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Cesta na Národní vedla 
přes Škroupák
Sedmnáctý listopad je už tři desítky let symbolem, který 

připomíná mnoha lidem významnou společenskou 

a politickou změnu. Připomínáme si 30 let od pádu 

komunistické totality.

První, ale na delší dobu i poslední, povolená de-
monstrace v normalizačním Československu se 
odehrála 10. prosince 1988 na Škroupově náměs-
tí na Žižkově. Původně se měla manifestace 

ke 40. výročí Všeobecné deklarace lidských práv konat 
na Václavském náměstí, ale Obvodní národní výbor Pra-
hy 1 to zamítl. Na Praze 3 to kupodivu šlo. Úředníci při 
rozhodování pravděpodobně vzali v úvahu i plánovanou 
státní návštěvu francouzského prezidenta Françoise Mit-
terranda v Praze, kterému tak komunistický režim chtěl 
dokázat určitou míru tolerance vůči opozičním hnutím. 

Rozklad komunismu započal
Žádost o povolení konání manifestace podalo pět ob-

čanských sdružení: Charta 77, Výbor na obranu nespra-

vedlivě stíhaných, České děti, Hnutí za občanskou svo-
bodu a Nezávislé mírové sdružení. Shromáždění se 
zúčastnilo několik tisíc lidí. Po zahájení vystoupili s pro-
jevy Václav Havel, který vyslovil požadavek na propuš-
tění politických vězňů, Ladislav Lis, Václav Malý a ostat-
ní disidenti. Slovo si vzal také český fi lozof, sociolog 
a politik Rudolf Battěk, který veřejně vyzval vládu Ko-
munistické strany Československa k ukončení jejího pů-
sobení. Poté účastníci manifestace schválili deklaraci, 
která vyzývala k dodržování lidských práv, uznání čin-
nosti nezávislých skupin a propuštění politických věz-
ňů. Na manifestaci zazněla státní hymna, kterou zazpí-
vala Marta Kubišová.

str. 11

„Přestěhováním na 
Žižkov se chceme 
více přiblížit naší 

komunitě,“
říká Erik Čipera

Křest knihy Praha 3 
v proměnách času
Bratři Čvančarové pokřtili největší kni-
hu o  Žižkově za  účasti polistopado-
vých starostů.

Více na str. 7

Život v čase 
klimatické změny
Téma změny klimatu hýbe všemi vrst-
vami společnosti, doslova od vlády až 
po poslední vesnickou hospodu. Otáz-
kou zůstává, co se s tím dá dělat.

  Více na str. 14

Proč říkáme 
Parukářka a Křížek
Hledáme-li na  Trojce prostředí blízké 
přírodě, vhodné k  odpočinku, spor-
tu, či pouhé každodenní procház-
ce s dětmi nebo domácími mazlíčky, 
zamíříme na Parukářku. Nebo na Kří-
žek? Jak kdo je zvyklý. Ale co je 
správně?  Kde vlastně končí Parukář-
ka a začíná Křížek?

Více na str. 22  

   Pokračování na str. 2 

NOVÁ BYTOVÁ 

POLITIKA

str. 4–5Svatomartinské 
slavnosti

str. 24

sloupek
Vážení čtenáři,

přichází mlhavý podzim a plískani-

ce, kdy je nejlepší zůstat někde v teple 

a  neriskovat tak nachlazení, a  proto 

budete mít, věřím, více času usednout 

k Radničním novinám.

Z aktuálního vydání bych vaší po-

zornosti doporučil především článek 

o  nových pravidlech bytové politiky 

na str. 4 a 5, kde se dozvíte, jak se 

bude nyní rozhodovat o  přidělování 

obecních bytů. Proces by to měl být 

transparentnější a  spravedlivější, než 

doposud, více zaměřený na  rodiny 

s dětmi a žadatele s nízkými příjmy. 

O autogramiádě a slavnostním křtu 

nové knihy o Praze 3 píšeme na str. 7. 

Byl to velmi slavnostní večer za účasti 

všech polistopadových starostů Pra-

hy  3. Připomínám, že kniha je stále 

k  dispozici v  informačním centru 

na nám. Jiřího z Poděbrad za zvýhod-

něnou cenu 500 Kč. 

Jak se Praha 3 připravuje na život 

v čase klimatické změny, se dočtete 

na str. 14. V dohledné době se dočká-

me postupného rozšiřování městské 

zeleně, mělo by přibývat vodních prvků 

ve  veřejném prostoru. Bude se lépe 

hospodařit s energiemi a vodou, v plá-

nu je nákup čistě zelené energie a vý-

stavba retenčních nádrží na dešťovou 

i podzemní vodu.

A nyní mi dovolte, abych byl trochu 

osobní.

Přišel čas, abychom se rozloučili. 

Jako externí redakce jsme připravovali 

Radniční noviny bezmála čtyři roky. 

Od února 2016 doposud to je celkem 42 

vydání Radničních novin, přičemž redak-

ce v současném složení Katka Maršálo-

vá a  Jan Dvořák pod mým vedením 

zpracovala celkem 27 vydání. Bylo to 

někdy hodně náročné, ale bavilo nás to. 

Jestli jsme svou práci dělali dobře, nebo 

ne, necháváme na posouzení vám, čte-

nářům. Končíme, přestože jsme podle 

smlouvy měli pracovat až do  konce 

příštího roku. Odcházíme z vlastního roz-

hodnutí. Současné vedení radnice chce 

jiné Radniční noviny, jak co do podoby, 

tak obsahu. Přiznávám, že připravovaná 

nová koncepce Radničních novin nám 

nesedla, a tak jsme se rozhodli skončit. 

Všem věrným čtenářům děkujeme 

za přízeň a přejeme vše dobré.

Za celou redakci 

Radko Šťastný
šéfredaktor

11. listopadu si již tradičně připomeneme Den válečných veteránů. Jejich příběhy často neznají ani jejich nejbližší... V Den válečných veteránů chceme poděkovat všem, kteří bojovali za naši 

svobodu, vyjádřit jim úctu. Vloni jsme si připomněli 100. výročí konce 1. světové války na Olšanských hřbitovech. Podpořte veřejnou sbírku na ulicích, v knihovnách, v trafi kách a on-line na 

internetových stránkách www.denveteranu.cz   Foto Radko Šťastný

9. listopadu 2019 
od 10 do 19 hod.



�

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LISTOPAD 2019

zpravodajství

Oddací dny ve svatební síni radnice
Rada MČ schválila změnu oddacích 

dnů a hodin pro konání sňatečných ob-

řadů matričním úřadem ÚMČ Praha 3 

ve  svatební síni žižkovské radnice. 

Od  ledna 2020 se zde ruší čtvrteční 

obřady, oddávat se bude každý pátek 

a každou první a třetí sobotu, s výjim-

kou dnů, které jsou státním svátkem. 

Po oba dny se bude oddávat po 30 mi-

nutách od 10 do 13 hodin.

Ukončení projektu Dům sociálních 
služeb Praha 3
Na jednání RMČ byl schváleno ukončení 

projektu Dům sociálních služeb Praha 3, 

jehož realizace byla schválena RMČ dne 

20. 7. 2016. Důvodem je přehodnocení 

aktuálního stavu kapacit pro seniory 

v  rámci stávajícího zařízení Ošetřovatel-

ského domova Praha 3 v ulici Habrová 

a Pod Lipami, a také aktuální fi nanční si-

tuace městské části. Zároveň byl odsou-

hlasen návrh záměru revize stavebně 

technických podmínek provozu ošetřo-

vatelského domova v  ulici Pod Lipami, 

která by měla vést k  navýšení kapacity 

zařízení a zvýšení kvality služeb.

Rada MČ Praha 3
23. 10. 2019

Nová pravidla podporovaného 
bydlení
Na zasedání RMČ byla schválena nová 

Pravidla podporovaného bydlení MČ 

Praha 3, která upravují postup a podmín-

ky nakládání s částí bytového fondu ur-

čenou pro podporované bydlení. Pravi-

dla vzešla z jednání pracovní skupiny, 

která byla pro tento účel na jaře zřízena. 

Systém je primárně založen na bodovém 

hodnocení uchazečů zohledňujícím jejich 

životní situaci a závažnost bytové nouze. 

Principem je jednotná žádost na jednot-

ném formuláři, která bude ohodnocena 

jednotným bodovým systémem.

Přerušení provozu MŠ o Vánocích
Rada MČ schválila přerušení provozu 

mateřských škol o vánočních svátcích. 

Na základě zjišťování ve všech mateř-

ských školách zřízených MČ Praha 3 

vyplynulo, že zájem rodičů o docházku 

dětí v době vánočních prázdnin je mini-

mální. Fungování MŠ tak bude přeru-

šeno v  době od  23. prosince 2019 

do 3. ledna 2020. Provoz bude znovu 

obnoven v pondělí 6. 1. 2020. 

Záměr vytvoření lokální sítě 
sociálních a návazných služeb
Na jednání RMČ byl schválen záměr pro 

vytvoření lokální sítě sociálních a návaz-

ných služeb městské části Praha 3 

a nového dotačního programu zaměře-

ného na  podporu organizací zařaze-

ných do této sítě. Cílem je zajistit kapa-

citně dostatečnou nabídku lokálně 

významných služeb v  sociální oblasti 

pro občany městské části Praha 3 a zá-

roveň zajistit pro tyto služby pravidelný, 

transparentní a  předvídatelný systém 

zajištění jejich fi nancování. Nový dotační 

program by měl být realizován vyčleně-

ním ze stávajícího dotačního programu 

pro oblast sociální a zdravotní.   

Rada MČ Praha 3
9. 10. 2019

Pokračoval v lednu 1989
Po shromáždění na Škroupově 

náměstí v Praze už úřady žádnou 
podobnou akci nepovolily. Na ma-
nifestaci navázal v lednu 1989 tzv. 
Palachův týden, během kterého byly 
veškeré manifestace brutálním způ-
sobem potlačovány. Destrukce soci-
alistického tábora se již nedala za-
stavit. Tehdejší Sovětský svaz v čele 
s Michailem Gorbačovem nechal 
událostem volný průběh, nenávidě-
ný komunistický režim se hroutil 
i v okolních státech východní Evro-
py, padla Berlínská zeď.

A potom nadešel 17. listopad
Série protestních shromáždění 

vyústila v listopadu 1989 v tzv. same-
tovou revoluci, kdy totalitní režim 
v Československu defi nitivně padl, 
prezidentem naší republiky se stal 
Václav Havel a následovaly svobod-
né volby, později vstup do Severo-
atlantické aliance. Zpět do Evropy 
jsme se symbolicky vrátili vstupem 
do Evropské unie.

Jak můžete letos 30. výročí „Same-
tu“ oslavit?

Letos si připomínáme 30 let 
od listopadových událostí roku 
1989. Praha oslaví 17. listopad Festi-
valem svobody. Hlavním dějištěm 
pražských oslav se 17. listopadu sta-
nou Albertov, Národní třída a Vác-
lavské náměstí. Koncerty, projekce, 
výstavy či debaty tu připravují stu-
dentské spolky a občanské iniciati-
vy, to vše spojené do platformy Festi-
val svobody. Z Albertova na Národní 
půjde průvod, který bude kopírovat 
trasu z listopadu 1989, dobovou at-
mosféru tentokrát navodí herci a au-
diovizuální kulisy. 

Bohatý kulturní a vzdělávací pro-
gram je organizátory koncipován 
tak, aby zaujal celou rodinu. „Snaží-

me se na všech akcích vytvořit program 

tak, aby byl atraktivní i pro mladší gene-

raci, některé aktivity jsou plánovány 

přímo pro děti,“ vysvětluje za pořada-
tele Petr Meškán.

Nenechte si ujít
Páteří oslav letošního kulatého 

výročí jsou akce Korzo Národní, 
Koncert pro budoucnost, Ceny Pa-
měti národa, Svobodný listopad, 
průvod Sametové posvícení a Pa-
mátník ticha. Cílem Festivalu svobo-
dy je kulturní a důstojná oslava vý-
znamného svátku organizovaná 
občanskou společností. 

Rekonstrukce průvodu z Albertova 
na Národní

Albertov a Národní třídu letos 
propojí rekonstrukce průvodu 
z roku 1989. Vyrážet bude z Alber-
tova po 15. hodině a pořadatelé oče-
kávají, že bude trvat přes dvě hodi-
ny. Průvod budou doprovázet herci 
v dobových kostýmech, projekce 
a zvukové kulisy. Zastaví se, stejně 
jako před třiceti lety, na Vyšehradě 
a vyvrcholí u Národní třídy, kde 
na něj naváže program Korza Ná-
rodní a od Jungmannova náměstí 
dále i Koncert pro budoucnost.

Svobodný listopad
Události let 1939 a 1989 i 17. listo-

pad jako Mezinárodní den student-
stva si připomenou studenti Univerzi-

ty Karlovy tradičním ve řej- 
 ným set káním na Albertově. 
Program zahájí projevy vý-
znamných akademiků, násle-
dovat budou panelové disku-
ze, přednášky a prezentace 
studentských spolků. Pro-
gram zde bude končit kolem 
třetí hodiny odpoledne, kdy 
na něj naváže průvod směřu-
jící na Vyšehrad a Národní 
třídu.

Korzo Národní
Korzo Národní otevře 

i letos návštěvníkům celou 
Národní třídu, kterou oživí 
po celé délce ulice boha-
tý kulturní a vzdělávací 
program. Diskuze, před-
nášky, prezentace nezisko-
vého sektoru i oblíbe-
ný Obývák Václava Havla 
doplní také řada koncertů 
– vystoupí např. David 
Koller, Zrní, Prago Union, 
Dagmar Pecková či Tata 
Bojs. „Snažíme se programem 

vytvořit co nejživější a doslova 

nejsvobodnější atmosféru, kte-

rou si návštěvník z Národní 

ponese i dál,“ vysvětluje pro-
gramový záměr dramaturg 
Oskar Rejchrt. K vidění 
bude například výstava při-
pravená ve spolupráci s or-
ganizací Post Bellum. Ve-
čer pak ve společné režii 
pořadatelů s touto organi-
zací proběhne také velko-
formátová světelná instala-
ce a projekce příběhů 
sametové revoluce s ná-
zvem Paměť národa: 1989.

Koncert pro budoucnost
Koncert na Václavském náměstí 

zůstane věrný svému formátu, tedy 
pásmu promluv významných osob-
ností a krátkých koncertních bloků 
kapel zvučných jmen (např. Aneta 
Langerová, Lenka Dusilová, � om 
Artway, Buty, Vypsaná fi xa, MIG 21 
nebo Tata Bojs). Mezi osobnostmi, 
které přijdou na pódium promluvit 
k tisícům posluchačů, budou letos 
například Michael Žantovský, To-
máš Halík, Šimon Pánek, Martin 
Mejstřík nebo Hynek Čermák. Or-
ganizátoři slibují i účast zahranič-
ních hostů. 

Sametové posvícení
Satirický karnevalový průvod Sa-

metové posvícení připomene 17. lis-
topad také jako Mezinárodní den 
studentstva, které se právě v posled-
ních letech nebojí ozvat. Studenti 
palčivá témata přetvářejí do vizuál-
ně zajímavých, hravých a provoka-
tivních forem. 

Ceny Paměti národa a  další akce 
organizace Post Bellum

Organizace Post Bellum letos již 
podesáté v Národním divadle udílí 
Ceny Paměti národa osobnostem, 
které ve svých životech prokázaly, že 
čest, svoboda a lidská důstojnost 
nejsou jen prázdná slova. 

Unikátní výstava Komunikace 89
K Festivalu svobody se letos po-

prvé připojila i iniciativa Památník 
ticha, která připravila výstavu Ko-

munikace 89 aneb státní převrat bez 
internetu. Tu bude možné zhléd-
nout od 11. října do 30. listopadu  
ve výstavním prostoru na Letenské 
pláni. Výstavní a komunikační pro-
jekt, který pořádá autorský tým 
z Památníku ticha, prožitkovou for-
mou přiblíží komunikační a mediál-
ní pozadí zlomových okamžiků poli-
tického převratu z celého konce 
roku 1989. 

Přeshraniční spolupráce
Rok 1989 přinesl naprostou změ-

nu života pro desítky milionů lidí 
z Československa, Polska, Německa, 
Maďarska, ale třeba i z Rakouska 
a mnoha dalších zemí. Regionální 
propojení by mělo proběhnout for-
mou rozsvěcení významných budov 
– ve dnech výročí se ve všech hlav-
ních městech rozsvítí ikonické stav-
by (Petřínská rozhledna, Branibor-
ská brána) do národních barev 
toho státu, který si právě ten den při-
pomíná pád totalitního režimu, 
nebo spuštění hlavních událostí, jež 
k tomuto pádu vedly. Díky této spo-
lupráci se tak 17. listopadu význam-
né budovy napříč Evropou rozsvítí 
do českých a slovenských barev, 
9. listopadu (pád Berlínské zdi) zase 
do německých. 

Nechte zvony znít...
Celou Českou republiku také 

spojí jedinečné gesto: 17. listopadu 
v 17.11 hodin se rozezní všechny zvo-
ny kostelů a radnic. Připomeneme si 
tak hodnotu svobody i ty, kteří za ni 
bojovali.

Co nabízí Trojka?
Mimořádně zajímavý program 

u příležitosti 30. výročí pádu komu-
nismu připravila i MČ Praha 3 
ve spolupráci s Vysokou školou 
ekonomickou pod souhrnným ná-
zvem Ze Škroupáku na Národní 
a dále ke svobodným volbám. K vi-
dění budou jedinečné dokumenty 
sledující dějinné události spojené 
přímo s Prahou 3 a Vysokou školou 
ekonomickou.

Jmenujme například výstavu Sa-
metový Žižkov…   svobodomyslný 
a nezkrotný v Galerii pod radni-
cí, Ze Škroupáku na Národní a dále 
ke svobodným volbám v areálu 
VŠE, koncert Tóny nad městy 
v Atriu, výstavu Deset dnů ke gene-
rální stávce v domě Radost, besedu 
Václav Havel: Soudní proces ve Vo-
zovně, koncert a videoprojekci Po-
cta Sametu U vystřelenýho oka, li-
terárně hudební pásmo Karel Kryl, 
písničkář a básník v KC Vozov-
na, besedu Listopad 1989: před 
a po v posluchárně VŠE, či  před-
nášku Máme toho dost! Generální 
stávka 27. listopadu 1989 a vytváře-
ní nových odborů v domě Radost. 
Na všechny akce je vstup zdarma 
a bližší informace najdete v inzerá-
tu na str. 21 nebo na www.praha3.cz 
nebo na www.vse.cz. Rezervace míst 
pro akce 13. 11. a 18. 11. na www.
kcvozovna.cz/vstupenky. 

K výročí se uskuteční Sousedský 
festival, viz inzerát na str. 19. 

Jan Dvořák

Cesta na Národní vedla přes Škroupák

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

Dcera a vnoučata místních patriotů a výtvarníků Pavla Brázdy a Věry Novákové, kočárek s  nápisem 

Demokratické Československo, listopad 1989
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Většina zájemců o dotace nový 
elektronický systém zvládla 
Žadatelům o dotace Praha 3 v příštím roce rozdělí 11,5 milionu korun. Díky novému systému 
dotačního řízení budou mít příjemci dotací jasno už v prosinci, zda mohou s příspěvkem od 
městské části v roce 2020 počítat. 

Podávání žádostí probíhalo 
od 1. do 21. září a nově pou-
ze elektronicky prostřednic-
tvím datových schránek. 

V termínu se sešlo celkem 284 žádos-
tí od 162 žadatelů. Elektronický sys-
tém, který má za cíl snížit adminis-
trativní zátěž, žadatelé převážně 
uvítali, někteří se na novinku dívali 
s nedůvěrou, některým komplikova-
lo podání žádosti to, že neměli zříze-
nou datovou schránku. Také proto 
Výbor pro dotační politiku souhlasil 
s tím, aby z dotačního řízení nebyl 
vyřazen žadatel, který není držite-
lem datové schránky a jehož žádost 
byla odeslána prostřednictvím dato-
vé schránky statutárního zástupce. 
Některé organizace, například spol-
ky, které ze zákona nemají povin-
nost mít datovou schránku, se roz-
hodly, že si ji ani nezřídí, a tedy 
žádost podávat nebudou. Velkým 
zjednodušením pro žadatele bylo, že 
kromě sociální a sportovní oblasti 
nebylo nutné přikládat jakékoliv 
další dokumenty (např. výpis z pří-

slušného rejstříku, potvrzení z ban-
ky, prokázání statutárního zástupce 
atd.). Celkový počet přijatých žá-
dostí o dotace se oproti loňskému 
roku snížil o několik desítek a výraz-
ně se snížila i požadovaná částka. 

Celkový objem peněz poptáva-
ných na projekty formou dotací je 
36 098 590 korun (48 milionů korun 
v roce 2019). Částka, která je určena 
z rozpočtu městské části na dotace, je 
ovšem třetinová. Nejvíce peněz zamí-
ří do sociální a zdravotní oblasti, kde 
se také sešlo nejvíce žádostí. O tom, 
kdo dotaci získá, budou do 8. listopa-
du rozhodovat členové komisí a vý-
borů, kteří projekty bodově hodnotí. 
Na dotaci může dosáhnout jen žada-
tel, jehož žádost dostane minimálně 
2/3 bodů z celkového množství. Žá-
dosti v systému hodnotitelé posuzují 
nejprve individuálně, poté se sejde 
komise nebo výbor a dohodne se 
na konečném počtu bodů vč. slovní-
ho hodnocení. Komentář k žádosti je 
další letošní novinkou – všichni žada-
telé dostanou zpětnou vazbu, proč 

byl nebo nebyl jejich projekt podpo-
řen, či proč byla dotace oproti poža-
davku krácena. Podle koncepce do-
tační politiky budou mít větší šanci 
kvalitní projekty i s vyššími fi nanční-
mi nároky, je tedy možné, že bude 
uspokojen i menší počet žadatelů. 

Ještě před jednáním Výboru pro 
dotační politiku, které se koná 21. lis-
topadu, budou návrhy na přidělení 
dotací známé veřejně, 9. prosince se 
dostanou na jednání rady městské 
části a 17. prosince budou o jejich 
defi nitivním schválení rozhodovat 
zastupitelé. K větší transparentnos-
ti i lepší informovanosti obyvatel 
o poskytnutých dotacích přispěje 
také další novinka, a to že vyúčto-
vání a závěrečné zprávy o podpo-
řených projektech budou zveřejně-
ny na webových stránkách městské 
části Praha 3. Také vyúčtování dota-
cí za rok 2020 bude probíhat pou-
ze elektronicky. Povinnost prokázat 
oprávněnost výdajů se ale nebude 
vztahovat na výdaje do 5 000 Kč. 
 -red- 

  Oblast
Počet podaných 

žádostí
Požadovaná 
výše dotace

Částka 
pro rok 2020

Životní prostředí  13    982 250 Kč    460 000 Kč

Tělovýchova a sport  67  8 441 161 Kč  2 300 000 Kč

Kultura  58  8 532 563 Kč  1 840 000 Kč

Výchova a vzdělávání  69  6 373 323 Kč  2 760 000 Kč

Oblast sociální a zdravotní  72 10 629 293 Kč  3 680 000 Kč

Památková péče   5  1 140 000 Kč    460 000 Kč

Celkem 284 36 098 590 Kč 11 500 000 Kč

Na kus řeči se starostou
V pondělí 14. října jste měli poprvé 
možnost zajít si na kus řeči se 
starostou Jiřím Ptáčkem. Na toto 
premiérové setkání se starostou 
zamířilo do informačního centra 
bezmála dvacet občanů naší 
městské části.

