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Vánoční trhy 

na náměstí 

Jiřího z Poděbrad 

můžete navštívit až 

do 24. prosince

str. 2 a 24

sloupek

máme za sebou rušný rok – ohlédnutí 

za vším, co jsme na Trojce během něj 

společně prožili, se věnujeme na ně-

kolika místech Radničních novin.

Pro nás na  radnici Prahy 3 je le-

tošek příběhem s  otevřeným kon-

cem. Během roku jsme rozjeli něko-

lik projektů, kterým se chceme věno-

vat i nadále.

Radnice změnila komunikační styl, 

protože chceme více naslouchat ná-

zorům lidí. Zavedli jsme tzv. Žižkov-

ský panel – diskuzní setkání s obča-

ny na dané téma (diskutovalo se na-

příklad o  změnách územního plánu 

a problémech s parkováním). Úpravy 

parků a náměstí jsme začali plánovat 

společně s vámi. Letos šlo o partici-

paci občanů na budoucí podobě ná-

městí Jiřího z Poděbrad nebo parku 

v Jeseniově ulici.

I nadále chceme být radnicí otevře-

nou vašim podnětům. Nejen na zákla-

dě vašich ohlasů jsme spustili kam-

paň Žižkov není šiškov a  společně 

s  Městskou policií jsme se  zamě-

řili na  boj s  psími exkrementy. Dí-

ky spolupráci s vámi se daří ve vět-

ší míře odtahovat autovraky, kte-

ré zabíraly cenná parkovací místa. 

Ve  spolupráci s  vlastníky domů 

a SVJ jsme začali zřizovat nová sta-

noviště na tříděný odpad a postup-

ně navyšujeme četnost svozů. Ko-

nečně se  podařilo zrychlit opravy 

obecních bytů, které dodnes zahá-

lely. I  nadále budeme hledat nová 

místa pro výsadbu stromů, letos jich 

přibylo 45. Máme na  paměti i  glo-

bální odpovědnost, proto jsou akce 

pořádané radnicí nově bez jednorá-

zových plastů a chystáme se naku-

povat elektrickou energii výhradně 

z obnovitelných zdrojů. 

Vaši přízeň si získaly také soused-

ské festivaly či větší akce, na  jejichž 

organizaci se  radnice podílela. Fun-

gující komunita (v našem případě Vi-

nohraďanů a  Žižkovanů) je pro kaž-

dou obec klíčová.

Přejme si navzájem, aby letošní 

Vánoce provázela milá atmosféra po-

hody a přátelského porozumění, jaká 

patří nejen k  místním festivalům, ale 

vůbec k celé Praze 3.

Jiří Ptáček, starosta

Ondřej Rut, Tomáš Mikeska, 

Štěpán Štrébl, Jan Materna, 

Jana Belecová, Pavel Dobeš, 

František Doseděl, Pavel Musil, 
členové Rady městské části Praha 3

Trojka vám připravila 
předvánoční nadílku
Nejlepší způsob, jak můžete na Trojce nasát adventní atmosfé-
ru, je navštívit svátečně vyzdobené náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Vedle hudebních vystoupení a akcí pro děti tu až do Štědrého 
dne budou v provozu předvánoční trhy. A právě tady si znovu 
pochutnáte na rybí polévce, kterou vás pohostí radnice. 

Praha 3 se po roce oděla 
do vánočního hávu. Stylové 
dekorace najdete tentokrát 
v sedmi ulicích a na dvou ná-

městích – Havlíčkově a Jiřího z Po-
děbrad. Obě prostranství zároveň 
zdobí rozsvícené stromy. Ty ale bu-
dou i na náměstí Jiřího z Lobkovic 
a v parku Ohrada.

Až do konce ledna příštího roku 
bude v informačním centru na rohu 
náměstí Jiřího z Poděbrad a Mile-
šovské ulice znovu k vidění origi-
nální Žižkovský betlém. Od ostat-
ních betlémů ho rozeznáte snadno 

– svatou rodinku složenou z Josefa, 
Marie a kočárku s Ježíškem doplni-
ly rázovité fi gurky, které neodmys-
litelně patří ke zdejšímu koloritu. 
Bok po boku stojí Josef Švejk vedle 
Járy Cimrmana, Žižkovský Pepík 
vedle Žižkovské fi fl eny, Rychlé šípy 
vedle Jana Tleskače, spisovatel Ja-
roslav Seifert vedle skladatele Jaro-
slava Ježka, Franz Josef I. vedle To-
máše G. Masaryka… V infocentru 
můžete zároveň nakoupit stylové 
dárky, pokud jste jejich nákup od-
ložili na poslední chvíli. Kompletní 
nabídku najdete na straně 23.

Ujít byste si neměli nechat ani 
adventní rybí polévku, kterou bu-
dou 14. prosince servírovat na Jiřá-
ku místní radní. Znovu jí podle tra-
diční receptury navaříme 150 litrů, 
které vydají přibližně na 400 por-
cí. „Takové akce mě baví. Nejen kvůli 

tomu, že přijde tolik lidí, ale doprovází 

je super nálada a všichni z toho mají 

radost. Loni jsme polévku rozdali bě-

hem hodiny,“ připomíná starosta Jiří 
Ptáček. Tak si radši pospěšte, určitě 
se po ní znovu jenom zapráší. 

Není logo jako logo
Nejen soukromé fi rmy, ale i řa-

da veřejných institucí pochopila, 

že bez moderní tváře lze jen těžko 

s veřejností efektivně komunikovat. 

