěvníky 
pravidelně provází nejen expozicí, 
ale i samotnou Dýmovou horou. 

Tu dnes zdobí už i zmíněný pa-
mátník. Před rokem 2015 bylo klíčo-

vým zdrojem obživy místních obyva-
tel Dýmové hory dobývání mědi 
z nalezených nebo ukradených kabe-
lů a jejich následný prodej v podni-
cích sběrných surovin. Plastové bu-
žírky na smotaných kabelech se 
nejčastěji opalovaly na otevřených 
ohništích. Právě mědí je proto osazen 
nápis na památníku, který umělec 
slavnostně inaguroval v červnu letoš-

ního roku. Nepracoval na něm ale 
sám - jedná se o společné dílo s Mar-
celem, mužem bez domova a jedním 
z bývalých obyvatel Dýmové hory.

Epos 257 teď památníku doplní 
poslední chybějící část. Během října 
vznikne totiž pamětní tabulka, která 
všem kolemjdoucím i novým obyva-
telům místa osvětlí minulost Dýmové 
hory. 

Dobrovolní hasiči na Trojce obnovili činnost
Působení dobrovolných hasičů 
mělo na Žižkově tradici již od po-
čátku minulého století. V  posled-
ních letech ale v  Praze 3 žádný 
sbor dobrovolníků nebyl. Nyní byly 
založeny hned dva.  

SDH Praha 3, jejichž starostou je zastu-

pitel Jan Novotný, se poprvé prezen-

tovali veřejnosti na  akci Teribear hýbe 

Prahou, kde si veřejnost mohla prohléd-

nout prvozásahový vůz Scania, zapůj-

čený od kolegů z Běchovic, a dozvědět 

se více o práci hasičů. Děti si odnesly 

hasičské vystřihovánky a pexeso. 

Druhý sbor SDH Praha – Žižkov, je-

hož starostou je velitel hasičské centrály 

v Praze nadporučík Tomáš Horský, se 

představil na  konci září na  Parukářce 

na hasičském cvičení, kde také prezen-

toval hasičskou techniku. Profesionální 

hasičský zásah předvedli malí záchra-

náři z SDH Kralovice a  uskutečnila se 

i soutěž v požárním útoku.  

Oba sbory dobrovolníků se chtějí 

zaměřit na pořádání osvětových a kul-

turních akcí, odborná školení v oblas-

ti bezpečnosti, tréninky hasičského 

sportu a závody. Hasiči z Trojky plánu-

jí na  příští rok pořádání příměstských 

táborů. Oba sbory vítají nové členy. 

Chcete-li se o jejich činnostech dozvě-

dět více, navštivte facebookové strán-

ky SDH Praha – Žižkov nebo Hasiči 

z Trojky. 

-red-

Výstava Tváří v tvář zpřítomní 
příběhy 12 žen s rakovinou prsu

Od  8. října se koná výstava Tváří 
v tvář – 12 portrétů, 12 příběhů, jed-
na diagnóza ve foyer Stavební spo-
řitelny České spořitelny BUŘINKA, 
Vinohradská 180, Praha 3.

Smyslem unikátního projektu výsta-
vy velkoformátových fotografi í, kte-
rý je realizován pod hlavičkou Mam-
ma HELP, je zpřítomnit příběhy 12 
žen různého věku s rakovinou prsu, 
a zároveň zprostředkovat veřejnosti 
intenzivní vizuální zážitek nebo 
změnit pohled na tuto nemoc a na 
lidi s touto diagnózou.

„Nesnažíme se divákovi nic podsouvat, 

jen ho necháváme pohlédnout hodně zblíz-

ka do tváří těchto žen. Ponořit se hlouběji 

do příběhu je snadné, stačí otevřít deníček 

vedle portrétu,“ říká autor projektu 
a fotograf Vladimír Kožíšek.

Koncepce projektu vznikla na zá-
kladě vlastní zkušenosti autora Vla-
dimíra Kožíška, který rakovinu pro-
dělal v roce 2015. Společný prožitek 
mimořádné životní situace ovlivnil 

vztah fotografa a „modelky“ – ocita-
jí se na stejné vlně, jsou rovnocenný-
mi tvůrci.

„Diagnóza rakoviny je vnímána jako 

něco děsivého, něco, s čím nechceme mít 

nic společného, o čem se pokud možno 

nemluví. Nemocný se často setkává 

s tím, že ani blízcí přátelé s ním nejsou 

schopni komunikovat, protože mají 

strach, stydí se a neví, co říct. Proto se 

často raději straní jakýchkoliv kontak-

tů,“ uvedl fotograf.
Fotografi e vznikaly od října 2018 

do června 2019 na různých místech 
– v kavárně, ve westernovém městeč-
ku, na zahradě, v parku, na sídlišti, 
u řeky, v lese, na skále.

Výsledkem jsou neretušované vel-
koformátové portréty, které se po-
prvé představí pražské veřejnosti 
na vernisáži 7. října od 18:00 hodin 
ve foyer Stavební spořitelny České 
spořitelny BUŘINKA.

Více o projektu naleznete na 
www.vystavatvarivtvar.cz. 

Foto: Mamma HELP

Praha 3 zvažuje změny v parkování
V anketě, kterou uspořádala Praha 3 na téma zón 

placeného stání, se vyjádřilo 554 respondentů.   

Praha 3 tak zjišťovala, jak 
jsou lidé spokojeni se sou-
časným systémem a zda 
není potřeba jej na základě 

jejich zkušeností upravit. Z odpově-
dí v anketě vyplývá, že mírně převa-
žuje poptávka po tom, aby se doba 
platnosti zón prodloužila i na neděl-
ní večer, kdy se rezidenti vracejí z ví-
kendu a kvůli návštěvníkům jsou 
zóny často obsazeny. Zóny totiž 
o víkendech nejsou aktivní. „Nyní se 

bavíme o návrhu, který by zavedl plat-

nost zón od neděle 18 hod. do pátku 18 

hod. Zároveň diskutujeme o tom, zda 

nezrušit pauzu mezi 6. a 8. hodinou 

ráno. Máme za to, že tento systém je 

přežitý. Zásobovací vozy v řadě případů 

ani v zónách neparkují, ale často zajíž-

dí až na chodník a účel vymezení tedy 

mizí,“ uvedl místostarosta pro do-
pravu Ondřej Rut. Podle něj i záso-
bovací vozy mohou využít aplikaci 
virtuální parkovací hodiny. Sdělení 
na informačních tabulích je zbyteč-
ně komplikované a změnou by došlo 
ke zjednodušení a zpřehlednění. 

O návrhu bude jednat říjnová ko-

mise dopravy. Místostarosta Rut 
do té doby ještě plánuje provést revi-
zi fi alových smíšených zón. „Jsou lo-

kality, kde si obyvatelé stěžují, že kvůli 

návštěvníkům nemohou zaparkovat,“ 
uvedl. Je proto možné, že i v někte-
rých místech by mohlo dojít ke změ-
ně z fi alové zóny na modrou. Změny 
by tak hlavní město realizovalo na-
jednou. Nebude to však dříve než 
na počátku příštího roku. 

Katka Maršálová
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Farní Charita Žižkov, Čajkovského 669/36, Praha 3, pořádá humanitární sbírku

Nabízíme možnost darovat věci, které vám již neslouží, jsou však stále pěk-

né, funkční a udělaly by radost někomu jinému. Darované věci jsou určeny pro 

potřeby sociálně slabších. Vybíráme oděvy, boty, domácí textil a drobné elek-

tronické vybavení pro domácnost.

Sbírka darovaných předmětů proběhne

v pátek 18. 10. od 13.00 do 18.00 a v sobotu 19. 10. od 10.00 do 16.00

v prostorách bývalého skladu Diakonie Broumov – Prokopova ulice 216/4, 

Praha 3 – Žižkov ve dvoře.

Nominujte dobrovolníka roku 2019
Žižkovská radnice již po deváté oceňuje ty, kteří vykonávají dobrovolnickou 

činnost minimálně jeden rok. I v  letošním roce proběhne ocenění vybraných 

kandidátů v rámci slavnostního večera dne 4. prosince 2019 v koncertní a vý-

stavní síni Atrium na Žižkově od 18.00 hodin. Večer se můžete těšit na dopro-

vodný kulturní program a pohoštění.

Návrhy nejlepších trojkových dobrovolníků posílejte od 1. října 2019 emai-

lem na adresu tumova.katerina@praha3, či dopisem na adresu: 

ÚMČ Praha 3 

Odbor sociálních věcí

Oddělení prevence a metodické podpory

Bc. Kateřina Tůmová

Seifertova 51, 130 00 Praha 3 

Ve svém dopise co nejlépe popište činnost dobrovolníka, můžete přidat i fo-

tografi e. Dopis musí obsahovat i informace o navrhovateli. Uzávěrka přihlášek 

je 31. října 2019.

Pravidla soutěže „Dobrovolník roku 2019“ jsou k dispozici na webo-

vých stránkách MČ Praha 3.

Klíněnka
Městská část Praha 3 také 

v  letošním roce zajistí distri-

buci a svoz pytlů s listím jírovce 

maďalu. Pytle na listí napade-

né klíněnkou budou k dispozici 

na vrátnicích MČ na Havlíčko-

vě nám. 9, v Seifertově ulici 51, 

v Lipanské ulici 9 a v Informač-

ním centru Milešovská 1 každý 

všední den od 8.00 – 15.00 ho-

din (tel.: 222 116 300).

Pytle naplněné listím mohou 

občané odkládat (max. 5 ks) ke 

sběrným nádobám na směsný 

odpad. Akce probíhá od 23. 9. 

2019 do 30. 11. 2019.

Z redakční pošty
Díky za burčák na Jiřáku

I když bydlím na okraji Prahy, rok co rok navštěvuji tradič-
ní zářijovou akci na náměstí Jiřího z Poděbrad. Městská část 
Praha 3 tam totiž pravidelně pořádá Vinohradské vinobraní. 
Za uskutečnění této úžasné akce bych chtěl poděkovat 
panu starostovi i všem organizátorům z městské části Pra-
ha 3. Zasílám jim proto alespoň krátkou básničku:

Vinohradské vinobraní
je s vínem milé hraní.
Je to doba burčáku
na královském Jiřáku.
Kde sklenka sklenku zdraví

a přípitek se k tomu praví.

Pavel Kyselák, Praha 18

Dobrý den.
Rád bych touto cestou poděkoval fi rmě a jejich zaměst-

nancům, kteří se příkladně starají o parčík na Škroupově 
náměstí. Je to místo, které je oázou v okolní zástavbě. Střed 
parku, kde jsou umně rozloženy veliké balvany a kolem keře, 
květiny, které se během roku obnovují a ošetřují. Obvod 
parku se vzorně ošetřenými stromy a lavičkami. Každý kdo 
tudy prochází, potěší se pohledem. Matky s kočárky, děti na 
odrážedlech a my staří na lavičkách se těšíme z krásného 
místa. A to vše jen pár kroků od našich domovů. Škoda, že 
se promarnila šance podobně využívat Mahlerovy sady u 
televizní věže. Park se přenechal komerčnímu využití s pod-
statným umenšením zelených ploch. Nevím, jestli se prona-
jímá, nebo se celá plocha prodala? 

S pozdravem

Bohdanecký, Ševčíkova ulice

Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 5. 9. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal zastupitel Matěj Michalk Žaloudek

Na vítání občánků dne 19. 9. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal zastupitel Matěj Michalk Žaloudek

Zemřel J. Weigel, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

5. září 2019   v 88 letech zemřel 
Jaroslav Weigel. Herec a  vý-
tvarník, který stál za  většinou 
scénografi e Divadla Járy Cimr-
mana. Členem kultovní scény byl 
od roku 1970. 

Pro fanoušky Divadla Járy Cimrma-

na je to velká rána. Po nedávném ne-

šťastném úmrtí Václava Kotka zemřel 

další člen souboru. 

Jaroslav Weigel se výtvarně podílel 

na  všech představeních. Mnohaletý 

člen souboru Divadla Járy Cimrmana 

Jaroslav Weigel (†88) už dlouho trpěl 

bolestmi, a jak uvedl jeho dlouholetý 

přítel a  kolega Zdeněk Svěrák, smrt 

pro něj byla vysvobozením. 

Jaroslav Weigel, který byl žákem 

malíře a  grafi ka Cyrila Boudy, se 

od  Němého Bobše výtvarně podílel 

na všech představeních divadla. Pro 

soubor kolem Zdeňka Svěráka a La-

dislava Smoljaka vytvářel scénu, kos-

týmy a  knižní publikace, plakátům 

souboru vtiskl typickou podobu od-

kazující k secesi.

Vystudovaný učitel v oboru výtvarná 

výchova - historie původně po  stu-

diích působil jako výtvarný redak-

tor Mladého světa a dalších časopi-

sů. Vedle divadelní tvorby se věnoval 

malbě, vytvářel grafi ky, karikatury, 

časopisecké i  knižní ilustrace, ka-

lendáře nebo obaly na  gramodes-

ky. Podílel se i na návrhu poštovních 

známek s  cimrmanovskými motivy. 

Weigel se zabýval rovněž čtením pro 

děti a mládež a podílel se i na vydání 

komiksu Lips Tullian, oceněném Zla-

tou stuhou.

Členem  Divadla Járy Cimrmana  byl 

od  roku 1970,  na  pódium vstoupil 

rolí továrníka Bierhanzla ve hře Vraž-

da v salonním coupé. Z další tvorby 

souboru je znám třeba jako malíř Žíla 

z  Aktu, rytíř Hynek z  Michle ve  hře 

Blaník, děd Vševěd ze hry Dlouhý, 

Široký a  Krátkozraký nebo třeba in-

spektor z Vyšetřování ztráty třídní kni-

hy. Hrál ve všech kusech divadla.

Zahrál si i  v  několika fi lmech dua 

Smoljak  - Svěrák. Vedle fi lmových 

klasik Nejistá sezona a Jára Cimrman 

ležící, spící, které se věnovaly přímo 

souboru  a  jeho poetice, se  v  drob-

ných rolích objevil  třeba ve  sním-

cích  Jáchyme, hoď ho do  stroje, 

Vrchní, prchni nebo Marečku, podej-

te mi pero. 

-red-

Ošetřovatelský domov Praha 3 přijme 
účetní – pokladní na HPP

Požadavky: spolehlivost • samostatnost a pečlivost • zodpovědnost • 

 vedení příruční poklady a depozit klientů • SŠ ekonomického směru • praxe 

v oboru vítána            

Náplň práce: zpracování účetních operací (účtování přijatých faktur, poklad-

ny, banky) • evidence přijatých faktur • zpracování podkladů pro statistiky • 

rozbory práce na inventarizaci • vyúčtování plateb klientů   

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

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

Ošetřovatelský domov Praha 3 přijme pomocné kuchaře na HPP
Požadavky: základní vzdělání • praxe v  oboru výhodou • spolehlivost 

a schopnost spolupráce            

Náplň práce: příprava zeleniny pro další zpracování • příprava nádobí pro 

mytí • úklid stravovacího provozu • spolupráce se samostatným kuchařem

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

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

benefi ty • 5 týdnů dovolené • nástup od 12/2019 • vstřícné vedení • velmi 

stabilní kolektiv

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

Pomoci, nebo být dobrým prostředníkem
Jan Kadlec se zabývá tématem bezdomovectví od roku 1997, kdy začal pracovat pro organizaci 
Naděje. Od roku 2008 se věnoval přímé práci s lidmi na ulici. V minulosti absolvoval několik 
specializovaných zahraničních stáží v Polsku, Rakousku, Dánsku a Francii. Nyní je sedmým 
rokem oblastním ředitelem Naděje v Praze.