Tuto novou tradici setkávání pova-
žuje starosta Ptáček za velmi pod-
nětnou, zejména pak pro občany, 

kteří nepoužívají sociální sítě, kde 
vedení radnice s rezidenty běžně ko-
munikuje.

Jiří Ptáček přivítal v Plečnikově 
salonku první účastníky a přiznal, že 
inspiraci k této formě setkávání s ob-
čany a řešení jejich problémů našel 
na Praze 7, kde tamní starosta pořá-
dá podobnou debatu pod názvem 
Se starostou u stolu. 

„Samotného mě zajímalo, jak to bude 

probíhat. Kolik vás přijde, jaké dotazy 

budou převládat,“ řekl na úvod staros-
ta. Potom už začaly padat první do-
tazy, atmosféra byla neformální, 
problematika měla široký záběr. Na-
mátkou připomeňme dotazy na způ-
sob řešení ohledně tvorby a údržby 
městské zeleně, způsobu zavlažová-
ní a využívání dešťové vody v návaz-
nosti na probíhající klimatickou 
změnu. Jiří Ptáček tuto problemati-

ku zevrubně osvětlil a nastínil mož-
nosti řešení, konkrétně snahu radni-
ce o vybudování retenční nádrže 
na Havlíčkově náměstí.

První setkání jasně ukázalo, že 
tato forma řešení společných problé-
mů se u občanů setkala se značným 
zájmem, způsob diskuze ocenili a je 
možno konstatovat slovy starosty: 
„Bylo velmi příjemné, něco jsme si řekli 

přímo na místě, ostatním podnětům se 

v úřadu budeme věnovat.“

O některých podnětech občanů 
radnice ví, některé má v plánu i rea-
lizovat, mnoho jich řeší, ale jsou i ta-

kové, které nejsou v rámci městské 
části zcela řešitelné a bude nutno 
na nich spolupracovat s Magistrá-
tem hlavního města. 

Již první setkání ukázalo velký 
potenciál, který tato nová forma 
kontaktu vedení radnice s občany 
nabízí. Proto neváhejte a přijďte se 
podělit se svým starostou o své pro-
blémy, případně nápady, či připo-
mínky, které pomohou zlepšit život 
na Trojce. Termíny setkání se staros-
tou naleznete v programu informač-
ního centra. 
 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Problematické koloběžky Lime
Rada městské části se ohradila proti 

způsobu, jakým společnost Lime pro-

vozuje v Praze 3 službu sdílených ko-

loběžek. Podle radních nevhodné 

parkování a jízda po chodnících půso-

bí v Praze 3 závažné problémy. Špat-

ně zaparkované koloběžky navíc zne-

hodnocují veřejný prostor. Městská 

část po společnosti Lime a po ostat-

ních poskytovatelích sdílených do-

pravních prostředků požaduje, aby 

do  podmínek fungování služeb za-

komponovali tzv. systém preferova-

ného parkování. V praxi to znamená, 

že by společnosti nastavili cenové 

podmínky služeb tak, aby uživatelé 

byli finančně motivováni parkovat 

na  vymezených lokalitách. Tomuto 

požadavku vyhověla např. služba sdí-

lených kol Freebike a  při parkování 

v  rámci systému neúčtuje poplatek 

25 Kč. To Lime neudělalo, protože 

podle jejich stanoviska je počet lokalit 

v systému nedostatečný. „Praha 3 má 

aktuálně v systému 68 lokalit a v příš-

tím roce je rozšíříme na  140. Máme 

zájem rozvíjet infrastrukturu pro do-

pravu na kole a podmínky pro fungo-

vání služeb sdílení kol. Ale služba 

Lime, jak funguje za současného sta-

vu, tu není vítaná,“ sdělil místostarosta 

pro dopravu Ondřej Rut. Dostatečně 

hustá síť cyklostojanů umožní měst-

ské části důsledněji vyžadovat parko-

vání kol právě na těchto místech, aniž 

by byl ohrožen komfort a  standard 

dopravy pro cyklisty. 
 -red-
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Na nové bytové koncepci se podílela i Platforma pro sociální bydlení

Podporované bydlení na Praze 3: už jen 
pro skutečně potřebné
Praha 3 mění systém přidělování obecních bytů ohroženým skupinám svých občanů, kteří se 
dostanou do bytové nouze. Pravidla jsou transparentní a jsou založena na bodovém hodnocení 
jednotlivých zájemců. Největší pozornost bude věnována rodinám s dětmi.  

Kritéria přidělování bytů 
jsou nově pro všechny 
podporované skupiny 
stejná. Každý, kdo si za-

žádá o tzv. sociální byt, bude hodno-
cen podle sady bodových kritérií, 
která zohledňují míru bytové nouze, 
ve které se žadatel nachází. Zda žije 
v bytě, kde nezvládá platit komerční 
nájem a hrozí mu akutní vystěhová-
ní, zda žije v azylovém domě, 
na ubytovně nebo v hygienicky zá-
vadném bytě. Systém zohledňuje 
i to, zda jde o jednotlivce či rodinu 
s dětmi, a jejich věk, zdravotní stav 
či případný hendikep žadatele, bere 
se v potaz délka pobytu v Praze 3 
a další. „Pravidla jsou široce rozkroče-

ná. Největší důraz bude kladen na po-

moc rodinám s dětmi, byty budou pro se-

niory i zdravotně znevýhodněné,“ 
upozorňuje Ondřej Rut, místosta-
rosta pro sociální oblast, který je zá-
roveň jedním z tvůrců nových pravi-
del aktuálně schválených Radou 
městské části. Součástí nových pra-
videl jsou i profesní byty pro učitele, 
sociální pracovníky, nebo strážníky. 

Revoluční přístup
Pravidla vznikala na platformě 

pracovní skupiny, v níž byly zastou-
peny všechny zastupitelské kluby, 
Odbor bytů a Odbor sociálních věcí 
i odborná veřejnost prostřednictvím 
organizace R-Mosty a Platformy pro 
sociální bydlení. Jde o malou revolu-
ci v dosavadní praxi, kdy byly byty 
pro sociální účely mnohdy přidělo-
vány na základě subjektivního hod-
nocení. „Velká část se přidělovala žada-

telům, kteří to objektivně nepotřebovali. 

Jednou z pěti podporovaných skupin, 

byli například absolventi vysokých škol, 

což je skupina, která podle mého názoru 

zvláštní podporu nepotřebuje. Měla by 

být schopná se uplatnit na trhu práce 

a tudíž si i pořídit nebo splácet byt,“ vy-
světluje nutnost změny pravidel mís-
tostarosta s tím, že rozdělení do pod-
porovaných skupin se zcela zrušilo 
a žadatelé od teď stojí na stejné star-
tovní čáře. S výjimkou těch, kterým 
rada již přidělení bytu schválila 
podle původních pravidel. Ti, co 
mají teprve zažádáno, si musejí žá-
dost podat znovu, a ta se již bude 
posuzovat podle bodového systé-
mu.

Příjem rozhoduje
Další novinkou v pravidlech pod-

porovaného bydlení je fi nanční limit 
v příjmech žadatele. Jednou ze 
vstupních podmínek je čistý příjem, 
který musí být menší nebo roven 2,4 
násobku životního minima po ode-
čtení normativních nákladů na byd-
lení (ty určuje vláda nařízením). Žá-
dosti s vyšším příjmem bude Rada 
MČ podle nových pravidel odmítat. 

Jde o zásadní rozdíl v přístupu. Za-
tímco v minulosti se kladl důraz 
na to, aby žadatel o byt doložil, že je 
schopen řádně platit nájem, nyní bu-
dou mít šanci na obecní byt dosáh-
nout i občané s nízkými příjmy, kteří 
si nemohou dovolit byt na trhu. 
„S nájemní smlouvou a zapsaným trva-

lým pobytem, vzniká nárok na příspěvek 

na bydlení o který si noví nájemníci 

s nízkými příjmy mohou požádat 

na Úřadu práce,“ vysvětluje Rut. To 
se týká například rodin nebo lidí, 
kteří v Praze 3 žijí na ubytovnách 
a azylových domech.  

Pod kontrolou
U každého žadatele o nájem bytu 

bude provádět sociální odbor šetře-
ní, aby reálně zhodnotil bytovou situ-
aci a doporučil bodování u kritérií, 
která jsou založena na subjektivním 
hodnocení. Bodování tak bude přes-
nější (např. podpora matek samoživi-
telek by měla jít skutečně matkám, 
které se starají o své děti samy, niko-
liv že žijí ve svazku nesezdané). So- Tabulky zpracoval Ondřej Rut
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ciální odbor zhodnotí stav bytu, pří-
jmovou situaci, sociální situaci – aby 
identifi koval ty nejzranitelnější sku-
piny žadatelů. I poté, co žadatel do-
stane byt, péče o něj nekončí. Pokud 
to bude sociální situace domácnosti 
vyžadovat, bude mít rodina k dispo-
zici sociálního pracovníka, který jí 
pomůže s vyřízením sociálních dá-
vek nebo příspěvku na bydlení, 
a bude ji sledovat a podporovat, aby 
byla schopna platit nájem.   

Na byty se bude čekat
Ročně se v Praze 3 podle dlouho-

dobých statistik uvolní zhruba stov-
ka bytů. Ty jsou v různém stavu. Pou-
ze některé byty je možné pronajmout 
hned, řada vyžaduje opravu a někdy 
i komplexní rekonstrukci. Část uvol-
něných bytů směřuje za účelem zisku 
do obecní pokladny ke komerčním 
pronájmům za nejvyšší nabídku, dru-
há je ponechána pro účely podporo-
vaného bydlení. Nájemní smlouva se 
bude uzavírat zpravidla na dva roky, 
u nájemců starších 70 let to bude 
na dobu neurčitou. Praha 3 má aktu-
álně k dispozici jen několik jednotek 
bytů, které začne přidělovat podle 
nových pravidel, počet žadatelů ale 
aktuálně převyšuje možnosti obce. 
„Náklady na bydlení jsou i pro lidi s prů-

měrným příjmem nepřiměřeně vysoké. 

Nůžky mezi těmi, kteří se na trhu uplatní, 

a těmi, kteří se dostávají do vážné nebo 

krizové situace, se rozevírají. To je důvod, 

proč chceme objektivněji hodnotit situaci 

žadatelů a poskytovat pomoc těm, kteří to 

nejvíce potřebují,“ doplňuje místosta-
rosta Rut s tím, že schválených žada-
telů o sociální byt je aktuálně asi čty-
řicet. 

Bodový systém umožňuje vytvořit 
pořadník, podle kterého se byty bu-
dou přidělovat. Při přidělování bytů 
bude vždy zohledněna velikost do-

mácnosti. Součástí pravidel je také 
stanovení optimální dispozice a veli-
kosti bytu pro žadatele. Je to proto, 
aby jednotlivec neobýval třípokojový 
byt, zatímco rodina s dětmi by se tís-
nila v garsonce.

Pravidla podporovaného bydlení 
zahrnují také postupy při pronajímá-
ní bytů v domech s pečovatelskou 
službou v Krásově a Roháčově ulici. 
Tyto byty jsou primárně určeny pro 
občany, kteří čerpají nějakou formu 
pečovatelské služby a pobírají pří-
spěvek na péči. Když se dostane 
na všechny tyto žadatele, je zbytek 
bytů v domech s pečovatelskou služ-
bou pronajímán seniorům, kteří mají 
v současném bydlení ztíženou mobi-
litu třeba v důsledku absence výtahu. 

Spolupráce s Prahou
Vedení Prahy 3 se chystá pode-

psat Memorandum o spolupráci při 
řešení bytové nouze s hlavním měs-
tem, což umožní Trojce čerpat kapa-
city neziskových organizací v rámci 
krajské sítě sociálních služeb pro za-
jišťování podpory v bydlení. Praha 3 
se také v rámci spolupráce s hlavním 
městem zavazuje zřídit tzv. kontakt-
ní místo pro bydlení, na kterém pra-
covníci radnice pomohou komuko-
liv řešit bytový problém – bude 
sloužit nejen k pomoci vyplnit žá-
dost, podpora lidem při řešení byd-
lení bude mnohem širší. Zaměstna-
nec pomůže zhodnotit bytovou 
situaci, poradí, co vše se zohledňuje 
při hodnocení, poradí, jak a kde čer-
pat příspěvky. To se bude týkat jak 
žádostí o klasické byty, tak o byty 
v DPS. 

Kompletní znění nových Pravidel 
podporovaného bydlení je k dispo-
zici na webových stránkách MČ.  

Katka Maršálová

Optimální dispozice a velikost bytů 

  Určení bytu pro Dispozice bytu Orientační užitná plocha 
bytu 

I. jednotlivce 1+0, 1+1 do 35 m2 

II. páry 1+1, 2+kk do 45 m2 

III. 1 dospělý + 1-2 děti, 1+1, 2+kk nad 45 m2 

IV. 2 dospělí + 1 dítě 2+kk, 2+1, 3+kk do 60 m2 

V. min. 2 dospělí a 2 děti, 2+1, 3+kk nad 60 m2 

VI. min. 1 dospělý a 3 a více dětí 3+1, 4+kk nad 60 m2 

Bodový systém 
Příjmy žadatele – násobek životního minima  1 – 6 bodů 

Délka pobytu na Praze 3 (trvalý nebo skutečný) 0 – 10 bodů 

Bytová nouze 

délka 2 – 6 bodů 

závažnost (nejisté bydlení, bez bytu, bez střechy) až 30 bodů (bonifikace za 
dítě) 

Rodinná situace za každé dítě + 2 body 

věk dětí v domácnosti  + 2 – 4 body 

faktory zranitelnosti (samoživitelství, těhotenství) + 4 – 8 bodů 

Rizikové situace a překážky 

předchozí pobyt v dětském domově nebo náhradní rodinná 
péče 

+ 10 / + 6 bodů 

oběť domácího násilí + 5 bodů 

vysoký věk + 5 – 7 bodů 

Zdravotní stav + 3 – 15 bodů 

Podpora pečujícím
Pečující osobou se může 
stát kdokoliv z  nás ze 
dne na den. Jsou běžné 
případy, kdy se z nemoc-
nice domů vrátí někdo 
z  příbuzných po  úrazu 
a  potřebuje intenzivní, 
každodenní péči. Nebo 
se zhorší stav již nemoc-
ného člověka. 

Taková situace pak zasáh-
ne do režimu celé rodiny. 
Promítne se nejen do ži-
vota pečujícího, ale také 
do života ostatních členů 
rodiny pečující osoby. 
Péče o nemocného zna-
mená mimo jiné vysokou 
emocionální zátěž, nedostatek vlast-
ního času, nikdy nekončící činnost, 
mnohdy i určitou osamělost. Pečují-
cí osoby často musí redukovat svoje 
společenské aktivity.

Podporou lidem, kteří neformálně 
pečují o své blízké, bude nově zříze-
ná funkce koordinátora péče, kterou 
od listopadu zavádí Praha 3. „Podob-

ně jako funguje služba ombudsmana pro 

seniory, bude k dispozici koordinátor 

péče, který zprostředkuje veškeré informa-

ce o zdravotních a sociálních službách, 

které by mohly lidem usnadnit situaci,“ 

vysvětluje místostarosta pro sociální 
oblast Ondřej Rut. Koordinátor péče 
bude mít k dispozici ještě dva sociál-

ní pracovníky. A to díky projektu, se 
kterým Praha 3 uspěla v žádosti 
o grant z evropských fondů. Na tříle-
tý projekt podpory pečujících půjde 
prostřednictvím městské části šest 
milionů korun. „Jsem rád, že i v době 

utahování opasků a tlaku na veřejné roz-

počty, se dokážeme postarat o zkvalitnění 

sociální práce,“ dodal místostarosta 
Rut. 

Podpoře pečujících se věnuje i řada 
neziskových organizací. Radnice spo-
lupracuje například s organizací Alfa 
Human Service, která sídlí v Praze 3. 
Více se o jejich činnosti se můžete do-
zvědět na webu https://alfahs.cz/. 

Katka Maršálová

Projekt „Praha 3 – Společné soužití 2019“
Městská část Praha 3 již osmým 
rokem realizuje projekt na podpo-
ru integrace cizinců žijících na úze-
mí Trojky. Projekt „Praha 3 – Spo-
lečné soužití 2019“ zahrnuje 
několik aktivit na podporu vzdělá-
vání dětí i dospělých cizinců v čes-
kém jazyce, kulturně-společen-
skou akci pro rodiny s  dětmi 
a zvyšování informovanosti veřej-
nosti ohledně migrace cizinců pro-
střednictvím přednášek. 

V rámci projektu se konaly kurzy 
českého jazyka a českých reálií pro 
cizince. Ty probíhaly ve dvou for-
mách, kontinuálních a nízkopraho-
vých. Semestrální kurzy probíhaly 
od září do prosince, nízkoprahové 
v květnu až červnu a září až říjnu. 

Od ledna do prosince probíhá 
na základní škole Lupáčova pod-
projekt „So far – so near 2019“ s ná-
zvem „Oblíbené knihy v zemích na-
šich spolužáků“. Tématem jsou 
spisovatelé a nejoblíbenější dětské 
knihy v zemích žáků cizinců. 
Ve stejném období také běží pod-
projekt na usnadnění integrace 
žáků cizinců na ZŠ Jeseniova. 
V jeho rámci jsou různé aktivity za-
měřené na doučování českého jazy-
ka pro děti cizince, Evropský den 
jazyků, Den D, Vítání jara, přednáš-
ky pro žáky na téma multikulturní 
výchovy a zážitkový workshop ve-

dený ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi pracujícími s cizinci. 
Doučování českého jazyka žáků ci-
zinců v průběhu celého roku probí-
há také na ZŠ J. Seiferta a v prvním 
pololetí probíhalo na ZŠ nám. Jiří-
ho z Lobkovic.

Kulturně společenská akce „Po-
znejme se, sousedé“, zaměřená 
na podporu navazování sociálních 
vazeb mezi cizinci a majoritou, pre-
vence vzniku konfl iktů a odstranění 
xenofobních nálad poznáváním od-
lišných kulturních zvyklostí, se ko-
nala v září v parku Parukářka. Sou-
částí akce byl bohatý kulturní 
program v podobě hudebních a ta-
nečních vystoupení, workshopy 
nejen pro děti, zábavné aktivity, ku-
chařská show, představení organiza-
cí pracujících s cizinci, soutěže pro 
děti, herní stanoviště a ukázka tra-
dičních jídel a specialit z různých ci-
zokrajných kuchyní. Tato akce byla 
fi nancována nejen z dotace MV ČR, 
ale také byla spolufi nancována gran-
tem hlavního města Prahy a MČ 
Praha 3.

Na MŠ Perunova, MŠ Žerotínova 
a MŠ Jeseniova 98 proběhly tvořivé 
dílny, zaměřené na země dětí cizin-
ců, ze kterých děti navštěvující tyto 
mateřské školy pochází. V rámci dí-
len byl s dětmi veden rozhovor 
o dané zemi se zaměřením na daná 
specifi ka, která byla srovnávána 

s Českou republikou. Poté byla pře-
vyprávěna pohádka v českém jazyce 
i jazyce dané země, na tu pak nava-
zovala výtvarná dílna inspirována 
tradičními materiály a technikami 
dané země. Během roku se též kona-
ly čtyři přednášky pro veřejnost 
na téma migrace, kulturní specifi ka 
nejpočetněji zastoupených cizinců 
na Praze 3 a vyprávění o zemích pů-
vodu cizinců. 

Projekt je fi nancován dotací ze 
státního rozpočtu a spolufi nancován 
Prahou 3 a grantem hlavního města 
Prahy z programů v oblasti podpory 
aktivit integrace cizinců na území 
hlavního města Prahy. Cílem je pod-
pora cizinců žijících nebo pracujících 
na Praze 3, usnadnění jejich začleně-
ní do většinové společnosti a před-
cházení vzniku patologických jevů 
a případných konfl iktů mezi majorit-
ní společností a cizinci. Všechny akti-
vity byly realizovány v rámci projek-
tu „Praha 3 – Společné soužití 2019“ 
na podporu integrace cizinců spolu-
fi nancovaného Ministerstvem vnitra 
ČR. 

-red-

Den pečujících jsme si připomněli 2. 10. a jeho kmotrou se 

na benefi čním koncertě pro Alfa Human Service u kapucínů 

na Loretánském náměstí stala místopředsedkyně Senátu 

Miluše Horská
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Dan Merta: hledám konsenzus mezi 
politiky, veřejností a odborníky
Rada městské části zřídila komisi, která se jako její poradní orgán bude zabývat urbanizmem, veřejným 
prostorem a regenerací památkové zóny. První setkání komise se uskuteční 4. listopadu. Jejím úkolem je 
dávat podněty a stanoviska k urbánnímu rozvoji Prahy 3 a stavebním aktivitám v městské památkové 
zóně, které budou nástrojem pro rozhodování členů rady nebo i zastupitelů. Komise vznikla z původně 
pracovní skupiny programu regenerace památkových rezervací a zón. Na to, jakým pomocníkem 
radních by měla být nová komise, jsme se zeptali jejího předsedy Dana Merty.  

Jedním z úkolů komise má být vy-
volávání diskuze o  budoucím roz-
voji Prahy 3. Jakou formou by to 
mělo být?

Nejdříve musím analyzovat sou-
časné projekty, které mají stavební po-
volení nebo územní rozhodnutí. 
Za druhé vyzvat potenciální investo-
ry, aby představili své budoucí vize. 
Vše musíme konzultovat s IPR a hle-
dat metodiku spolupráce, aby inves-
toři pochopili, že Praha 3 má jasnou 
vizi o svém budoucím rozvoji na 20 
let. Musím také vyvolat společné jed-
nání se zástupci okolních měst-
ských částí, abychom získali informa-
ce o budoucích projektech nebo jejich 
vizích na rozvoji lokalit, které jsou 
společné nebo sousedí s Prahou 3. 
Ideální by bylo také, kdyby na Praze 3 
existoval „malý IPR“, kde by se obča-
né mohli seznámit se všemi budoucí-
mi projekty. Radnice musí být otevře-
ná a musí na svém rozvoji participovat 
s občany. Pak se vyhneme nedorozu-
měním a zbytečným vášním. Vše musí 
být transparentní a na co nejvyšší od-
borné úrovni. Musím hledat konsen-
zus mezi občany a politiky a odbor-

nou veřejností. Chtěli bychom nechat 
zpracovat ve spolupráci s Fakultou ar-
chitektury ČVUT studie některých lo-
kalit, aby byly podkladem pro dialog 
o jejich budoucím rozvoji. Ten nemů-
že pokračovat v současném modelu, 
kdy není jasná celková koncepce do-
pravní infrastruktury a dostupného 
bydlení i urbánních vazeb mezi jed-
notlivými územími, kde si developeři 
dělají, co chtějí. Ideální by byla regu-
lace. Nelze pouze zabodávat a nezají-
mat se o širší vazby. Praha 3 se musí 
rozvíjet jako celek a ve vazbách na or-

ganismus celé Prahy. Musí si stanovit 
jasné priority svého rozvoje, ať v po-
době strategického plánu nebo závaz-
ných územních studií. 

Co cítíte jako nejsilnější témata 
v  následujících letech v  Praze 3 
v oblasti urbanizmu?