To je i případ Prahy 3, která v říjnu 

vyhlásila soutěž o nové logo a sou-

visející grafi cké prvky. 

Více na str. 3

Oslavy 30. výročí 
sametové revoluce
Celá země si připomněla listopad 

’89 výstavami, koncerty, bese-

dami a dalšími happeningy. Jinak 

tomu nebylo ani na Praze 3, kde 

až do 27. prosince probíhá výstava 

Ze Škroupáku na Národní a dále 

ke svobodným volbám…

Více na str. 4

Co všechno se letos 
dělo na Trojce?
Masopust, pivobraní a vinobraní 

jsou pravděpodobně ty akce, které 

si vybavíte jako první. Vedle nich 

ale v letošním kalendáři fi gurují další 

události, které stojí za připomenutí. 

Mezi ty nejzajímavější patří určitě lo-

kální sousedské festivaly nebo třeba 

besedy k budoucímu vývoji Prahy 3. 

Více na str. 9

říkají bratři Čvančarové  str. 13

„Zaměřili jsme 
se hlavně na osudy 

obyčejných lidí,“

Milí sousedé,

 Pokračování na str. 2
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Trojka vám připravila předvánoční nadílku
zpravodajství

Rada MČ Praha 3

6. 11. 2019

Odvolání ředitelky Za Trojku
Na jednání RMČ byla ke dni 12. listo-

padu 2019 odvolána z funkce ředitelky 

příspěvkové organizace Za Trojku paní 

Magda Danel, která v organizaci nadá-

le zůstává v zaměstnaneckém poměru. 

Na nového ředitele/ředitelku je vypsá-

no výběrové řízení.

Plán jednání RMČ a ZMČ 
Rada MČ schválila předběžný časo-

vý plán jednání rady a  zastupitelstva 

městské části pro rok 2020. Termíny 

naleznete na webu praha3.cz v přísluš-

ných sekcích.

Jmenování ředitelky 
MŠ Jeseniova
RMČ schválila návrh na jmenování paní 

Bc.  Magdaleny Odlové novou ředitel-

kou příspěvkové organizace MŠ  Je-

seniova 204/2686, a  to s  účinnos-

tí od 18. listopadu 2019. Důvodem je 

skutečnost, že předchozí ředitelka ná-

hle skončila ve  funkci. Na volné místo 

tak bylo vypsáno konkurzní řízení.

Rada MČ Praha 3

14. 11. 2019

Jmenování dočasné ředitelky 
Za Trojku
Rada MČ schválila jmenování paní 

PhDr.  Evy Hájkové, vedoucí odboru 

kultury městské části Praha 3, do funk-

ce ředitelky příspěvkové organizace 

Za Trojku, a to do doby nástupu nové-

ho ředitele/ředitelky, který vzejde z vý-

běrového řízení. Podmínky výběrového 

řízení naleznete na praha3.cz v  sek-

ci Volná pracovní místa. Uzávěrka je 

10. ledna 2020.

Rada MČ Praha 3

20. 11. 2019

Nová vedoucí odboru školství
Rada MČ schválila jmenování paní 

Mgr.  Ivety Němečkové do  funkce ve-

doucí odboru školství, a  to ke  dni 

1. prosince 2019. Do výběrového řízení 

se přihlásilo osm uchazečů. 

Nové obřadní místo  
Na  základě opakujících se  žádostí 

snoubenců, aby svá manželství mohli 

uzavírat pod širým nebem s výhledem 

na  panorama Prahy, schválila rada 

MČ návrh na  zřízení nového obřadní-

ho místa na střeše Domu Radost, nám. 

Winstona Churchilla 1800/2. Obřady 

zde budou probíhat každý 1. čtvrtek 

od června do září 2020, vždy  od 10.00 

do 12.00 hodin. 

Výběrové řízení na budovu 
v ul. Štítného
Rada na svém jednání schválila vypsání 

výběrového řízení na  dlouhodobě ne-

využívanou budovu Štítného 40/207, 

kterou má ve  své správě. Vzhledem 

k tomu, že je budova volná a chátrá, je 

nyní určena k pronájmu formou výběro-

vého řízení. Další informace naleznete 

na adrese praha3.cz. 

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 

a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 k nahléd-

nutí na odboru občansko správním, od-

dělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo 

nám. 9 nebo na praha3.cz.

 Pokračování ze str. 1

„Nechte maličkých přijíti ke mně“

Dne 5. prosince v půl páté začnou 
na náměstí Jiřího z Poděbrad sou-
těžit děti spolu s Čertovsky poplete-
ným Mikulášem. Nejmenším je urče-
no i představení Legenda o hvězdě 
plánované na 19. prosince do Bet-
lémské kaple. Eva Hrušková a Zde-
něk Rohlíček ho pojmou jako vyprá-
vění o narození Ježíška. Pro rodiče 
s dětmi od tří let je určený vzděláva-
cí program Perperuna, který 16. pro-
since představí v Atriu vánoční tradi-
ce evropských zemí. 