Jak dlouho už pracujete jako ředi-
tel pražské pobočky Naděje a  jak 
jste se ke své práci dostal?
V pozici ředitele završím v březnu 
příštího roku 7 let. V Naději to jinak 
bude 23 let. Naději jako organizaci 
věřím. Část lidí, kteří zde pracují, se 
stali mými přáteli. Mnohé z našich 
zaměstnanců považuji za odborní-
ky, pracovité a vstřícné lidi a přede-
vším důvěryhodné partnery. To je 
důvod, proč jsem se rozhodl převzít 
pozici ředitele.

Co je hlavním smyslem služeb 
a péče o lidi bez domova?
Smyslem je především pomoci po-
třebnému člověku. U těch, které ne-
lze považovat za potřebné, je to být 
prostředníkem mezi nimi a většino-
vou společností. Pomoci prvně jme-
novaným je pro mě klíčovým smys-
lem služeb a péče o lidi bez domova. 
Pro udržení rovnováhy ve společ-
nosti není dobré se vykašlat na člo-
věka, který reálně potřebuje podpo-
ru. Stejně jako u autonehody, kde 
leží zraněný člověk, není na místě 
ptát se „Proč?“. Tahle otázka může 
přijít potom. Setkáváme se i s lid-
mi, kteří dlouhodobě žijí ve veřej-
ném prostoru, a kteří už nejsou mo-
tivovaní se svým životem nic dělat, 
udat mu nový směr nebo nový smy-
sl. Ale i přesto se snažíme opravdu 
každému podat pomocnou ruku. 
Pokud ji nechce přijmout, je to jeho 
rozhodnutí a my ho musíme respek-
tovat.

Mění se nějak situace ohledně po-
čtu lidí bez domova, případně jejich 
motivace na sobě pracovat?
Motivace přichází se šancí, s nabíd-
kou. Ta v době ekonomického růstu 
a velké poptávky po zaměstnancích 
přišla i pro lidi bez domova. Těm, 
kteří chtěli, a nebránil jim zdravot-
ní hendikep, se zapojili do nějaké 
práce a odešli bydlet na ubytovny. 
V našich zařízeních pak často zůsta-
li lidé, kteří mají zdravotní omeze-
ní, špatný psychický stav nebo po-
kroucené životní hodnoty. Těm 
není moc co nabídnout, a tak je ani 
není čím motivovat. Vícelůžkový 
pokoj s jedinci na podobné úrovni 
či s podobnými zdravotními kom-
plikacemi motivaci nepřináší a ani 
není ideálním prostředím pro běžný 
pracovní život. Řada našich klientů 
má např. vícečetné exekuce. Z těch-
to důvodů nemají šanci udržet si 
stabilní práci, zaplatit si bydlení 
požádat si o oddlužení. Výsledkem 
je doživotní závislost na sociálních 
službách, melouchy v šedé ekono-
mice a nulová šance na změnu. Tito 
lidé se také často stávají oběťmi 
„novodobých otrokářů“, kdy si sku-
pina lidí najímá sociálně slabé 
na těžkou práci a pak jim nezaplatí. 
Vědí totiž, že se neumí (nebo už ne-

chtějí) bránit. Mají často pocit, že 
to nemá cenu a že je stejně nikdo 
nevyslyší. Otázkou je, kdo z nás by 
v takové situaci na sobě i tak doká-
zal pracovat. Určitě někteří ano, ale 
podle mého názoru jich bude men-
šina.

Je systém, který aktuálně existuje 
funkční? Co by jej případně výraz-
ně zlepšilo?
Částečně ano. Z našich výstupů vy-
chází, že cca polovina lidí, kteří u nás 
vyhledali pomoc, ji po roční spolu-
práci již nepotřebovali. Zde předpo-
kládám, že se převážně jedná o lidi, 
kteří byli schopni obnovit své sociál-
ní vazby či si vytvořit nové a funkční 
zázemí. Další část lidí se v několikale-
tém intervalu vracela, nějakou dobu 
služby využila a opět se několik let 
neozvala – jsou to lidé, kteří nejsou 
sociálně zakotveni, ale mají dostateč-
né schopnosti se pokaždé postavit 
na nohy. Podle mě jde o ideální sku-
pinu pro sociální bydlení. A nakonec 
tu máme sedm až osm procent lidí, 
kteří naše služby využívají již trvale. 
Jedná se o lidi se zcela nefunkčním 
sociálním zázemím v kombinaci 
s dalšími negativními faktory od aso-
ciálních poruch chování po zdravot-
ní hendikep. Pro tyto lidi mi na úze-
mí Prahy chybí pobytové zařízení 
s jednolůžkovými pokoji, vlastním 
hygienickým zázemím a dostupnou 
čtyřiadvacetihodinovou podporou 
a dostupnou zdravotní péčí. Jedná se 
o skupinu osob, která nejvíce zatěžu-
je veřejný prostor a stává se pro služ-
by zaměřené na bezprostřední po-
moc lidem bez domova „horkým 
bramborem“.

Dá se odhadnout jaký je mezi lidmi 
bez domova podíl mužů a žen?
Podíl žen se z našeho pohledu mírně 
zvyšuje. Za posledních deset let se 
pohyboval mezi osmnácti a dvaceti 
dvěma procenty. Přičemž vyšší číslo 
se týká posledních dvou let.

Jsou v noclehárnách a na ubytov-
nách tolerována domácí zvířata?
Nejen, že nejsou tolerována zvířata, 
ale není dostupné ani ubytování pro 
páry. To považuji za výrazně omezu-
jící. Cílem pro následující roky by 
mělo být zvýšení technického stan-
dardu zařízení sociálních služeb pro 
lidi bez domova tak, aby tyto pře-
kážky neexistovaly.

Dá se jednoznačně určit, z  jaké 
skupiny pochází nejvíce mladých 
lidí bez domova?
Otázku nyní nedokáži přesně zod-
povědět, protože nemám zpracova-
ná aktuální data. Z minulých výzku-
mů byla hlavním problémem 
nefunkční rodina. Zde jsme opět 
v kruhu nulové motivace, chybějí-
cích pozitivních vzorů, zadluženosti 
a šedé ekonomiky a především nedo-
stupnosti standardního bydlení pro 
rodiny s dětmi.

Mezi lidmi bez domova často vídá-
me i  nastávající matky. Jaké jsou 
možnosti je v jejich náročné situaci 
podpořit?
Jedinou šancí je bydlení s podpo-
rou. Někdy se podaří navázat kon-
takt s rodinou nastávající maminky, 
která ji přijme k sobě. Nemusí to 
však dlouhodobě fungovat. Příčina, 
proč se mladá žena ocitla na ulici, 

kde otěhotněla, je převážně nutné, 
mimo oblast propadnutí závislosti, 
hledat především v nefunkční rodi-
ně, kam se najednou vrátila.

Jakým způsobem spolupracuje 
Naděje s terénními pracovníky?
Naděje přímo službu terénního pro-
gramu zajišťuje. Kromě jiných měst-
ských částí také v Praze 3, kde máme 
navíc i zázemí „terénu“. Naši terénní 
pracovníci oslovují lidi bez domova 
na veřejných místech před obchod-
ními domy, v parcích, v rušných uli-
cích, ale i v místech přespávání, kte-
rá bývají před zraky ostatních skryta. 
Poskytují hlavně pomocnou ruku 
v podobě poradenství, materiální 
pomoci či informací o dostupných 
službách. Zároveň spolupracují se 
sociálními kurátory úřadů a zajišťují 
doprovody nebo převozy na úřední 
jednání nebo do sociálních a zdra-
votních služeb.

Jak vlastně pro tuto skupinu oby-
vatel funguje lékařská péče a první 
pomoc?
Lékařskou péči nabízíme lidem bez 
domova v ordinacích, které jsou sou-
částí nízkoprahového denního cent-
ra na adrese U Bulhara 46, Praha 2. 
Máme dobrou spolupráci i s někte-
rými externími zdravotními služba-
mi. Vzhledem ke svému umístění 
jsou ordinace lidem bez domova 
dobře dostupné. V případech řešení 
zdravotního stavu lidí přežívajících 
přímo na ulici bývá nutná i spolu-
práce terénních pracovníků. Ti zajiš-
ťují převozy do zdravotnických zaří-
zení a často asistují při příjmu 
do nemocnic.

Nedávno v  rámci akce Ukliďme 
Česko proběhl i  dobrovolný úklid 
Vítkova. V  některých případech 
byly odstraněny i  improvizované 
příbytky lidí bez domova a  nepo-
řádek kolem nich. Doporučil byste 
jak v těchto případech do budouc-
na postupovat? Existují třeba něja-
ké dobré příklady podobné praxe 
ze zahraničí?
Příklady podobné praxe ze zahrani-
čí v této věci neznáme. Máme však 
vlastní zkušenost z jiné městské čás-
ti, kdy před stejnou akcí naši terénní 
pracovníci podobná místa prošli. 
Zjistili, zda se jedná o trvale využíva-
né místo, nahodilé místo či jde o za-

nechané věci, které již nikdo nevyu-
žívá. V případě, že se jednalo 
o využívané místo, informovali lidi 
bez domova o připravovaném úkli-
du a dohodli se s nimi, že se přímo 
zapojí, nepotřebný odpad uloží 
do pytlů, které se následně odvezou, 
a místo během akce uklidí. Nevyuží-
vaná místa pak označili a odpad 
z nich byl odstraněn. Podobný po-
stup by mohl být použit v budouc-
nu v Praze 3.

Můžete prosím popsat služby, kte-
ré mohou lidé bez domova využít 
v Praze 3?
V Praze 3 provozujeme azylový dům 
a noclehárnu pro muže v Husitské 
ulici, kde sídlí i náš terénní program. 
Ve spolupráci s Prahou 3 také posky-
tujeme lidem bez domova podná-
jemní bydlení v rámci tréninkových 
bytů.

Máme tu i konkrétní místa kde mo-
hou ti, kteří to potřebují požádat 
o čisté oblečení, případně přikrýv-
ky atd.?
Ošacení či přikrývky získáváme pře-
vážně od soukromých dárců nebo 
v rámci sbírek. V omezeném množ-
ství určitý druh ošacení nakupuje-
me. V rámci terénní práce potřeb-
ným lidem materiální pomoc 
rozdáváme přímo. Čisté ošacení mo-
hou lidé bez domova získat v nízko-
prahových denních centrech na ad-
resách U Bulhara 46, Praha 2 nebo 
Bolzanova 7, Praha 1. To druhé po-
máhá mladým lidem od 18 do 26 let. 
Množství ošacení či přikrývek je 
však závislé na aktuální situaci. Ob-
čas nás kontaktují i občané Prahy 3, 
kteří neváhají donést nepotřebné 
ošacení přímo do našeho azylového 
domu v Husitské ulici, za což jim 
touto cestou moc děkujeme. 

Text a foto Šimon Ornest

Jan Kadlec se zabývá tématem 
bezdomovectví od roku 1997, 
kdy začal pracovat pro 
organizaci Naděje. Věnoval se 
administrování projektů, 
vytváření metodických postupů, 
zpracovávání analytických zpráv 
a přednáškové činnosti. Od roku 
2008 pracoval v přímé práci 
s lidmi na ulici. Nyní sedmým 
rokem zastává pozici oblastního 
ředitele Naděje v Praze, která 
nabízí služby sociální prevence 
v terénních programech, 
nízkoprahových denních 
centrech, noclehárnách, 
azylových domech 
a tréninkovém bydlení. 
V minulosti absolvoval několik 
zahraničních stáží v sociálních 
službách zaměřených na lidi bez 
domova v Polsku, Rakousku, 
Dánsku a Francii.

”     Pro udržení 
rovnováhy ve 
společnosti není 
dobré se 
vykašlat na 
člověka
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názory zastupitelů

Oprava Jiřáku a nové domy 
kolem Nákladového nádraží

Chodci musí zůstat na prvním 
místě

Počet autovraků v ulicích 
stoupá, chceme to změnit

Pirátům šlo vždy 
o plné truhly

Ondřej Horázný / TOP 09/STANJan Bína / TOP 09/STAN

Jiřák v novém za 100 milionů. 
206 lidí (možná) pro. A co vy? 

Příští rok dvojnásobná výše 
daně z nemovitosti

Lýdia Říhová / Koalice pro Prahu 3

Mojmír Mikuláš / Koalice pro Prahu 3

Koalice TOP 09, Pirátů a  Zele-

ných se chystá investovat zhruba 

100 milionů Kč do  obnovy ná-

městí Jiřího z  Poděbrad podle 

částečně upraveného projektu 

z  roku 2002. Zaštiťuje se přitom 

výsledky dotazníkového šetření. 

To má ovšem několik závažných 

nedostatků.

V materiálu shrnujícím výsled-

ky šetření, který byl předložen 

ZMČ Praha 3, zcela chybí jaká-

koli zmínka o metodice. Bližší in-

formace nelze dohledat ani 

v článku v zářijových RN či na webových stránkách MČ. Vzorek 254 

respondentů, s nímž šetření pracuje, je v každém případě poměrně 

malý, zejména s ohledem na počet občanů, kteří žijí nebo se pohy-

bují v okolí náměstí.

Přinejmenším 2 z  11 otázek jsou navíc formulovány nejedno-

značně či dokonce návodně. Týká se to již první a zcela zásadní 

otázky „Co se mi na projektu libí?“. Na  takovou otázku bude mít 

část respondentů vždy tendenci uvádět, co na projektu oceňují, ač-

koli by na neutrální otázku jinak odpověděli, že projekt jako takový 

za zdařilý nepokládají, nebo nesouhlasí s jeho realizací. Interpretace 

odpovědí je v důsledku toho problematická. To, že 206 responden-

tů jmenovalo jednu či více pozitivních stránek projektu, by nemělo 

být vydáváno za souhlas s realizací projektu. 

Rozumím obavám, že případný odklad revitalizace způsobí potí-

že s  organizací trhů nebo s  fi nancováním ze strany magistrátu. 

Ráda bych se ale ujistila, že navrhovaná podoba náměstí skuteč-

ně vyhovuje obyvatelům jeho okolí i dalším občanům, kteří jej na-

vštěvují. Budu proto vděčná, když mi napíšete svůj názor. Adresa 

je rihova.lydia@praha3.cz. 

Nová obecně závazná vyhláška 

o  výši koefi cientů pro výpočet 

daně z nemovitých věcí bude mít 

účinnost již od příštího roku a  je 

dílem současné vládnoucí koali-

ce hl. m. Prahy, tedy Pirátů, Pra-

ha Sobě, TOP 09 a STAN. 