Rozvoj lokality Olšanské ulice 
a Nákladového nádraží Žižkov. Bohu-
žel zatím se nedaří všechny zaintereso-
vané v tomto území přesvědčit o spo-
lečném postupu. Neuvědomují si, že 
bez vyřešení infrastruktury, veřejného 
prostoru, dostatku sociálních a spole-
čenských institucí může dojít ke ko-
lapsu. A přitom je to krásný úkol pro 
urbanisty a architekty. Komplex bu-
dov nákladového nádraží by se mohl 
stát centrem nové čtvrti, která ukáže 
potenciál městské krajiny v jednadva-
cátém století se zachováním historické 
stopy a génia loci Prahy 3.

Kde vidíte největší rezervy v proce-
su regenerace památkové zóny?

Především v participaci s občany. 
Myslím si, že většina obyvatel nevní-
má, že žije ve velmi zajímavém místě, 
které se na první pohled nemusí zdát 
tak atraktivní jako například centrum 
Prahy. Jak Vinohrady, tak Žižkov mají 
velmi zajímavou historickou stopu 
a atmosféra těchto městských celků na-
bízí velmi hodnotný prostor pro život. 
Je třeba však s každým domem a veřej-
ným prostorem pracovat velmi citlivě, 
aby se zachoval stávající ráz a hledali se 
kvalitní možnosti  dalšího rozvoje. 
Vlastníci či investoři musí využívat od-
borníků a respektovat pravidla pro sta-
vební zásahy v památkové zóně.

Jaké bude působení komise v sou-
vislosti například s  Výborem pro 
územní rozvoj nebo kulturní 
komisí?

Bude vždy poradním orgánem, 
ne pouze skupinou či komisí, která 

se jen vyjadřuje k předloženým pro-
jektům. A měla by i konzultovat 
společně agendu, která se bude tý-
kat Výboru pro územní rozvoj 
a kulturní komise. Výbor pro územ-
ní rozvoj je především nástrojem po-
litickým, naše komise by měla od-
borně vypracovat stanoviska, která 
bude výbor následně hlasovat v rám-
ci politických dohod. Ty by však 
měly vycházet z potřeb městské čás-
ti, a to ne pouze v horizontu stávají-
cího volebního období, ale v kon-
textu dlouhodobé strategie. Určitě 
by bylo přínosné se alespoň dvakrát 
v roce společně setkat a probrat pro-
jekty, které se týkají všech tří agend.

Komise je složená z devíti odborní-
ků. Myslíte, že se dokážete shod-
nout na  doporučujících stanovis-
cích pro městskou radu?

Členové komise jsou přední odbor-
níci.  Někteří mají zkušenost s teritori-
em Žižkova již z minulého období, 
další se věnují urbanizmu Prahy. Sa-
mozřejmě se nemusíme shodnout 
na všech detailech, ale komise je plat-
formou pro hledání nejvhodnějších 
řešení pro rozvoj urbanizmu Prahy 3 
v kontextu hlavního města.

Vy osobně jste znám jako ředitel 
velmi úspěšného festivalu Land-
scape, který proběhl vloni na Vítko-
vě a v jeho okolí. Chystá se podob-
né oživení veřejného prostoru 
znovu?

Landscape festival by se měl vrá-
tit na Prahu 3 v příštím roce. Hlav-
ním tématem bude modro-zelená in-
frastruktura a adaptace na změnu 
klimatu. Bude se konat na takzvané 
green line (okolí divadla Ponec – 
cyklostezka pod Vítkovem, Parukář-
ka, Ohrada a Židovské pece). Občas 
vyhřezne i do veřejného prostoru 
dolního Žižkova a dalších okolních 
lokalit. Základní ideou je modelovat 
situace, které přináší současná změ-
na klimatu. Hledat řešení, aby veřej-
ný prostor v Praze  byl vhodný pro 
pobyt i v letním období, které bude 
stále více ovlivňovat nedostatek 
vody a vysoké teploty. Budeme dis-
kutovat o využívání zelených fasád 
i o proměně střešní krajiny. V sou-
časnosti vedeme jednání  s hlav-
ním městem Prahou a IPR o mož-
nostech propojení společných 
aktivit a prezentace jejich projektů, 
které se týkají území Prahy 3.

Lidé vás z  místních debat znají 
jako  předsedu spolku Tady není 
developerovo, který se primárně 
zaměřil na záchranu historické bu-
dovy nákladového nádraží. Budete 
v  těchto aktivitách pokračovat 
i jako předseda komise?

Dostáváme se z pozice aktivizmu 
do pozice zodpovědnosti. Tím, že 
můžeme v rámci komise promýšlet 
budoucí rozvoj městské části, může-
me předcházet špatným rozhodnu-
tím a komunikovat s investory pře-
dem jejich záměry. Ale ostražitosti 
není nikdy dost. 

Katka Maršálová

Za stání v modré zóně 
bez placení hrozí odtahy 
Auta, která řidiči zaparkovali 
v modrých rezidentních zónách 
bez parkovacího oprávnění, bude 
odtahovat městská policie. Cílem 
je zvýšit respektovanost parko-
vacích pravidel. 

Policie monitorovací činnost a četnost 

zásahů v oblasti modrých zón posílila 

v polovině října na základě žádosti z ve-

dení Prahy i z městských částí. „Odtahy 

nebo botičky jsou efektivním způso-

bem, jak zvýšit respektovanost zón, 

která se dnes pohybuje kolem 80  %. 

Přibližně každý pátý řidič je neplatič, což 

potvrzuje i obrovské množství odesla-

ných výzev k úhradě pokut,“ upozorňu-

je místostarosta Ondřej Rut, který má 

v Praze 3 dopravu na starosti. Opatře-

ní, které má být zatím zkušebního cha-

rakteru, má podle ředitele Městské po-

licie hl. m. Prahy Eduarda Šustera 

potvrdit nebo vyvrátit přesvědčení, že 

existuje přímá úměra mezi počtem od-

tahů a  respektovaností zón. „Městská 

policie se v  období od  15. 10. 2019 

do 15. 1. 2020 rozhodla nasadit devět 

odtahových hlídek, jejichž prioritním 

úkolem bude nařizování odtahů z rezi-

dentních (modrých) zón,“ uvedl Šuster. 

„Po třech měsících budou veškerá data 

vyhodnocena a  bude rozhodnuto 

o tom, zdali bude požadavku města vy-

hověno v  plném rozsahu, tedy zda 

bude nasazeno 16 odtahových vozidel 

a 16 odtahových hlídek strážníků,“ do-

plnil. Nařízení odtahů je plně v kompe-

tenci městské policie. Hříšník, jehož vo-

zidlo bude odtaženo, musí zaplatit 

1 900 korun za odtah a dalších 250 ko-

run za každý den stání na odtahovém 

parkovišti. Navíc musí uhradit pokutu 

500 korun městské části.

Stanoviště taxi jsou přežitek
Rada hlavního města také před ča-

sem rozhodla o zrušení vyhrazených ta-

xistanovišť. Blokování míst pro vozy ta-

xislužby již nemá svoje opodstatnění 

v  systému, jakým v  Praze taxi fungují. 

V Praze 3 byla pouze čtyři. Dvě byla zru-

šena bez náhrady (před Vinohradskou 

nemocnicí a  u  Olšanských hřbitovů). 

V prostoru bývalého místa na Jiřáku je 

nový přechod a rozšířený chodník. Z bý-

valého místa před cukrárnou na  Vino-

hradské bude místo pro zásobování. 

 Katka Maršálová

Umělecké instalace v  rámci  Festivalu Landscape oživily veřejný prostor dolního Žižkova 

a vrchu Vítkova. Na Prahu 3 se festival znovu vrátí v příštím roce

Dan Merta
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Ještě nejsou podojeny krávy 
u Znamenáčků 
Vzácné hosty přivítal ve svém pořadu Martin Severa 
23. října. O své životní příběhy se v nabitém sálu Galerie 
Toyen podělili žižkovští starousedlíci, bratři Miroslav 
a Jaroslav Čvančarové.

Celý jejich život je úzce 
spjat s fi lmem a kniha-
mi. Film je doprovázel už 
od dětství. Jejich otec 

a strýc vlastnili v Praze několik bio-
grafů a půjčovnu fi lmů. „V třicátých 

letech otcovy biografy prosperovaly, lidé 

tehdy chodili do biografu rádi a mnohdy 

se musel posunout začátek promítání, 

jako například když Znamenáčkovi ještě 

neměli podojeno,“ vyprávěl s úsmě-
vem Miroslav Čvančara. Film slavil 
zlaté období a jenom na Žižkově, 
kde Čvančarovi bydleli, bylo dva-
náct kin. Oba bratři vzpomínali, že 
chození do biografů bylo celé dět-
ství jejich hlavní zálibou a dodali: 
„Oba rodiče vyrostli ve velmi chudých 

poměrech, a tak se nám snažili dát to, co 

oni sami neměli.“

Kromě krásného vzpomínání 
na zlaté časy fi lmu, Miroslav připo-
mněl, že i díky své profesi jich vi-
děl cirka 10 000, tak se povídání 
točilo i kolem jejich spisovatelské 
činnosti. Středem zájmu byla jejich 
nejnovější kniha s názvem Praha 3 

v proměnách času, která mapuje 
vývoj Žižkova od keltských 
dob. Na 364 stranách přináší velmi 
podrobný obraz původně „prole-
tářské“ čtvrti, která se proměnila 
v hrdé město. Mozaikovým způso-
bem sleduje, jak každá ulice, dům 
nebo blok tvoří dějiny Prahy 3, 
včetně bohatého obrazového mate-

riálu, sesbíraného kolektivem žiž-
kovských patriotů.

Všichni chtěli autogram
Celý slavnostní večer začal auto-

gramiádou obou bratří. Informační 
centrum praskalo ve švech, zájem 
o knihu a podpisy autorů byl kromo-
byčejný. Teprve pevný začátek pořa-
du Martina Severy přerušil podpiso-
vou akci. Zájem o vyprávění dvou 
opravdových žižkováků byl nebýva-
lý, na mnohé již nezbylo místo k se-
zení, ale poutavé vyprávění si se zá-
jmem vyslechli i vestoje.

Slavnostní křest, za přítomnosti 
porevolučních starostů, se uskuteč-
nil po skončení pořadu. Skvělý ná-
pad pozvat bývalé starosty vzešel 
právě od bratří Čvančarů a současný 

starosta Jiří Ptáček jim za to poděko-
val a vyjádřil naději, že setkávání sta-
rostů se stane novodobou tradicí. 
Poté, co zazněla rána a rozlily se 
bublinky, popřáli byvší starostky 
a starostové knize vše dobré. O tom, 
že velká kniha o Praze 3 má čtená-
řům co sdělit, svědčí fakt, že nejen 
u příležitosti křtu, ale i v rámci běž-

ného provozu infocentra je zájem 
mimořádný.

Kniha je skutečně unikátní a ne-
měla by chybět v knihovně žádného 
žižkovského patriota. V informač-
ním centru si můžete novotou vonící 
publikaci koupit i vy za zvýhodně-
nou cenu 500 Kč. 
 Jan Dvořák

Miroslav Čvančara (*14. ledna 1934) se narodil v Praze na Žižkově do rodiny 

podnikající v  kinematografi i. Rodina  Čvančarových ve  30. letech 20. století 

provozovala několik biografů a půjčovnu fi lmů. 

Publikovat začal Miroslav Čvančara v roce 1963 a z oblasti historie napsal 

více než sto odborných a popularizačních článků a několik knih. Například „Za-

niklý svět stříbrných pláten“, kde je mimo jiné věnována celá kapitola žižkov-

ským biografům, nebo rozsáhlá faktografi cká kniha „Když u nás byl Buffalo 

Bill“o uměleckém turné jezdecké revue plk. W. F. Codyho zvaného Buffalo Bill. 

Tato kniha vzbudila velkou pozornost i v samotné Americe. Celý život pana Mi-

roslava Čvančary je spjat s Žižkovem a je jeho výraznou osobností, je zapsán 

v Knize cti za celoživotní přínos třetí městské části.

Jaroslav Čvančara  (*  20. listopadu 1948 Praha) je český pedagog, histo-

rik, spisovatel, publicista a hudebník – hráč na banjo, kapelník countryové hu-

dební skupiny Taxmeni. Jaroslav Čvančara se nejprve vyučil lakýrníkem a pís-

momalířem, později   vystudoval pedagogickou školu a  Střední školu 

technickou. Během svého života vystřídal řadu povolání – lodník Pražské paro-

plavební společnosti, kotelník, lakýrník autokaroserií, propagační pracovník, 

pedagog a badatel-historik. 

Večeře starostů

Pozvání přijali a večeře se zúčastnili všichni polistopadoví starostové, kteří se za 30 let na radnici vystřídali,  vyjma pana starosty České-
ho, který bohužel již není mezi námi
Zleva: spoluautor knihy Miroslav Čvančara, Michal Bors, Jiří Ptáček, Tomáš Mikeska, Alexander Bellu, Milena Kozumplíková, Vladislava 
Hujová a spoluautor knihy Jaroslav Čvančara
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Noclehárna Vackov v celodenním režimu 
Problémy, které pociťovali obyva-
telé Prahy 3 v souvislosti s provo-
zem noclehárny Vackov, by měly 
ustat. Napomůže tomu změna re-
žimu. 

„V předstihu jsem inicioval jednání 

mezi magistrátem a organizací Naděje, 

která noclehárnu provozuje. Uvažova-

lo se o zvláštní dopravě pro klienty 

ubytovny, ale nakonec se nalezlo řešení 

jinde. Dohodli jsme se, že provoz bude 

upraven tak, aby co nejméně obtěžoval 

obyvatele Prahy 3,“ uvedl místosta-
rosta pro sociální oblast Ondřej 
Rut.

Vackov slouží během zimního 
období lidem bez přístřeší. Mož-
nost přenocovat využilo během 
zimy každý den kolem sedmi desí-
tek lidí, za sezonu ubytovna po-
skytla až 8 tisíc noclehů. Podmín-
kou přenocování bylo, že klienti 
musí noclehárnu opustit každý den 
do sedmé hodiny ranní. Docházelo 
k přetěžování ranních spojů, kdy 
se klienti noclehárny mísili s lidmi 
jedoucími do práce či do škol. 
„Zimní noclehárnu Vackov budeme 

v sezoně 2019/2020 provozovat v celo-

denním režimu, a to klasicky po dobu 

zimního období od prosince do konce 

března. Další změna spojená s provo-

zem je, že výrazně snížíme kapacitu, 

a to z 80 na 30 lidí. Z noclehárny se 

tak stane zařízení s celodenním ubyto-

váním pro ty nejpotřebnější lidi bez do-

mova. Zaměříme se na lidi ve špatném 

zdravotním stavu. Kromě pracovníků 

zajišťující běžný provoz ubytovny, zde 

bude nově na část úvazku přítomen 

i sociální pracovník a zdravotní sest-

ra,“ uvedl Jan Kadlec, oblastní ře-
ditel pražské pobočky Naděje, kte-
rá provoz centra zajišťuje. Právě 
tyto změny by měly vést k tomu, že 
nebudou linky přetížené a dopravu 
nebude nutné posilovat. 

Provoz ubytovny je hrazen 
z prostředků hlavního města Prahy 
a její fungování je součástí širších 
opatření, které hlavní město Praha 
realizuje pro osoby bez přístřeší 
v období zimních měsíců. Praha 3 
se na provozu podílí zejména koor-
dinačně, spolupracuje s organizací 
Naděje a spolu s městskou policií 
dohlíží na zmírnění negativních 
dopadů provozu ubytovny do oko-
lí. 

Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Psi musí mít od ledna čip, jinak jim 
neplatí očkování 
Povinné očkování psa proti vzteklině bude od 1. ledna 2020 platné pouze v případě, že je pes 

označený mikročipem. To znamená, že od tohoto data by měl být na území České republiky 

označený každý pes. 

Nařízení se nevztahuje 
pouze na starší zvířata, 
která mají jasně čitelné 
tetování provedené před 

3. 7. 2011. Štěňata musí být označena 
mikročipem nejpozději v době prv-
ního očkování proti vzteklině (tedy 
nejpozději v půl roce věku). 

Pozor pokuta
Přestože má zvíře aktuálně platné 

očkování i pro příští rok, proceduru 
očipování není možné odkládat až 
do dalšího přeočkování. Je nutné ne-
chat psa označit nejpozději do kon-
ce roku 2019, jinak bude očkování 
považováno za neplatné. Za psa bez 
označení bude od roku 2020 hrozit 
správní řízení s uložením pokuty až 
20 tisíc korun, protože na psa bude 
pohlíženo, jako kdyby neměl platné 
očkování proti vzteklině. Dozoro-
vým kontrolním orgánem, zda mají 
psi čip, je Státní veterinární správa. 

Aplikace na veterině
Označení psů mikročipem pro-

vádějí soukromí veterinární lékaři, 
kteří jsou oprávněni vykonávat ve-
terinární léčebnou a preventivní 
činnost. Pořizovací cena mikročipu 
se pohybuje mezi 120–450 Kč a zá-
visí na jeho typu. Další částku si ve-
terinární lékaři účtují za jeho apli-

kaci. Jedná se o jednorázový úkon 
srovnatelný s injekční aplikací. Mi-
kročip o délce cca 1 cm je umístěn 
v aplikační jehle a je sterilně apliko-
ván do podkoží zvířete. Obal mik-
ročipu je vyroben z biokompatibil-
ních materiálů, na které organismus 
zvířete nereaguje jako na cizí těleso. 
Mikročip je pouze pasivním nosi-
čem informace, neobsahuje žádný 
vlastní zdroj energie. Aktivovat mi-
kročip umí jen speciální čtecí zaří-
zení. 

Registrujte se
Číslo mikročipu musí mít pes po-

vinně uvedeno v dokladu – očkova-
cím průkazu nebo pasu. V Praze 
současně platí povinnost čip regis-
trovat do pražské databáze prostřed-
nictvím registrační karty chovatele 
psa. K zavedení centrální evidence 
označených psů vedené státem by 
podle aktuálně projednávané novely 
mělo dojít k 1. 1. 2022. Více informa-
cí naleznete na stránkách Státní ve-
terinární správy www.svscr.cz. 

K čemu to je? 
Mikročipy budou sloužit nejen 

ke zjištění identity psa, ale také na-
pomohou lepšímu monitoringu cho-
vů a kontrole dodržování pravidel 
a předpisů. Tím bude snadnější i po-

stih chovatelů v případě týrání zví-
řat. V případě odcizených psů se 
bude lépe prokazovat vlastnictví 

psa. Také zatoulané řádně označené 
a evidované zvíře má podstatně větší 
naději, že se vrátí ke svému původní-

mu majiteli, jeho návrat je operativ-
nější. 

-red-

VÝZVA K ZÁCHRANĚ 
Restaurace Akropolis
František Skála hledá schopného 
provozovatele pohostinství, který 
by si vzal do pronájmu Restaura-
ci Paláce Akropolis v Praze na 
Žižkově v Kubelíkově ulici a za-
chránil tak její jedinečný interiér. 

Interiér pochází z roku 1992, byl oce-

něný cenou Interiér roku 1996 Obce 

architektů a je uveden v několika pu-

blikacích. František Skála ho vytvořil 

spolu s architektem Davidem Vávrou. 

Dvě dělící vitríny s objekty byly sou-

částí restaurace československého 

pavilonu na EXPO 92 v Seville.

V současné době je interiér roze-

braný a je nutná jeho celková rekon-

strukce, na které by měl nový nájem-

ce participovat.

Pokud se nenajde nikdo, kdo by 

respektoval původní dispozici, byl si 

vědom hodnoty tohoto časem pro-

věřeného díla, byl ochoten spolu-

pracovat s autorem a dokázal vrátit 

restauraci život, zanikne tento vyhlá-

šený pražský podnik a naruší se tím 

celistvost interiérů Paláce Akropolis. 

-red-
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Žáci ZŠ Pražačka zvelebují školní dvůr
Školní dvůr na Pražačce už neslou-
ží jen honičkám nebo posedávání 
mezi přestávkami nebo po vyučo-
vání. Kromě zábavy je také mís-
tem, kde se mohou školáci realizo-
vat během pracovních činností 
a kde poznávají, jak je důležité pe-
čovat o prostředí, které nás obklo-
puje. A dvůr pod jejich rukama jen 
kvete, a to i doslova.  

V předmětu pracovní činnosti – 
práce s technickými materiály se 
žáci postarali pod vedením učitele 
Tomáše Poláka o renovaci venkov-
ních laviček. Pestrobarevný nátěr 
skutečně zaujme každého, kdo si 
chce odpočinout. Radost a veselost 
je na místě.

Protože má školní dvůr parkový 
charakter, najdeme tu i trávníky, 
stromy a keře. V tomto prostředí žije 
množství příměstských druhů ptá-
ků, jako např. kosi, straky, kavky, 

strakapoudi a další. Na ty žáci myslí 
po celý rok. V zimě najdou v krmít-
kách dostatek potravy, v ostatní 
 roční dobu zase dostatek vody. Ke-
ramická ptačí pítka vznikla v kera-
mickém kroužku, který vede paní 
učitelka Jana Velvarská.

V rámci pracovních činností – 
pěstitelské práce, které vede učitel 
Josef Meszáros, se žáci učí zastřihá-
vat keře, ale i hrabat listí a hlavně 
hospodařit s bioodpadem. Součástí 
školního dvora je i část, kde se na-
chází biokompost. Obsah tvoří od-

pad ze zahrady, ale díky sběrným 
košům na bioodpad i části ovoce 
a zeleniny. V letošním školním roce 
vznikly na školním dvoře první tři 
záhony, kde své místo našla petržel-
ka, bylinky a koření, a hlavně dýně. 

Ty žáci vysadili do záhonů s výživ-
nou půdou z biokompostu, ale pro 
srovnání i do jiné části pozemku, 
kde takto výživná půda není. Výsle-
dek je znatelný. 

Text Katka Maršálová, foto ZŠ Pražačka

Buči, to je práce. Spolek Buči, 
to je především sociální práce
Občanské sdružení Buči vzniklo v roce 2010 z potřeby 

řešit špatnou situaci v oblasti zaměstnání sociokulturně 

znevýhodněných osob a dlouhodobě nezaměstnaných, zejména 

příslušníků romských komunit v Praze 3. O tom svědčí i jeho 

název. Buči je fonetický přepis romského slova „práce“.    

V příštím roce oslaví spolek 
již deset let úspěšné čin-
nosti a za tuto dobu si vy-
dobyl pevné místo mezi 

neziskovými organizacemi Žižkova 
i celé Prahy. Jednotlivé projekty 
a aktivity spolku Buči prokázaly 
nejen svoji životaschopnost, ale 
i užitečnost a přínos pro klienty. 

V uplynulém období se počet ak-
tivit spolku rozrostl na dvanáct stě-
žejních. O některých z nich jsme si 
povídali se Štěpánem Kavurem, 
předsedou spolku.

Jaké jsou vaše zkušenosti se so-
ciální rehabilitací?

V roce 2019 jsme pokračovali v po-
skytování služby sociální rehabilitace 
obdobně jako v minulých letech. 
V rámci poskytované sociální služby 
se s klienty řešila celá řada problémů, 
především to byly exekuce, kdy té-
měř všichni klienti měli jednu, mnoh-
dy i více, exekučně vymáhaných po-
hledávek. Po určitých úspěších, kdy 
se podařilo vymáhání některých po-
hledávek zastavit, je však jasné, že se 
jedná o dlouhodobý problém, který 
klientům znesnadňuje vstup do kla-
sického zaměstnání. S tolika exeku-
cemi se stáváte obtížně zaměstnava-
telným. A proto klademe mimořádný 
důraz na prevenci.