Duch Vánoc ovládne koncertní 

sály i venkovní pódia 

Do vánočního Křesla pro hosta 
usedne ve středu 4. prosince he-
rečka Dana Morávková. Akci po-
řádá Vozovna. Zkrátka nepřijdou 
ani ti, kdo mají rádi komorní hud-
bu. V sobotu 7. prosince můžou vy-
razit do Betlémské kaple na vystou-
pení souborů Consortium Pragen-
se Orchestra, Gaudium Cantorum 
a Břevnovského chrámového sboru, 
o dva dny později pak na adventní 
produkci do kostela Nejsvětějšího 
srdce Páně, kde se představí komor-
ní soubor České Noneto. Vánoční 

koncert odehraje v neděli 15. pro-
since na Jiřáku také sdružení 	 e 
Crypt Choir Of 	 e King’s Scho-
ol Canterbury. Šanci užít si vánoč-
ní zpívání pak budete mít na stej-
ném místě ještě v neděli 22. prosin-
ce v 15.00 hodin, kdy za doprovo-
du komorního orchestru vystoupí 
Břevnovský chrámový sbor řízený 
Adolfem Melicharem.

Šťastné a veselé Cimrmánoce

Ve znamení ladných tónů se ten-
tokrát ponese i literární večer, 
který se koná ve středu 18. pro-
since ve Vozovně. Bude věnovaný 

hudebním legendám, a tak si před-
vánoční čas budete moci zpest-
řit v rytmu swingu, jazzu a balad 
v podání studentů Mezinárodní 
konzervatoře Praha.

Jakým svérázným způsobem sla-
vil Vánoce Jára Cimrman, není zná-
mo. Pokud ale patříte mezi jeho pří-
znivce, nesmíte si v úterý 17. prosince 
nechat ujít komentovanou prohlídku 
Žižkovského divadla, která startuje 
v půl třetí. Upozorňujeme, že z ka-
pacitních důvodů je třeba, abyste 
svou účast hlásili předem na adrese 
rezervace.kultura@praha3.cz. 

Miroslav Štochl

Advetní trhy budou otevřené až do 24. prosinceRybí polévku budeme zdarma podávat v sobotu 14. prosince od 11 hodin

Jaroslav Marvan jako rada Vacátko Lumpačka Olga Šplíchalová Komik Vlasta Burian Herec Oldřich Nový






RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | PROSINEC 2019

Není logo jako logo
Nejen soukromé fi rmy, ale i řada veřejných institucí pochopila, že bez moderní tváře lze jen těžko 
s veřejností efektivně komunikovat. To je i případ Prahy 3, která v říjnu vyhlásila soutěž o nové 
logo a související grafi cké prvky. 

Dvoukolovou soutěž vy-
hlásila Praha 3 ve spolu-
práci s organizací Czech 
Design, která podává 

pravidelně nové informace z oblasti 
designu, řeší odborné soutěže, vede 
workshopy a uděluje ceny. Odbor-
ná část poroty je složená z předních 
českých grafi ků (Petr Babák, Ro-
bert V. Novák a Žaneta Kögler). 

Přítomnost profesionálů je v ta-
kovém případě nepostradatelná – 
tvorba loga je totiž výzva pro nej-
lepší a nejzkušenější grafi ky, protože 
vytvořit nadčasový, srozumitelný 
a dobře zapamatovatelný vizuální 
styl vyžaduje nejen zkušenosti, ale 
i výtvarnou intuici. Ne každý z cel-
kem 81 přihlášených návrhů se proto 
přiblížil cíli. „Spektrum zaslaných ná-

vrhů se jako v každé podobné soutěži po-

hybovalo od blbostí až po ty výrazně men-

tálně vyčuhující,“ hodnotí po prvním 

kole účastníky člen poroty Robert 
V. Novák a dodává: „Potěšilo mě, že 

autoři jsou mladí. Z těch tří vybraných 

jsem totiž znal trochu jen jednoho, proto-

že patřil kdysi k mým studentům.“

Hledání rovnováhy

Poté, co porota vybrala tři z anonym-
ních návrhů, vyzvala jejich autory, aby 
do dalšího kola zapracovali připomín-
ky zadavatele i porotců. Právě u ná-
vrhů loga je těžké vybrat hned jediné 
– mnohdy se stane, že grafi ka a obsah 
nejsou v rovnováze, a ideální logo pak 
vlastně vzniká průnikem několika ná-
vrhů. Aby nakonec mělo logo poten-
ciál a správně reprezentovalo kon-
krétní výrobek či instituci, je systém 
několikakolové soutěže smysluplný. 
Autor se musí postupně dozvědět, jak 

se chce radnice Prahy 3 profi lovat, co 
jsou její priority, jak sama své správní 
území vnímá a jakým způsobem chce 
komunikovat s veřejností.

K vydařeným příkladům z nedáv-
né minulosti patří třeba Ostrava. Ta 
hledala nové logo v roce 2010, kdy 
se účastnila soutěže o evropské měs-
to kultury. Snad proto, že šlo o me-
zinárodní soutěž a že Ostrava má 
nádech radikality, zvítězila varian-
ta Ostrava!!! Kolem nezobrazivého 
loga, postaveného pouze na typogra-
fi i, se ihned vzedmula vlna vášní; ne-
jednoznačné přijetí stimuloval i fakt, 
že autorem návrhu je pražské(!) Stu-
dio Najbrt. Logo se ale postupně sži-
lo s městem natolik, že Ostraváci jsou 
na ně vyloženě hrdí a píšou (a mluví) 
jen ve větách s vykřičníky. 

Sázka na lokální téma se vyplácí

Jiným případem je logo vyloženě gra-
fi cké. Třeba to, které nedávno přijala 
Praha 14. Právě srozumitelná značka, 
postavená na lokálním tématu, má 
velkou šanci, že se s ním většina míst-
ních obyvatel snadno ztotožní. „Znač-

ku chápu automaticky jako nedílnou sou-

část vizuální identity města či městské 

části, nikoli jako solitérní objekt. Zároveň 

mě baví skryté významy a druhé vrstvy 

sdělení – samozřejmě za podmínky, že pri-

mární význam je stoprocentně srozumitel-

ný. To platí i pro logo Prahy 14: na prv-

ní pohled číslice, na druhý síť městských 

ulic s rybníkem a zelení…“ vysvětluje 
autor námětu Štěpán Holič ze studia 
Lemon Design.