Jaký důsledek pro každého 

vlastníka nemovitosti na  území 

Prahy to bude mít? No každý 

bude muset na  dani z  nemovi-

tosti zaplatit více oproti roku 

předcházejícímu. 

Nemá snad Praha dostatek 

zdrojů? Má, dokonce se jí válí na účtech asi 60 miliard (!), přesto 

chce dále vysávat pražské občany.

Konkrétní navýšení bylo ovšem ponecháno na vedení radnic jed-

notlivých městských částí. A jak se k tomu postavila vaše radnice 

z Prahy 3? Ta využila možnosti vám zašátrat hluboko v peněžen-

kách a zvedla daň na maximální, tedy dvojnásobnou výši. 

Komu můžete tedy za  toto drastické navýšení poděkovat? No 

vedení naší radnice tvoří levicová koalice TOP 09 a STAN, Pirátů 

a Zelených. 

Věříte, že se alespoň více vybraných peněz vrátí zpět do rozvoje 

bytového fondu? Takřka jistě většina ne. Bojím se, že padnou 

na další odměny kamarádům „poradcům“, na nové duhové vlajky 

nebo podivné projekty.

Až tedy půjdete příští rok zaplatit na dani z nemovitosti o tisíce 

a stovky více korun, tak si můžete vzpomenout na primátora Hřiba 

a starostu Ptáčka. A pak si na to vzpomeňte také za 3 roky u voleb.

Předmětné zvýšení daňové zátěže občanů bych já osobně ni-

kdy nepodpořil. Stát, město i  městské části mají dostatečný 

prostor hledat úspory na  výdajové stránce rozpočtů, ale nemají 

k tomu vůli. Sebrat peníze vám dalším nařízením či regulací je pro 

ně jednodušší. 

Záříjové jednání zastupitelstva se 

opět protáhlo přes půlnoc. Asi 

málokdo z  vás měl čas takové 

jednání sledovat. Nicméně přinej-

menším dva body si pozornost 

zaslouží.

1) Po bezmála dvaceti letech 

politického hašteření svitla nadě-

je, že se pustíme do  revitalizace 

Jiřáku. V minulosti se na tom roz-

hádalo několik generací politiků, 

nyní se zastupitele podařilo pře-

svědčit, že je třeba se hnout 

z místa. Čeká nás příprava pro-

jektové dokumentace a žádost o stavební povolení. Nečekejte, že 

budeme hotovi za rok, ale jsme na dobré cestě. Držte nám prosím 

palce.

2) Dvě hodiny jsme řešili změnu územního plánu na pozemcích, 

kde nyní stojí CETIN na Olšanské. Pochopitelně stojíme o nové byty 

a chceme se podílet i na rozvoji kolem Nákladového nádraží Žižkov. 

Všichni víme, že se ten rozvoj opravdu chystá, protože developer-

ské společnosti na nádraží a  v okolí vlastní pozemky, kde avizují 

10–12 tisíc nových bytů. Tolik obyvatel má například celý Benešov.

Souhlasíme s bytovou výstavbou, ale požadujeme vypracování 

podrobné urbanisticko-dopravní studie. Na jejím základě se stano-

ví, kolik bytů lze postavit. Výstavba musí být etapizována v návaz-

nosti na dopravní infrastrukturu (okruh, metro). V tomto duchu jsme 

schválili připomínky k probíhající změně územního plánu, které teď 

odešleme na magistrát.

Nechceme pokračovat ve stávající praxi, kdy se parcely zastavu-

jí „salámovou metodou“ bez návaznosti na nové trasy individuální 

i hromadné dopravy a občanskou vybavenost. Pokud bychom rov-

nou kývli na  další výstavbu, byly by další politické reprezentace 

v pěkné kaši. 

Specifi kem čtyřletých volebních 

období je, že projekty, které do-

končíme, často naplánoval něk-

do před námi, a  to, co rozjede-

me, zas dokončí jiní.

Někdy je to „za  trest“ – třeba 

když se nová dvanáctipatrová vý-

stavba na Vackově právě zakusu-

je do  Židovských pecí. Podobné 

je to s  rekonstrukcemi Koněvovy 

a  Jana Želivského, které dělá 

TSK. Obě se plánují hodně „do-

praváckým“ řešením, naštěstí 

do nich můžeme ještě promluvit. 

U Koněvky se nám nedávno podařilo prosadit přidání dvou přechodů 

do  již hotového projektu. Radost nám ale kazí, že se včas neřešily 

přeložky sítí a dnes už nelze doplnit stromořadí.

Projekt na rekonstrukci ulice Jana Želivského sice taky nevykro-

čil úplně dobrým směrem, ale plány zdaleka nejsou hotové. První 

problém byla hrozba zmizení přechodu U Kozla. Tu se nám naštěs-

tí podařilo odvrátit. Rozpaky zůstávají z  celkového řešení Basilej-

ského náměstí, ze kterého se stane sice bezpečná a přehledná, ale 

docela fádní křižovatka. I zde ale ještě jednáme o tom, zda se po-

daří najít více prostoru pro chodce, pro zeleň a pro lepší nakládání 

s dešťovou vodou.

Další jednání vedeme o budoucí podobě zastávky Biskupcova. 

Ta je dnes pro chodce extrémně nepříjemná, nebezpečná a stísně-

ná. Prověřujeme varianty, jak zde celou ulici uspořádat, aby bylo 

i dobíhání na tramvaj bezpečné a aby se do ulice vešly i stromy.

Spolu s Institutem plánování a rozvoje rozjíždíme studii na další 

žižkovskou tepnu - Seifertovu. To už by měla být jiná písnička – 

bude zde participace s místními a plány by se neměly utajovat před 

veřejností, jak je zvykem. I zde budeme chtít, aby chodci byli vždy 

na prvním místě, a i zde bude platit, že pásky se budou přestřihávat 

až v příštím volebním období. 

V ulicích Prahy 3 jsou desítky au-

tovraků, které často zabírají par-

kovací místo nebo „chytře“ stojí 

na  území, kde to nikdo neřeší. 

Soupis autovraků zatím neexis-

tuje, ale odhadujeme, že jich je 

přinejmenším 40. Nejde však jen 

o problém Prahy 3, celé to začí-

ná u nedokonalého zákona, který 

nejasně defi nuje, co autovrak už 

je a co ještě ne. Například i auto, 

které má vyfouknutá všechna 

čtyři kola, nemá SPZ a chybí mu 

kapota, nemusí být vyhodnoce-

no jako autovrak. Prostě naplnit striktní zákonnou defi nici autovraku 

není jen tak. Současně nelze odtáhnout vůz, který netvoří překážku 

silničnímu provozu.

V Poslanecké sněmovně se projednávají dvě novely (z toho jed-

na z dílny TOP 09), podle které bude možné odtáhnout už auto 

s propadlou technickou, ale legislativní proces je dlouhý.

Druhou komplikací pro posuzování vraku je místo, kde autovrak 

stojí. Pokud na pozemní komunikaci, řeší problém hned tři instituce: 

odbor dopravy, policie a  Správa služeb hl. m. Prahy. Autovrak 

na nezpevněném místě vedle vozovky může být v  tomto případě 

posuzován také odborem životního prostředí. A všechny tyto insti-

tuce se řídí platným, ale nejednoznačným zákonem. Důsledkem je 

stav, který nahrává “chytrákům”. Každý kus veřejného prostoru má 

velikou hodnotu a radnice chce, aby sloužil svému veřejnému a ni-

koliv soukromému účelu.

Nehodláme proto čekat na lepší zákon a boj autovrakům vyhla-

šujeme už nyní. Připravujeme seznam všech autovraků v Praze 3, 

chceme vypátrat jejich majitele a dohnat je k odpovědnosti. Chce-

me kreativně využít všechny zákonné možnosti, které jako obec 

máme. 

O navýšení daně z nemovitosti se 

občanům, na žádost radnice Pra-

hy 3, postarala levicová magis-

trátní koalice stran Pirátů, Praha 

Sobě, Spojené síly pro Prahu 

(TOP 09 a STAN). 

Vládnoucí, též levicová, koalice 

na Praze 3 (Piráti, TOP 09/STAN 

a  Zelení) chce možnosti zvýšení 

daně využít naplno, tedy součas-

nou daň občanům zdvojnásobit. 

Jen na  území Prahy 3 tak Rada 

MČ z peněženek občanů vytáhne 

ročně cca o 40 000 000 Kč více. 

A to bez souhlasu zastupitelů MČ.

Činí tak několik málo měsíců po volbách a po té, co zvedla plošně 

o 20 % městské nájemné. 

Dle mého dlouhodobého názoru není důvod zvyšovat daňovou 

zátěž spoluobčanů a zvláště pak u bydlení, které se tak díky tomuto 

kroku stane v době vyšroubovaných cen ještě nákladnější.

Nyní nezbývá než sledovat, zda tyto peníze nebudou použity rad-

nicí na pochybné projekty, jako např. předražené podzemní kontejne-

ry či opravy veřejných prostor v desítkách či stovkách milionů korun. 

Pokud vybrané prostředky nepůjdou stoprocentně zpět do rozvoje 

bytového fondu, jako je i oprava městských bytů, bude to jen tahání 

peněz z kapes občanů na zaplácnutí děr po špatném hospodaření. 

To jsme zdědili po několikaletém vládnutí v čele s TOP 09. 

Petr Venhoda / ANOMatěj Michalk Žaloudek / Zelení
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názory zastupitelů / ze života Prahy �

Robert Vano je světoznámý fotograf, který se dokázal vypra-

covat od nuly ve Spojených státech, kam ho v podstatě do-

vedla náhoda a nechuť sloužit vlasti v rámci základní vojenské 

služby v bývalé Československé socialistické republice. Jeho 

emigrace mu přinesla nejen slávu, ale v začátcích těžké chvíle 

a objevení sama sebe.

Robert se narodil na Slovensku v Nových Zámcích v katolic-

ké rodině. Odešel studovat do Bratislavy, kde se začal stýkat 

s herci, tanečníky, zpěváky a „přičichl“ k uměleckému světu.

Bohužel se blížil věk, kdy měl odejít na vojnu, a  to zřejmě 

rozhodlo. Citlivý Robert správně tušil, že vojenskou šikanu by 

nezvládl a společně s kamarádem se rozhodli, že emigrují. Plán 

byl naoko jednoduchý. Tajně přejde přes „čáru“ do Jugoslávie, 

pak do Itálie a dál se uvidí. Ovšem sedmnáctileté děti si dost 

dobře nedokázaly představit, co je čeká, i  když měly známé 

v Jugoslávii. Štěstí však stálo při nich a nakonec se Robert do-

stal do vysněné Ameriky.

Začátky nebyly jednoduché, tak jako u  většiny emigrantů. 

V kapse pár dolarů a nikde nikdo. Robert prošel obdobím, kdy 

dělal všechny možné podřadné práce. A zase štěstí stálo při 

něm, když se dostal do kadeřnického salonu a začal mýt hla-

vy zhýčkaným zákaznicím. Od mytí vlasů se postupně dostal 

ke kadeřnické práci a zdálo se, že jeho život nabírá ten správ-

ný směr.

Ovšem být v  New Yorku také znamenalo zkusit všechno 

možné. Takže nastalo období mejdanů, drogových výletů mimo 

realitu a objevení vlastní homosexuality. A právě komunita bo-

hémských umělců, hereckých hvězd a  homosexuálních mla-

díků, kteří se točili kolem světa módy, posunula Roberta zase 

o krůček dál. Pro fotografy, kteří fotili modelky na titulní stránky 

módních časopisů česal a líčil tváře, které z těchto obálek shlí-

žely a stávaly se tak ikonami světových mol. Robert ale nechtěl 

jen líčit a vykonávat příkazy. Chtěl to sám zkusit a po celkem 

trni té cestě se to povedlo. Zařadil se po bok slavných fotogra-

fů, kteří fotili v New Yorku, Paříži, Londýně a Miláně, ve světo-

vých centrech módy. 

Mládí má drzost i něhu 
Žižkovské rozhovory Martina Severy se po prázdninové přestávce 
vrátily do Galerie Toyen. Tentokrát si posluchači vyslechli 
neobyčejně zajímavý životní příběh charismatického fotografa. 

Robert Vano udělal jako nezkušený osmnáctiletý mla-
dík odvážné věci, které by si dovolil jen málokterý 
ostřílený chlap, přesto sám sebe nepovažuje za  hrdi-
nu.  

„Odešel jsem z tehdejšího Československa, abych se zbavil života v to-

talitním režimu a mohl si splnit svůj sen být fotografem. Chtěl jsem 

uznání, chtěl jsem fotit slavné Beatles. Anglicky jsem ale uměl jen dvě 

slova Yellow submarine,“ vyprávěl o svém rozhodnutí opustit 
v roce 1967 tábor socialismu. Pro uznání šel dále, ale ani Itálie, 
Španělsko, Německo či Francie mu ho nenabídla. A když už o to 
ani moc nestál, tak se mu nakonec uznání, úspěchu a velké me-
diální pozornosti dostalo po návratu do jeho rodné vlasti, ale už 
jako prošedivělému pánovi s americkým pasem.

Přestože v mnohém byl první a ostatní ho jen slepě následo-
vali či kopírovali, ne vždy se dostavil úspěch. I přes to došel tam, 
kam došel, dál než jeho předci, dál než jeho kamarádi z dětství, 
ze školy, z rodného města a možná i dál než mnozí významní ro-
dáci jeho rodné vlasti. „Nechtěl jsem být kadeřníkem, ale stalo se. Ne-

byl jsem nikdy typ  hrdiny, neustále jsem utíkal před problémy, ale pro-

vázelo mě neuvěřitelné štěstí, neboť  pokaždé jsem naběhl do lepší 

a výhodnější situace. Tak to šlo celý život, až se nakonec dostavil 

úspěch,“ vyprávěl Robert Vano.
Padaly i osobní dotazy, na které Robert vtipně odpovídal. 

Kupříkladu která řeč je mu nejbližší: „Ani nevím, ale modlím se 

maďarsky. A nadávám taky maďarsky!“ Diváci se při líčení jeho ži-
votních osudů potkávali s někým, s kým se v mnoha ohledech 
mohli  ztotožnit a to dodávalo této kapitole Severova cyklu roz-
hovorů neobyčejně přívětivý rozměr. 

text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

František Doseděl / Piráti

Margita Brychtová / Piráti

Praha 3 nastupuje cestu 
k vyrovnanému rozpočtu!

Máme rok od voleb a je čas 
bilancovat dosavadní práci 
naší strany a koalice

V loňských komunálních volbách 

jste nám dali svou důvěru, a my 

se zavázali k  pořádnému kusu 

práce. Náš program je veřejný 

a  jeho plnění si důsledně hlídá-

me. Brzy spustíme i  webovou 

aplikaci po vzoru našich poslan-

ců, ve které bude moci náš po-

krok snadno sledovat opravdu 

kdokoli. Transparence totiž zů-

stává základním bodem našeho 

programu. Protože je rozsah to-

hoto článku omezen, vyzdvihnu 

alespoň tři zásadní oblasti úkolů:

Otevřená výběrová řízení – transparentně vybíráme experty 

na všechny pozice, od vlastních odborných asistentů přes vedoucí 

odborů či ředitele škol až po nového tajemníka úřadu. Jsme rádi, že 

jsou v tom s námi zajedno i naši koaliční partneři.