Co bytová problematika? 
Nemálo je i případů spojených 

s otázkami bydlení. Tady mám 

na mysli takové věci jako oprávně-
nost či neoprávněnost výpovědi 
z bytu, řešení situace bydlících 
na ubytovnách nebo vrácení zapla-
cené kauce při ukončení nájemního 
vztahu. Důležitou pomoc předsta-
vuje i naše poradenství a doprovod 
při jednání s úřady.

Mohou vaši klienti vykonávat 
i obecně prospěšné práce?

Spolek Buči je na základě dohody 
s Probační a mediační službou Pra-
ha rovněž poskytovatelem možnosti 
absolvování obecně prospěšných 
prací. V tomto případě se jedná 
o osoby odsouzené k tomuto druhu 
alternativního trestu, většinou  
za menší přestupky. Společná práce 
s projektem veřejně prospěšných 
prací, kde nezanedbatelný podíl za-
městnanců představují osoby po vý-
konu trestu, má na obě skupiny po-
zitivní výchovný dopad – je tu reálná 
naděje, že se všichni zapojí do života 
i zaměstnání. Velkou roli zde hraje 
i hodnocení pracovníků OPP ze 
strany poskytovatele včetně doporu-
čení do konkrétních zaměstnání.

Pracujete i s mládeží?
Samozřejmě, z hlavních aktivit je 

na prvním místě třeba uvést aktivi-
ty outdoorové. Provozujeme napří-
klad letní tábor pro děti ze sociálně 
slabých rodin. Tato aktivita se díky 
podpoře městské části Praha 3 stala 
již pevnou součástí kalendáře prázd-

ninových aktivit žižkovských dětí. 
Jejím cílem je umožnit dětem ze so-
ciálně znevýhodněných rodin plno-
hodnotnou rekreaci v přírodě, od-
počinek ve zdravém prostředí, ale 
i možnost výjezdu z Prahy. Tábora 
se pravidelně účastní i děti ze soubo-
ru Marcinovci a skupiny Jagory, pro 
něž to představuje příležitost sejít se 
a zdokonalovat se v tanečním umě-
ní. Z poznávacích a vzdělávacích ak-
tivit budí u dětí největší zájem turisti-
ka, spojená s poznáváním naší země.

To znamená, že máte i turistický 
oddíl?

Ano, provozujeme turistický od-
díl mládeže ze sociálně slabých ro-
din. Činnost turistického oddílu 
mládeže, nově založeného v roce 
2017, se již rozběhla plným tempem. 
Po vyřízení všech formalit bylo 
úspěšně završeno přijetí odboru 
Klubu českých turistů Buči do všech 
struktur KČT  se specializací na pěší 
turistiku a cykloturistiku. Pořádá-
me výlety s předem naplánovaným 
programem. Během roku proběhlo 
celkem 14 tras nejen v Praze, ale 
po celých Čechách.

Máte prý i autoškolu?
Na tu jsme právem hrdí. Naším 

cílem je při současném nedostatku 
kvalifi kovaných řidičů umožnit zís-
kání řidičského oprávnění uchaze-
čům, kteří jsou dlouhodobě neza-
městnaní nebo z rodin tak sociálně 

slabých, že si nemohou dovolit uhra-
dit výcvik z vlastních prostředků. 
Pro tyto uchazeče má autoškola pro-
gram za přístupnou cenu 8 900 Kč, 
kterou lze navíc rozložit do splátek.

Zabýváte se i osvětou nebo 
vzděláváním?

 Samozřejmě, na základě poptáv-
ky a situace mezi klienty sociální 
služby byly realizovány dva turnusy 
vzdělávacího programu Buči „Fi-
nanční gramotnost“. Jednalo se vždy 
o dvoudenní programy, jejichž cílem 
byla především prevence – pochopit 
funkci peněz, fi nanční mechanismy 
i rozpočtování za účelem vyhnout se 
dluhové pasti. Celkem oběma turnu-
sy prošlo 30 účastníků. A kulturu 
rovněž nezanedbáváme.

V roce 2019, 8. dubna, proběhl již 
pátý ročník oslav Mezinárodního 
dne Romů, organizovaných spol-
kem Buči, tradičně v hudebním klu-
bu Nová Chmelnice. V rámci spolku 
působí také Soubor romského 
folkloru Marcinovci a taneční skupi-
na Jagory.

A něco nového, z poslední doby?
Tak to je distribuční místo potra-

vinové banky, odstartovala dobro-
volná spolupráce členů spolku Buči 
s Diakonií Českobratrské církve 
evangelické, konkrétně její charita-
tivní sekcí, na projektu přípravy jí-
del pro osoby bez přístřeší. Pro již 
populární pirátské „guláše“ spolek 
Buči nabídl přepravní kapacitu jeho 
automobilů včetně řidičů. Po zku-
šebním období během předvánoční-
ho času roku 2018 se pro rok 2019 
připravuje zřízení řádného distri-
bučního místa potravinové banky 
v rámci projektu „Dejme jídlu dru-
hou šanci“ v sídle spolku Buči.

Novinkou je i projekt Romano ča-
čipen - romský ombudsman. V roce 
2018 jsme začali připravovat  projekt 
„romského ombudsmana“, jehož cí-
lem je řešení problémů romských 
komunit v ČR. U příležitosti jedné 
společné akce byla navázána spolu-
práce s Úřadem veřejné ochránkyně 
práv v čele s jeho vedoucí Hanou Ša-
batovou, která poskytla projektu 
cennou zpětnou vazbu v procesu 
jeho zpracovávání. Projekt dostal 
jméno „Romano čačipen“, což v pře-
kladu z romštiny znamená „romská 
pravda“. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný
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Zpráva o činnosti Zájmového klubu seniorů Hořanská 2, Praha 3 
Náš klub pořádal ve  dnech 23. 9. až 

29. 9. léčebný a naučný pobyt v termálních 

lázních Veľký Meder na  Slovensku s  ná-

vštěvou termálního koupaliště v  Topoľní-

kách, která složením vody patří mezi velmi 

léčivé prameny a v některých parametrech 

dokonce předčí i Piešťany.

Navštívili jsme rovněž blízké město v Ma-

ďarsku Győr, kde jsme se dopoledne zaměřili 

na prohlídku historické části města s odbor-

ným výkladem průvodkyně, která pracuje 

na tamní radnici a hovoří rovněž slovensky. 

Viděli jsme dominantní památky města, bazi-

liku Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Ig-

náce, divadlo a radnici. Na oběd jsme si zašli 

do české hospůdky U Hrabala.

Po obědě jsme jeli do  tamních termál-

ních lázní, které se nám velice líbily.

Večery byly zaměřeny na přednáškovou 

činnost o  vylepšení zdravotního stavu 

a  celkové imunity. Přednášejícím byla 

Mgr. Ladislava Štěpánková. O večerní zá-

bavu se postaral pan Mirek Nesvěcený, 

který hrál k  poslechu i  zpěvu na  klávesy, 

dokonce i na koupališti v Topoľníkách. Je-

den večer zpestřil kytarou Jaroslav Měrka, 

při kterém jsme si dobře zazpívali.

O  každodenní snídani se nám staraly 

Růženka a  Helenka, a  také o  závěrečné 

grilování.

Dne 10. října jsme měli v  klubu pana 

Martina Škardu, dlouholetého člena vo-

dáckého klubu a  milovníka přírody, který 

měl přednášku o  sjíždění divokých řek 

Řecka a Albánie s fi lmem. Byly to úchvatné 

záběry z odlehlé přírody.

Dne 11. října jsme měli společnou bese-

du se seniory z Jílového, se kterými jsme 

společně navštívili Banát v Rumunsku, kde 

žijí naši krajané. Na besedu také zavítal ro-

dák z Gerniku, pan Josef Panc, a výborný 

harmonikář Libor Šimůnek, který nás také 

bavil v Banátu. V průběhu večera se promí-

taly fi lmy z tohoto pobytu. Viděli jsme pře-

dávání cen za přítomnosti starosty a mís-

tostarosty české vesnice Gerniku. Přišel 

nás také navštívit starosta města Jílového 

pan Pavel Pešek. O  techniku se postaral 

pan Jirka Klomínek a občerstvení připravily 

jílovské ženy, kterým děkujeme. Byly to do-

jemné a  krásné zážitky mezi vzácnými 

a dobrosrdečnými lidmi. 

Na  31. října jsme připravili přednášku 

o  sjíždění řek ve  Slovinsku. Děkujeme 

za  podporu našeho klubu Městské části 

Praha 3

Za členy klubu Květa Benschová, Marie 

Arlothová a Mgr. Jaroslav Měrka

Zajímavé osvětlení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně od naší čtenářky 

Kristýny Dražanové

Z redakční pošty
Vážený pane šéfredaktore,

v  Radničních listech sleduji pozorně veškeré informa-
ce o budoucí zástavbě žižkovského Nákladového nádra-
ží, která se jistě svým rozsahem zařadí mezi nejrozsáhlej-
ší stavby v Praze 3. Pochopitelně odtud je i zájem všech 
zainteresovaných institucí. Mrzí mě ale, že ve vzdálenosti 
cca 300 metrů odtud má vyrůst další zástavba asi 13 by-
tových domů, o kterých není ve vašich novinách ani zmín-
ka. Na území křižovatky Ohrada má vyrůst komplex budov 
zvaný „Rezidenční komplex Ohrada“, a to v místě bývalého 
hřiště FK Viktoria Žižkov, kde je v současné době objekt 
„Zahrádky Žižkov“. V těsné blízkosti komunikací Pod Krej-
cárkem – Koněvova má dle Metropolitního plánu investor 
úmysl vystavět Rezidenční komplex budov (developer CPI) 
a započít se stavbou již v roce 2021. Sám jako obyvatel 
Ohrady si dost dobře nedokáži představit, co tento me-
galomanský projekt přinese. V současné době je Ohrada 
nejvytíženější křižovatkou na Praze 3 a zástavba ještě více 
zahustí i tak předimenzované území. Dále pak nejasná lo-
gistika celé výstavby v době, kdy radnice městské části 
má snahu prosadit zákaz vozů nad 6 tun v ulici Jana Že-
livského, včetně její rekonstrukce. Věřím, že podrobnější 
informace o této stavbě by obyvatelé městské části jistě 
přivítali.

S pozdravem

J. Slavíček

Vážený pane Slavíčku,
díky za Váš dopis. Máte pravdu, že pozemek na Ohradě 

je v  současném územním plánu veden jako zastavitelný. 
Je navíc v soukromých rukou a developer má v plánu sta-
vět, nezbývá než s tím počítat. Snažíme se s ním alespoň 
vyjednat podobu domů, které budou vkusně reagovat 
na své okolí, budou normálním městským blokem a i výš-
kově odpovídat protější zástavbě. Jednáme též o tom, aby 
pozemky, které investorovi též patří, ale jsou již součástí 
parku, převedl bezplatně do majetku města, a aby zafi nan-
coval kultivaci okolních prostor.

Podmínkou souhlasu Prahy 3 s projektem je i předsta-
vení veřejnosti. S termínem zatím čekáme na potvrzení ze 
strany developera. Radniční noviny by tudíž o tomto zámě-
ru měly napsat v některém z příštích čísel. V případě zá-
jmu o další podrobnosti mě prosím neváhejte kontaktovat 

na mzaloudek.matej@praha3.cz.

Matěj Michalk Žaloudek

předseda výboru pro územní rozvoj

Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 26. 9. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zastupitelka Marcela Novotná

Na vítání občánků dne 10. 10. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal zastupitel Matěj Michalk Žaloudek

Na vítání občánků dne 17. 10. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítala zastupitelka Lucie Bogdanová

Senioři České republiky, z. s. Základní organizace Praha 3
Blahopřejeme všem jubilantům, kteří se v druhé polovině roku 2019 dožívají významného životního jubilea.

Na přátelské posezení obdrží každý člen Základní organizace osobní pozvání dopisem 

(podmínkou jsou zaplacené členské příspěvky). 

Přátelské posezení se uskuteční dne 7. listopadu 2019 od 14,00 hod.
v  prostorách Klubu důchodců v Praze 3, Olšanská 7 (vchod ze zadní strany budovy). 

Vladimíra Kalfusová

předsedkyně ZO Praha 3

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
děti narozené v 2. polovině roku 2018 a v roce 2019

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

e-mail: mrkvickova.petra@praha3.cz
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rozhovor

„Přestěhováním na Žižkov se chceme více 
přiblížit naší komunitě,“ říká Erik Čipera
V říjnu se obecně prospěšná společnost Asistence přestěhovala z Jedličkova ústavu na žižkovskou 
adresu Koněvova 4. Tímto významným krokem se podle ředitele Erika Čipery chtěla dostat do živé 
čtvrti, ke svým klientům, lidem s postižením, potencionálním asistentům a dobrovolníkům, 
a  zároveň být více zapojena do komunitního života. Asistence své působení již odstartovala 
otevíracím večírkem a plánuje další akce.

Asistence změnila místo svého pů-
sobení. Co vás k tomu vedlo?
Změnu našeho působiště jsme zahr-
nuli do našeho strategického plánu 
před pěti lety. Asistence vznikla 
na Vyšehradě pro studenty a absol-
venty Jedličkova ústavu. Vždy bylo 
naším cílem lidi zapojovat do komu-
nity v běžném životě a činnostech, 
zatímco Jedličkův ústav je velkoka-
pacitní specializované zařízení se 
vším, co to sebou nese. Cítili jsme se 
tam trochu ztraceni, mnozí lidé měli 
problém rozlišit, jestli jsme součástí 
Jedličkova ústavu, nebo samostatná 
organizace se svými cíli. Proto jsme 
se rozhodli jít dál, na místo plné ži-
vota.  A to Žižkov, jak právě zjišťuje-
me, naprosto splňuje.

Jak tuto změnu přijali vaši klienti?
Prvními reakcemi bylo překvapení, 
proč se stěhujeme z Jedličkova ústa-
vu, kde je vše bezbariérové, uzpůso-
bené potřebám lidí s postižením. 
Když ale srovnáme dostupnost z ve-
řejné dopravy, tak tady na Žižkově 
máme zastávku autobusu 100 metrů 
od vchodu. Od výtahu z metra Flo-
renc C a B se k nám lidé dostanou 
nízkopodlažními autobusy, které 
jezdí co pět, deset minut. Na Vyše-
hradě jsme to měli 15 minut pěšky 
na metro Vyšehrad, takže jsme si 
v tomto směru spíš polepšili.

Jak je na tom Žižkov, co se bezba-
riérovosti týče?
Zatím jsme ještě nestihli Žižkov po-
řádně prozkoumat. Kolegyně 
na elektrickém vozíku využívá cyk-
lostezku, která vede směrem k hlav-
nímu nádraží. V našem okolí jsou 
nájezdy na chodníky všude. Jako 
všichni se těšíme, až budou bezbari-
érově přístupné i další stanice metra, 
jako je například Křižíkova, která je 
od nás tunelem krásných deset mi-
nut.  Byl jsem překvapený, jak je 
frekventovaný Žižkovský tunel, urči-
tě tuto spojku víc využijeme. Co se 
týče dostupnosti hospod, tak tam 
jako všude bojujeme s jedním dvěma 
schody ve vchodu, což je celkem vel-
ký oříšek a pro vozíčkáře stopka. 
I my musíme řešit vchod se schodem 
k nám do prostor Asistence a víme, 
jak je složité získat všechny potřeb-
né podklady. Projekt, souhlas pa-
mátkářů, souhlas nájemníků. Chá-
peme, že se do toho mnoha 
majitelům domů nechce jít a vnímá-
me to jako výzvu pro město. Nejde 
ani tak o fi nance, jako o administra-
tivní zátěž, která je s tím spojená 
a kvůli které je jednoduchý nájezd 
do vchodu poměrně složitou akcí. 

Možná by s tímto mohly městské 
části nabídnout majitelům domů ně-
jakou podporu a nemusí se jednat 
jen o fi nance.

Asistence ale své služby neposky-
tuje jen v Koněvově ulici na Žižko-
vě.
Pracujeme hlavně v terénu, naši pra-
covníci asistují po celé Praze v do-
mácnostech lidí s postižením 
a na cestách za jejich aktivitami. 
Sem za námi jezdí lidé s postižením 
za individuální spoluprací s našimi 
sociálními pracovnicemi. Řeší, jak si 
najít vhodné bydlení, práci, jak roz-
víjet své sociální kontakty. 

Kolik evidujete klientů v současné 
době?
Ve službě osobní asistence spolupra-
cujeme se stovkou lidí s postižením, 
ročně se jedná okolo 35 000 hodin 
této terénní služby. Často jsou to 
půlhodinové asistence hlavně ráno, 
večer nebo o víkendech, kdy někdo 

potřebuje pomoct s oblékáním, pře-
sunout z lůžka na vozík, nebo umýt. 
Ve službě sociální rehabilitace je to 
dalších přibližně sto lidí ročně.

S jakými úskalími se začínající asi-
stent potýká na začátku své práce?
Většina přicházejících nemá žádnou 
zkušenost s osobní asistencí a reagu-
jí na naše opakované výzvy k zapoje-
ní se. Je to jejich první vstup do ta-
kového tématu. Procházejí si 
zácvikem, aby si osvojili základní 
dovednosti – jak překonat obrubník, 
jak komunikovat s dotyčným člově-
kem, jak manipulovat se zvedákem. 
Mají od nás průběžnou podporu 
a sami pak dovednosti naby dou 
v průběhu praxe. Máme dvoufázový 
podrobný zácvik, ve kterém již po-
známe, kdo se na tuto práci hodí. 
Předchází mu i pohovor s vedoucí 
služby.

Klienti s postižením čtvrtého stup-
ně vyžadují jistě náročnější péči. 

Starají se o ně zkušenější pracov-
níci?
Máme klienty ve třetím a čtvrtém 
stupni závislosti na další osobě. 
Podpora u každého člověka s posti-
žením je individuální, každý vyža-
duje odlišný přístup. Asistentům 
připravujeme potřebné informace 
předem. Naši pracovníci jsou otevře-
ní a mají jasno v tom, že chtějí po-
máhat tomu, kdo pomoc opravdu 
potřebuje. A také si přivydělat pení-
ze při studiu. 

Jako asistent jste sám začínal. Co 
bylo pro vás nejtěžší na samotném 
startu?
Do té doby jsem neměl příležitost se 
s žádným člověkem s postižením blí-
že seznámit. Bydlel jsem ale nedale-
ko Jedličkova ústavu a viděl asistent-
ky a asistenty a řekl si, že bych to 
mohl zkusit. Samozřejmě jsem ne-
počítal s tím, co všechno asistování 
obnáší, ale nejsou to nezvladatelné 
věci. Vlastně jsem byl velmi překva-
pený, jak přirozené asistování je. 
A také tím, co s člověkem asistování 
dělá, jak ho tato činnost zaměřená 
na potřeby někoho druhého posou-
vá. Vedle pomoci lidem, kteří to sku-
tečně potřebují, je mi velkou motiva-
cí v práci právě tento osobnostní 
rozvoj lidí, kteří k nám chodí asisto-
vat. Aktuálně je to 140 asistentek 
a asistentů a 50 lidí v dobrovolnic-
kém programu. Mnoho studentů 
 vysokých škol, ale i lidi s dalším za-
městnáním. Moc pomáhá i asistová-
ní v rozsahu 5 až 10 hodin týdně, což 
je intenzita, ve které je zapojena vět-
šina asistentů. 

O  problematice fi nancování a  po-
moci postiženým lidem jste psal 
ve svém blogu, který už neaktuali-
zujete. Proč?
Odradili mě anonymní diskutéři, 
kteří házeli špínu na neziskovky 
a často si vymýšleli nepodložené, ba 
až lživé fi kce ohledně fi nancování, 
které jsem musel neustále obhajovat. 
Vlastně se ve většině případů neřeši-

lo samotné téma příspěvku, ale jiné 
věci. Mnoho lidí nemá rádo nezisko-
vé organizace, proto si zde nesmysl-
ně vybíjeli vztek. Navíc mi nebylo 
příjemné, když tito diskutéři napa-
dali lidi s postižením.

Odkud podle vás pramení antipatie 
vůči neziskovým organizacím?
To je zřejmě na detailnější analýzu. 
Částečně jsem ji teď našel v jednom 
dlouhodobém sociologickém výzku-
mu srovnávajícím obyvatele zemí 
EU. Česká republika se ocitá na sa-
mém chvostu v hodnotě solidarity, 
zaměření na potřeby druhých, a na-
opak v čele zemí s konzervativními 
hodnotami. Tato kombinace pak 
přináší nesoulad mezi většinovou 
společností a těmi, kteří se rozhodli 
pomáhat. Na opačném kraji této 
škály pak jsou země jako Švédsko, 
Německo. Máme se v tomto směru 
co učit a k nám do Asistence proudí 
lidé s podobnými hodnotami a není 
jich málo, což mě naplňuje potřeb-
ným nadhledem. 

Jaké budou vaše další kroky vaší 
činnosti na Žižkově?
Příští rok chceme naši činnost pre-
zentovat formou akce ve veřejném 
prostoru na Žižkově. Máme také 
v plánu nějak dostat možnost zapo-
jit se při asistování a dobrovolnictví 
mezi lidi a jednu akci chystáme brzy 
a její výsledek pustíme ven na začát-
ku příštího roku. Víc bych zatím ne-
prozrazoval, můžete se těšit. 

Text a foto Martin Hošna

Erik Čipera (nar. 1973) 
vystudoval speciální pedagogiku 
a fotografi i. Začínal původně jako 
dobrovolnický asistent, dnes stojí 
v čele obecně prospěšné 
společnosti Asistence, která 
od roku 1995 pomáhá lidem 
s tělesným a kombinovaným 
postižením, aby mohli žít běžným 
způsobem života ve svém 
přirozeném prostředí. Kromě 
služby osobní asistence to je 
zejména pomoc při hledání 
a udržení si bydlení 
a zaměstnání. Inicioval úspěšné 
kampaně Asistence, o.p.s. 
za rozpouštění bariér ve veřejné 
dopravě a za zvýšení příspěvků 
na péči pro lidi s postižením. 
Asistence za ně v roce 2007 
obdržela Cenu SozialMarie 
za inovativní a kreativní činnost 
a v roce 2011 Cenu Nadace 
ERSTE za přínos sociální 
integraci.

”     Podpora 
u každého 
člověka 
s postižením je 
individuální, 
každý vyžaduje 
odlišný přístup
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názory zastupitelů

Dotahujme věci do konce 
a hlavně včas

Chodit do práce je někdy 
nuda, ale to ještě není důvod 
to nedělat!

Otázka priorit

Co s dolním Žižkovem?

Michal Vronský / TOP 09/STANPavel Musil / Piráti Jan Bartko / Piráti

Přinášíme transparenci 
do veřejných peněz, postupně 
v celé Praze!

Tomáš Sunegha / Koalice pro Prahu 3 Tomáš Štampach / Koalice pro Prahu 3

Milí čtenáři, na  tomto místě mi 

bylo nyní potřetí za  uplynulých 

pět let umožněno vám sdělit 

vlastní názory. V mezidobí se mi 

podařilo, sice nedostatečně, ale 

přesto, pro všechny dosáhnout 

rozšíření rozsahu zastupitelského 

sdělení.

Názory: 

Kolega zastupitel, místosta-

rosta pan Pirát Štrébl na zastupi-

telstvu (září 2019) transparentně 

projevil výrazné sklony k diskrimi-

naci, když se ukázalo, že pro nábor nového zaměstnance pro ob-

last školství využívá pouze facebook (fb). Při bližším dotazu pak 

upřesnil, že by někoho, kdo není na fb zaměstnat nechtěl... To je 

diskriminace jako … lusk, ovšem transparentní. Kdo není na fb nic 

se nedozví. Kdo nehodlá svěřit svou identitu celosvětové elektronic-

ké síti, ten pro radnici Prahy 3 neexistuje!   