K výsledkům soutěže o logo Pra-
hy 3 se podrobněji vrátíme v některém 
z příštích vydání Radničních novin. 

Lenka Lindaurová

Od prosince povede linka 146 až na Želivského

Dnes cesta ze  Spojovací na  met-

ro Želivského trvá přibližně 20 mi-

nut. To se od  letošního prosince 

změní, protože dojde k prodlouže-

ní autobusové linky 146 ze Spojo-

vací přes Habrovou a Třebešín až 

k metru Želivského.

Linka 146, která dosud jezdila z Hr-
dlořez pouze na Spojovací, bude 
nově pokračovat ulicí Na Jarově 
a přes Habrovou, Vackov a Třebešín 
až ke stanici metra Želivského. Uli-
ce Na Jarově tak získá kromě spojení 
k metru i vazbu na tramvajové a au-
tobusové linky na Koněvově ulici 
a na Spojovací.

Dojde i k několika dalším změ-
nám. Na linku budou nasazeny stan-
dardní autobusy a na Mezitraťovou 
zamíří linka večer i o víkendu. Linky 
146 a 155 by také měly koordinované 
jízdní řády, tudíž dojde ke zrušení 
přidaných spojů na lince 155, které 
byly zavedeny od 1. září 2018. 

Martin Hošna

 zpravodajství

Porota hodnotí návrhy přijaté do prvního kola soutěže o nový vizuální styl Prahy 3

Dorazily práce celkem 81 uchazečů

Logo Prahy 14 obsahuje symbolické 

prvky

Logo Ostravy vsadilo na výraznou 

typografi i
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Trojka ve znamení oslav 
30. výročí sametové revoluce
Celá země si připomněla listopad ’89 výstavami, koncerty, besedami a dalšími happeningy. 
Jinak tomu nebylo ani na Praze 3, kde až do 27. prosince probíhá výstava Ze Škroupáku 
na Národní a dále ke svobodným volbám…

Expozice nese název podle 
první demonstrace, která 
se uskutečnila 10. prosince 
1988 na Škroupově náměstí. 

Právě zde poprvé promluvili disiden-
ti na povolené demonstraci a svitla 
naděje, že komunistický režim upustí 
od tvrdé perzekuce a umožní opozici 
se svobodně vyjádřit. Více než 2000 
lidí (o přesném počtu nepanuje jas-
ná shoda) vyslechlo projevy Václava 
Havla, Ladislava Lise, Václava Ma-
lého a dalších osobností, které poža-
dovaly schválení deklarace vyzývající 
k dodržování lidských práv, uznání 
činnosti pro nezávislé skupiny a pro-
puštění vězňů. Na závěr Marta Ku-
bišová, která nesměla po několik de-
setiletí veřejně vystupovat, zazpívala 
českou státní hymnu.

Černobílá retrospektiva

Atmosféru revolučních let přibližu-
jí na panelech fotografi e, na nichž je 
Žižkov uvedený z několika pohledů. 
Na černobílé snímky Václava Havla 
ze Škroupova náměstí navazují do-
bové novinové články z „Palachova 
týdne“, v nichž Rudé právo infor-
muje veřejnost o „provokacích di-
verzních center Západu“ (Svobodná 
Evropa, Hlas Ameriky) a narušení ve-
řejného pořádku na Václavském ná-
městí mezi 15. a 21. lednem 1989. Je 
tu zmíněn i legendární Junior klub 
na Chmelnici, kde vystupovaly kape-
ly jako Jasná páka, Marsyas, Pražský 
výběr, Garáž, Půlnoc a další. Úsměv 
vyvolá panel o Olze Havlové, která 
na Žižkově „lumpačila“ pod svým 
rodným jménem Šplíchalová. 

 Žižkov je tu 
zmíněn i jako jed-
na z prvních čtvrtí, 
kde bylo založeno 
hned v listopadu 1989 
Občanské fórum. Do de-
tailu si počtete i o vzniku žiž-
kovského zastupitelstva v čele s prv-
ním starostou Michalem Borsem. 
Velký prostor se nechává samotné 
VŠE, jejímu fungování během nor-
malizace, ale i pozdějších student-
ských stávek. Nechybí ani dozvu-
ky asanace ještě v roce 1990, kte-
ré padly za oběť mnohé pavlačové 
domy. Vrcholem listopadové výsta-
vy byla 21. listopadu beseda v pro-
storách vysoké školy s bývalými stu-
denty, kteří se zapojili do revoluční-
ho dění. 

Rok 1989 

na dalších 

místech Prahy 3

V Galerii pod rad-
nicí se konala výsta-

va Sametový Žižkov… 
svobodomyslný a nezkrotný, 

která v mnohém navazovala na ex-
pozici ve VŠE. Černobílé snímky 
ukazovaly Žižkov v jeho zapomenu-
tých zákoutích, ale i panoramaticky 
z pohledu Vítkova nebo Parukářky. 
Opět jste se mohli potkat s protago-
nisty listopadu ’89 nebo nasát klu-
bovou atmosféru kapel Našrot či 
Půlnoc.