Životní prostředí – zregulovali jsme používání jednorázových 

plastů na venkovních akcích. Spolu s TSK a Lesy hlavního města 

organizujeme kontroly dřevin, hlídáme stav těch již existujících a do-

sazujeme nové namísto těch, které bylo třeba odstranit. Kde to sítě 

umožňují, vysazujeme i  na  nových lokalitách. Aktivně chráníme 

ohrožené druhy na území MČ, ať už jde o Nákladové nádraží nebo 

třeba nově Parukářku.

Digitalizace úředních procesů – začali jsme zavedením online 

systému podávání žádostí o dotace a navázali vytvořením rozkliká-

vacího rozpočtu a veřejného zásobníku investičních akcí. Nově také 

Praha 3 vstoupila do pražského systému OpenData, kde postupně 

zveřejňujeme vše, co nám platný zákon umožňuje. Otevřená radni-

ce je kontrolovatelná radnice a kontrolovatelná radnice je efektivní 

radnice.

A v tomto pracovním tempu budeme rozhodně pokračovat dál.

Držíme kurz! 

Každá samospráva by měla hos-

podařit s vyrovnaným rozpočtem 

a  slíbili jsme vám to i  my. Stav 

obecní pokladny je ale špatný 

díky nezodpovědnému plýtvání 

privatizačních příjmů za předcho-

zích vedení radnice. Chceme-li 

tedy rozpočet dostat z  červe-

ných čísel, aniž bychom stomilio-

novou díru každý rok lepili prode-

jem majetku, musíme začít šetřit 

a hlavně více vydělávat tam, kde 

nám špatným hospodařením pe-

níze doposud odtékaly.

Jednotně jsme snížili výdajovou stránku napříč všemi odbory 

úřadu o 8 %. Chystáme přeskupení úředníků k  lepšímu získávání 

dotací pro městskou část, ať už od Evropské unie, státu nebo hlav-

ního města. Začínáme rozkrývat neprůhledné fungování dvou měst-

ských fi rem a  hlavně efektivně hospodaříme s  naším nemovitým 

majetkem. Investujeme do  oprav bytových domů tam, kde je to 

v našich fi nančních možnostech, a chystáme výrazně zvýhodněné 

prodeje bytů dlouholetým nájemníkům tam, kde si naopak městská 

část rekonstrukci nemůže dovolit.

Nemalé příjmy získáme také narovnáním trhu s nebytovými pro-

story a jasným výčtem veřejně prospěšných účelů, které si zaslouží 

snížené nájemné. Od ostatních, kteří budou soutěžit o tržní nájem, 

získáme nemalé příjmy, protože na řadě jednotlivých pronájmů nyní 

přicházíme o statisíce ročně. Zároveň jsme se jako Praha 3 připojili 

k celopražskému navýšení daně z nemovitosti, protože jde o po-

měrně výrazný příjem do rozpočtu městské části. V Praze, nejbo-

hatším regionu ČR, je daň např. oproti Středočeskému kraji v prů-

měru poloviční, protože se už deset let neměnila. 

V panelu budou diskutovat:
Tomáš Tesa  (bývalý nám stek ministra 
pro životní prost edí v sekci ochrana p írody)
Walter Sodomka ( editel nestátní neziskové 
organizace Komínová asociace (APOKS) 
Jan Nezhyba (ekologický aktivista)
Anna Kárníková ( editelka Hnutí Duha)

Jak se Praha 3 má p ipravit 
na zm ny klimatu? A co m že 
ud lat, aby k nim nep ispívala? 
Debata o klimatické nouzi 
na komunální úrovni.

(III.)

žižkovský_panel_III_klimaticka_nouze_DL_(2).indd   1 26.9.2019   14:07:27
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Pozemky pod Parukářkou budou sloužit 
obyvatelům Prahy 3 
Díky dobré spolupráci s magistrátem se podařilo získat pro Prahu 3 významné a atraktivní 

pozemky. Magistrát hlavního města Prahy uspěl v dražbě a pozemky na úpatí Parukářky získal 

do majetku. Na dvouhektarovém pozemku mezi Parukářkou a Pitterovou ulicí by si Praha 3 

přála vybudovat park. 

P  ozemky se nacházejí v zasta-
věné části města a tvoří jed-
notný funkční celek s přístu-
pem z veřejné komunikace. 

Podařilo se získat a zachránit po-
zemky, které dle významu místa 
a územního plánu spadají do ploch 
s označením plochy oddechu. Z po-
hledu Prahy 3 a kvality života na Žiž-
kově se jedná o naprosto strategické 
pozemky a velmi významné hlavně 
pro naše obyvatele. 

Zásluhu na tom má místostarosta 
Tomáš Mikeska, který v úzké spolu-
práci s Janem Chabrem, radním hl. 
m. Prahy odpovědným za majetek 
města, získali pozemky zpět do ma-
jetku města.

Hlavní město se ke svým pozem-
kům dostává opět po osmnácti le-
tech. Pozemky mají za sebou pohnu-
tou historii, z vlastnictví městské 
části byl pozemek pod Parukářkou 

vyveden, Praha 3 je s developerem 
vyměnila za menší, obslužné komu-
nikace u rezidenčního komplexu 
Central Park. Na první pohled to 
byla směna nevýhodná.

Část takto vyvedených pozemků 
ještě vlastní developeři a část pozem-
ků spadla v rámci exekučního řízení 
bance, a ta je nabídla v dražbě. Hlav-
ní město ucítilo příležitost pozemky 
získat zpět, dražby se zúčastnilo 
a dostalo je zpět za vyvolávací cenu.

Pozemky jsou hlavního města, 
nyní probíhá rutinní proces svěření 
pozemků do péče městské části.

Vedení radnice přiznává, že to je 
trochu překvapení, že to nikdo neče-
kal. Takže není připravena žádná 
studie využití, snad kromě studie ar-
chitekta Pleskota, která se věnovala 
Parukářce, ale s pozemky v tomto 
oploceném území, které nebyly 
městské části, moc nepočítala. 

Nyní se tedy rozbíhá diskuse, jak 
pozemky nejlépe využít s ohledem 
na potřeby, ale také fi nanční možnos-
ti městské části. Podle územního plá-
nu je zde zeleň (druh pozemku ostat-
ní plocha). Radnice neplánuje měnit 
územní plán a předpokládá využití 
jako oddechová rekreační plocha. 

Park Parukářka začíná být s ohle-
dem na okolní výstavbu přetížený, 
cesty jsou plné lidí, lavičky obsaze-
né. Je tedy žádoucí, aby se parková 
kapacita rozšířila a lidé se rozptýlili 
na větší plochu. S ohledem na fi -
nanční možnosti zde možná bude 
louka, pikniková místa, přibudou 
cesty a lavičky.  
 Radko Šťastný

Volný pozemek o rozloze 2 ha, 

prakticky bez stromů, je šance 

pro Prahu 3, která se již nebude 

opakovat. Mým přáním je 

na území založit pobytovou 

louku s množstvím vodních 

prvků. Takto stručně bych 

formuloval zadání pro architektonickou soutěž. 

Nerad bych jako politik projektoval a určoval, kde 

má vzniknout fontána, kde případně biotop nebo 

rybníček, kam vysadit strom. Park Parukářka, 

na který louka navazuje, je podle vyhodnocení 

renovovaného architekta přeplněn mobiliářem. 

Nechme občanům volnost, aby se alespoň 

na jednom místě na Žižkově cítili jako v ráji. 

Nesmíme si nechat zastavět celou Prahu 3.

Tomáš Mikeska (TOP 09/STAN),

koaliční zastupitel

Jsem moc ráda, že magistrát 

pozemek zakoupil a svěří nám 

jej do péče. Scelí se tím 

poměrně velká plocha, na které 

bychom chtěli ponechat 

klidovou zónu. Vzhledem 

k přítomnosti chráněných druhů 

bychom rádi zachovali přírodní vzhled lokality 

a už v nejbližších měsících bude zahájena 

pravidelná údržba.

K ochraně zdejších živočichů (žab, ještěrek 

a dalších chráněných druhů) by měl být součástí  

i vodní biotop. Koneckonců, historicky se zde 

několik vodních ploch nacházelo. S výstavbou 

ale bohužel všechny postupně zanikly; jako 

poslední v 70. letech zmizel rybníček mezi dnešní 

ZŠ Chelčického a Olšanskou ulicí.

Jana Belecová (Piráti),

koaliční zastupitelka

Pozemky je třeba jednoduše 

a nenáročně začlenit do okolí, 

odstranit oplocení a vybudovat 

pěšiny. Louka může jinak zůstat 

loukou. Dnes vyšlapaná pěšina 

podél východní hranice 

pozemku Junáka směrem 

do Pitterovy ulice by stála za bezbariérovou 

úpravu. Než se dostaneme k nějakému defi nitiv-

nímu využití, to může dlouho trvat a hodně stát. 

Myslím však, že do budoucna by tu mohlo 

fungovat například biotopové koupaliště. 

Koneckonců je to lokalita, kde se nachází 

chráněné žabí druhy. Městská část však musí 

nejprve požádat hlavní město o svěření pozemků 

do své správy.

Ondřej Rut  (Zelení),

místostarosta

Každé zelené prostranství by si 

měla městská část opatrovat. 

Právě takové plochy jsou 

a budou tím nejvzácnějším 

prvkem každého města a jejich 

četnost a využití bude mít zásadní 

vliv na spokojenost obyvatel. 

Výhodou volného prostranství je, že jeho využití 

můžete relativně volně měnit v závislosti na přilehlé 

infrastruktuře a poptávce rezidentů. Jako vhodný 

počáteční model bych preferoval mix různých 

volnočasových a pohybových aktivit. V kontextu 

radnice by se mohlo jednat například o podporu 

outdoor pohybových aktivit mládeže. V tomto 

smyslu se nabízí například úvodní spolupráce 

s našimi místními školami.

David Tacl  (ANO),

opoziční zastupitel

Anketa  Jak nejlépe využít svěřené 2 ha louky ve prospěch obyvatel Prahy 3?

Kdo byl Přemysl Pitter 
Přemysl Pitter (21. června 1895, 

Praha – 15. února 1976, Curych) byl 

český protestantsky orientovaný ka-

zatel, spisovatel, publicista, radikální 

pacifi sta a sociální pracovník.

Založil Milíčův dům na  Žižkově 

(dnes Mateřská škola Milíčův dům). 

Za  druhé světové války přes přísné 

zákazy navštěvoval a  pomáhal ži-

dovským rodinám. Po válce zažádal 

o  znárodněné zámky v  okolí Prahy 

a zde se staral dohromady o zubo-

žené německé, židovské a  české 

děti. Po nástupu komunistického re-

žimu musel uprchnout ze země; nej-

prve působil v Německu, kde posky-

toval pastorační a  sociální podporu 

uprchlíkům v  táboře Valka u Norim-

berku, později žil ve Švýcarsku.

Obrovská byla jeho publicistická 

a literární činnost. Napsal řadu nábo-

ženských knih, v  letech 1924–1942 

vydával časopis Sbratření, v exilu pak 

s Olgou Fierzovou Hovory s pisateli. 

Hojně spolupracoval s  BBC a  Svo-

bodnou Evropou. V  mládí se naučil 

a později v mírovém hnutí podporo-

val i mezinárodní jazyk esperanto.

V  roce 1964 jej Jad vašem prohlá-

sil Spravedlivým mezi národy. V roce 

1991 obdržel Řád TGM I. třídy in me-

moriam. 
Představitelé radnice v  lehké nadsázce umístili na  plot získaného pozemku ceduli PARK 

 PŘEMYSLA PITTERA
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 Japonské Ju-Jutsu a Budo pro muže, ženy, 

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

 Anglicky naučím, připravím ke zkouškám. 
E-mail: 1aj@email.cz.

 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.

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

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

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

 SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, oprava 
žaluzií, montáž žaluzíí. Tel. 733 720 950.

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

 ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ – Kompletní re-

konstrukce bytů, domů, nebytových prostor. 

Veškeré zednické, obkladačské, malířské, 

podlahářské, bourací práce, odvoz suti zajiš-

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

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

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ 
Vyklízíme byty, domy, půdy, sklepy, celé 

pozůstalosti a  jiné. Volejte kdykoli, pracuji 

nonstop. Žižkovák Roman, tel.: 775 520 155.

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

síc. Tel.: 728 991 247,  

www.sidloprofirmupraha.cz.

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 

Tel.: 286 891 400.

 Koupím starou bižuterii, krabičky od šperků, 

hodinky. Tel.: 603 410 736.

 Koupím vánoční ozdoby, betlém, andělské 

zvonění aj. Tel.: 603 410 736.

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

 Sekretářku – hledáme pro kancelář na Pra-

ze 3, Štítného ul. Na  HPP. Administrativa 

a  reality, správa domů. Praxe a  znalost AJ 

nutná. CV pošlete na 

sekretarka.zizkov@seznam.cz.

 SOŠP Profit hledá na sdílenou funkci admin. 

prac. na studijním odd. Denně 3 hod. (13–

16 h.). Více info na tel.: 739 592 875.

 Hledám suchý sklad 15 m2 k uskladnění ob-

razů a rámů. E-mail: jana.vrana@o2active.cz.

Vážení čtenáři Radničních novin,
Radnice Prahy 3 by ráda zmapovala a zdokumentovala historii a vývoj žižkovské čtvrti, tentokráte 

veřejných pump, které byly v naší městské části umístěny. V současné době se zajímáme pře-

devším o pumpu, která kdysi zdobila plácek pod schody z Táboritské ulice do ulice Chelčického. 

 Pokud byste tedy zjistili, že fotografie s veřejnou pumpou na místě pod tzv. Hubertovými schody 

doma máte, prosíme, zašlete nám ji na adresu podebradska.natalie@praha3.cz, nebo nás může-

te osobně navštívit na odboru kultury v Lipanské 14, kancelář v přízemí. Bližší informace získáte 

na telefonním čísle 222 116 154.

Děkujeme. vaše redakce Radničních novin

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

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20JAZYKOVÉ KURZY
[individuální a skupinové]

www.lexis.cz | lexis@lexis.cz
Seifertova 85, Praha 3
[T: 602 528 184]
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PINKO • LIU JO • TWINSET • MET • ANNARITA N. • PATRIZIA PEPE

Přijďte nás navštívit a prohlédnout
si naši velmi speciální nabídku!

Vinoradská 110, Praha 3
slevy 30–50%!
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Štítného 625/11, 130 00 Praha 3
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info@sou100zizkov.cz

www.sou100zizkov.cz
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SOS hodinky pro seniory
Pilotní projekt takzvaných testova-
cích hodinek spustila třetí městská 
část v informačním centru, kde se 
19. září sešla skupina vybraných 
seniorů, aby se zapojila do  testo-
vacího provozu SOS hodinek. 
Speciální hodinky jsou propojené 

s asistentem tísňové péče. Když člo-

věk potřebuje pomoc, odešle přes 

ně tlačítkem SOS signál na  dispe-

čink. Fungují také jako jednoduchý 

mobilní telefon. Pokud dispečer ob-

drží signál, mohou se s  člověkem 

v  tísni spojit, případně zavolat sa-

nitku nebo osobu, která se nachází 

v blízkosti postiženého. Výhodou je, 

že hodinky vyšlou přesné souřadni-

ce, kde se jejich majitel nachází. 