Jindy byl zřejmě obdobně na fb obce prodáván automobil Ško-

da Superb…

Napadá mne, co vlastně vede radnici k orientování občanů zrov-

na na fb a napadá mne mnohé…   

Dále jen heslovitě – další tržiště jsou potřeba! Křížku by křížek 

slušel! Půjčování koloběžek je kšeft a poskytovat tomuto podnikání 

veřejný prostor zdarma je zlé! Ne magistrát sám, ale tlak občanů 

na magistrát způsobil, že se tato věc bude řešit. V Paříži, kde mají 

stejné ceny jako v Praze, začali s omezováním v květnu, v době, 

kdy Praha bez regulí vše umožnila.

Mé články dříve zaslané do RN dosud publikovány nebyly. Více 

prostoru ke sdělení mi nebylo poskytnuto. Takže příště (nevím kdy, 

chtěl bych vždy), se zase něco dozvíte. Usiluji o změny a srdečně 

zdravím! 

Dnes bych vám rád přiblížil, proč 

potřebujeme transparentní radni-

ci. Jsem radním mj. i pro transpa-

rentnost a  pirátským mottem 

v  této oblasti je, že vše, co není 

tajné, by mělo být veřejně k dis-

pozici. Bez ptaní, bez žádostí 

podle zákona 106, bez čekání. 

Na magistrátě i  řadě městských 

částí, včetně Prahy  3, jste nám 

dali důvěru, tak se nyní zasazuje-

me o to, aby po nás radnice zů-

staly tak transparentní, jak to jen 

jde.

Chceme být v tomto odvětví průkopníky a tak je naše městská 

část mezi těmi vůbec prvními, kdo se zapojil do aplikace CityVizor. 

Není nic snazšího, než si na webu cityvizor.cz kliknout na Prahu 3. 

Najdete tam pěkně na jednom místě přijaté faktury a smlouvy pro-

pojené s rozpočtem, což umožňuje přehledné sledování jeho čer-

pání. Neříkám, že každý, kdo je proti tomuto typu transparence, šel 

do politiky s úmyslem krást, ale v prostředí, kde se vám běžný ob-

čan může kdykoli podívat pod prsty, se krade podstatně hůř. 

A nejen to – přehledné propojení faktur s rozpočtem pomáhá i sa-

motným úředníkům a politikům.

Možnost rozkliknout si každou položku rozpočtu, do detailu si 

prohlédnout jeho příjmovou a výdajovou stránku, to je něco, o čem 

jsme si ještě pár let nazpátek mohli nechat jen zdát. Magistrát pod-

poruje všechny městské části, aby se do  systému zapojily také. 

Systém v Praze provozuje Operátor ICT a ve zbytku republiky spo-

lek Otevřená města. Samosprávám umožňuje zveřejňovat fi nanční 

toky prakticky automatizovaně a tudíž bezpracně. Neustále je také 

vylepšován, např. co se týče skrývání osobních údajů. #DržímeKurz 

Jako zastupitelka naší městské 

části nemám v úmyslu poukazo-

vat na  všechny nedostatky stá-

vající koalice, ale budu ráda, po-

kud se třeba můj pohled setká 

spíše s podnětem k diskuzi, než 

aby byl brán jako útok z řad opo-

zice. Všichni se však shodneme 

na  tom, že palčivým tématem 

současného volebního období je 

dozajista privatizace bytů na Pra-

ze 3 a nedodržování jejího časo-

vého harmonogramu. Jak bylo 

vidno i  na  posledním zastupitel-

stvu, naši spoluobčané jsou kvůli nečinnosti radnice hnáni do nejis-

té situace. Vedení Prahy 3 není schopno, či opomnělo, zodpovědět 

otázky ohledně již zprivatizovaných bytů. Pravdou je, že někteří 

obyvatelé mají převedený majetek z vlastnictví státu už od února 

roku 2019, ale bohužel do dnešní doby v těchto objektech stále ne-

existují SV. Ptám se tedy, kde je kámen úrazu ze strany radnice, 

když spolupráce a podpora pro občany byla přislíbena již před více 

než půl rokem. Majitelé těchto zprivatizovaných bytů jsou v situaci, 

kdy nevědí, zda nebudou třeba muset zpětně doplácet fondy oprav, 

což by jistě významně ovlivnilo jejich rodinné rozpočty. Jestliže se 

koalice Prahy 3 prezentuje jako transparentní a průzračná, tak tady 

se nám průhlednost poněkud zakalila. Chápu, že pro současnou 

koalici, která se v zásadních bodech často neshodne, není jedno-

duché se zorientovat ani v  této problematice. Vedení by si mělo 

uvědomit dopady svého jednání, resp. nejednání. Nelze přeci stále 

jenom populisticky slibovat. 

Základem práce zastupitele je 

jeho či její členství ve  výborech 

zastupitelstva nebo komisích 

rady. Například já jsem předse-

dou Výboru fi nančního a členem 

Komise pro vedlejší hospodář-

skou činnost. Do  obou chodím 

poctivě a  myslím si, že v  obou 

děláme dobrou práci.

Je zaběhnutou praxí, že je 

prakticky každý člen zastupitel-

stva i členem ve výborech či ko-

misích (vedle spousty těch, kteří 

zastupiteli nejsou). Častým pro-

blémem jsou ale bohužel absence. Občas se pak stává, že se or-

gán sejde, ale není usnášeníschopný. Alespoň že už za zmeškaná 

zasedání nedostáváme odměny. Takových, kteří si chodí „pro čár-

ku“ a  odměnu a  pak zas rychle odchází, je na  Praze 3 naštěstí 

málo. Řada absencí je pak bohužel způsobena i termínovými koli-

zemi mezi jednotlivými orgány navzájem. To se ale nově změní 

a Odbor organizační nyní z popudu rady pracuje na nápravě.

Smutné je, když pak od lídrů opozice slýchám, že „radnice málo 

pracuje,” ale jsou to právě oni, kdo svou práci pro Prahu 3 šidí. Je-

den je mistr v předčasných odchodech (Tomáš Kalivoda, absence 

47 %, ODS), druhý nestíhá a přitom je zároveň poslancem (Petr 

Venhoda, 44 %, ANO), a u absolutního rekordmana se lze jen do-

mýšlet (David Tacl, 66 %, ANO). V desítce nejhorších jsou i dva čle-

nové koalice, ale oba alespoň jsou nebo byli radními Prahy 3. Opo-

zici nezbývá než poradit, aby do  orgánů raději poslala nějaké 

kompetentní lidi mimo zastupitelstvo, pokud takové mají.

Když zastupitelé koalice absentují v průměru 11 %, netuším, kde 

bere opozice s absencí 34 % drzost kritizovat něčí práci. 

Milí čtenáři, možná jste si už také 

všimli, že od poloviny října se větší 

počet městských policistů věnuje 

otázce parkování. Zcela logicky 

se pak těchto „strážců pořádku“ 

nedostává při řešení každoden-

ních problematických situacích 

v ulicích. Vnímám, že neoprávně-

né parkování při nedostatku par-

kovacích míst je nešvar, který je 

třeba řešit, na  druhou stranu je 

však pro mě prioritou dozor nad 

bezpečností obyvatel v  ulicích 

a udržováním pořádku.

Vedení některých městských částí to však zřejmě vnímají jinak. 

I  při současném podstavu městských policistů začala požadovat 

zvýšenou monitorovací činnost nad dodržováním pravidel pro par-

kování v zónách placeného stání. A proč tomu tak je? Na tuto otáz-

ku existuje jednoduchá odpověď. Celá částka z výběru pokut při-

padá tomu, kdo vede správní řízení v  prvním stupni. A  to jsou 

pochopitelně jednotlivé městské části.

V  této souvislosti mě zajímá, jak se vedení naší městské části 

stavělo k  dané situaci. Na  nejbližším jednání zastupitelstva tudíž 

budu s touto otázkou interpelovat místostarostu, který má ve své 

kompetenci dopravu.

Osobně se domnívám, že právě „Trojka“ byla jednou z těch čtvr-

tí, která v honbě za obdrženými fi nancemi z pokut za špatné parko-

vání dostatečně nezvážila potřebné priority obyvatel. Současná ko-

alice totiž potřebuje naplnit příjmovou část rozpočtu. A  šáhnout 

na „korunky“ občanům, je ta nejsnadnější forma. Stačí připomenout 

i rapidní zvýšení daně z nemovitosti.

Svobodní s obdobnou politickou kulturou nesouhlasí a v případě 

zisku politické moci budou usilovat o co největší zachování peněz 

v kapsách občanů. 

Spodní část Husitské je bohužel 

symbolem pro místo, kam se ni-

kdo nehrne. Problémových příčin 

je několik a vzájemně se zacyklu-

jí. 1. doprava – hluk a  exhalace 

z ní; 2. nízká občanská vybave-

nost obchody a službami (pekár-

na, papírnictví nebo zelenina 

chybí); 3. koncentrace nočních 

klubů, barů, jejich problémových 

hostů a na ně navázaná drobná 

kriminalita podpořená ještě sítí 

zastaváren. Kombinace všech 

těchto faktorů dohromady způ-

sobuje, že při hledání bydlení se raději poohlížíte jinde. Co s tím?

Velkou inspirací může být majitelka domu ze začátku Koněvovy 

(sama tu přes 25 let provozuje cukrárnu), které zde chyběla kvalitní 

masna, a tak vyvěsila do výlohy inzerát, že hledá řezníka. Našla jej, 

a díky ní zde teď máme skvělé řeznictví pana Heráka. Zástupci rad-

niční koalice nyní společně domlouvají pravidla pronájmu obecních 

obchodů, aby i tyto provozovny mohly pozitivně ovlivňovat okolí.

Síť zastaváren, nočních barů a klubů generuje mnoho negativ-

ních jevů (např. prodej drog, celonoční hluk a  ranní nepořádek 

z  rozbitých lahví), které nelze řešit bez spolupráce s  městskou 

i státní policií. Například v pátek a sobotu večer by policie měla být 

více vidět. Cyklostezkou, okolím klubů a barů by měla hlídka pro-

cházet pěšky a nikoliv projíždět autem, které je z dálky viditelné a si-

tuaci uklidní jen chvilkově. 

Řešení pro dolní Žižkov není vůbec snadné, ale snaha o příjem-

nější život v této části je společným cílem radnice i obyvatel. Policie 

by jim v tom měla být maximálně nápomocná. Neřešením problémů 

se totiž situace plíživě zhoršuje… Až se jednou ráno probudíme 

v ghettu. 

Marcela Novotná / ANO
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Martin Němec je píšící hudebník a  malíř, narozený v  roce 1957 v  Praze, 

kde absolvoval SUPŠ na Žižkově náměstí a malířství na Akademii výtvarných 

umění. Je kapelníkem a  výhradním autorem hudby i  textů rockové skupi-

ny Precedens a Lili Marlene. S Bárou Basikovou i dalšími interprety natočil 

desítky alb, hudbou doplnil   mnoho fi lmů, divadelních her i seriálů. Vytvořil 

i  TV znělky (Gen, Genus atd.). Získal mnoho významných hudebních oce-

nění (Objev roku, Album desetiletí,  dvakrát Bratislavskou lyru 1990). Napsal 

tři kritikou ceněné knihy povídek (Stodola, Vana s  výhledem a  letošní Bod 

tání). Podle jeho scénáře, oceněného Nadací Miloše Havla, natočil režisér 

Juraj Herz celovečerní fi lm T.M.A., kterému předcházel celovečerní fi lm Mi-

lana Šteindlera Perníková věž, rovněž podle Němcova scénáře. V současné 

době opět koncertuje a nahrává s výrazně omlazenou sestavou Precedens, 

(v příštím roce by mělo vyjít dlouho očekávané nové album), i s kapelou Lili 

Marlene. V posledních letech se opět výrazně věnuje malbě a během uplynu-

lých dvou let uspořádal  třináct samostatných výstav svých obrazů po celé 

republice. V dubnu příštího roku mohou obyvatelé nejen Prahy 3 zhlédnout 

další z nich, která se uskuteční v Galerii Toyen. 

Krásný den s Martinem Němcem 
Ve Slezské ulici, kde má již mnoho let ateliér, jsme 
navštívili malíře a píšícího hudebníka Martina Němce. 
Příští rok bude mít výstavu v Galerii Toyen, a proto nás 
zajímalo, na čem v současné době pracuje. 

Zjistili jsme, že jeho umělecká 
tvorba má takřka renesanč-
ní záběr – malba, hudba, 
psaní, fi lm…   V prostředí 

provoněném terpentýnem jsme mu 
položili pár otázek.
Která z disciplín je pro vás aktuálně 
nej?  

V současnosti, kromě malová-
ní, pracuji na knize svých vybraných 
facebookových textů s názvem Krás-
ný den! Tyto fejetony, které budou 
mít bohatý výtvarný doprovod, by, 
jak pevně doufám, měly vyjít ještě 
před Vánocemi letošního roku.
Takže facebook – kniha tváří už vám 
nestačí, chcete knihu opravdovou?

Rád jsem několik let nezištně 
psal (myslím, že radost ze sdílení 
nezištná je) a teď je tak trochu 
na čtenářích, jestli kniha zůstane 
virtuální, nebo se podaří stvořit její 
papírovou podobu, vonící tiskař-
skou barvou, která se dá ohmatat, 
darovat, prolistovat, ztratit, nebo 
položit se záložkou (třeba účten-
kou z hospody, nebo čtyřlístkem) 
na noční stolek.

Nač se mohou čtenáři těšit?
Knížka Krásný den by měla obsa-

hovat asi sto padesát vybraných feje-
tonů a stejný počet příslušných ba-
revných obrázků – tedy tři sta stran. 

Formátově to bude taková knížka 
do kapsy, kterou můžete mít stále 
s sebou.
Zajímavá je i  forma vzniku, kterou 
volíte.

Ano, tato forma je známá spíše 
z hudební branže, ale řekl jsem si 
proč to nezkusit i v tomto přípa-

dě. Pokud byste někomu blízkému 
(třeba sobě), chtěli tu papírovou pří-
telkyni dát pod stromeček, nebo pod 
polštář, tak budu vděčný za podporu 
při jejím vzniku, což lze udělat pro-
střednictvím Hit hit na www.hithit.
com/…/pro…/6822/kniha-fejetonu-
-krasny-den! 
Přibližte trochu, o čem knížka bude? 
Hlavně pro ty, kteří nejsou na face-
booku.

Knížka by měla obsahovat hodně 
vzpomínek a takových převážně hře-
jivých postřehů z mého života dopro-
vázených fotografi emi a obrázky – je 
to takový trochu můj deník.
Zbývá vám čas i na ostatní tvorbu, 
ptám se i s ohledem na připravova-
nou výstavu v Galerii Toyen?

Musí, říká s úsměvem Martin Ně-
mec ve svém ateliéru ve Slezské ulici, 
kde jsme s ním strávili alespoň kou-
sek „Krásného dne“. 

Zdá se, že Praha 3, mi byla nějak 
souzena. Mám moc rád Vinohrady, 
kde i bydlím, uzavřel všestranný 
umělec náš krátký rozhovor. 

Jan Dvořák

Foto Ája Dvořáčková

Velká pieta

Získali jsme 7 milionů pro 
péči o vaše blízké

Zelená opatření radnice proti 
„autíčkářům“

Robert Pecka / TOP 09/STAN

Žadatelé dotací nový systém 
chválí

Mojmír Mikuláš / Koalice pro Prahu 3

Během letních měsíců proběhla 

informační kampaň k novým pra-

vidlům pro poskytování dotací 

z  Dotačního fondu z  městské 

části Praha 3. Do 21. 9. bylo tře-

ba podat žádosti pro rok 2020. 

Nová pravidla přinesla zjednodu-

šení, např. výhradně elektronické 

podání, které odstranilo opako-

vané návštěvy úřadu. Zároveň 

došlo k posunutí harmonogramu, 

takže žadatelé budou dříve infor-

mováni o  poskytnutí fi nančních 

prostředků. Nemělo by se tak 

stávat jako v minulosti, že žadatelé budou realizovat své projekty 

„na dluh“, tedy bez jistoty, zda jim nějaké prostředky budou z roz-

počtu přiděleny. V  současné době se scházejí příslušné komise 

k vyhodnocení projektů podle nových kritérií, která na prvním místě 

zohledňují přínos projektu pro obyvatele Prahy 3. Přestože nová 

pravidla byla široce diskutována se zástupci organizací i samotnými 

žadateli, první zpětnou vazbu přineslo společné setkání na  půdě 

kulturní komise. K naší velké radosti se potkali v hojném počtu zá-

stupci všech oblastí kulturního života Prahy 3. Nová pravidla dotač-

ní politiky si všichni zúčastnění pochvalovali stejně tak, jako otevře-

nost radnice a možnost společného setkání a výměny zkušeností. 

V kuloárech pak zaznívaly i nové nápady a možnosti vzájemné spo-

lupráce. Je možné, že tak pro příští období obohatí kulturní život 

Prahy 3 úplně nové komplexnější projekty. Příslušné komise mají 

na vyhodnocení a předložení stanoviska do výboru čas do 30. 11. 

2019. Vlastní rozhodnutí o přidělení, respektive nepřidělení dotace 

pak musí proběhnout ZMČ Praha 3 do 31. 12. 2019.

Další informace najdou zájemci na www.praha3.cz/samosprava/

oblasti/dotace. 

Jednou z našich volebních priorit 

byla podpora péče o blízké v do-

mácím prostředí. Ať už se staráte 

o dítě se zdravotním postižením 

nebo o dlouhodobě nemocného 

dospělého nebo babičku či dě-

dečka např. po mrtvici, děláte zá-

služnou a  nesamozřejmou práci 

a  zasloužíte institucionální pod-

poru. Domácí péče totiž umož-

ňuje lidem se specifi ckými potře-

bami co nejdelší pobyt nebo život 

v domácím prostředí, což je pro 

ně to nejlepší možné. Pečujícím 

je pak zpravidla „laik“, který k  tomu nemá žádné vzdělání. Podle 

průzkumů je v  celé Praze téměř 100  000 neformálně pečujících 

osob, kterým poskytování péče ovlivňuje osobní, pracovní i spole-

čenský život a fi nanční situaci. Přibližně u 39 000 případů se jedná 

o  tzv. kompletní péči. Většina pečujících se stará o osobu, která 

pobírá příspěvek na péči, chce, aby osoba zůstala doma. Více než 

polovina z nich pečuje déle než 5 let, 16 a více hodin týdně (v prů-

měru 37 hod. týdně). Díky naší aktivitě získala nyní městská část 

cca 7 milionů (!) na projekt, který podpoří lidi, které se v domácím 

prostředí starají o svého blízkého. Díky této podpoře můžeme zjistit, 

kolik pečujících osob v Praze 3 je, co přesně potřebují a jak jim mů-

žeme pomoci. Pokud o někoho pečujete a zajímá vás toto téma, 

můžete se obracet na sociální odbor MČ P3, mě jako zastupitelku 

nebo radního pro sociální oblast Ondřeje Ruta. Péče doma má 

smysl a  je potřebná a pečující potřebuje informace, podporu, po-

moc, uznání a vědět, že na řešení problémů nemusí být sám. 

Termín autíčkáři používá 

s  despektem místostarosta Rut 

(Zelení), který má v gesci dopravu. 

Včerejší jednání Dopravní komise 

napsalo, pod jeho dohledem, dal-

ší dva díly v tažení proti automobi-

listům a  preferování cyklodopra-

vy.

Díl 1. Další zavádění zón 30, 

tedy zón s omezením nejvyšší do-

volené rychlosti na 30 km/h. Ne-

jedná se o  omezení rychlosti 

na dílčím, obhajitelném místě, na-

příklad před školou, ale o plošné 

zavádění na větších územních celcích. Nově má být zpomalování do-

pravy zavedeno v oblasti mezi ulicemi Jana Želivského, Koněvova, 

Malešická a také v oblasti vymezené ulicemi Vinohradská, Soběslav-

ská a Šrobárova. Důvody? Dle slov předsedy komise Vejvody (TOP 

09), místopředsedy Žaloudka (Zelení) a dalších koaličních zástupců je 

důvodem hlavně bezpečnost. Tomu bych snad rozuměl, kdyby ob-

lasti vykazovaly vysoký počet nehod, kde by právě vyšší rychlost byla 

příčinou, ale statisticky tomu tak není. Piráta silnic od nebezpečné 

jízdy značka neodradí a  slušnému řidiči neumožní jet ani 40 km/h 

v místě, kde to situace dovolí.

Díl 2. Cykloobousměrky. Nevíte přesně co to je? Tak se nazývá 

opatření, kdy je cyklistům dovolena jízda v protisměru v jednosměrné 

ulici. Nově má být zatím zavedeno v ulicích Chlumova, Chelčického 

a Lupáčova. Důvod? Dle statistik z magistrátu prý třeba Lupáčovou 

projede za den 50 cyklistů v protisměru, tak vedení radnice napadlo 

jim toto jednání proti předpisům zlegalizovat. 

Přijde vám to na hlavu postavené a hlavně nebezpečné? Můžete 

příště přijít říci svůj názor. 

Martina Chmelová / Zelení
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téma

Život v čase klimatické změny 
Téma změny klimatu hýbe všemi vrstvami společnosti, doslova od vlády až po poslední vesnickou 

hospodu. Otázkou zůstává, co se s tím dá dělat. Klimatickou změnu už nemůžeme zcela zastavit, 

můžeme ale zmírnit její nejhorší projevy a připravit se na ni.

Ač se stále debatuje o tom, 
kde se změna klimatu vza-
la a kdo za to může, začí-
ná v poslední době jasně 

převažovat uvažování nad tím, jak 
změnu klimatu zmírnit, jak se v těch-
to časech chovat. A na Trojce tomu 
není jinak. 

Ustavení expertní skupiny
Na zářijovém jednání Komise pro 

životní prostředí zazněl návrh, aby 
Praha 3 vyhlásila stav klimatické 
nouze, podobně, jak to před časem 
udělala Praha 7. Po obšírné debatě 
na tom však členové komise nenalez-
li shodu a rozhodli se navrhnout 
jmenování expertní skupiny, jejímž 
úkolem bude v souladu s Implemen-
tačním plánem Adaptační strategie 
hl. m. Prahy na klimatickou změnu 

navrhovat a připravovat konkrétní 
opatření vyplývající z potřeb měst-
ské části Praha 3, týkajících se přede-
vším snížení negativního vlivu ex-
trémních teplot a efektu městského 
tepelného ostrova, dále zvyšování 
retenční schopnosti městské krajiny, 

využívání dešťové a odpadní vody 
a snížení energetické náročnosti Pra-
hy 3 včetně podpory adaptace bu-
dov a snížení emisí a uhlíkové stopy.

Návrhy, které vyplynou z jednání 
pracovní skupiny, budou využívány 
komisí životního prostředí, odbory 
městské části a Radou městské části. 
Dále budou využívány pro tvorbu 
strategického a akčního plánu měst-
ské části Praha 3.

Rada městské části následně usta-
vení expertní skupiny schválila (ob-
sazení viz box).