Sametovou revoluci si připomněli 
i v Domě Radost. V kavárně byly vy-
staveny fotografi e zachycující klíčo-
vé momenty stávkových výborů od-

borových svazů, které se významně 
podílely na přípravě generální stáv-
ky. O ní se konala i přednáška s ná-
zvem Máme toho dost! Generální 
stávka 27. listopadu 1989 a vytváření 
nových odborů.

Další akce menšího rozsahu pro-
běhly v KC Vozovna, kde člen ka-
pely Plastic People Of 	 e Universe 
Josef Janíček vzpomínal na Václava 
Havla. Na témž místě vzdali hold 
Karlu Krylovi literárně-hudebním 
pásmem studenti Mezinárodní kon-
zervatoře Praha. Koncert Pocta 
Sa metu se konal v hospodě U Vy-
střelenýho oka za přítomnosti for-
mací JéJé Neduha & Rock & Jokes 
Extempore Band a Sváťa Karásek 
& Svatopluk. 

Martin Hošna

zpravodajství

Studenti VŠE mají každý den možnost přečíst si o „sametových dnech“ na Žižkově  Café Domu Radost zdobily fotky a hesla z listopadu 1989

Do redakce Radničních novin dorazily dosud nepublikované snímky Michala Hladíka, který je pořídil během první povolené demonstrace 10. prosince 1988 na Škroupově náměstí. „Bylo to pro všechny pře-
kvapení a zároveň krásný pocit tam být. Zajímavé bylo sledovat, že na demonstraci dorazili obyčejní lidé, babičky, děti, ale i pankáči. Zkrátka svoboda. O to větší bylo pro nás překvapení, když zanedlouho 
přišel Palachův týden, který vše popřel,“ zavzpomínal

Výstava 

Ze Škroupáku 

na Národní… 

končí 

27. prosince

foto: Michal Hladíkfoto: Michal Hladík
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Čistá Trojka: furt ve střehu
Vyjíždějí k černým skládkám a nepořádku u popelnic, ale třeba i ke stížnosti na ptáky, kteří 
kálejí na auto zaparkované ve Slavíkově ulici. To je tým Čisté Trojky, který třetím rokem bdí 
nad pořádkem na území Žižkova a Vinohrad. Ani ten letošní nebyl pro ně ničím výjimečný…

Tým antigraffi  ti zasahuje do 48 hodin
Ačkoliv počet výjezdů k poškozeným fasádám oproti loňsku dramaticky neklesl, a množství objektů 
přihlášených do Antigraffi  ti programu dokonce vzrostlo, vyčištěná plocha klesla na polovinu. 
Hlavně díky tomu, že tým reaguje během dvou dnů od nahlášení škody. Letošní rok shrnuje 
koordinátor programu Jan Kučera.

Jaké je složení týmu, který zajišťu-

je antisprejerský program na Pra-

ze 3? O kolik objektů se staráte?

Náš tým má osm odborných technic-
kých pracovníků. Ti tvoří čtyři posád-
ky s vozy vybavenými technikou k od-
straňování graffi  ti. V současné době je 
do programu zapojeno více než 900 
domů. A další zájemci se mohou stále 
registrovat.
 
Lišil se v něčem rok 2019 od toho 

předchozího?

Z porovnání let 2018 a 2019 vyplý-
vá, že ačkoliv počet výjezdů se nijak 
dramaticky nesnížil, vyčištěná plocha 
klesla oproti loňskému roku na 50 % 
i přesto, že počet domů přihlášených 
do Antigraffi  ti programu na území 
Prahy 3 vzrostl.

O čem to svědčí?

Z našich údajů vyplývá, že se nám daří 
potírat vandalismus hned v zárodku, 
protože odstranění proběhne zpravi-
dla do 48 hodin od vzniku škody re-
spektive od jejího nahlášení majitelem 
nemovitosti. Díky tomu nedochází 
k poškození rozsáhlejších ploch. 
 
Má vaše činnost do jisté míry 

i preventivní účinek?

Lze říci, že některé nemovitosti, na kte-
rých jsme loni graffi  ti odstraňovali ně-
kolikrát, letos nebyly vůbec zasaženy. 
 
Je některá lokalita k poškozování 

fasád sprejery náchylnější?  

Nejvíce postiženou částí Prahy 3 je blok 
ohraničený ulicemi Husitská, Koněvo-
va, Rokycanova, Prokopova, Táborit-

ská, Kubelíkova, U Rajské zahrady, 
Siwiecova a Seifertova. Podíl této ob-
lasti na celkovém výskytu graffi  ti je té-
měř 50 %. Zde je taky nejčastější výskyt 
opakovaných graffi  ti. Dále je pro tu-
to oblast charakteristický častý a opa-
kovaný výskyt graffi  ti na rohových do-
mech. To se týká především nároží Sei-
fertova-Cimburkova, Blahníkova-Sei-
fertova a Krásova-Kubelíkova.
 
Čím si to vysvětlujete?

Počet graffi  ti v této oblasti je prav-
děpodobně ovlivněn velkým počtem 
mladých lidí, kteří zde žijí a chodí 
se sem bavit. Mladí zákazníci levných 
ubytovacích zařízení jsou též poten-
ciální writeři respektive sprejeři. 