„Ve  spolupráci se společností 

Ernst & Young jsme provedli průzkum 

trhu a  vybrali nejvhodnějšího doda-

vatele. Společně budeme 5 měsíců 

sledovat, jak skupina seniorů s  ho-

dinkami pracuje, poté vyhodnotíme, 

jak jim služba vyhovuje, případně 

rozhodneme, jestli budeme v projek-

tu pokračovat,“ uvedl místostarosta 

Ondřej Rut, který má v gesci sociální 

záležitosti a zdravotnictví.

Hodinky budou takovým „osob-

ním strážcem“. Jsou schopné deteko-

vat pád a jsou vybaveny zmiňovaným 

SOS tlačítkem, schopným neprodle-

ně spojit uživatele s profesionálně vy-

školeným personálem asistenční linky 

služby Chytrá péče. Ta garantuje non-

stop monitoring 24 hodin každý den 

a  kromě přesného zacílení pomoci, 

zachycení rizika pádu a  samotné ur-

gentní pomoci v případě ohrožení ži-

vota hlídá také kvalitu připojení a stav 

baterie koncového zařízení. Uživatel 

nesmí zapomenout, aby zařízení měl 

stále u sebe, v případě pocitu nebez-

pečí zmáčknout tlačítko a večer před 

spaním vložit hodinky do  nabíjecího 

stojánku. 

CO VŠECHNO UMÍ HODINKY? 
Automatický hovor s asistentem (ne-
ní potřeba nic přijímat, zařízení na 
klienta mluví přímo) • Detekce pádu 
prostřednictvím sledování aktivity • 
Rozpoznání delší nehybnosti • Iden-
tifi kace neobvyklé situace • Lokali-
zace klienta prostřednictvím GPS • 
Kontrola vlastní funkčnosti • Auto-
matická změna na noční režim při 
nabíjení • Funguje nepřetržitě všude, 
kde je dostupný GPS signál 

Praha 3 vypisuje soutěž na nové logo
 Praha 3 vypisuje výběrové řízení na novou vizuální identitu městské části. Cílem je najít designéra či designérské 

studio, které vypracuje nový vizuální styl Prahy 3 – jednotnou tvář pro prezentaci městské části. Soutěž je otevřená, 

přihlásit se tak může kdokoliv, a proběhne dvoukolově - do druhého kola postoupí až tři vybraní soutěžící. Porota se 

bude skládat jak z nezávislých odborníků, tak ze zástupců radnice. Bližší informace naleznete začátkem října na adre-

se www.czechdesign.cz a na webových stránkách městské části.

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

Soběslavská x Hollarovo náměstí 01. 10. 2019  13:00–17:00

Tachovské náměstí 01. 10. 2019  14:00–18:00

Na Vrcholu x V Domově 02. 10. 2019  13:00–17:00

nám. Jiřího z Lobkovic 02. 10. 2019  15:00–19:00

nám. Barikád 03. 10. 2019  15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 05. 10. 2019  09:00–13:00

Buková x Pod Lipami 05. 10. 2019  10:00–14:00

Jeseniova 143 08. 10. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 08. 10. 2019  14:00–18:00

Sudoměřská x Křišťanova 09. 10. 2019  13:00–17:00

Křivá 15 09. 10. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 10. 10. 2019  15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 12. 10. 2019  09:00–13:00

V Zahrádkách x Květinková 12. 10. 2019  10:00–14:00

Ambrožova x Malešická 15. 10. 2019  13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 15. 10. 2019  14:00–18:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 16. 10. 2019  13:00–17:00

Tachovské náměstí 16. 10. 2019  15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 17. 10. 2019  15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 19. 10. 2019  09:00–13:00

nám. Barikád 19. 10. 2019  10:00–14:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 22. 10. 2019  13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 22. 10. 2019  14:00–18:00

Jeseniova 143 23. 10. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 23. 10. 2019  15:00–19:00

Sudoměřská x Křišťanova 24. 10. 2019  15:00–19:00

Křivá 15 26. 10. 2019  09:00–13:00

Přemyslovská x Sudoměřská 26. 10. 2019  10:00–14:00

U Rajské zahrady x Vlkova 29. 10. 2019  13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 29. 10. 2019  14:00–18:00

Ambrožova x Malešická 30. 10. 2019  13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 30. 10. 2019  15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 31. 10. 2019  15:00–19:00

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 733 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volnými nebytovým prostorem, který není určen k bydlení. 
Jedná se o následující prostor:

Pořadové 

číslo
Adresa Účel užívání Plocha m2

Minimální 

nájemné za m2/rok
Termín prohlídky Termín nabídky

1.
Na Vrcholu 25/2595

2. podlaží
NP č. 4 kancelářské 178,96 2 300 Kč

08. 10. 2019

9:00–10:00

14. 10. 2019 

do 18 hod.

VÝZVA č. 734 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době těmito 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.
Roháčova 36/265

9. podlaží
NP č. 23, ateliér 107,24 1 600 Kč

17. 10. 2019

9:00–10:00

24. 10. 2019 

do 16 hod.

2.
Roháčova 36/266

9. podlaží
NP č. 22, ateliér 68,09 1 600 Kč

17. 10. 2019

9:00–10:00

24. 10. 2019 

do 16 hod.

3.
Roháčova 40/273

9. podlaží
NP č. 22, ateliér 68,38 1 600 Kč

17. 10. 2019

9:00–10:00

24. 10. 2019 

do 16 hod.

3.
Roháčova 40/273

9. podlaží
NP č. 23, ateliér 38,41 1 600 Kč

17. 10. 2019

9:00–10:00

24. 10. 2019 

do 16 hod.

Veškeré podrobnosti naleznete na www.praha3.cz/urad/volne-nebytove-prostory.
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 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Volná místa v kurzech, využijte možnosti při-

hlásit děti do kurzů: Muzicírování pro rodiče 

s dětmi 2–3 roky a 1–2 roky – po 10.00–

10.45, 11.00–11.45, Muzicírování od 5 let 

– út 17.15–18.00, Keramika od  8 let – čt 

14.25–15.55, Outdoorová sportovní pří-

pravka od 5 a  od 8 let – st 14.30–15.30, 

15.45–17.00, Latinskoamerické tance pro 

dívky od 8 let – čt 14.25–15.25, Kreativ – 

ateliér užitého umění pro dívky – st 14.30–

16.00

V  po  28. 10. je Nová Trojka uzavřena. 

Po dobu podzimních prázdnin 29. a 30. 10. 

probíhá pouze příměstský tábor.

St 2. 10. 9–18 Den otevřených dveří s Pat-

ronem dětí.

Pá 4. 10. 18.00 – So 5. 10. 9.30 Pyžámko-

vý večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti 

se postaráme my

Čt 10. 10. – So 12. 10. Podzimní dobročin-

ná burza oblečení a potřeb pro děti a luxus-

ního dámského oblečení, příjem zboží: čt 

12–18, prodej: pá 9–19, so 9–12, výdej 

zboží: sobota 16.00-18.00. Pro přidělení 

kódu prodejce pište na burza@novatrojka.

cz, nebo volejte Ivana tel.: 775 644 978 (po- 

čt 14.00- 18.00).

So 12. 10. 13–17 Žižkovská drakiáda

Ne 13. 10. 8.45–12 nebo 9–11.15 Sportov-

ní dopoledne pro ženy – běžecká nebo 

 NEběžecká skupina

Pá 18. 10. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek 

pro pěstounské rodiny

Pá 18. 10. 16–18 Zodpovědnost a důvěra. 

Přebírání zodpovědnosti dětmi, kdy, jak 

a jak moc

Út 29. 10. – St 30. 10. 7.30–17 Podzimní 

příměstský tábor aneb Barvy podzimní Pra-

hy

Individuální poradenství a  mediace, pod-

půrné skupiny

Místo si rezervujte u  Jolany tel.: 

603 416 724. Cena 50 Kč (pokud není uve-

deno jinak).

Út 1. 10. 15–16 Dvojčata v rodině s Marké-

tou Vokrouhlíkovou

Ne 13. 10. 11.15–12.15  Výživová poradna 

pro děti i  rodiče s Mgr. Terezou Hofmano-

vou

Po 14. 10. 9–10.30 Poradna v oblasti osob-

nostního rozvoje s Mgr. Janou Ježkovou

Út 15. 10. 15–16 Nemocné dítě v  rodině 

s MUDr. Vítem Vokrouhlíkem, zdarma

Pá 18. 10. 9.30–11.30 Psychomotorický 

vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Čt 24. 10. 10.30–12 Sebepéče pro ženy 

s Mgr. Michaelou Kocveldou

Pá 25. 10. 10–12 Laktační poradna s Mari-

kou Pithartovou, DiS.

Internetové poradny

Rodinné a  občanské právo, Daně a  jak 

na ně, Sociálně právní ochrana dětí, Výchova 

dětí, Jak na poruchy učení a chování. Odpo-

vídají odborní lektoři Nové Trojky. Možnosti 

individuálních osobních konzultací dle doho-

dy. Dotazy do internetových poraden s před-

mětem  „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.

Pá 11. 10. 20.00 Poburzovní setkání 

ve Venda baru

St 23.10. 19.00 Společné šití

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma měsíce: Mužskoženský svět

3.10. Muž/žena/něco mezi? (diskuze o  trans-

gender lidech)

7. 10. Jak být dáma a jak být gentleman?

8. 10. Vršovice Zatápí (akce na  Čechově ná-

městí)

10. 10. Rozdíly mezi ženami a muži

15. 10. Nesmyslnost genderových stereotypů

17. 10. Kosmetika u žen a u mužů

22. 10. Turnaj ve fotbálku

24. 10. Dívčí klub (Co řeší holky?)

31. 10. Dívčí klub (Co řeší holky?)

Ulita
Dům dětí a mládeže Praha 3

 Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

info@ulita.cz, www.ulita.cz

Každé pondělí 16–19 a  vybraná sobota 

v měsíci – rodinná úniková hra Zachraň se 

kdo můžeš

Zahradní třída Centra předškolních dětí – Liš-

tičky – děti dochází do našeho CPD dopo-

ledne 8–12 a  veškerý program probíhá 

ve venkovních prostorech

1. 10. 17–19.30 Macramé peříčka

5. 10. 15–18 Rodinný běh Krejcárkem – rally

13. a 20. 10. 15–17 Keramická dílna – holky 

zvonky

15. 10. 17–20.30 Vitráže technikou Tiffani

18. 10. 17–20 Výtvarný ateliér: akvarel – kvě-

tiny a kytice

22. 10. 17–19.30 Drátované lucerny

31. 10. 17–20 Horor v Ulitě: Frankenstein

26.–30. 10. Podzimní tábor – Pevnost Boy-

ard, Táborová základna Žloukovice u Berou-

na

29.–30. 10. 8–17 Podzim plný tance a tvoře-

ní – příměstský tábor

29.–30. 10. 8–17 Sportovní podzim – pří-

městský tábor

Více informací naleznete na www.ulita.cz. 

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

V  Klubu pokračuje zápis na  volná místa 

v kurzech. Nově otevíráme např.:

Angličtina pro začátečníky, po  16:40–

17:50, 7. 10.–3. 2. 2020, 14 lekcí, 910 Kč

Cvičení na podporu vitality, čt 15:10–16:10, 

10. 10.–6. 2. 2020, 16 lekcí, 1 040 Kč

Internet, po 13:00–14:30, 7. 10.–11. 11., 5 

lekcí, 450 Kč

Počítačový kurz pro pokročilé, po  15:00–

16:30, 7. 10.–11. 11., 5 lekcí, 450 Kč

Chytrý telefon I., čt 15:00–16:20, 31. 10.–

28. 11. 2019, 5 lekcí, 450 Kč

Chytrý telefon II., čt 16:40–18:00, 31. 10.–

28. 11. 2019, 5 lekcí, 450 Kč

V  říjnu vás zveme na  poznávací výlety, 

v ceně jsou vstupy, doprava i oběd: 3. 10. 

Zámek Duchcov, město Teplice, 530 Kč, 

15. 10. Zámek Nebílovy a  zámek Blovice, 

550 Kč

V Klubu poskytujeme zdarma sociálně akti-

vizační službu – sociální pracovník se bude 

věnovat vašim potřebám nebo starostem, 

stačí zavolat nebo přijít.

Zdarma zveme na tyto akce:

1. 10. 13–15 Mezinárodní den seniorů 

v  Klubu Remedium, křest kalendáře Diva-

delního spolku Proměna (13:30), výstava 

obrazů Arte dílny, pohoštění

2. a 23. 10. 13–14:30  Filozofi cko-duchovní 

rozpravy s evangelickým farářem

8. 10. 14:30 Podpůrně-terapeutická skupi-

na, témata: vztahy v rodině, osamění, ztráta 

blízké osoby, sebedůvěra

10. 10. 10:30–12 Skupina KONTAKT

15. 10. 14:30 Recitál Jaroslavy Kopecké 

(zpěv a akordeon)

Každou st 12–14:30  Společenské hry. 

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 a od 1. 10. út 

15.30–17.30 osobní konzultace (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 obcanskaporadna@reme-

dium.cz. Čekárnu otevíráme v  8.15 hod. 

Neváhejte se na občanskou poradnu obrátit 

prostřednictvím internetového formulá-

ře:  Dotaz na  občanskou poradnu (http://

www.remedium.cz/dotaz.php). Na  dotazy 

odpovídáme do 14 dnů.

Na našich stránkách www.dluhovylabyrint.cz  

můžete zjišťovat informace z oblasti dluho-

vé problematiky. Bližší informace najdete 

na www.remedium.cz.

 Komunitní centrum Žižkov
 Koněvova 65a, Praha 3

Pondělí: 

9–11 Terapeutické služby

14–15 Cvičení nejen pro seniory

15.30–17.30 Otevřená hodina šití na  stroji 

bez lektora

17.30–19.30 Workshopy šití a pletení vede-

né seniory

Úterý:

9–11 Sociální poradenství pro cizince

9–11 Psychoterapeutické služby pro rodiny 

s dětmi

9–12 Předškolní dětský klub pro děti od 2,5 

let do 6 let

10–13 Otevřený klub pro seniory

11–13 Dámský klub – povídání si o tradicích 

a kulturách světa, procvičování češtiny

18–19.30 Španělský klub – setkání mezi Če-

chy a španělsky mluvícími, konverzace o ži-

votě v ČR a v zahraničí, procvičování obou 

jazyků

Středa:

9–10 Kondiční cvičení pro seniory

9–11 Terapeutické služby

10–12 Kreativní workshopy

12–14 Otevřený klub pro seniory

16.30–19 Workshop pro rodiny s  dětmi – 

Zdobení skleniček na svíčku – 23. 10.

Čtvrtek:

9–12–16 Předškolní dětský klub pro děti 

od 2,5 let do 6 let

13.30–14.30 Kurz ovládání tabletu a chytré-

ho telefonu pro seniory od 10. 10. do 12. 12. 