Nákup zelené energie
Radnice již nyní přijímá řadu 

konkrétních opatření. Jedním z nich 
je nákup zelené energie. Vedení rad-
nice v srpnu rozhodlo, že chce veš-
kerou elektřinu pro úřad a 30 pří-

spěvkových organizací nakupovat 
z obnovitelných zdrojů. Radnice 
jako větší odběratel plánuje využívat 
služeb komoditní burzy PXE. Sa-
motný nákup proběhne v listopadu, 
dodávka čisté energie se plánuje od 
1. 1. 2020. Burza garantuje tzv. záru-

ky původu, tedy že dodavatel nepro-
dá zákazníkům více čisté energie, 
než skutečně dodá do sítě. Kvůli vý-
hodnější ceně chce radnice nakupo-
vat na období 5 let. Při stejné spotře-
bě zaplatí jen asi o 1,7 % víc 
ve srovnání s běžnou energií.

Virtuální solární elektrárna
Dalším ekologickým projektem je 

záměr vybudovat virtuální solární 
elektrárnu. Mělo by k tomu dojít již 
v příštím roce. Na plochých stře-
chách mateřských a základních škol 
Prahy 3 ležících mimo památkovou 
zónu chce radnice vybudovat solární 
fotovoltaické elektrárny. Vzhledem 
k tomu, že v létě, v době největšího 
výkonu fotovoltaických panelů, jsou 
školy mimo provoz, chce radnice vy-
jednat s distributorem elektrické 
energie, že by vyrobenou energii sice 
dodávala do sítě, ale neprodávala ji, 
nýbrž ji započetla proti spotřebě 
v budovách úřadu, kde se pracuje 
i přes léto. 

Odhadovaná investice 6,5 mil. Kč 
by měla být z většiny pokryta z dota-
cí projektů ICT Smart Cities hlavní-

ho města Prahy. Městská část by se 
měla podílet částkou 1,9 mil. Kč. 
Návratnost této investice je plánová-
na na pět let.

Již v roce 2010 byla vybudována 
solární elektrárna na střeše ZŠ Chel-
čického. V letošním roce se staví další 
fotovoltaická elektrárna v areálu ba-
zénu na Pražačce, která bude pokrý-
vat spotřebu bazénové technologie.

Žižkovský panel (III.)
30. října proběhl na radnici již tře-

tí diskusní panel, tentokrát na téma 
klimatické změny. Diskutovalo se 
hlavně o tom, co je možné v rámci 
městské části udělat pro zlepšení ži-
votního prostředí a potlačení důsled-
ků změny klimatu. Hovořilo se o roz-
šiřování zelených ploch, výsadbě 
nových stromů, výstavbě retenčních 
nádrží na jímání dešťové vody, pro-
blematice budování zelených střech 
a dalších tématech. 
 Radko Šťastný

Chovat se odpověd-

ně k našim životním 

zdrojům (voda, 

vzduch a na ně 

vázané přírodní 

procesy) je prostě 

naší základní 

povinností. To platí, i kdyby žádná 

klimatická změna nebyla, a platí to 

i dnes. 1) Praha 3 plánuje společný 

nákup čisté, bezuhlíkaté elektřiny pro 

budovy úřadu, školy a jiné příspěvkové 

organizace. 2) Určitě zintenzivnit 

výsadbu stromů ke snížení teplot 

v ulicích, ale také ke zvýšení kapacity 

pro rozklad CO2. 3) Srážkovou 

a spodní vodu (v kolektorech) ukládat 

do zásobníků a využít ji pro závlahu 

zeleně. 4) Hledat inspiraci u západoev-

ropských velkoměst. 

A toto všechno hlavně bez hysterie 

a vášní.

Michal Vronský (TOP 09/STAN),

koaliční zastupitel

Ke klimatické změně 

musíme přistupovat 

zodpovědně a být si 

vědomi hrozeb, 

kterým čelíme. Města 

se oteplují, dešťové 

srážky přicházejí 

méně často, ale s o to větší intenzitou. 

Tyto jevy pak mají nezanedbatelný vliv 

na životy nás všech. Řešením je 

používání prvků zelené a modré 

infrastruktury – vytváříme nové zelené 

plochy a vysazujeme stromy v ulicích, 

začínáme šetrně hospodařit s dešťo-

vou vodou, navyšujeme počet 

obnovitelných zdrojů energie, jako jsou 

solární panely na školách. V říjnu se už 

sešla i expertní skupina k této 

problematice, která bude přicházet 

s konkrétními návrhy řešení.

Jiří Svrček (Piráti),

koaliční zastupitel

Musíme přijmout 

spoluodpovědnost 

a naplánovat 

konkrétní kroky tam, 

kde můžeme. Už 

jsme rozhodli, že 

od nového roku bude 

radnice, školy a školky odebírat 

elektřinu z obnovitelných zdrojů. 

Na střechách budov můžeme stavět 

solární elektrárny – příští rok chystáme 

nejméně 3 nové. V ulicích je třeba 

sázet stromy, při stavbách budov, ulic 

a náměstí myslet na hospodaření 

s dešťovou vodou. Potřebujeme 

podporovat šetrné způsoby dopravy 

po městě – MHD, železnici, chůzi 

a kolo. Proto chci, aby MČ Praha 3 

přistoupila k Paktu starostů a primáto-

rů zaštítěného Evropskou komisí 

a na této platformě připravila detailní 

akční plán.

Ondřej Rut  (Zelení),

místostarosta

I naše městská část 

má řešit změnu 

klimatu rozumnými 

řešeními, ne hysterií. 

A protože zeleň 

vnímám jako jeden 

z nejdůležitějších 

aspektů v Praze, je potřeba ji udržovat 

a rozvíjet. Osobně si myslím, že bychom 

místo všemožných zákazů měli začít 

s výsadbou nových stromořadí, které 

zlepšují ovzduší, zadržují vodu a snižují 

hluk i teplotu. Městská část by měla jít 

příkladem i v otázce důsledného třídění 

odpadu, které snižuje potřebu neefektiv-

ního skládkování. Klíčové ale zůstává 

i nadále chování jednotlivců, proto by 

měl každý začít sám u sebe a snažit se 

méně plýtvat, třídit a nezatěžovat 

přírodu.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3),

opoziční zastupitel

Zvýšit počet kontejne-

rů na tříděný odpad 

a také zvýšit četnost 

odvozu těchto 

odpadků. I když by 

obyvatelé naší 

městské části rádi 

třídili odpad, často ani nemají možnost 

se chovat ekologicky, protože už není 

kam odpadky vyhodit. Kontejnery 

na tříděný odpad jsou přeplněné 

a v jejich okolí to vypadá jako na smetiš-

ti. Radnice by měla konečně vybudovat 

parkovací domy především proto, že 

lidé objíždí autem i půl hodiny všechny 

ulice než najdou místo. A rozhodně musí 

v naší městské části radnice zachovat 

rozsah zelených ploch. Pokud bych šel 

do extrému, může se radnice zbavit 

všech aut a nakoupit elektrokola.

David Soukup (ANO),

opoziční zastupitel

Anketa  Jak by se měla Praha 3 postavit ke změně klimatu?

Složení expertní skupiny
Jan Rovenský – dlouholetý vedoucí energetické kampaně Greenpeace.

Je členem Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii a členem Vý-

boru pro limity těžby a životní prostředí zastupitelstva města Litvínova.

Anna Kárníková – ředitelka Hnutí Duha, dříve ředitelka Centra pro dopravu 

a energetiku, má zkušenosti z Úřadu vlády (strategické dokumenty k udržitel-

nosti).

Jan Nezhyba – ekologický aktivista a zakladatel o. s. Občané proti spalovně 

v Havířově. Dlouholetý člen komise pro životní prostředí města Havířov (tam 

je i zastupitelem) a bývalý člen Arniky. 

Walter Sodomka – ředitel nestátní neziskové organizace Komínová asocia-

ce (APOKS), která se zabývá problematikou týkající se zdrojů energie vznik-

lých spalováním a následným odvodem zplodin hoření do atmosféry při sou-

časné minimalizaci znečištění životního prostředí. Vystudoval Fakultu 

stavební ČVUT v oboru Integrální bezpečnost staveb.

Pavel Křeček – na Praze 3 se angažuje v občanských aktivitách usilujících 

zejména o zachování a revitalizaci budovy Nákladového nádraží Žižkov. Vy-

studoval práva na Masarykově univerzitě v Brně a povoláním je advokát. 

Tomáš Tesař – tři roky působil jako náměstek ministra pro životní prostředí 

v sekci ochrana přírody. Životnímu prostředí a jeho ochraně se věnuje přes 

10 let.
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placená inzerce 

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

 SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ – 
opravy karem, kotlů, wawek atd. REVIZE 
PLYNU + KULATÉ RAZÍTKO, pravidelné 
kontroly, tlakové zkoušky po odebrání 
plynoměru. TOMÁŠ ZIKL, tel.: 603 486 565 
Praha 3.

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

 Opravy zdí, vyklízení, péče o hrob. Volejte po 

18. hod. tel.: 734 695 775.

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

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

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

 Malířské a lakýr. práce+úklid, levně kva-
litně, 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.

 Vyklízení, opravy zdí, péče o hrob? Volat ve-

čer tel.: 734 695 775.

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

Tel.: 728 991 247, www.sidloprofirmupraha.cz.

 Inkvizice v Čechách po 400 letech.  

www.knihy.abz.cz – literatura faktu.

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 

Tel.: 286 891 400.

 Koupím starou bižuterii, krabičky od šperků, 

hodinky. Tel.: 603 410 736.

 Sekretářku – hledáme pro kancelář na Praze 

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.

 Seřízení plastových oken, oprava žaluzií 
montáž žaluzií. Tel.: 733 720 950.

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

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20
Michaela Vejvarová – AC&T Consulting, s.r.o.

 

Prodáváte nemovitost? 
Vím, jak na to!
/ odhad Vaší nemovitostí zdarma
/  příprava nemovitostí k prodeji, 

rozsáhlý marketing
/ zpracovaní smluvní dokumentace
/  advokátní úschova a bezpečnost 

převodu peněz

Pro své klienty hledám ke koupi 
byt 3+kk nebo 4+kk v Praze 3

Ing. Iryna Bezugla 
Certifi kovaná realitní makléřka 
T: +420 776 464 096
E: iryna.bezugla@re-max.cz

//
//

//
//

Prodej bytu 2+kk 
48m2 po kompletní 
rekonstrukci, 
ul. Biskupcova, 
Praha 3 – Žižkov 

Řeporyjské nám. 16. Praha 5

remax_Bezugla_138x88.indd   2 18.10.2019   8:42:58
Sbor Církve bratrské v Praze 3 ve spolupráci se Sjednocenou 

organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)
srdečně zve na

Adventní podvečer s hudbou a zpěvem
Charitativní koncert na podporu SONS ČR

Účinkuje pěvecký sbor Vokál klub při SONS ČR a žižkovský pěvecký sbor Církve bratrské
sobota 30. 11. 2019 od 16 hod., Koněvova 24, Praha 3 - Žižkov

Vstupné dobrovolné

CB_koncert_SONS_138x42_vybrany.indd   1 18.10.2019   8:49:27
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důležité informace

Baletní mládí Praha Žižkov 2019
Ve dnech 19. a 20. 

října 2019 proběhl 

12. ročník amatérské 

baletní soutěže Ba-

letní mládí Praha Žiž-

kov 2019 v  Kongre-

sovém centru hotelu 

Olšanka. Soutěž za-

hájil radní Pavel Mu-

sil za  městskou část 

Prahy 3. Do  soutě-

že bylo přihlášeno 

v  letošním roce 35 

škol s  celkovým po-

čtem soutěžících 550 

z celé České republi-

ky, Slovenska a  Ně-

mecka. Baletní sou-

těž sjednocuje děti 

a  mládež se stejný-

mi zájmy a umožňuje 

srovnání v  tanečních 

dovednostech a  při-

spívá tak k smyslupl-

nému využití volného 

času a celkové fyzic-

ké kondici mládeže.  

BcA. Ján Nemec

   Milé čtenářky, milí čtenáři, 
pokud ve své schránce postrádáte Radniční noviny nebo jich 
je na některých distribučních místech naopak přebytek, dejte 
nám prosím vědět na adresu distribuce@praha3.cz.
   Děkujeme.

Redakce

Milí „čtyřkaři“,

příští rok, přesně v  září 2020, 
uplyne 100 let od  založení 4. 
přístavu Jana Nerudy. Při této 
příležitosti se bude (pravděpo-
dobně v  červnu) konat oslava 
na naší skautské základně „Kří-
žek“ (Pitterova 1, Praha 3), kam 
jsou zváni všichni současní i bý-
valí členové. Rádi bychom zís-
kali kontakty na  naše bývalé 
členy. Přihlaste se prosím 
na  mail primestakyctyrka@se-
znam.cz, tel. 605 116 912. Rádi 
se s  vámi setkáme. „Bude-li 
každý z nás z křemene, je celý 
národ z ……“

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

Tachovské náměstí   2. 11. 2019    9:00–13:00

Na Vrcholu x V Domově   2. 11. 2019  10:00–14:00

nám. Jiřího z Lobkovic   5. 11. 2019  13:00–17:00

nám. Barikád   5. 11. 2019  14:00–18:00

Kostnické náměstí x Blahníkova   6. 11. 2019  13:00–17:00

Buková x Pod Lipami   6. 11. 2019  15:00–19:00

Jeseniova 143   7. 11. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická   9. 11. 2019    9:00–13:00

Sudoměřská x Křišťanova   9. 11. 2019  10:00–14:00

Křivá 15 12. 11. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 12. 11. 2019  14:00–18:00

U Rajské zahrady x Vlkova 13. 11. 2019  13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 13. 11. 2019  15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 14. 11. 2019  15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 16. 11. 2019    9:00–13:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 16. 11. 2019  10:00–14:00

Tachovské náměstí 19. 11. 2019  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 19. 11. 2019  14:00–18:00

nám. Jiřího z Lobkovic 20. 11. 2019  13:00–17:00

nám. Barikád 20. 11. 2019  15:00–19:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 21. 11. 2019  15:00–19:00

Buková x Pod Lipami 23. 11. 2019    9:00–13:00

Jeseniova 143 23. 11. 2019  10:00–14:00

Přemyslovská x Orlická 26. 11. 2019  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 26. 11. 2019  14:00–18:00

Křivá 15 27. 11. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 27. 11. 2019  15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 28. 11. 2019  15:00–19:00

V Zahrádkách x Květinková 30. 11. 2019    9:00–13:00

Ambrožova x Malešická 30. 11. 2019  10:00–14:00

místo datum a čas

Koněvova x V Jezerách   3. 12. 2019  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí   3. 12. 2019  14:00–18:00

Tachovské náměstí   4. 12. 2019  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově   4. 12. 2019  15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic   5. 12. 2019  15:00–19:00

nám. Barikád   7. 12. 2019    9:00–13:00

Kostnické náměstí x Blahníkova   7. 12. 2019  10:00–14:00

Buková x Pod Lipami 10. 12. 2019  13:00–17:00

Jeseniova 143 10. 12. 2019  14:00–18:00

Přemyslovská x Orlická 11. 12. 2019  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 11. 12. 2019  15:00–19:00

Křivá 15 12. 12. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 14. 12. 2019    9:00–13:00

U Rajské zahrady x Vlkova 14. 12. 2019  10:00–14:00

V Zahrádkách x Květinková 17. 12. 2019  13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 17. 12. 2019  14:00–18:00

Koněvova x V Jezerách 18. 12. 2019  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 18. 12. 2019  15:00–19:00

Tachovské náměstí 19. 12. 2019  15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 21. 12. 2019    9:00–13:00

Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 736 – 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 nabídky

1.
Sabinova 10/277 

1. podlaží 
NP č. 102, sklad 12,8 1 200 Kč

14. 11. 2019 

do 18 hod.

VÝZVA č. 737 – 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.
Biskupcova 

45/1809, 2. podl.

NP č. 102, kancelářské
21,90 2 000 Kč

5. 11. 2019

9:00–10:00

11. 11. 2019 

do 18 hod.

2.
Vinohradská 

114/1756V
NP č. 103 57,61 5 000 Kč

5. 11. 2019

9:00–10:00

11. 11. 2019 

do 18 hod.

VÝZVA č. 738 – 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 nabídky

1.
Olšanská 7/2666

4. podlaží

NP č. 44, Zdravotnické 

zařízení
27,16 2 300 Kč

12. 11. 2019 

do 16 hod.

2.
Olšanská 7/2666

5. podlaží

NP č. 45, Zdravotnické 

zařízení
29,12 2 300 Kč

12. 11. 2019 

do 16 hod.

Poznámka: 
NP č. 45: Provozování pediatrické praxe bude mít před ostatními nabídkami přednost.“

VÝZVA č. 739 – 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.
Baranova 28/1517

-1. podlaží
NP č. 101, kancelářské 51,10 1 440 Kč

7. 11. 2019

9:00–10:00

14. 11. 2019 

do 16 hod.

2.
Domažlická 9/1159

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

7. 11. 2019

9:00–10:00

14. 11. 2019 

do 16 hod.

VÝZVA č. 740 – 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.

Boleslavská 12/2193

-1. podlaží

Boleslavská 12/2193

-1. podlaží

NP č. 103, 

kancelářské

NP č. 101, 

kancelářské

128,40

37,60

3 000 Kč

3 000 Kč

12. 11. 2019

9:00–10:00

18 11. 2019 

do 18 hod.

2.

Boleslavská 16/2008B

1.podlaží

Boleslavská 16/2008V

1.podlaží

NP č. 103, 

kancelářské

NP č. 101, 

sklad 

219,61

11,20

3 000 Kč

3 000 Kč

12. 11. 2019

9:00–10:00

18 11. 2019 

do 18 hod.

Poznámka: 
Boleslavská 12/2193 NP č. 103 a NP č. 101 jsou pronajímány jako celek.
Boleslavská 16/2008 NP č. 103 a NP č. 101 jsou pronajímány jako celek.

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

Pá 1. 11. 18.00 – So 2. 11.  9.30 Pyžámko-

vý večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti 

se postaráme my

Pá 8. 11. 16–19 Martinská světýlka aneb 

Na bílém koni za vločkou

Pá 8. 11. 15.30–19.30 Odlehčovací pátek 

pro pěstounské rodiny.

Pá 8. 11. 16.15–18.15 Role v rodině. Jakou 

roli v dnešní rodině hrají matka a otec, za-

stupitelnost rolí, dynamika rolí v rodině a role 

dítěte v ní

So 9. 11. 8.45–12 nebo 9–11.15 Sportovní 

dopoledne pro ženy – běžecká nebo NEbě-

žecká skupina

So 23. 11.14.00, 15.30, 17.00 Vázání ad-

ventních věnců.

Ne 24. 11. 10–16 Den pro pěstounské rodi-

ny

Út 26. 11. 15–19 Adventní koncert hudeb-

ních kurzů

So 30. 11. 10.00 a 14.00 Mikuláš aneb 

Nebe, peklo, ráj

Individuální poradenství a mediace, pod-

půrné skupiny

Místo si rezervujte u Jolany tel.: 603 416 

724. Cena 50 Kč (pokud není uvedeno ji-

nak).

Čt. 7. 11. 10.30– Sebepéče pro ženy s Mgr. 

Michaelou Kocveldou.

So 9. 11. 11.15–12.15 Výživová poradna 

pro děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmano-

vou

Po 11. 11. 9–10.30 Poradna v oblasti osob-

nostního rozvoje s Mgr. Janou Ježkovou

Út 12. 11. 15–16 Nemocné dítě v rodině s 

MUDr. Vítem Vokrouhlíkem, zdarma

Út 19. 11. 15–16 Dvojčata v rodině s Mar-

kétou Vokrouhlíkovou

Pá 22. 11. 9.30–11.30 Psychomotorický 

vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Pá 29. 11. 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. Od-

povídají odborní lektoři Nové Trojky. Mož-

nosti individuálních osobních konzultací dle 

dohody. Dotazy do internetových poraden 

s předmětem  „poradna“ posílejte na email: 

jolana.kurzweilova@novatrojka.cz. Bližší 

info i na tel.: 603 416 724.

Krizová linka Nové Trojky

Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či 

náhlé osobní krizi, můžete vždy od pátku do 

neděle včetně kontaktovat naši konzultant-

ku, vyškolenou pracovnici krizové linky na 

tel.: 734 258 291.

Klub dobrovolníků Nové Trojky

Info a nábor nových dobrovolníků Helena 

774 644 974.

Pá 15. 11. 15.00 Šití s Jankou Růžičkovou 

– kosmetické taštičky, plátěné tašky, třeba 

pod stromeček

Pá 22. 11. 15.00 Vázání adventních věnců 

pro dobrovolníky

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma: Vztahy a sex

1.11. Jak se chránit? Druhy antikoncepce, co 

dělat když praskne kondom?

5.11. Na velikosti ne/záleží + Víš jak správně za-

cházet s kondomem?

11. 11. První sex – bezpečně a proč ho neuspě-

chat.

14.11. Porno vs. realita.

18. 11. Vztahy – diskuse, jaké chování je zdravé 

a jaké už ne? 

21. 11.Podzimní kreslení a vyrábění.

26.11. Malba na plátno.

28.11. Neviditelná výstava. 

29.11. Sex a erotika přes internet – na co si dáš 

pozor?)

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

Rodinná úniková hra Zachraň se kdo můžeš 

– každé po 16–19 a vybraná sobota v měsí-

ci, rezervace na https://unikovka-ulita.reenio.cz

Zahradní třída Centra předškolních dětí – Liš-

tičky – děti dochází dopoledne 8–12, pro-

gram probíhá ve venkovních prostorech, při-

hlášky: listicky@ulita.cz

5. 11. 17–20.30 Košíkaření z pedigu

8. 11. 17–20 Výtvarný ateliér: suchý pastel – 

podzimní zátiší

10. a 17. 11. 15–17 Keramická dílna – mísy

12. 11. 17–20.30 Vitráže technikou Tiffani

19. a 26. 11. 15–18 Dračí úterý

19. 11. 17–19.30 Drátované lapače snů

22. 11. 17–20 Výtvarný ateliér: akvarel – 

sova

23. 11. 10–12 a 14–16 Mýdlová sobota, při-

hlášky do 15. 11.

29. 11. 14–15.45, 16–17.45, 18–19.45 Ad-

ventní věnce

1. 12. 16–19 Adventní neděle s Mikulášem

1. a 8. 12. 14–16 Keramická dílna – zrcadla

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.:

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

Trénování paměti, středa, 6. 11.–5. 2. 2020, 

11 lekcí, cena 715 Kč

V Klubu poskytujeme zdarma sociálně akti-

vizační službu – sociální pracovnice se bude 

věnovat vašim potřebám nebo starostem, 

stačí zavolat nebo přijít.

Zdarma zveme na tyto akce:

6. 11. 13:00 Telekomunikace v kostce aneb 

jak se nechytit do pasti operátorů

12. 11. 14:30 Podpůrně-terapeutická sku-

pina – témata: vztahy v rodině, osamění, 

ztráta blízké osoby, sebedůvěra. Cílem te-

rapie je větší spokojenost se sebou a svým 

životem, vyrovnání.

14. a 28. 11. 10:30–12:00 Skupina KON-

TAKT – příležitost k navázání kontaktů

Každou středu 12:00–14:30 Společenské 

hry (mariáš, žolíky, šachy…)

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, út 15.30–17.30 a čt 12.30–

15.30 osobní konzultace (pro klienty pře-

dem objednané).  Objednat se můžete 

v  pracovních dnech na tel. 735  613  901 

(pokud se nedovoláte, zavoláme vám zpět) 

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 dlu-

hové 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 – klub probíhá kontinuálně, více 

informací a  přihlašování: Ivana Krůželová 

603 700 037

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 

Čechy a  španělsky mluvícími, konverzace 

o  životě 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 – Šití 

vánočních dekorací – 27. 11.