 Miroslav Štochl

zpravodajství

Fasáda domu napadená vandalem... ... a po profesionálním ošetření 

12
výjezdů denně

900
registrovaných 

objektů

2 000
výjezdů celkem

779
výjezdů celkem

50
tun 

odstraněného 

odpadu

8 878
metrů 

čtverečních 

vyčištěné plochy 

 antigraffi ti@cistatrojka.cz

 777 553 574 

 1url.cz/fMAOU 

 /Antigraffi tiPraha3/

  

  

2
zaměstnanci

8
zaměstnanců

13 000
najetých 

kilometrů

20 000
najetých 

kilometrů
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Kurz angličtiny pro nadané žáky povedou rodilí mluvčí

Od  poloviny listopadu probíhá 

na  Trojce nově jazykový kurz ang-

ličtiny. Žáci mají možnost učit se pří-

mo od  rodilých mluvčích, zatímco 

děti s odlišným mateřským jazykem 

(OMJ), jejichž rodiče se  nedávno 

usadili na Praze 3, mohou využít již 

od jara letošního roku výuku češtiny.

Kurz angličtiny zdarma pro děti 
z celé Trojky na ZŠ Lupáčova, který 
probíhá pod lektorským dohledem 
rodilých mluvčích, je na zdejších ško-
lách novinkou. „Kurz aktuálně probí-

há ve dvou skupinách rozdělených podle 

věku dětí. Všechny děti zapojené do se-

minářů mají i běžné hodiny angličtiny 

a zkušenost s rodilým mluvčím pro ně ur-

čitě bude nemalým přínosem,“ říká mís-
tostarosta pro školství Štěpán Štrébl.

V budoucnu dojde možná 

i na certifi káty

Zatím se do výuky přihlásilo 24 
žáků, kteří byli vybráni po zvlád-

nutí vstupního online testu a na zá-
kladě doporučení příslušné základ-
ní školy z Prahy 3. V kurzu se děti 
a rodilí mluvčí zaměřují hlavně 
na konverzaci, uvažuje se také 
o možnosti složit na konci někte-
rý z mezinárodně uznávaných cer-
tifi kátů. V konečné fázi semináře 
musí žáci zvládnout kontrolní vý-
stupní test, který bude fungovat 
jako zpětná vazba, kam se účastní-
ci za tu dobu ve svých dovednos-
tech posunuli. 

Zároveň probíhají další kurzy 
angličtiny, jež jsou určené pro uči-
tele základních a mateřských škol 
Prahy 3. Odbor školství kontakto-
val vedení všech základních škol 
ohledně možnosti bezplatné výuky 

angličtiny pro ty pedagogy z Pra-
hy 3, kteří musí čím dál tím víc pra-
covat s dětmi s odlišným mateřským 
jazykem. Školy pak předaly kon-
takty zájemců jazykové škole, kde 
jednotliví pedagogové prošli tes-
tem, na jehož základě byli rozděleni 
do uvedených skupin. Kurzy probí-
hají ve škole v Lupáčově ulici, dále 
v ZŠ Chelčického v budově v ulici 
Žerotínova a v ZŠ a MŠ náměstí Ji-
řího z Lobkovic. 

Od jara letošního roku fungují 
také kurzy v ZŠ Chelčického určené 
žákům s OMJ, které byly zavedeny 
na základě programu Začleňování 
a podpory žáků s odlišným mateř-
ským jazykem. 

Martin Hošna

zpravodajství

Radnice připravuje na příští rok 
udržitelný rozpočet
Radní Pavel Dobeš chce v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 740 milionů korun. 
Na provozní výdaje spojené s chodem městské části z toho vyčlení přibližně 594 milionů Kč 
a investiční výdaje ve výši kolem 146 milionů korun. Konečnou verzi rozpočtu projedná v lednu 
zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání.

Vyrovnaný rozpočet, v němž 
příjmy kryjí veškeré výda-
je, je pro Trojku prioritou 
až do roku 2024. Po tom-

to datu plánuje postupné vytvoření fi -
nanční rezervy z privatizace bytového 
fondu, která by byla v budoucnu vy-
užitelná v rámci investic do majetku 
městské části. Další kapitolou posíle-
ní fi nanční stability je hledání příjmů 
z jiných zdrojů a optimalizace pro-
vozních nákladů.

Současné vedení radnice se tak chce 
rozejít s praxí běžnou zejména v letech 
2010 až 2015, kdy bylo výsledkem hos-
podaření roční negativní saldo 150 mi-
lionů korun i vyšší. K pokrytí rozdílu 
přitom sloužily prostředky nastřáda-
né právě v privatizačním fondu. „Ta-

kové hospodaření připomíná obyvatele 

bytu, který platí nájem tím, že postupně 

prodává jeho vybavení. Až mu jednou žád-

ný nábytek nezbude, prostě se přestěhuje. 

My ale nemůžeme rozprodat všechen ma-

jetek a pak přesunout celou městskou část 

jinam,“ vysvětluje radní Pavel Dobeš, 
který se na Praze 3 stará o fi nance. 

Úspory i nové zdroje příjmů

Vyrovnaný rozpočet na rok 2020 vy-
chází z vnitřních úspor. Odbory úřa-
du a příspěvkové organizace se oproti 

loňsku uskromní o více než osm pro-
cent, kulturní a sportovní organiza-
ce o pět procent, instituce zajišťující 
sociální služby o tři procenta a ško-
ly a školky o dvě procenta. Odbory 
tak například provedly škrty ve výši 
22 milionu korun. Zkrácení některých 

pracovních úvazků a odchod části 
zaměstnanců do důchodu přinesou 
do rozpočtu dalších 12 milionů.