18–19.30 Anglický klub – Konverzace v ang-

ličtině o životě v ČR a v zahraničí

Všechny aktivity jsou bezplatné. 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. 

Předškolní dětský klub probíhá kontinuálně. 

Více informací a přihlašování: Ivana Krůželo-

vá 603 700 037.

 

  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 začínáme 4. 10. v 9.00, na cvi-

čení se prosím objednejte

Pro pečující osoby:

–  Bezplatné ambulantní poradenství a  tera-

peutické konzultace – poradenství posky-

tují odborní psychoterapeuti se zaměřením 

na péči o pečující, kteří se dlouhodobě sta-

rají o své blízké. Na  individuální terapie je 

nutno se předem objednat na uvedených 

kontaktech.

–  Skupinová setkávání tzv. Dny pro sebe – 

určeny pro všechny, kdo pečují a jsou za-

měřeny na  odpočinek, nácvik relaxace, 

sdílení problémů ve skupině a mnoho dal-

ších témat. Nejbližší setkávání se uskuteční 

24.10. v IC Zahrada, přihlaste se u nás.

2. 10. si připomínáme Den pečujících, u pří-

ležitosti tohoto dne proběhne benefi ční kon-

cert U  Kapucínů na  podporu Pečujících 

osob. Jste srdečně zváni.

Pro děti: 

–  Miniškolka Alfík – dětská skupina pro děti 

od  2 let, máme poslední volná místečka 

na školní rok 2019/2020.

 

RC Paleček
 Písecká 17, Praha 3

 tel.: 775 103 100

 www.rcpalecek.cz

Rodinné a komunitní centrum Paleček:

registruje do  nového kurzového období 

září–prosinec 2019

•  nabízí výběr kurzů pro rodiče s  dětmi 

od narození do 7 let věku, volné kurzy je 

možné vyzkoušet za cenu jednorázového 

vstupu

•  provozuje HERNU pro děti a  KAVÁRNU 

pro dospělé, otevírací doba po–čt 9–18, 

pá 13–18

•  nabízí prostory k pronájmu – pro dětskou 

oslavu narozenin, vzdělávací semináře 

apod.

Co vás v Palečku čeká v měsíci říjnu?

2. 10. Podpůrná skupina v počátcích mateř-

ství, 15–17

2. 10. Podpůrná skupina pro rodiče dospí-

vajících, 18–21

4. 10. Blízký vztah s dítětem – AHA rodičov-

ství, 18–21

5. 10. Zážitkový kurz první pomoci u  dětí, 

9–18

9. 10. Podpůrná skupina pro ženy s batola-

ty, 10–12

9. 10. Podpůrná skupina Porod jinak, 13–15

9. 10. Nachlazení – nutné zlo? 16–18

16. 10. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

16. 10. Zkrocená poporodní deprese, 17–19

19. 10. Příměstská sobota pro děti v pěs-

tounské péči a děti v evidenci OSPOD 

23. 10. Večer nejen afrických zpěvů, 19–21

28. 10. Máme zavřeno

Paleček dále zdarma nebo za  dotovanou 

cenu nabízí:

•  Psychoterapeutickou poradnu pro dospě-

lé a děti

• Sociálně právní poradnu

• Logopedickou poradnu

Poradnu empatického rodičovství

Poradnu pro slaďování profesního a  rodin-

ného života

•  Svépomocné podpůrné skupiny: Porod ji-

nak; Počátky mateřství; Rodiče s batolaty; 

Rodiče s  dospívajícími, Zkrocená popo-

rodní deprese

Registrace do  seminářů a  besed na 

kurzyprodeti@rcpalecek.cz. Podrobnější in-

formace získáte na hlavní straně  

www.rcpalecek.cz v  přehledu akcí, popř. 

prosím, využijte kontaktů výše..

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Pravidelné aktivity v klubu 14:00–16:00

Pondělí – Taneční přípravka Romani – ote-

vřené skupina 

Úterý – výtvarná dílna – aneb tvoříme s pod-

zimní tématikou 

Středa – sebeobrana a práce s agresí

Čtvrtek – Taneční soubor Gitanne  – po-

louzavřená skupina

TOYEN 

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

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

  ÚVOD DO JÓGY   / PRVNÍ LEKCE  PONDĚLÍ 7. 10. / 18.00 & DÁLE PRAVIDELNĚ 1X ZA 14 DNÍ 
     prosíme o rezervaci místa: suteren@r-mosty.czy

 KAŽDÉ  ÚTERÝ / 17.00 - 18.30 / HLASY PRAHA / SVÉPOMOCNÁ SKUPINA SLYŠENÍ HLASŮ  

 KAŽDÉ PONDĚLÍ & ÚTERÝ 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  / 17. 10.  /  téma: EMOČNÍ INTELIGENCE - sdílení & přátelské prostředí 
 KAŽDOU POSLEDNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI / 27. 10. / 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

 2. 10. / STŘEDA / 19.00 / VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ BARBORY DOLEŽELOVÉ 
     & 16. 10. / 19.00 / beseda s autorkou na téma multikulturalismu / www.husitska.eu/vystavy/ y y

 22. 10. / ÚTERÝ / 19.30  /  ANNA ŠABATOVÁ hostem Jana Bárty 
     veřejná ochránkyně práv bude dalším hostem Jana Bárty v cyklu Setkávání s osobnostmi veřejného života 

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

ŘÍJEN 2019  
NA VŠECHNY AKTIVITY  

VSTUP ZDARMA
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Rocketboys /US

12. so 19:30 The Necks /AU

13. ne 18:00 Studio Light  Krabat

14. po 9:00 a 10:30 Studio Light  

Krabat

14. po 20:00 Spitfi re Company  

Miss Amerika

15. út 19:00 Jethro Tull’s Martin Barre 

& Band /GB

16. st 19:00 5P Luboše Pospíšila 

a hosté

18. pá 19:30 Berenika Kohoutová 

s kapelou

19. so 19:00 Die Happy

20. ne 20:00 8 lidí  Press Paradox

21. po 20:00 Tantehorse  

Emergency Dance II.

22. út 19:30 Tomáš Liška  Invisible 

World /CZ, SRB,TUR

24. čt 20:00 Ondřej Holba  And 

Who Is Useless Now?

25. pá 19:30 Idea - Tempo + Mc Gey 

- Rap Life  Epizoda 2

26. so 19:30 Halloween Tribal Circus

27. ne 20:00 Ondřej Holba  And 

Who Is Useless Now?

28. po 19:00 Archive /UK

29. út 19:30 Beata Hlavenková - 

Křest alba Sně

30. st 20:00 Spitfi re Company  

Vypravěč

DIVADLO PRO TANEC

1. út 20:00 Švihla

2. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

3. čt 9:00 a 11:00 Momo

8. út 20:00 The Third Dance

9. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

11. pá 20:00 Twenty Looks or Paris 

is Burning at The Judson Church 

(M2M)

13. ne 16:00 Karneval zvířat

14. po 9:00 a 11:00  Karneval zvířat

15. út 20:00 Guide

16. st 10:00 Guide

16. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

17. čt 20:00 Korekce

21. po 20:00 Generace X

23. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

24. čt 20:00 Opravdoví

25. pá 20:00 Flow

30. st 18:30 Contemporary dance - 

lekce pro veřejnost

31. čt 18:00 Karneval zvířat

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465
 www.uvoka.cz

3. 10. Letouni soumraku, blues

10. 10. Sudy potu + Píča, punkrock

17. 10. Zlopata + Choré vzťahy, 

rock-Lo-Fi

24. 10. Iritující pýchora, ska - alter-

native

 

programy

Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

Milešovská 846/1, Praha 3
zelená linka 800 163 163
tel.: +420 222 116 800

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

1. 10. 17:00 Křeslo pro hosta: Ladi-

slav Frej

2. 10. 17:00 Divadlo Toy Machine: 

Cirkusárium

3. 10. 16:00–19:00 Klub deskových 

her – pro děti s doprovodem a do-

spělé

5. 10. 16:00 LokVar: Český Honza

7. 10. 16:00 Fresh senior: Sedm 

divů britských vodních cest

8. 10. 17:00 Kočovné divadlo Rózy 

Blechové: Malenka

10. 10. 15:00–18:00 Výtvarná dílna 

se Sofi í: Petr Nikl pro děti

12. 10. 16:00 Krutý Krtek: Romské 

pohádky

14. 10. 16:00 Fresh senior: Setkáni 

s Karlem Bláhou

15. 10. 17:00 Divadlo B: Malý Pán

16. 10. 17:00 Divadlo Jedeme 

k vám: Kočky našly dýni v síni

17. 10. 16:00–19:00 Klub desko-

vých her – pro děti s  doprovodem 

a dospělé

19. 10. 16:00 Divadlo Elf: Plaváček

21. 10. 16:00 Fresh senior: Tvůrčí 

dílna

22. 10. 17:00 Divadlo T601: O větr-

ném králi

23. 10. 10:30 LouDkové divadélko: 

Perníkova chaloupka

24. 10. 15:00–18:00 Výtvarná dílna 

se Sofi í: Harry Potter 

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

1. út 19:00 Afrika | Divadlo Járy 

Cimrmana

2. st 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

3. čt 19:00 Vražda v salónním 

coupé | Divadlo Járy Cimrmana

4. pá 19:00 Mexický večer s před-

stavením Frida K. | 3D company

6. ne 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

7. po 19:00 Pub in the Glade | 

Cimrman English Theatre

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

2. 10. 20.30 Roger Waters Us + 

Them (záznam koncertu)

3. 10. Město k (ne)bydlení

5. 10. 20.00 Popkulturní milníky 

s MovieZone.cz | Ace Ventura

8. 10. 20.00 Legendy v Aeru | Muž, 

který spadl na Zemi

9. 10. 20.30 Aero naslepo

12. 10. 18.45 MET: Live in HD | Tu-

randot (Puccini)

15. 10. 17.30 Neviditelné trauma – 

přednáška Anneke Lukas

14. 10. Diáky | Tomáš Šebek Nebe 

nad Jemenem

16.–18. 10. Fest akce

21. 10. 20.30 Legendy v Aeru | For-

rest Gump

24. 10. 19.45 NT Live | Sen čarovné 

noci

26. 10. 18.45 MET: Live in HD | Ma-

non (Massenet)

31. 10. Halloween v Aeru

Projekce pro seniory – každé út 

10.00 a čt 13.30

1. 10. Tenkrát v Hollywoodu

3. 10. Město k (ne)bydlení | Hledání 

ztraceného Žižkova

8. 10. Přes prsty

10. 10. Je mi fajn s.r.o.

15. 10. Panství Downton

17. 10. Gauguin na Tahiti – ztracený 

ráj

22. 10. Nabarvené ptáče

24. 10. Jiří Bělohlávek: „Když já tak 

rád diriguju...”.

29. 10. Deštivý den v New Yorku

31. 10. Jiří Suchý – Lehce s životem 

se prát

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

2. st 19:30 The Pyramids /US

3. čt 10:00 The Pyramids  /US

3. čt 19:30 Hm...

4. pá 19:30 Future Archive showcase 

vol. 2  Blockhead /US, Arms & 

Sleepers, Yppah

5. so 19:30 Longital /SK

6. ne 20:00 Spitfi re Company  

Antiwords

8. út 11:00 8 lidí  Press Paradox

8. út 19:30 Dan Bárta & 

Illustratosphere

9. st 19:30 Yat-Kha/Tuva

10. čt 19:00 Csík zenekar /HU

11. pá 19:30 Svavar Knútur /IS + The 

8. út 19:00 Lijavec | Divadlo Járy 

Cimrmana

9. st 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 

Járy Cimrmana

10. čt 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

11. pá 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrmana

12. so 19:00 Muži ve zbrani aneb 

Celá Zeměplocha jest jevištěm! | 

Divadlo AQUALUNG

13. ne 19:00 Nevídaní akademikové | 

Divadlo AQUALUNG

14. po 19:00 Jak jsem vyhrál válku | 

Divadlo A. Dvořáka Příbram

15. út 19:00 Starý holky | 3D com-

pany

16. st 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

17. čt 19:00 Maškaráda | Divadlo 

AQUALUNG

18. pá 19:00 Fantastická žena | 3D 

company ve spolupráci s Agenturou 

Familie

19. so 19:00 Válka s mloky | Divadlo 

AQUALUNG

20. ne 19:00 Vražda v salónním 

coupé | Divadlo Járy Cimrmana

21. po 19:00 Klešice - Domů z Velké 

války | Nejhodnější medvídci a Diva-

dlo Na tahu

22. út 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

23. st 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrmana

24. čt 19:00 Akt | Divadlo Járy Cimr-

mana

25. The Stand In | Cimrman English 

Theatre

28. po 19:00 Smích zakázán | 3D 

company

29. út 19:00 Posel z Liptákova | Diva-

dlo Járy Cimrmana

30. st 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

31. čt 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

   

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

1. 10. 19.30 Atrium Classic - ERRAI 

trio

2. 10. 10.00 „Ta naše swingovka čes-

ká“

3. 10. 19.30 Piano A3UM - Reto Rei-

chenbach (CH)

5. 10. 11.00 Festival božského vína

9. 10. 19.30 Poklady české hudby

10. 10. 18.00 Galerie Atrium - Vernisáž 

k  výstavě Jiří Matějů: The Illusion of 

Randomness/Iluze náhody

10. 10. 19.30 Atrium Contemporary - 

Pražský improvizační orchestr a  Bur-

khard Beins j. h. (bicí, perkuse)

11. 10. 18.00 Eat to the beat!

12. 10. 10.00 Atrium Classic - Blešák 

v Atriu

15. 10. 19.30 Atrium Classic - Fagotiky

17. 10. 19.30 Atrium Contemporary - 

Daniel Costello - Acoustic Set

18. 10. 18.00 Eat to the beat!

21. 10. 19.30 The Magris/Uhlir/Helesic 

Trio a.k.a. The MUH Trio - The Art of 

the Jazz Trio

22. 10. 19.30 Atrium Contemporary - 

Malá česká muzika Jiřího Pospíšila

25. 10. 18.00 Eat to the beat!

Výstavy

10. 10.–10. 11. Jiří Matějů: The Illusion 

of Randomness/Iluze náhody

I pečující už mají 
svůj Den
Dlouhodobá péče o blízké je nároč-
ná, ať už jejich „handicap“ způsobilo 
cokoli – úraz, nemoc či zdravotní 
postižení. V letošním roce si poprvé 
2. října připomínáme Den pečují-
cích. Jeho symbolem byla zvolena 
chrpa, jejíž grafi ckou podobu vytvo-
řila výtvarnice Anna Niklová. Cílem 
Dne pečujících je nejen poděkovat 
všem pečujícím za jejich mnohdy 
„neviditelnou“ práci, ale upozornit 
na problematiku neformální péče ce-
lou společnost.

Pečující naleznou podporu a po-
moc v ambulantní poradně Alfa Hu-
man Service a nyní jsou díky fi nan-

cování v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost ESF klien-
tům poskytovány bezplatně.