Čtvrtek:

9–12–16 Předškolní dětský klub pro děti 

od 2,5 let do 6 let – klub probíhá kontinuálně, 

více informací a přihlašování: Ivana Krůželová 

603 700 037

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.

 

  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

Dětská skupina Alfík nabízí volná místa v mi-

niškolce. Přijímáme děti na celodenní do-

cházku od 2 let do rodinného prostředí, ve 

kterém se bude vaše dítě cítit jako doma, in-

dividuální přístup ke každému dítěti, postup-

né osamostatňování se od rodičů a příprava 

na „velkou“ školku. Přijďte se k nám podívat.

Pro seniory:

–  zdravé cvičení s fyzioterapeutkou Lucií Vr-

zoňovou v Sokole na Balkáně, volná místa 

jsou i pro nově příchozí, je potřeba se na-

hlásit na uvedených kontaktech

Pro pečující osoby:

–  Ambulantní poradenství a terapeutické 

konzultace, pečujete o někoho blízkého, 

ubývá Vám sil, případně potřebujete najít 

změnu, pomoci a podpořit. Rádi byste 

s někým sdíleli svoji situaci, své problémy, 

proto jsme tu pro Vás. Aktivity klientům 

jsou bezplatné, stačí se objednat na tele-

fonu: 722 913 207.

–  Skupinová setkávání – nácvik relaxačních 

metod, prevence syndromu vyhoření, sdí-

lení problémů – nejbližší setkání proběhne 

16. 11. v IC Zahrada od 13 h, toto setkání 

je zaměřeno na odpočinek, cvičení a tvo-

ření (např.: Snoezelen, rehabilitační cviče-

ní, arteterapeutické techniky apod.), pro 

více informací a přihlášení volejte na uve-

dené kontakty.

Pozvání pro poskytovatele soc. služeb na 

workshop Podpora pečujících osob, který 

proběhne 8. 11. na Radnici MČ Praha 3, pod 

záštitou místostarosty p. Ruta.

 

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 na-

rození 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 listopadu?

2. 11. Dítě v nás – AHA rodičovství, 10–13

4. 11. Montessori nebo Waldorfská peda-

gogika, 18–21

6. 11. Podpůrná skupina v počátcích mateř-

ství, 13–15

6. 11. Vázání šátku pro začátečníky, 15–17

6. 11. Podpůrná skupina pro rodiče dospí-

vajících, 18–20

13. 11. Podpůrná skupina pro ženy s bato-

laty, 10–12

13. 11. Podpůrná skupina Porod jinak, 13–

15

20. 11. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

20. 11. Zkrocená poporodní deprese, 17–

19

20. 11. Večer nejen afrických zpěvů, 19–21

21. 11. Podvečerní seminář pro pěstouny, 

16:30–18:30

23. 11. Příměstská sobota pro děti v pěs-

tounské péči a děti v evidenci OSPOD 

29. 11. Adventní dílna – výroba věnců, 

16:30–18

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 poporodní 

deprese

Registrace do seminářů a besed na kurzy-

prodeti@rcpalecek.cz. Podrobnější informa-

ce 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

V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktuj-

te na e-mailu: skupina2019@gmail.com

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

Přijďte nás navštívit a prohlédnout
si naši velmi speciální nabídku!

Vinoradská 110, Praha 3
slevy 30–50%!

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

VViinnoorraaddsskkáá  111100,,  PPrraahhaa  33  --  

sslleevvyy    

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

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

VViinnoorraaddsskkáá  111100,,  PPrraahhaa  33  --  

sslleevvyy    

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

při předložení inzerátu sleva 10 %

italy_trade_67x42.indd   1 14.6.2019   16:06:40

participace_jeseniova_A5_představené_listopad.indd   1 23.10.2019   8:28:15
placená inzerce
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5.11. U Vystřelenýho oka (U Božích bojovníků )

Městská část Praha 3 zve na XV I. ročník festivalu
pořádaného ve spolupráci se 100PROmotion

� www.facebook.com/zizkovmeetsjazz

2 0 1 9

7.11.
2 0 1 9

9.11.

U Vystřelenýho oka (U Božích bojovníků )

L &
&

2 0 1 9

Na všechna festivalová vystoupení je V .

U Vystřelenýho oka (U Božích bojovníků )

S

M &
S

začátek 19:00

začátek 19:00

začátek 19:00

Výstava potrvá od 5. do 29. listopadu 2019

OTEVÍRACÍ DOBA 

 listopad
5. – 28. 11. 2019 Galerie Toyen si Vás v termínu od 5. do 28. 11. 2019 do-
voluje pozvat na výstavu  Galerie Toyen – 

| Ombudsman pro seniory 
od 10 do 14 hodin    -

9. listopad od 10.00 hodin |  

11. listopad  od 15.00 hodin |  
11. listopad od 16.00 hodin |  

12. listopad od 10.00 hodin |  

19. listopad od 10.00 hodin |  

19. listopad od 19.00 hodin |  

20. listopad od 17.00 hodin | 
25. listopad od 16.00 hodin |  

27. listopad od 15.00 hodin |   

27. listopad od 18.00 hodin |  

 

 

2019 nová 

po–pá 8–18

FRESH SENIOR PRAHA 3 
LISTOPAD 

4. 11. PO v 16 h. — KC VOZOVNA                                                                                                                       PŘEDNÁŠKA     

SUCHO A NEDOSTATEK VODY V           ČESKÉ REPUBLICE  

Povodně a sucho, to je rub a líc jedné mince. Před několika lety to byly povodně, ale v poslední době jsou to 
právě fenomény sucha a počínající nedostatek vody, které nás nyní trápí. Jde o krátkodobé výkyvy či 
počínající projevy klimatických změn? Jak se s vyrovnat s nedostatkem vody v krajině, na zahrádce? Co vše je 
možné udělat, abychom dokázali v krajině vodu zadržet  se dozvíte na přednášce  Petra Bašty. 

11. 11. PO v 16 h. — KC VOZOVNA                                                                                                                              BESEDA 

SETKÁNÍ S DANOU SYSLOVOU           

Divadelní a filmová herečka se objevila na divadle i ve filmu ještě před ukončením svých studií na DAMU.           
V osmdesátých letech také získala mnoho televizních rolí, kterými se více zapsala do paměti diváků. Jejím 
domovským divadlem bylo po dlouhé roky působení v Městských divadlech pražských,  nyní je na volné noze. 

20. 11. ST v 16 h. — KC VOZOVNA                                                                                                      PŘEDNÁŠKA 

KRAJINOU ČINGISCHÁNA PO ŘECE ORCHON S MARTINEM KRATOCHVÍLEM 

Panensky čisté a zřídka osídlené rozsáhlé je povodí řeky Orchon v délce 570 km v severním Mongolsku. Divoká 
zvířata, zelené pastviny a oblaka sklenující obzor až v nekonečnu, vytvářejí neopakovatelný kolorit řeky, která 
rozmrzá jen od května do listopadu.  Moc chána Džingise uchvacovala státní celky a impéria, která se zdála 
neporazitelná. S  pouhými deseti tisíci muži ovládl v  té době 23 % známé celosvětové souše, což se nikomu 
před ním ani po něm nepovedlo. V těchto historických kulisách se odehrává filmový dokument.  

25. 11. PO v 16 h. — KC VOZOVNA                                                                                                      PŘEDNÁŠKA 

CHICAGO A JINÉ METROPOLE ČESKÉ AMERIKY 
České vystěhovalectví do Spojených států amerických je stále poměrně málo zpracované téma. Autor měl 
možnost bádat v řadě amerických archivů a získal unikátní prameny, přibližující život krajanských komunit. 
Přednáška představí události,  tiskoviny a organizace, zásluhy chicagských Čechů na vzniku Československa   
a slavné osobnosti v čele s kladenským rodákem a pozdějším starostou Antonínem Čermákem. 

｜KC VOZOVNA - Za Žižkovskou vozovnou 18/2687, Praha 3｜Místa k sezení volná do vyčerpání kapacity sálu｜REZERVACE: www.kcvozovna.cz a v 
kanceláři KC Vozovna út-čt 14-17｜U pořadu s označením „rezervace nutná“ je rezervace pouze na arch u vstupu do sálu v den konání pořadu 

FS｜Změna programu vyhrazena｜Vstup na pořady je zdarma｜tel.: 224326180｜info@freshsenior.cz｜www.freshsenior.cz｜
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12. út 19:00 Oskar Petr band 

a Vzpomínka na Marsyas

13. st 19:30 Voxel + hosté

15. pá 19:00 Alec Benjamin /US

16. so 20:00 Spitfi re Company  

Podvraťáci

18. po 19:30 Lakha Khan /IN

19. út 19:30 The Comet Is Coming /

UK

20. st 20:00 Tantehorse  

Emergency Dance II.

21. čt 18:00 Leprous /NO, Port Noir, 

The Ocean

23. so 19:30 Longital /SK

24. ne 20:00 Tantehorse  

Emergency Dance II.

25. po 20:00 Ondřej Holba  And 

Who Is Useless Now?

26. út 19:30 Delain /NL

27. st 19:30 Floex

28. čt 19:30 Alash /Tuva

29. pá 19:30 Selma Uamusse /MZ

30. so 20:00 Slobodná Európa

DIVADLO PRO TANEC

3. ne 16.00 Kozí kraviny

4. po 10:00 Kozí kraviny

5. út 20:00 Nepřestávej

6. st 18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnos

9. so 20:00 Champenoise / Wine for 

Help

10. ne 18:00 Progres

11. po 10:00 Progres

12. út 20:00 Adrena Axis

13. st 9:00 a 11:00 Svět z papíru

13. st 18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

14. čt 20:00 Pli

15. pá 20:00 Same Same

16. so 18:00 Noc divadel 2019/ 

Známe cenu svobody?!

19. út 18:00 Příští přísliby

20. st 18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

25. po 20:00 Constellations III. My 

son is looking to the sun

26. út 20.00 Constellations III. My 

son is looking to the sun

27. st 18:30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

28. čt 20:00 Guide

29. pá 20:00 Generace X

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465
 www.uvoka.cz

5. 11. út 19.00 Žižkov meets jazz – 

Shadde Yadda Quartet, swing-jazz

7. 11. čt 19.00 Žižkov meets jazz – 

Matěj Ptaszek & Screaming Blues 

Trio, blues,

9. 11. so 19.00 Žižkov meets jazz – 

Laco Deczi & Zdeněk Fišer & Tomáš 

Poláček

14. 11. čt 20.00 Krásné nové stroje, 

alternativa

17. 11. ne 19.00 Pocta Sametu – 

Jé, Jé Neduha & The rock & Jokes 

Extempore band + Sváťa Karásek & 

Svatopluk

21. 11. čt 20.00 Jeff Biograf, 

bigbeat-rock

28. 11. čt 20.00 Trombenik, 

židovská hudba/balkán

 

programy / inzerce

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

2. 11. 16:00 Divadlo KaKá: Palačin-

ková Pepinka

4. 11. 16:00 Fresh senior: Sucho 

a nedostatek vody v České republice

5. 11. 17:00 Divadlo Toy Machine: 

Král Karel

7. 11. 16:00–19:00 Klub deskových 

her – pro děti s doprovodem a do-

spělé

9. 11. 16:00 Divadlo jednoho Edy 

a  Studio Damúza: Perníková cha-

loupka

11. 11. 16:00 Fresh senior: Setkání 

s Danou Syslovou

12. 11. 17:00 Loutky bez hranic: 

Jabloňová pohádka

13. 11. 17:00 „Václav Havel: Soudní 

proces“

14. 11. 15:00–18:00 Výtvarná dílna 

se Sofi í: Podzime, podzime

16. 11. 16:00 Divadlo Toy Machine: 

Cirkusárium

18. 11. 18:00 Literární večer: Karel 

Kryl, písničkář a básník

19. 11. 17:00 Divadlo LokVar: Deset 

černoušků

20. 11. 10:30 LouDkové divadélko: 

Jak loupežník napravil princeznu

20. 11. 16:00 Fresh senior: Krajinou 

Čingischána po řece Orchon s Mar-

tinem Kratochvílem

21. 11. 16:00–19:00 Klub desko-

vých her – pro děti s  doprovodem 

a dospělé

23. 11. 16:00 Kočovné divadlo Rózy 

Blechové: Malenka

25. 11. 16:00 Fresh senior: Chicago 

a jiné metropole české Ameriky

26. 11. 17:00 Divadlo Elf: Plaváček

28. 11. 15:00–18.00 Výtvarná dílna 

se Sofi í: E.T. - Mimozemšťan 

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

1. pá 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

3. ne 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrmana

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

1. 11. 18.00 Terminátor double 

feature

2. 11. Festival otrlého diváka dušič-

kový speciál

4. 11. 20.30 Popkulturní milníky 

s Moviezone.cz | Klub rváčů

5. 11. 20.30 Diáky | Jakub Venglář – 

Vítejte v Íránu

6. 11. 20.30 Aero naslepo

7. 11. 19.45 NT Live | Hansard

9. 11. 18.45 MET: Live in HD | Mada-

ma Butterfl y (Puccini)

15. 11. 20.00 Fotojatka

18. 11. 20.00 Legendy v Aeru | Tet-

suo + Tetsuo 2

20. 11. 19.20 PechaKucha Night Pra-

gue Vol. 66

21. 11. 18.00 Země na talíři

25. 11. 18.00 Depeche Mode: SPI-

RITS in the Forest

27. 11. 20.30 Ektoplasma v Aeru | 

Legenda

28. 11. 19.45 NT Live | Slunce v pas-

ti! (Present Laughter) záznam

Projekce pro seniory každé út 10.00 

a čt 13.30

5. 11. Parazit

7. 11. Národní třída

12. 11. Panství Downton

14. 11. Tintoretto rebel z Benátek

19. 11. Joker

21. 11. Tiché doteky

26. 11. Ad Astra

28. 11. Pražské orgie

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

1. pá 19:30 Zvíře jménem podzim + 

June Cocó /DE

2. so 18:00 Fekete Seretlek  Kar

2. so 19:30 Trio Katastrofa

3. ne 19:00 DAMU & Matija Solce  

Beatbox

3. ne 20:30 Fekete Seretlek  Rat

4. po 20:00 Michaela Stará  Parazit

6. st 19:00 Test Dept /UK + Paprsky 

inženýra Garina

7. čt 19:30 Lewis Capaldi /UK

8. pá 19:30 Böhren & Der Club of 

Gore /DE + Carlos cipa

10. ne 16:00 Studio Light  Krev není 

voda

11. po 9:00 a 11:30 Studio Light  

Krev není voda

11. po 20:00 Spitfi re Company  

Miss Amerika

4. po 19:00 Fantastická žena | 3D 

company ve spolupráci s Agenturou 

Familie

5. út 19:00 Rošáda | Divadelní spolek 

Frída Brno

6. st 19:00 Rapper | Divadelní spolek 

Frída Brno

7. čt 19:00 Kolega Mela Gibsona | 

Divadelní spolek Frída Brno

8. pá 19:00 The Act | Cimrman Eng-

lish Theatre

9. so 19:00 Starý holky | 3D compa-

ny

10. ne 19:00 Dlouhý, Široký a Krátko-

zraký | Divadlo Járy Cimrmana

11. po 19:00 Válka Roseových | Diva-

dlo A. Dvořáka Příbram

12. út 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

13. st 19:00 České nebe pro Oázu | 

Divadlo Járy Cimrmana

14. čt 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

17. ne 19:00 Záskok | Divadlo Járy 

Cimrmana

18. po 19:00 Nevídaní akademikové | 

Divadlo AQUALUNG

19. út 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

20. st 19:00 Němý Bobeš | Divadlo 

Járy Cimrmana

21. čt 19:00 Záskok | Divadlo Járy 

Cimrmana

22. pá 19:00 The Conquest of the 

North Pole | Cimrman English The-

atre

24. ne 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrmana

25. po 19:00 Hostina dravců | Diva-

dlo A. Dvořáka Příbram

26. út 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

27. st 19:00 Dobytí severního pólu | 

Divadlo Járy Cimrmana

28. čt 19:00 Lijavec | Divadlo Járy 

Cimrmana

29. pá 19:00 Vyhnání Gerty Schnirch 

| 3D company

30. so 19:00 Vyhnání Gerty Schnirch 

| 3D company

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

1. 11. 18.00 Eat to the beat!

5. 11. 19.30 Atrium Classic – Jan Voj-

tek– klavír

6. 11. 19.30 Musica Loci: Poklady 

české hudby

8. 11. 18.00 Eat to the beat!

9. 11. 10.30 Pro Arte Trio Prague

9. 11. 15.00 Tóny nad městy

12. 11. 19.30 Atrium Classic – Ondřej 

Šindelář - fagot & Opus Elocutio

14. 11. 18.00 Galerie Atrium – Verni-

sáž k výstavě Déšť, data a rychlost

15. 11. 18.00 Eat to the beat!

19. 11. 19.30 Atrium Classic – Puella 

trio

22. 11. 18.00 Eat to the beat!

26. 11. 19.30 Atrium Classic – Adam 

Malík - klarinet, Adam Farana – klavír

28. 11.  19.30 Atrium Contemporary 

–United Quarters Night

29. 11. 18.00 Eat to the beat!

30. 11. 10.00 Blešák v Atriu

Výstavy

15. 11.–15. 12. Ateliér Time-Based Me-

dia, Fakulta umění a designu Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem: Déšť, data a rychlost

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

  ÚVOD DO JÓGY   PONDĚLÍ 4. & 18. 11. / 18.00 & DÁLE PRAVIDELNĚ 1X ZA 14 DNÍ 
     prosíme o ověření kapacity & rezervaci místa: suteren@r-mosty.czy

 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

 KAŽDÉ ÚTERÝ / 17.00 - 18.30  HLASY PRAHA / SVÉPOMOCNÁ SKUPINA SLYŠENÍ HLASŮ  
 KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.45  PEDIG  / PLETENÍ Z PROUTÍ SE ZKUŠENÝMI LEKTORY
 KAŽDÝ PŘEDPOSLEDNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI / 9.30 - 11.00  PODPŮRNÁ SKUPINA 

     PRO RODIČE DĚTÍ 0 - 7   / 21. 11. /  téma: EMOČNÍ INTELIGENCE - sdílení & přátelské prostředí 
 KAŽDOU POSLEDNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI / 24. 11. / 10.00 - 14.00 /  SWAP - výměna  
 11. & 25. 11. / PONDĚLÍ / 18.00 /  ŘEČ TĚLA 1. & 2.  - dvoudílný seminář 

     o NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACI A JEJÍCH ROZMANITOSTECH 
 13. 11. / STŘEDA / 17.00  /  KLAUNI -  komediálně laděné odpoledne / děti vítány
 20. 11. / STŘEDA / 18.00 / SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ OBRAZŮ TEREZY SÁTROVÉ 
výstava potrvá do konce roku 2019 / ý p www.husitska.eu/vystavy/ y y

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

LISTOPAD 2019
NA VŠECHNY AKTIVITY  
VSTUP ZDARMA

 FILMOVÉ ÚTERKY // 12. listopadu / 15.00 - NEDOTKNUTELNÍ - Francie 2011, 112 min.  
26. listopadu / 15.00 - HLASY MOŘE - dokument, VB 2018, 99 min. / více info: www.husitska.eu/filmy 
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Atleti z Jeseniovky na podzim 
sbírali medaile
Atletickou letní sezonu tradičně za-
končují Přebory Prahy ve vícebo-
jích. Na nich atleti SK ZŠ Jeseniova 
vybojovali celkem tři medaile.

Tu nejcennější, zlatou, získala v sed-
miboji mezi juniorkami i přes na-
chlazení Tereza Husáková před stří-
brnou Kateřinou Šťastnou (4345 
a 4316 bodů), která si stříbro vyběh-
la závěrečnou osmistovkou a nako-
nec se o 7 bodů přehoupla přes třetí 
slávistku. Bronzovou medaili souč-
tem 4855 bodů v devítiboji žáků zís-
kal Petr Tran a řekl si o ní hlavně 
skvělými skokanskými výkony. Čtvr-
té místo mezi juniory obsadil vrhač 
Adam Skuhrovec, který se s deseti-

bojem popral velmi slušně, hlavně 
ve skoku o tyči předváděl neskuteč-
né skoky.

Senzačním výkonem se však 
blýskly juniorky na mistrovství ČR 
družstev. Dlouhou závodní sezonu 
zpečetily bronzovou medailí na mí-
tinku v Plzni. Nejlépe bodující děv-
čata: Emma Maštalířová 31,5 bodu 
(11 za trojskok, 9 bodů dálka, 9 bo-
dů 100 metrů + obě štafety), Anička 
Málková 19 bodů (8 za 800 metrů, 9 
za 3000 metrů překážek + dlouhá 
štafeta), Ája Cikánová 18 bodů (7 b 
za 400 metrů překážek, 4 b za 100 
metrů překážek, 3 b na 400 metrů + 
obě štafety). Gratulujeme. 

-red-

Jen nesekáním trávníků kvetoucí louky nezískáme
Praha 3 pořádala 7. října seminář 
s názvem „Chceme druhově pestré 
travnaté porosty na Praze 3?“. Bě-
hem odborného výkladu a násled-
né diskuze se účastníci seznámili 
s tím, jak nejlépe pečovat o travna-
tý porost a  jak vytvořit efektivně 
květnatou louku. Poté následoval 
workshop výsadby trvalek v teré-
nu.

Seminář vedli experti na péči 
o travnaté porosty. Ing. Marek Ha-
mata se v přednášce zaměřil na ty-
py travnatých ploch, jejich nároky 
na údržbu a technologie, jakými se 
o trávníky v intravilánu (zastavěná 
a ucelená ohraničená část území/
obce) můžeme starat. Zejména 
zdůraznil, jaké jsou následky ne-
správné údržby.

Navazující přednáška Ing. Marie 
Strakové se do detailů zabývala 
květnatými loukami a druhově pest-
rými travino-bylinnými porosty. Ši-
roká diskuze se rozproudila nad pro-
blematikou sekat, nebo nesekat 

stávající trávníky. Založení květnaté 
louky je poměrně složitý proces a ne 
všude jsou tyto porosty vhodné.

„Pouhým nesekáním stávajících tráv-

níků kvetoucí louky nezískáme. Klíčo-

vým řešením je nastavení správného ma-

nagementu údržby těchto ploch,“ uvedla 
Marie Straková.

Po semináři se odebrali studenti 
a pracovníci městské části na Ol-
šanské náměstí, kde právě probíha-
la příprava záhonů pro výsadbu tr-
valek dle projektu Ing. Adama 
Baroše. Poté vyrazila skupina 
na Parukářku, k místu, které bylo 
předem vytipováno jako lokalita 
pro dosadbu trvalek do trávníku 
a následné dosetí vhodnou travino-
-bylinnou směsí.

V rámci workshopu si všichni 
mohli vyzkoušet výsadbu trvalko-
vých sazenic, včetně částečné výmě-
ny půdy a zálivky. Správný postup 
při výsadbě názorně předvedli za-
hradníci. Jelikož se jedná o suché 
osluněné stanoviště, byly pečlivě 
vybrány druhy do těchto nehostin-
ných podmínek. Sortiment zahrnu-
je i druhy atraktivní pro včely 
a motýly. 