Vedle úspor dokázala ale radni-
ce najít i nové zdroje příjmů: poprvé 
po sedmi letech přistoupila k úpra-
vě nájmu v bytech a nebytových 

prostorech, zvýšení daně z nemovi-
tosti jí pak zajistí dalších 32 milionů. 
Současně má v plánu získat 166 milio-
nů korun z privatizace. Na kapitálové 
výdaje určila přitom 146 milionů ko-
run. Největší část, 40 milionů, vyhra-
dila na školské a vzdělávací instituce. 

Rekonstrukcí projde například MŠ 
Libická a ZŠ Jiřího z Poděbrad, před-
školní zařízení Buková se dočká no-
vého interiéru. Radnice myslí i na ob-
last zdravotnictví a chystá se podpořit 
rekonstrukci Polikliniky Vinohrady 
ve výši 24 milionů korun. Rovněž má 
zájem investovat do parků a veřejného 
prostoru – například do rekonstrukce 
parku a dětského hřiště U Kněžské 
louky. Ta bude stát 10 milionů korun, 
městská část má ale už od magistrátu 
zajištěnou dotaci ve výši pěti milionů. 

Investovat chce i do dalších pro-
jektů: v plánu má zahájení rekon-
strukce domů v Blahoslavově ulici, 
vytvoření dokumentace pro objek-
ty v Táboritské a Kubelíkově nebo 
opravu terasy Ošetřovatelského do-
mu Habrová. Další peníze získa-
né případně od magistrátu by využi-
la na kultivaci Tachovského náměstí, 
nebo vybudování schodiště z Jeroný-
movy ulice na Vítkov, který je ve sprá-
vě hlavního města. Za tím účelem bu-
de od jeho vedení chtít získat dalších 
150 milionů korun navíc. 

Rozpočet bude k dispozici 
na webových stránkách Prahy 3 
a úřední nástěnce počátkem příští-
ho roku. 

Miroslav Štochl

Radnice podpoří příští rok rekonstrukci Polikliniky Vinohrady

Kurz angličtiny s rodilými mluvčími probíhá na ZŠ Lupáčova

Kdo jsou děti či žáci s OMJ?

Jedná se o děti a žáky nově přicházející ze zahraničí, většinou bez zna-

losti vyučovacího jazyka nebo jen s jeho nedostatečnou znalostí. Mohou 

to být také děti cizinců, které v ČR vyrostly, ale doma hovoří jiným jazy-

kem, než je jazyk vyučovací. Patří sem také děti, jež mají české občanství, 

ale doma se používá i jiný jazyk než český (jedná se o děti z bilingvního 

prostředí nebo děti s dvojím občanstvím). V některých případech (spíše 

z důvodu potřeby podobné podpory) do této skupiny řadíme i děti s čes-

kým občanstvím, které doma sice česky hovoří, ale studovaly v zahraničí 

a česky se nikdy ve škole neučily.  
ilustrační foto
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Listopad na Trojce
Přinášíme vám kaleidoskop nejzajímavějších událostí, které se u nás udály v listopadu. Aktuální 
informace o akcích konaných i plánovaných najdete na našem webu a facebooku. 

zpravodajství

Zvednout takový strom dá práci, o tom se 30. října na Hollarově náměstí přesvědčili při slavnostním sá-

zení sakur zástupci radnice a Aliance žen s rakovinou prsu

Lampiony a další ozdoby vyráběly děti s rodiči poslední říjnový den, aby se s nimi následně vydaly v prů-

vodu napříč noční Parukářkou

Starou pravdu, že „dobré víno rozveseluje srdce člověka“, jsme si znovu připomněli na tradičních Svato-

martinských slavnostech na náměstí Jiřího z Poděbrad

Hudební festival Tóny nad městy se 9. listopadu rozezněl i nad Trojkou: v Atriu na Žižkově se představilo 

italské duo Michaela De Amicis a Sacha De Ritis

Bílá pustina Jaroslava Valečky, listopadová výstava v Galerii Toyen, v sobě mísila obrazy divoké přírody, 

folklóru a tajemné atmosféry osudovosti

V pořadí třetí Žižkovský panel na radnici jsme věnovali tématu klimatické nouze na komunální úrovni. 

K debatě zasedli členové pracovní skupiny, která připravuje realizaci adaptačních opatření na Praze 3
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2. 12. PO v 16 h. — KC VOZOVNA                                                                                                                       DÍLNA    

ADVENTNÍ TVŮRČÍ DÍLNA                                                                REZERVACE NUTNÁ 

Lektorka Dana Arnautová si připravila dílnu kde se dozvíte a naučíte výrobu tradičních vánočních 
ozdob z netradičních materiálů.                                                                                            

9. 12. PO v 16 h. — KC VOZOVNA                                                                                                           PŘEDNÁŠKA 

VÁNOCE VE STARÉ PRAZE 
 Každý z nás si určitě již z dětství odnáší „své“ vánoční zvyky či obyčeje. Na přednášce PhDr. Jaroslavy
 Novákové si připomenete, jak se slavily Vánoce za Karla IV., od kdy se vystavují jesličky, kdy k nám
 .přišel vánoční stromeček a kde byly v Praze největší vánoční trhy

16. 12. PO v 17 h. — KC VOZOVNA                                                                                                KONCERT 

JAN BURIAN 

Hudební vystoupení známého písničkáře, skladatele, moderátora, cestovatele a průvodce inspirované 
Vánocemi, které již klepou na dveře.