Alfa Human Service, Na Vrcholu 
25/2595, Praha 3, www.alfahs.cz 
konzultace@alfabet.cz 

Nové sakury na Hollarově 
náměstí
V říjnu, měsíci celosvětově věnova-
nému boji s rakovinou prsu, vysadí 
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. 
na Hollarově náměstí tři sakury. 
Tyto stromy s okouzlujícími růžový-
mi květy jsou v zemi svého původu, 
Japonsku, symbolem dokonalosti, 
krásy i její pomíjivosti. V naší ali-
anční hymně zpíváme: „Když tě žití 

příliš mele, jak moc je krásné, znovu se 

zrodit…  “.  Zasazením těchto tří „kra-
savic“ budeme, ale nejenom my, 

každé jaro, rok co rok, svědky jejich 
ale i našeho znovuzrození. Proto je 
vnímáme jako „stromy naděje, která 

nikdy nezhasne“, říká ředitelka Alian-
ce žen Eva Knappová. Městská část 
Praha 3, kde má Aliance žen sídlo 
od svého vzniku v roce 2002, bude 
prvním místem „Sakurové výsad-
by“. Příští rok se plánuje sázení 
v dalších městech České republiky. 
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¿Qué es el club de Español y Checo? Co je to 
španělský klub?
Naučit se jazyk je klíčem k porozu-
mění a  pochopení společnosti, 
ve  které žijete. Pokud nechcete 
pouze přežívat na jejím okraji, ale 
stát se její plnohodnotnou součás-
tí, musíte často vystoupit ze své 
komfortní zóny a přestat svět vní-
mat jako složený z různých národ-
nostních, etnických či nábožen-
ských skupin, ale jako skupinu 
jednotlivých osobností.

„To, že jako cizinec chodíte na kurzy češ-

tiny, mnohdy nestačí. Je potřeba dostat 

cizince z jejich komunit mezi ostatní,“ ří-
ká Montse Pont, lektorka s více než 
dvacetiletou praxí výuky jazyků. 
Montse je dobrovolnicí, která vede 
Španělský klub pořádaný Centrem 
pro integraci cizinců. Nápad vytvo-
řit místo, kde se mohou potkat špa-
nělsky mluvící cizinci s Čechy a na-
vzájem si pomoci zlepšit své 
jazykové dovednosti, se v její hlavě 
zrodil před několika měsíci, když si 
uvědomila, že ačkoliv většina stu-
dentů češtiny se snaží, velmi často 
nejsou schopni komunikovat ani 

po několika měsících výuky. Večerní 
setkání probíhá každé úterý v Ko-
munitním centru Žižkov. Jeho cílem 
je nabídnout oběma jazykovým sku-
pinám možnost překročit jazykovou 
bariéru, zdokonalit se v řeči a záro-
veň i získat nové přátele. Účastníci 
se rozdělí do česko-španělských dvo-
jic, jsou si navzájem učiteli svého 
mateřského jazyka a sdílejí rozdíl-
nosti svých kultur i zážitky z běžné-

ho života. Montse vede celou hodi-
nu podle materiálů, které sama 
připravuje a vyrábí. „Je to výzva, pro-

tože nikdy nevíte, kdo přijde a v jakém 

složení bude skupina,“ vypráví. Dodá-
vá, že Češi si mnohdy neuvědomují, 
že čeština je jedním z nejtěžších jazy-
ků na světě, česky mluvícím proto 
vzkazuje: „Nebojte se, buďte trpěliví 

a přijďte to zkusit!“ 
Martina Langrová

Novinky 
z KC Žižkov II.  

Podzimní program v  Komunit-
ním centru Žižkov II. nabízí 
skvělou alternativu ke zkracují-
cím se dnům a zhoršujícímu se 
počasí. Od  října startují velmi 
oblíbené kurzy ovládání mobilu 
či tabletu pro seniory. Tento 
kurz bude probíhat každý čtvr-
tek po dobu 10 týdnů a je potře-
ba se do  něj přihlásit u  Adély 
Šulcové na  tel. č.  222  116  409 
nebo e-mailem na  adrese: 
sulcova.adela@praha3.cz. 

Pro rodiny s dětmi jsou připra-
veny zajímavé workshopy. Zá-
jemci o Zdobení skleniček na 
svíčku, které proběhne 23. 10., 
a o workshop Šití vánočních de-
korací, který proběhne 27. 11., se 
mohou již nyní přihlásit u Mar-
tiny Vejmělkové na tel. č. 222 
116 438 nebo na e-mailem na 
vejmelkova.martina@praha3.cz. 

V Komunitním centru Žiž-
kov II. i nadále probíhají pra-
videlně aktivity, které jsou za-
měřeny na cizince, a to sociální 
poradenství pro cizince, Dám-
ský klub – povídání si o tradi-
cích a kulturách světa, procvičo-
vání angličtiny, Španělský klub 
– setkání mezi Čechy a španěl-
sky mluvícími – konverzace 
o životě v ČR a zahraničí, pro-
cvičování obou jazyků a Anglic-
ký klub – konverzace v angličti-
ně o životě v ČR a v zahraničí.

Mezi aktivity zaměřené 
na rodiny a děti patří terapeu-
tické služby, psychoterapeutic-
ké služby pro rodiny s dětmi 
a předškolní dětský klub pro 
děti ve věku 2,5 let až 6 let. Se-
nioři se mohu pravidelně účast-
nit lekcí cvičení, šití na stroji, 
workshopů šití a pletení nebo 
přijít do otevřeného klubu. 

-red-

Rodinné a komunitní centrum Paleček je 
místem odborné pomoci i odpočinku 
Kdo kdy zavítal do Písecké ulice a navštívil Rodinné a komunitní centrum Paleček, ví, že se zde 
děje mnoho zajímavého. Možná byste čekali kurzy pro rodiny s dětmi, hernu, bazárek s dětským 
oblečením a trochu toho vzdělávání v rodičovských kompetencích. V takovém případě vás 
nezklameme – tohle všechno, ale ještě mnohem víc, v Palečku najdete.  

Potřebujete vy nebo vaši blíz-
cí podporu v obtížných ži-
votních situacích? Využijte 
poradny, které jsou pro vás 

zdarma (nebo za symbolickou cenu) 
a vedou je zkušení odborníci. Naši 
terapeuti se věnují všem věkovým 
kategoriím, navíc s krátkými čekací-
mi lhůtami, což jistě oceníte zejmé-
na v případě psychoterapeutických 
služeb pro děti či dospělé. Paleček 
nabízí pomoc také v sociálně práv-
ních otázkách, v procesu slaďování 
profesního a rodinného života (ta-

to poradna získala zvláštní ocenění 
Národního kariérového poradenství 
za rok 2018) a dále můžete využít 
logopedickou poradnu či poradnu 
empatického rodičovství. 

Snažíte se v rodině dohodnout 
a už vás nenapadají další možnosti? 
V rámci zcela nové služby rodinné 
a partnerské mediace vám nabízíme 
zprostředkovatele, tedy mediátora, 
který vám umožní nalézt smírné ře-
šení dané situace. Prostřednictvím 
mediace můžete řešit nedorozumění 
v rodinném soužití, rozpady rodiny, 
úpravu styku s dětmi či výživné, me-
zigenerační soužití apod.

Pokud prožíváte náročné období 
a rádi byste vaše pocity sdíleli v bez-
pečném prostředí s lidmi, které trápí 
stejné otázky, zveme vás k účasti 
na podpůrných svépomocných sku-
pinách, které se  v Palečku schází již 
několik let a těší se velké oblibě. Jed-
ná se o podpůrné skupinky Porod ji-
nak, Počátky mateřství, Rodiče s ba-
tolaty a od října 2019 také Rodiče 
dospívajících. 

Paleček dále úzce spolupracuje 
s OSPOD (orgán sociálně-právní 
ochrany dětí) na Praze 3 a díky tomu 
nabízí služby pro pěstouny a jejich 
blízké – poskytuje vzdělávací a od-

lehčovací aktivity pro dospělé i děti, 
zejména mladší klienti rádi využívají 
letních příměstských táborů a účastní 
se také příměstských sobot.  OSPOD 
hojně využívá služeb terapeuta pro 
děti, který řeší problémy rodin v kri-
zových situacích a má v péči děti týra-
né a zanedbávané. Tyto služby nabízí-
me jako jediní na Praze 3, navíc 
zdarma. 

Práci s rodinou se sociálním zne-
výhodněním, popř. s rodinou v ohro-
žení, se citlivě a aktivně věnuje naše 
terénní sociální pracovnice, která za-
jišťuje péči jednotlivým rodinám 
a díky které je možné vytipovat indi-
viduální potřeby, na které může Pa-
leček reagovat. Jedná se například 
o nákup speciálních brýlí, zimního 
oblečení nebo školních aktovek. 

Jsme moc rádi, že díky podpoře 
od MČ Praha 3, MPSV a hl. města 
Prahy může Paleček reagovat na po-
třeby sociálně slabých, znevýhodně-
ných, ohrožených a pěstounských 
rodin. Stejně tak nás těší, že je Ro-
dinné a komunitní centrum Paleček 
příjemným místem k setkávání 
a prostorem pro odpočinek i smyslu-
plné trávení volného času s malými 
dětmi. Nabízíme řadu kurzů pro ro-
diny s dětmi, včetně kurzů s prvky 
Montessori, které lze navštěvovat už 
s úplně malými miminky. A až vám 
děti povyrostou, jistě oceníte Před-

školáka, dlouhodobě osvědčený mo-
del Montessori přípravy na školní 
docházku. V létě organizujeme Paleč-
kovu letní školku a během roku pra-
videlné sezonní akce. Pořádáme 
vzdělávací semináře a besedy, máme 
hezky vybavenou hernu a vaříme vý-
bornou kávu. Přijďte se k nám podí-
vat, rádi vás uvidíme!

Více informací, včetně kontaktů 
a možností přihlášení na Palečkovy 
aktivity, najdete na webu www.rcpa-
lecek.cz. 

Hana Stočesová
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Nové výstavy na Vítkově přibližují SNP i Podkarpatskou 
Rus jako součást našich dějin
Slovenské národní povstání před-
stavuje jeden z nejvýznamnějších 
mezníků slovenských dějin. Nově 
otevřená fotografi cká výstava 
s názvem Armáda v povstání – slo-
venské národní povstání 1944 
svým návštěvníkům tuto událost 
přibližuje detailněji. 

Výstava zachycuje problematiku 
vzniku, existence a zániku povsta-
lecké – 1. čs. armády na Slovensku. 
Je tematicky rozčleněna na několik 
celků, které dokumentují přípravy 
Slovenského národního povstání, 
vznik Vojenského ústředí i samotný 
vznik povstalecké 1. čs. armády 
na Slovensku a její organizační 
strukturu. Jednotlivé celky se věnují 
prvním bojům povstalecké armády, 
jejím zkušenostem, novému uspořá-
dání a mobilizacím. Působení jed-
notlivých taktických skupin povsta-
lecké armády jakož i armádních 
jednotek je návštěvníkům představe-
no samostatně.

Druhá výstava s názvem Podkar-
patská Rus – součást našich dějin, 
představuje Podkarpatskou Rus 
v dobových souvislostech. Před sto 
lety došlo k podepsání tzv. Malé 
saint-germainské smlouvy, která po-
tvrdila připojení Podkarpatské Rusi 
k Československu. U příležitosti to-

hoto stoletého výročí připomíná vý-
stava Národního muzea především 
společnou cestu dějinami této oblasti 
a československého státu. Podkarpat-
ská Rus je úzce spjatá také s historií 
Národního muzea. Před devadesáti 
lety (10. 9. 1929) došlo za přítomnos-
ti podkarpatského guvernéra ke slav-
nostnímu předání chrámu sv. Micha-
la obyvatelům Prahy. Ten se po svém 
přesunu z Velké Loučky u Mukačeva 
do Kinského zahrady stal součástí 
sbírek národopisného oddělení Ná-
rodního muzea.

Výstava je tvořena panely s prů-
vodními texty, grafy a desítkami za-
jímavých fotografi í. Mimo to je do-
plněna o unikátní exponáty ze 
sbírkového fondu Podkarpatské 
Rusi. Největší část exponátů tvoří 
zajímavé papírové dokumenty. Do-
bové legitimace či listiny zde dopl-
ňuje například kronika, herbář, al-
bum z prvních tamních lyžařských 
závodů či deník z vojny. Výstavy je 
možné zhlédnout do února příštího 
roku. 

Katka Maršálová

Iluze náhody Jiřího Matějů v Galerii 
Atrium na Žižkově
Galerie Atrium na Žižkově je známá tím, že představuje veřejnosti ty nejlepší soudobé výtvarníky. 
Po velmi úspěšné zářijové výstavě Petra Nikla se ve čtvrtek 10. října v 19.30 vernisáží otevře výstava 
Jiřího Matějů s názvem THE ILLUSION OF RANDOMNESS/ILUZE NÁHODY. Kurátorem výstavy, 
která potrvá až do 10. listopadu, je Petr Vaňous. 

Ani v říjnu se milovníci vý-
tvarného umění nemusí 
bát, že jim příspěvková 
organizace Za Trojku ne-

přinese další z výjimečných umělec-
kých zážitků. V Galerii Atrium se 10. 
10. v 19.30 vernisáží výstavy s ná-
zvem THE ILLUSION OF RAN-
DOMNESS/ILUZE NÁHODY 
(která potrvá do 10. 11.) představí 
návštěvníkům významný malíř Jiří 
Matějů. Je autorem, který zaujme 
svou jedinečností na první pohled. 
Jednou z jeho neopomenutelných 
deviz je to, jak dokáže neuvěřitelně 
detailně pracovat s liniemi, plochou 
a barvou. Pečlivým mísením pig-
mentových barev dosahuje až nesku-
tečných optických účinků. Matějů si 
právě kvůli dokonalému vizuálnímu 
zážitku dokonce vyvinul vlastní 
druh speciálního pojidla, kterým si 
zajišťuje časově stálou barevnost ob-
razů. Jeho díla jsou vyrovnaná co 
do tvarů, barev i struktury a součas-
ně ale ani v nejmenším neopomíjejí 
duchovní rozměr. Podle britského 
kritika umění Arthura Cliva Hewar-
da Bella je ta správná kombinace ba-

rev příznačná působením na emoce, 
a to je u Jiřího Matějů zjevné. Jeho 
díla působí téměř hypnoticky. 

Výstava v Galerii Atria představí 
soubor obrazů, kde se autor překva-
pivě inspiruje výzkumem a dílčími 
výsledky kvantové mechaniky. Ná-
vštěvníci zde najdou díla, která přes 
svou geometrizující formu Matějů 

vlastně ani nepovažuje za abstrakt-
ní; jak říká, jsou pro něj spíše mož-
ností, jak se prostřednictvím vizuali-
ty dotknout otázek, při nichž selhává 
tradiční jazyk komunikace, lidská 
řeč. Obrazy tak mají blízko spíše 
k výrazovému světu matematiky ne-
bo hudby. 