Text Martin Hošna, foto Praha 3

Spolek sochařů představil Toyen 
v informačním centru 
V červnu letošního roku byla v Národním technickém muzeu zahájena výstava výsledků 
každoroční portrétní soutěže Spolku sochařů ČR. Tentokrát portrétovanými osobnostmi byli 
fotograf a fi lozof František Drtikol, konstruktér František Janeček, zakladatel fi rmy JAWA 
a malířka Toyen.  

Prvního října byla slavnostní 
vernisáží zahájena v infor-
mačním centru komorní vý-
stava sochařských portrétů 

avantgardní malířky Toyen vzešlých 
právě z této soutěže. Jiří Středa, 
předseda spolku a Marie Šeborová 
zde představili pět portrétů. Ambicí 
bylo vybrat z patnácti soutěžních 
prací ty, které představují specifi cký 
pohled na tuto umělkyni, vybrat co 
nejvíce jinaké pojetí, např. v barev-
nosti, prostě něco specifi ckého. In-
formační centrum tak skvělým způ-
sobem divákům přiblížilo tuto 
významnou osobnost českého, ale 
i evropského výtvarného umění, 
po které je zdejší galerie pojmenová-
na a která byla část svého života spo-
jena se Žižkovem. V příštím roce si 
připomeneme již čtyřicáté výročí je-
jího úmrtí. 

Jan Dvořák

Spolek sochařů České republiky vznikl v roce 1990 a sdružuje profesionální 

sochaře žijící či tvořící v České republice. Prezentuje díla svých členů i dalších 

umělců na společných výstavách. Vypisuje sochařské soutěže. Spolupracuje 

na přípravách veřejných sochařsko – architektonických soutěží s cílem zajištění 

vzniku kvalitního díla. Účelem spolku je prezentace a podpora sochařské tvor-

by s akcentem na tvorbu fi gurální a portrétní.

Výsledky soutěže

Karolína Turková, ZUŠ Štítného

Nela Vyšínová, ZŠ Chelčického

Vojtěch Paták, ZŠ Jarov

Jessica Šalomová, ZŠ Lupáčova

Roman Hájek, ZŠ nám. J. z Poděbrad

Adam Opletal, ZŠ nám. J. z Poděbrad

Diana Derepko, ZŠ Chmelnice

Viola Kuncová, ZUŠ Štítného

Liliana Nguyen, ZŠ Chmelnice

Sára Špaková, ZUŠ Štítného

Eliška Slepičková, ZŠ Chmelnice

Výsledky soutěže
Porota zasedala v následujícím složení: Akad. soch. Prof. Jan Hendrych, 

dlouholetý pedagog AVU Praha;  Akad. soch. Prof. Kurt Gebauer, emerit-

ní profesor VŠUP; Mgr. Blanka Jiráčková, bývalá dlouholetá šéfredaktorka 

uměleckého časopisu Ateliér; Dr. Magda Juříková, ředitelka Galerie Hl. města 

Prahy; Akad. soch. Jiří Plieštik, člen Rady Spolku sochařů ČR; Akad. soch. 

František Svátek

Práce soutěžících byly oceněny takto:

Portrét Františka Drtikola
1. cena neudělena 

2. cena Adam Fejfar

3. cena Diana Winklerová

3. cena Zuzana Kantová

Portrét Toyen
Ceny poroty neuděleny.

Portrét Františka Janečka
1. cena Radek Škrabal

1. cena Kateřina Strach Tichá

2. cena a 3. cena neuděleny

Cena Spolku sochařů ČR
Adam Fejfar za portrét Toyen



�


RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LISTOPAD 2019

ze života Prahy �

Žižkovské ikony na plakátech od Lemon design
Sérii plakátů refl ektujících motivy žižkovských ikon vytvořila parta z grafi ckého studia Lemon design 
u příležitosti sousedského festivalu Zažít Řehořovu jinak.  

Jak nás informoval Štěpán 
Holič, který s ideou přišel, 
s grafi kou se od počátku pra-
covalo tak, aby byla připra-

vena na specifi cký tiskový proces 
na japonském stroji RISO. „V praxi 

to znamená každou barvu či změnu ras-

tru připravit jako zvláštní vrstvu barev-

ného sendviče. Nejprve jsme tiskli jem-

ným rastrem modrý základ, následovala 

černá barva modelující stíny, pak opět 

modrá bez rastru pro drobné texty a na-

konec to nejlepší – neonový purpur,“ po-
psal Holič proces vzniku. Výsledek 
je charakteristický rozpasováním ba-
revných plátů a množstvím náhod-
ných anomálií. Upozornil také, že 
risografi e je zároveň velmi ekologic-

ký způsob reprodukce, protože to-
nery jsou vyráběny z biologického 
odpadu, který by jinak nenašel 
uplatnění. 

Plakáty Lemon designu zaujaly 
také radnici městské části, a proto se 

je rozhodla nabízet k prodeji 
ve svém informačním centru v Mile-
šovské ulici.

Plakáty mají formát 32x45  cm 
a sada 5 kusů stojí 400 Kč. 

-red-

Slovo z církví
Svoboda a pravda
Opět jsme dospěli do „dušičkového“ měsíce, 
který je již nesmazatelně poznamenán návště-
vami našich drahých zemřelých na místech 
jejich posledního odpočinku, tedy na hřbito-
vech. Zapalujeme zde svíčky a klademe kvě-
tiny, které mají vždy znovu a znovu připome-
nout naše stálé spojení s těmi, kteří již tělesně 
nežijí vedle nás, ale od kterých nás neoddě-
lila ani smrt. Tento měsíc je zdánlivě smut-
ný, protože si uvědomujeme nepopiratelnou 
a pravdivou skutečnost omezenosti našeho 
života – tedy smrt. Ano musíme umřít. To zní 
velice tvrdě a bolestně a přitom jakoby všich-
ni vnímáme, že tímto konstatováním náš ži-
vot přeci nemůže skončit. Vše se v nás bouří 
a protestuje, zvláště když prožíváme odchod 
někoho z našich blízkých. V letošním měsíci 
si budeme připomínat 30 let od chvíle, kdy 
padl totalitní komunistický režim a my jsme 
mohli opět získat svobodu. Nad Pražským 
hradem zavlála státní vlajka, na které je ná-
pis „Pravda vítězí“. Jaká je to pravda? Pouze 
lidská asi ne. Ježíš Kristus říká: „Já jsem ces-
ta, pravda a život“ (Jan 14,6). Ano je prav-
da, že musíme odejít z tohoto světa a nechce 
se nám, protože je to jakoby proti naší při-

rozenosti, ale zároveň věříme, že tato prav-
da má pokračování ve vyšší Pravdě, kterou 
je Bůh sám, Ježíš Kristus. On je nejen Prav-
dou, ale i životem, a proto jeho slova dávají 
nadpřirozenou a věčnou útěchu, neboť jsou 
„duch a život“ (Jan 6,63). Svou Pravdu do-
svědčil skutečností, která přemohla smrt a to 
sice svým Zmrtvýchvstáním, které slavíme 
o Velikonocích. Tím nás jednou provždy de-
fi nitivně osvobodil z otroctví smrti a daroval 
pravou svobodu, kterou nám již nikdo nikdy 
nebude moci vzít. Je jen na nás jestli se v této 
svobodě rozhodneme pro Pravdu, která dává 
věčný život a ústí v Boží náruči. 

P. Vít Uher

farář u kostela sv. Prokopa na Žižkově

6. 11. – 29. 11. 2019, Galerie pod radnicí, Havlíčkovo nám. 9
výstava „Sametový Žižkov... svobodomyslný a nezkrotný“
Fotografie zachycující Žižkov a jeho obyvatele v tehdejší syrovosti, 
svobodomyslnosti i nezkrotnosti.
Otevřeno po a st 8:00 18:00 út a čt 8:00 16:00 pá 8:00 14:00Otevřeno po a st 8:00 –18:00, út a čt 8:00 –16:00, pá 8:00 –14:00
Vstup zdarma.

8. 11. – 27. 12. 2019
atrium, Rajská budova, Vysoká škola ekonomická, nám. W. Churchilla 4
výstava „Ze Škroupáku na Národní a dále ke svobodným
volbám…“
Jedinečné dokumenty sledující události spojené přímo s Prahou 3 
a Va ysokou školou ekonomickou v Praze. Od první povolené demon-
straace v prosinci ci 1981988 a8 ž po svobodné vvolbolby v roce 1990. 
Otevřevřeno n po o – č– čt 9t 9:0:00 – 21:30,0  pá 9:00 00 – 1– 6:00 a so 9:00 – 15:3300
Vstup zdarma.

9. 11. 2019, 1515:0:000,0,0 Atrium Žižkov, Čajkovského 12
kooonk ncerrc rttt „Tó„T„T nyny y nadanad měměěstysty“
118.18. rročník mmmezziiee nárnárodnodníhoího huudebdebnního festivalu; vystooupíupíp ititalsalské ké duoduo 
z Pesescarcary: y: fléflétnitnitniistastasta SaSaSachahach DeeD RiRitistis aa klavíristka Michelhele De De Ae Amicmicisis... 
Vstupné 180,- Kč/studenti a senioři 100,- Kč/ZTP 70,- Kč, 
prodej v pokladně Atria Žižkov. 

11. – 29. 11.  2019
Café Radost, Dům Radost, nám. W. Churchilla 2 
výsvýstavaa „De„D set dnů kkee e geneenenerrrálálrální ní ní stáááástástávcecececevcece“““
expexpexpexppozioziz ce ce ČesČeskomoravskvskské ké konfnfono edeededddedeeracracracracracracracraccce oe oe oe oe oe oe oe oe oe oodbodbodbobobobodbodb rovrovýchýchýchýcýcýchýc svsvsvssvsvsvsvazůazůazůazazazaz o klíklíklíklíklíklklííčovčovčovčovčovčovovčovčovč ééééééééé

lrolloli zi zi zzaměaměaměaměstntnstnstnancanancncnců v roce ce ’89’8989 a aa stáááástástávkovkovkovkovkovkokvkovkovkokvk vývývývýcvýcvýcýýccých vhh vhh ýboýborececececchhhh, ktektektekteré se spospspsp lečně 
s odbodbodboborovrovr ýmiýmii oororganga izazaaceceemi vvýznnýznnnamnamnamnamnmnmnmnamnamnm ěě pě pě pě pě odíodíodíodíleleee y ny ny ny na pa ppa pa ppřípřípřípříř ravě genenenenerálrálrálrálrá níníníní 
stávky, jež defdefffiniiniiinitivtivtitivněněněně rozrozhoddho lal o oo oooosudsudsudsusudsudsudu ku ku ku ku ku ku komuomuomuomunisnisnisnistictictictictickékéhkéhkéhkéké o ro ro ro režiežiežiežimumu.mmum  
Výstavavava oa oa oa otevtevtevtevtevevvřřenřenřenřena 1a 1a 1a 1a 1111.1. 111111.11 ododod 115:00:00000000 –––––– 18:18:18:1818:18:18:0000000,0 dádádádádále le le le le po po po po – p– p– ppppppá 8áá 8á 8á 8á 8á 8:00:0000:0:0:0:0 –––– 18:11 000
Vstup zdarma.

13. 11. 2019, 17:00
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 18*
beseda „Václav Havel: Soudní proces“
Vzpomínka na Václava Havla a dobu perzekucí v podání Josefa Janíč-
ka, člena hudební skupiny The Plastic People of the Universe. 
Večer moderuje Ondřej Konrád.
Vstup zdarma.

17. 11. 2019, 19:00
Hospoda U vystřelenýho oka, U Božích bojovníků 3
koncert, videoprojekce „Pocta Sametu“
Večer s legendami českého undergroundu Jé Jé Neduha & The rock 
& Jokes Extempore band a Sváťa Karásek & Svatopluk, projekce filmo-
vých záznamů revolučního roku ’89.
Vstup zdarma.

18. 11. 2019, 18:00 
KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 18*
divadlo „Karel Kryl, písničkář a básník…. (12. 4. 1944 – 3. 3. 1994)“

Literárně hudebbníní pásp mo s mluuvenvenýmým slovemm.. 
Vzpomínka nana Karla KrK yla, osoobnost a huhudedebníkíka, a v podání studentů 
Mezinároddnní konzervattořeoře PrPraha.
Vstup zdarma.  

21. 11. 2019, 1616:3:30
posluchárna RB101, Rajská budova, Vysoká škola ekonomická 
nám. W. Churchilla 4
beseda „Li„ stopad 1989: přpřed ed a pa ppoo“o“o“o“
PovPovovPovídáídáídáídáídáídáníníníní nn ssss osoososo bnostmi roku 191989.9.9.9.9. VVyVystostoupíu býývalvalí sí studtu ententi Vi ŠE KarKarK elel
BěhBěhan,an,an,nnnan, HaHaHaH nanananaanna Hrabaňová, Terezazaaa KKKožuskká, á, zaza pedagogy Petr DDvořvořák,ák, 
sousososososs časný proooooorrererererekr tor VŠE. Debaatytytytyty seses  dálele zúčz astní Ivan Gabal, soccioliolog o
a za za za za zaklaklakakaa ádaádadadaajícjícjícjícjícjíccííííí číí členlen ObObčančanskéskéhohooo o o fórfóróra,a, a LuLubomír Schmchmidtid majer, tehdedejšíjší 
ředitel a dramaturturtu g Jg JJuniunior or klukluklububuu NaNNa CChmelnelnicciic ,, autautautautau oror výsvýstavtavy Jan an Vlkk 
a ddalšalší. í Besedu mmmooderderde uujeuje PePetrtr KKráKráráK l.l.
Vstup zdarma.

27. 11. 2019, 171717:0:0:0:0:0000000
Velká zasedací místnost, Dům Radost, nám. W. Churchilla 2
přepřepřepřepřepřeřeeedddddnádnádnáddnádnášškškškškškašškškš  „Má„MááááááM mememe me meme mem tohtohtohtohtohohohoo do do do do dostostostostst! G! G! G! G! G! eeeneeneeneenerálrálrální ní n stástástátá kkkvkavkavka 272727272727 llll. l. lististististti ttopaopaopaopaopaopap dudud 1989 
a vvytvtytvytvytvtvtvtvtvtvtvářřářářářářeářeářeářeářeář ní ní ní novnovovovovvovovvýchýcýcýýchýchýchchýchých ododododododooodbobbororrůů“ů“ů“
PřePřePřePředdnádnádnádnánánán škškškškškaškaškaš aa nastístítííínnníníní ní ní nnín vznnnnznnnnnniiikikikikik i aa a čččča iinnnnnostoo  stávávkávkooovývývývých hhh h vývýborů, které é oé oé orgaganizniznizoovaovaovo lly ly ly 
gengengengengg eráeráeráeráeráerárerálnílnlnn sttsttáávkávkávkávku au au au au au au au a ppppppopp té té é é sssssee zaszaszaszaslololouužilžily iy i oo  rrrorozbitbitttití prorežimnmnmníníchchchh odbodbodbod orooroovýcvýýcvý h 
strstrstrstrstrstrstrstruktuktukukuuuu ur a va a znizniznikkk k k k nk nk nnk ovývýýýcchchchhh h demdemememokrok atitickýckckýchch h  ooodbodborůorůorů..
Vstup zdarma.

„ZE ŠKROUPÁKU NA NÁRODNÍ 
A DÁLE KE SVOBODNÝM VOLBÁM…“

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA AKCE 
SPOJENÉ S 30. VÝROČÍM LISTOPADU ’89

**RezeR rvace míst pt ro akce 13.3.1313 11. 111 a 18a 181818. 11. 1 . na. nan wwwwwwwwwwwwwwwwwww.kcvk ozovzovzovzovzovovovovna cna.cna.cna.na.nana z/vs/z/vsz/vstupetutupetupenkynkyky

www.praha3.cz
www.vse.cz

ZměnZměZměZměZměZměZměněna pa pra  pr p rprprog raog raog rag mmumu vu vu v vvyhrayyy zena

/praha3.cz /mcpraha3

1989–2019



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LISTOPAD 2019

 historie  

Proč říkáme Parukářka a Křížek  
Hledáme-li na Trojce prostředí blízké přírodě, vhodné k odpočinku, sportu, či pouhé každodenní 

procházce s dětmi nebo domácími mazlíčky, zamíříme na Parukářku. Nebo na Křížek? Jak kdo je 

zvyklý. Ale co je správně? Kde vlastně končí Parukářka a začíná Křížek?

Park na samém vrcholu Žiž-
kova, který nabízí překrásný 
výhled na Prahu, byl původ-
ně vinicemi, které založil již 

ve 14. století císař Karel IV. V minu-
losti sem značná část autorů, včetně 
znalce Prahy V. V. Štecha, umísťu-
je pražské popravčí místo, kde měl 
být popraven roku 1437 Jan Roháč 
z Dubé. Faktem ovšem je, že popra-
viště za hradbami Města Prahy býva-
lo severněji, naproti dnešnímu Domu 
Radost, na takzvaném Šibeničním 
vrchu. V pozdější době bylo přemís-
těné na Židovské pece, kde se roku 
1866 konala poslední veřejná popra-
va. Vše nasvědčuje tomu, že na Vrchu 
sv. Kříže se pravděpodobně popra-
viště nikdy nenacházelo.

Proč právě Parukářka?
Na severovýchodní části vrchu se 

v minulosti nalézala viniční used-
lost čp. 39, kterou v 19. století zakou-
pil známý pražský parukář Jan Hra-
bánek. Název usedlosti Parukářka, 
jejíž zbytky můžeme dodnes pozo-
rovat u Jeseniovy ulice, je odvozen 
od předmětu činnosti, tedy od výro-
by paruk, kterou zde Hrabánek 
od roku 1804 provozoval. Paruky ale 
postupně vycházely z módy a tak 
v roce 1825 koupili od Leopolda Tie-
tze usedlost dva podnikatelé fran-
couzského původu – chemik Nico-
las Bellot a obchodník Louis Sellier. 

Na scénu přicházejí Sellier & Bellot 
a Kapslovna

Nicolas Bellot se ještě ve Francii 
proslavil vynálezem zapalování 
střelného prachu novým způsobem. 
Chlorečnan draselný nahradil třas-
kavou rtutí. Prakticky vynález zúro-
čil, když se spojil se svým krajanem 
Sellierem a založili spolu roku 1825 
fi rmu Sellier & Bellot a výrobu na 
zápalky nábojů a na lehkou munici 
umístili právě na Parukářku, tehdy 
poměrně odlehlou.

Od roku 1826 továrna, lidově zvaná 
Kapslovna, vyráběla zápalky nábojů 

(říkalo se jim kapsle) z třaskavé rtuti. 
Byl to rozsáhlý tovární areál různých 
objektů. Výroba kapslí, zejména jejich 
plnění v tzv. ládovnách, bylo velmi ne-
bezpečné. V kanceláři podniku údajně 
viselo upozornění: „Za život vám neručí-

me, slušný pohřeb vystrojíme.“ Ládovny 
byly zapuštěny do bunkrů vzájemně 
oddělených silnou zdí, aby byly v pří-
padě exploze ostatní dílny chráněny. 
V každé ládovně pracoval pouze jeden 
člověk, který nasypával lžičkou prach 
do zapalovadel. Pracovalo se pouze za 
denního světla a dělníkům se nesměly 
potit ruce. 

Celý areál byl obehnaný zdí, kte-
rá zároveň rozdělovala území býva-
lé usedlosti Parukářka na východě 

a vlastního Vrchu sv. Kříže na zápa-
dě. Zeď, kterou dnes můžeme na vr-
cholu vidět, ale není pozůstatkem 
obvodové zdi, je to místo, kde se 
zkoušely výbušniny. Konec továrny 
na Žižkově předznamenalo neštěstí, 
kdy při výbuchu v roce 1872 bylo 
usmrceno 14 lidí a řada jich byla váž-
ně popálena. 

Výstavba obytných domů se stále 
víc přibližovala továrně s nebezpeč-
nou výrobou, a tak bylo v roce 1935 
rozhodnuto přestěhovat výrobu 
do nových objektů ve Vlašimi. 
V opuštěném areálu se potom střída-
ly různé výroby, po válce se tady 
montovaly například motocykly 
Ogar a Jawa, následovala autooprav-

na vozů zn. Wartburg nebo sklad ná-
rodního podniku Mototechna.

Posledními připomínkami továrny 
jsou zmíněná zkušební zeď na vrcho-
lu, vysoký tovární komín a obytný 
dům č. 53 v Jeseniově ulici s nápisem 
Sellier & Bellot. Také dva stejné dom-
ky naproti přes ulici – bývalá vrátnice 
továrny. V druhé polovině 90. let 20. 
století byly nevyužívané a chátrající 
objekty částečně zbořeny a částečně 
využity pro nově vybudovaný poly-
funkční a obytný celek architektů Ole-
ga Hamana a Aleše Poděbrada.

Vrch svatého Kříže
Celé území Vrchu sv. Kříže je ně-

kdy nazývané Parukářka. V sedmde-
sátých a osmdesátých letech minulé-
ho století byla udržována pouze jeho 
část, dnes slouží pro relaxaci, zábavu, 
oddech a sport. Aktuálně je možné 
vrch rozdělit do tří sekcí – jsou zde 
příkré svahy s omezenou přístupnos-
tí, trávníky v západní části je možno 
využívat k rekreaci a pořádání růz-
ných akcí a východní část má spíše 
hájové uspořádání. Historii místní 
fauny a fl ory mapuje malá naučná 
stezka s informačními tabulemi.

Kde se vzal název Křížek?
Celá lokalita nemá ani v současné 

době zcela jednoznačné pojmenová-
ní. Roku 1822 nechala Amálie Eckhar-
tová vztyčit na kopci dřevěný kříž, ten 
tu vytvořil výraznou dominantu, ov-
šem o pár let podlehl hnilobě. Kopec 
ale dostal jméno Na Křížku nebo Kří-
žek. Místní názvy začaly, celkem lo-

gicky, koexistovat – název Parukářka 
pochází z roku 1804 podle profese 
tehdejšího majitele usedlosti na seve-
rovýchodní části vrchu, používat se 
začíná i název Vrch sv. Kříže, někdy se 
dokonce uvádí i název Olšanský vrch 
nebo také Zámeček (podle jednopat-
rové budovy, která stávala proti Olša-
nům pod schody na kopec a byla zbo-
řena po roce 1910). Podle starousedlíků 
se prý ale vždycky a odjakživa kopci 
říkalo Křížek. Tak si vyberte.

Situace je tedy poněkud složitá, 
ze staré zdi jsou už jen torza a někdy 
se užívá pro celé území jeden název, 
jeden je na ústupu, druhý je progre-
sivnější, každopádně situace je stej-
ná jako v minulosti – není jeden 
ustálený název pro kopec.

A budoucnost?
V poslední době vznikají iniciativy 

za novou instalaci kříže na vrcholu 
kopce a obnovu tradice. To by mohlo 
zvrátit používání názvosloví na stra-
nu zastánců „Křížku“. Označení Pa-
rukářka se ale momentálně jeví jako 
známější a používanější. Který název 
nakonec převáží, budou-li společně 
existovat oba, to ukáže čas. Podstat-
né je, aby si toto cenné přírodní úze-
mí, lokalizované takřka uprostřed 
metropole, nadále uchovalo svůj ne-
zaměnitelný a pro život ve městě ne-
zastupitelný charakter. Je zapotřebí 
je nadále rozvíjet v souladu s vědec-
kými poznatky a v návaznosti na pro-
bíhající klimatickou změnu. Ať už ho 
budeme nazývat jakkoliv. 

Jan DvořákMapa z roku 1938

Panorama Žižkova s Vrchem sv. Kříže, přes který se táhne zeď oddělující prostor Parukářky a Křížku. Přibližně 1933. 
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