Jiří Matějů (nar. 1960) vystudoval 
pražskou Akademii výtvarných 
 umění (malířský ateliér Bedřicha 
Dlouhého). Později zde působil ja-
ko odborný asistent. Absolvoval re-
zidenční stáž ve Spolkové republice 
Německo a poté získal stipendium 
v prestižní Pollock-Krasner Foun-
dation v New Yorku. Pravidelně vy-
stavuje od počátku 90. let, jeho dílo 

bylo představeno na mnoha kolek-
tivních a samostatných výstavách 
a akcích. Mnozí si vzpomenou např. 
na jeho loňský velký samostatný 
projekt s názvem Invisible Presence 
v Královském letohrádku na Praž-
ském hradě.

Více informací naleznete na webo-
vých stránkách atriumzizkov.cz 

-red-

Slovo z církví
Nevítané sblížení
Náboženství podle některých proží-
vá renesanci, mnozí politici se k ně-
mu rádi hlásí, spojují je s jim se ho-
dící obranou hodnot, které 
mnohokrát sami neznají a nezastá-
vají, které ale nerefl ektovány, zjed-
nodušeny rezonují ve voličích. Ne-
mohu říci, že by mi taková 
„renesance“ náboženství, v našem 
případě hlavně křesťanství, byla mi-
lá. Zvlášť když jde ruku v ruce se 
zklamáním mnoha věřících, kteří 
s těmito postoji nechtějí být spojová-
ni. A kteří bezradně hledí na to, že 
někteří čelní představitelé církví, 
v mém případě té římskokatolické, 
v podstatě dělají reklamu pro ně ne-
přijatelným politickým postojům. 
Setkávám se na Vinohradech s mno-
ha zklamanými věřícími, často mla-
dými, vzdělanými, přemýšlivými. 
Vadí jim spojování náboženství s na-
cionalismem (na plakátku na jednu 
z církevních akcí objevil se dokonce 
svatý Václav zahalený do české vlaj-
ky), vadí jim, že v reakcích na aktu-
ální bioetické a politické otázky cír-
kev často nepoučeně reaguje 
na do očí bijící extrémy, ale nebere 
vážně skutečnou podstatu takových 
jevů, jako je postavení a význam ro-
diny, genderové otázky, životní pro-
středí. Ježíš Kristus nepřišel, aby po-
světil jednotky přirozeného 
uspořádání společnosti – kmen, ná-

rod, kulturu, rodinu, rasu apod. Ale 
aby nás vyvedl ze závislosti na nich, 
k pravé vnitřní svobodě před Bo-
hem. A na jejím základě můžeme 
a musíme pak i přirozené prostředí 
kultivovat a rozvíjet. Rodina, místo, 
kde žiji, tradice mají své velké místo, 
nesmějí být ale biblickými zlatými 
telaty, modlami. Křesťanství má hlá-
sat a žít víru v Boha, v milosrdnou 
a na svobodné rozhodování nároč-
nou lásku Ježíše Krista. A z této 
hloubky pak mají křesťané zastávat 
postoje, které se často nenosí. Ne 
proto, aby provokovali, ale protože 
jejich měřítkem je Ježíš Kristus. Na-
štěstí máme v papeži Františkovi pří-
klad radikálního křesťanství, radi-
kálního ne v apokalyptických vizích, 
ustrašeném národovectví, nostalgii 
„bílého muže“ po slavné minulosti, 
ale v následování Ježíše Krista. 

P. Petr Beneš

kaplan kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Jiří Matějů, Duhový triptych, 2012, pigmenty a kombinovaná technika na plátně, 3 x 99 x 161 cm

Jiří Matějů, Den a noc, 2012, pigmenty a kombinovaná technika na plátně, 2 x 141 x 191 cm
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Život a doba kolonie Krejcárek 
Území, které se v současnosti nazývá Krejcárek, patřilo k rozsáhlým pozemkům bývalé usedlosti 

Pražačka, která stávala v místech dnešní křižovatky Ohrada. 

Tato usedlost sehrála v his-
torii Žižkova velmi vý-
znamnou roli, protože 
právě s dcerou majitelů, 

Josefa a Marie Stomeových, Amálií 
Stomeovou, se v roce 1865 oženil sta-
vitel Karel Hartig, budoucí první 
starosta Žižkova.

Hartigův regulační plán 
Praha prožívala bouřlivý rozvoj, 

bořily se hradby a rodina Stomeo-
vých se rozhodla poskytnout své 
polnosti k výstavbě nových domů.

Stavitel Karel Hartig pak na po-
pud své tchyně vytvořil regulační 
plán této lokality, původních polí pa-
třících k Pražačce. Mezi dnešními 
ulicemi Prokopova, Husitská, Koně-
vova a Jeseniova tak položil základy 
vzniku nové obce, kterou vlastenec 
a propagátor husitství nazval Žižkov.

Krejcárek se narodil ve dvacátých 
letech

Pražačka, a s ní i pozemky dneš-
ního Krejcárku, zůstala dále v ma-

jetku rodiny Stomeových. V roce 
1922 tyto pozemky poskytl Václav 
Stome pro výstavbu kolonie malých 
domků. Aby ulevil převážně nema-
jetným lidem, kteří si na Krejcárku 
budovali svá obydlí, byla tato kolo-
nie označena za „nouzovou“, a pro-
to byli její obyvatelé osvobozeni 
od placení daní z nemovitostí. 
V rámci tzv. nouzových kolonií, kte-

rých v té době vzniklo v Praze mno-
ho a některé z nich stojí dodnes, se 
jednalo o tu „lepší“. Domky byly 
převážně zděné, postupně zde byl 
zaveden vodovod i elektřina, tele-
fon, a byl zde i otevřen obchod 
družstva Bratrství. O tom, že se ne-
jednalo o dočasný projekt, svědčí 
i skutečnost, že pokud by domky 
nebyly, skoro po šedesáti letech, 

zbořeny v rámci asanace Žižkova, 
stály by patrně dodnes.

Na Krejcárku postupně vyrostlo 
155 těchto převážně zděných domků 
o několika málo místnostech. Lidé 
tam, dle vyprávění pamětníků, žili 
spokojeně, i když skromně. Opečo-

vávali si přilehlé zahrádky a do cent-
ra Prahy to neměli daleko.

Konec Pražačky
Václav Stome zemřel v roce 1954, 

krátce po tom, co mu byl komunis-
tickým režimem jeho veškerý maje-

Proč se říká „Na Krejcárku“? 
Vysvětlení, proč se této lokalitě říká 

Krejcárek, je několik. Nejčastěji zmi-

ňovanou verzí je ta, že název vzni-

kl kvůli chudým lidem, kteří v kolonii  

bydleli. Střádali krejcárek ke  krej-

cárku, či snad, že nájemné za po-

zemek byl pouhý „krejcárek“.

Podle vzpomínek paní Františky 

Suché se ovšem název „Grejcá-

rek“ používal již v  19. stol. Jméno 

prý tyto původní pastviny a pole do-

staly podle toho, že se tam licitova-

lo od krejcaru, popřípadě při licitaci 

někdo přihodil i krejcar.

Krejcar  (z  něm.  Kreuzer  – mince 

s křížem), jinak také cruzaer, cruci-

geri, gruciffi eri, byla původně stříbr-

ná mince ražená od roku 1271 v ty-

rolském Meranu. V českých zemích 

byl krejcar zaveden roku 1561 

za vlády Ferdinanda I. Jako drobná 

mince platil v  habsburské monar-

chii až do zavedení korunové měny 

v roce 1892. 

Vážení čtenáři, pokud máte někdo fotografie kolonie z 50.–70. 
let, ozvěte se, prosíme, na zelenou linku informačního centra 
800 163 163. Děkujeme 
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tek zabaven a usedlost Pražačka 
byla zbořena. Vrcholem zvůle teh-
dejších mocipánů byl i fakt, že její 
demolici byl donucen uhradit si 
z vlastních prostředků. Poté byly 
jeho dědicům zabaveny i pozemky, 
na kterých stála i kolonie Krejcárek.

Konec Krejcárku a lyžařské plány
Demolice kolonie domků Krejcá-

rek proběhla v druhé polovině se-
dmdesátých let, v rámci barbarské 
bolševické asanace. Obyvatelé byli 
nuceně vystěhováni do nově posta-
vených panelových domů, někteří 
z nich to nesli velmi těžce. Z té doby 
pocházejí i různé plány na využití 
tohoto pozemku, jeden z nejbizar-
nějších je plán na vybudování lyžař-
ského střediska se sjezdovkou.

K realizaci těchto plánů naštěstí 
nedošlo, pozemky zůstaly holé, jen 
tu a tam zůstaly stát staré ovocné 
stromy, které zbyly ze zahrádek asa-
novaných domků. V některých mís-
tech jsou dodnes základy domů stále 
patrné. Krátce po revoluci 1989 do-
šlo k vysazení borovic přibližně 
uprostřed Krejcárku, většině těchto 
stromů ale chybí špičky, které byly 
v předvánočním čase uřezány.

V současné době je Krejcárek 
opět v majetku rodiny, které byl 
v rámci restitucí během devadesá-
tých let vrácen. Bude zajímavé sle-
dovat budoucí vývoj tohoto území, 
protože jeho potenciál není zánikem 
kolonie zdaleka vyčerpán. 

Jan Dvořák s využitím 

podkladů Filipa Stomeho

Svatej z Krejcárku  
Svérázné prostředí Krejcárku si vy-

bral na  konci šedesátých let pro 

svůj celovečerní debut režisér Petr 

Tuček.  Titulním hrdinou celovečer-

ního snímku se v  roce 1969 stal 

prostoduchý švec Lájošek Cína, 

kterého si řidič Martin vybere jako 

závozníka. Začne bydlet v  žižkov-

ské kolonii na Krejcárku u Martinovy 

povětrné milenky Magdy. Zachází 

s jejími dětmi jako se svými a vychá-

zí dobře i se všemi ostatními obyva-

teli barvitého společenství – ovšem 

jen do okamžiku, kdy se v něm ko-

nečně vzedme žárlivost a  způsobí 

nenapravitelnou tragédii… Tragiko-

medie využívající populárního pro-

středí pražského Žižkova nabídla 

Václavu Kotvovi jednu z  mála vý-

znamných hlavních rolí jeho bohaté 

herecké kariéry. Robustního řidiče 

Martina, který nešťastného Lájoška 

vžene do problémů, si zahrál Fran-

tišek Peterka. Role Magdy připadla 

neprávem pozapomenuté Jarosla-

vě Vysloužilové.  Ve  své době se 

jednalo o ambiciózní fi lm, který však 

nenaplnil všechna očekávání. 

Svatej z  Krejcárku,  1969, režie 

Petr Tuček, scénář Vladimír Kali-

na, Petr Tuček, kamera Andrej Bar-

la, hudba Svatopluk Havelka. 

Karel Hartig  
(4. května 1833 Sedlčany, 12. srp-

na 1905 Nové Město) 

Stavitel, vlastenec a  propagá-

tor  husitství,  mladočech a  staros-

ta Královských Vinohrad před jejich 

rozdělením a první starosta Žižkova.

Narodil se v  rodině sedlčanské-

ho mlynáře Josefa a Johanny Harti-

gových. V Příbrami se vyučil zední-

kem. V roce 1854 složil v Benešově 

u  Prahy  u  okresního stavebního 

úřadu stavitelské zkoušky. Pracoval 

na různých stavbách ve Vídni, Lin-

ci, v  Uhrách a  v  Praze  na  stav-

bě Josefských kasáren.

V roce 1861 se přihlásil k poby-

tu v Praze v Bredovské ulici (dnes 

Politických vězňů) čp. 910. V  roce 

1865 se stal pražským měšťanem. 

30. října 1865 se po  čtyřleté 

známosti oženil s  Amálií Stomeo-

vou (1843–1893), jejíž rodiče vlast-

nili mimo jiné usedlost Pražačka 

a  rozsáhlé pozemky.  Přilehlá pole 

byla tehdy rozparcelována a  roz-

prodána a  hlavním nabyvatelem 

byl Hartig. Na popud své nastáva-

jící tchyně Marie Stomeové vypra-

coval ještě před svatbou regulační 

plán části polí, která patřila k used-

losti Pražačka, a  tak je rok 1865 

považován za  rok založení Žižko-

va. Na Vídeňské cestě (dnešní uli-

ce Husitská a Koněvova) pak v mís-

tech bývalých usedlostí a  polností 

začaly vznikat domy podle Hartigo-

vých projektů. Tím položil základy 

Žižkovu jako novému pražskému 

předměstí.

Na Vinohradech v letech 1891 až 

1901 bydlel v domě svého švagra 

Václava Stomeho, čp. 674 v Hálko-

vě (nyní Londýnské) ulici a pokračo-

val ve stavitelské činnosti. Po smrti 

své ženy Amálie v roce 1893 se roz-

hodl věnovat více vnučkám po ze-

mřelé dceři. V roce 1897 zanechal 

stavitelství. Byl činný ve Spolku ma-

jitelů domů na Král. Vinohradech.

Podle Hartigova návrhu obdr-

žela v květnu 1869 nová čtvrť Krá-

lovských Vinohrad, rozkládající se 

podél Vídeňské cesty k  Bezovce, 

název Žižkov, podle vedlejšího vr-

chu (užíval se i název Vítkov, lidově 

Žižkaperk). V roce 1872 Hartig jako 

člen obecního zastupitelstva požá-

dal o pojmenování 10 ulic a náměs-

tí podle husitských tradic a žádost 

byla jednomyslně schválena. Anga-

žoval se také ve výstavbě pomníku 

Jana Žižky, který původně měl stát 

na Prokopově náměstí. V roce 1882 

spolu se svým švagrem Václavem 

Stomem založil Spolek pro zbudo-

vání pomníku Jana Žižky z Trocno-

va na vrchu Vítkov. Hartig je uváděn 

jako autor myšlenky pomníku i jako 

starosta spolku pro jeho zbudování.

Na  Hartigův popud byly ulice 

na  Žižkově označovány cedulka-

mi v  národních barvách (červeno-

-bílé) a  v  češtině,  na  své náklady 

je nechali vyhotovit a  umístit Ka-

rel Hartig, Václav Stome a  Václav 

Uher. Tuto praxi pak převzala v roce 

1893 i celá Praha.

Zemřel 12. srpna 1905 na  No-

vém Městě v  domě čp. 1968, 

na  rohu Dittrichovy a Resslovy uli-

ce. Je pochován v rodinné hrobce 

na Olšanech. 

Zdroj Wikipedie 

Nouzové kolonie 
Ve  20. letech 20. století  zača-

ly v  prstenci kolem  Velké Pra-

hy  soubory provizorních staveb 

obývaných nejchudšími sociál-

ními vrstvami obyvatel, kteří ne-

měly dostatek financí na bydle-

ní v  činžovním nebo rodinném 

domě. Tyto soubory provizor-

ních domů se nazývaly nouzové 

kolonie,  vznikaly často na  po-

zemcích, které byly  nerentabil-

ní, například obrácené k  seve-

ru, v příliš příkrém svahu apod. 

Většina těchto kolonií zanikla 

po druhé světové válce. Asi nej-

známější a  jedna z nejrozsáhlej-

ších, která se dochovala dodnes, 

je bohdalecká  kolonie  Na  Slati-

nách. 

Rok 1987
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