｜KC VOZOVNA - Za Žižkovskou vozovnou 18/2687, Praha 3｜Místa k sezení volná do vyčerpání kapacity sálu｜REZERVACE: www.kcvozovna.cz nebo 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｜

úterý

10/12
2019

od 14 do 17 hodin

kongresový sál

hotel 
olšanka
Táboritská 1000/23, Praha 3

vstup zdarma

ADVENTNÍ

TANEČNÍ
odpoledne

S ŽIŽKOVANKOU

3

pond lí až pátek 8.00 –18.00
sobota 8.00 –14.00

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

| – poskytuje senior m Prahy 3 poradenství v oblasti
bydlení, d chod , sociálních a zdravotnických služeb, volno asových aktivit, zajiš uje bezplat-
né právní poradenství, doprovod p i ú edních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

| – p ij te si popovídat se starostou Ji ím Ptá kem

|
Církev bratrská na Žižkov  a Sokol Žižkov, sraz v 10 hod. na adrese Kon vova 151/24

|
sraz v 10 hod. p ed kostelem Panny Marie Vít zné na Malé Stran  (tram. zastávka Hellichova)

|
sraz v 10 hod. p ed kostelem sv. Rocha (Olšanské nám stí)

|
známé i ojedin lé. P ednášející: dobrodruh a cestovatel Tomáš Kubeš

| – s hercem Zde kem Žákem
Na programy ozna ené hv zdi kou * je t eba si vyzvednout volné vstupenky z d vodu omezené kapacity, jedná se o  lmové projekce a vlastiv dné vycházky a vybrané 
p ednášky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informa ního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném m síci, od devíti hodin. D kujeme za pochopení.
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téma

Anketa  Ohlédnutí za rokem 2019

Kampaň Žižkov 

není šiškov. Anketa 

na revitalizaci Jiřáku. 

Bojujeme proti au-

tovrakům. Všechny 

developery z NNŽ 

jsme přivedli k jed-

nomu stolu a vyjednáváme, důležitá je 

dopravní zátěž. Pítka pro ptáky a ježky. 

Mlžítka a zastínění pískovišť. Nenechá-

me bývalé lázně na Husitské prázdné. 

Opravili jsme a pronajali desítky bytů 

vlastněných Prahou 3. Podpora Kur-

dům! Získali jsme pozemek pro nový 

park pod Parukářkou. Vyčištění kaš-

ny na Jiřáku. Usilujeme o větší počet 

strážníků. Zvyšujeme počet stanovišť 

na tříděný odpad a četnost vývozů. 

Konec plýtvání a vyrovnaný rozpočet. 

A jedeme dál… 

Michal Vronský (TOP 09/STAN),

koaliční zastupitel

Děje se toho straš-

ně moc najednou 

a nevíme, kam dřív 

skočit. Asi proto, že 

jsme nejmenší koa-

liční partner, a přesto 

chceme být u všeho! 

Největší radost máme z nových bytových 

pravidel a ze zájmu o sdílené bydlení stu-

dentů a seniorů. Také z nových stromů, 

z konce jednorázových plastů na ak-

cích a nákupu zelené energie pro školy 

a školky. Hodně řešíme lepší podmínky 

pro pěší a kola a stavební boom kolem 

nákladového nádraží. Snad se i docela 

daří komunikace s veřejností! A do toho 

se v Česku snad probouzí občanská 

společnost a nejen mladí lidé v ulicích 

demonstrují za důležité věci, což nám 

dělá radost. 

Matěj Michalk Žaloudek (Zelení),

koaliční zastupitel

Rok 2019 byl pro 

Piráty prvním rokem 

na spoustě radnic 

po celé republice, 

tím více v Praze 3 

díky vzácné shodě 

ve složení koalice 

naší a té na magistrátě. Pár příkladů 

za všechny: zdigitalizovali jsme systém 

dotací, zavedli rozklikávací rozpočet, 

vytvořili zásobník investičních akcí, na-

rovnáváme podmínky pronájmů neby-

tových prostor, ukončili jsme používání 

jednorázových plastů na venkovních ak-

cích, vysazujeme nové stromy do ulic či 

důsledně vyhlašujeme jen transparentní 

výběrová řízení, od nového tajemníka 

úřadu přes ředitele škol až po vedoucí 

příspěvkových organizací. Děkujeme 

za vaši trvalou podporu! 

Margita Brychtová (Piráti), 

koaliční zastupitelka

Už jste někdy měli 

chuť nechat auto 

uprostřed silni-

ce a pokračovat 

dál rychleji pěšky? 

Dopravní situace 

v Praze je katastro-

fi cká všude. A Praha 3 není výjimkou. 

K tomu, někdo měl skutečně „geniální“ 

nápad: rozšířit fi alové zóny a zpřístupnit 

je i pro nerezidenty. Takže ti z nás, kteří 

pracují až do pozdních hodin, nebo 

se večer chystají do společnosti, nemají 

kde zaparkovat. Karet je úřadem vydá-

no o několik tisíc více, než je kapacita 

Prahy 3. Jaká je bilance roku 2019? 

Kde jsou starostou slíbené opravené 

chodníky? Viděli jste je? Já ne. Možná 

na papíře omšelých předvolebních slibů 

TOP 0,9. 

Petr Venhoda (ANO 2011),

opoziční zastupitel

Nastává čas Vánoc, 

který je plný klidu, 

míru a rodinné poho-

dy. Čas, kdy je dobré 

odpouštět a rekapi-

tulovat uplynulý rok. 

Odpusťme proto 

vládnoucí koalici TOP 09, STAN, Pirá-

tů a Zelených zdražování nájmů, daní, 

zastavení privatizace a chaos. Tyto ne-

příjemnosti hoďme společně alespoň 

na chvilku za hlavu a užijme si poklidné 

svátky a klidný vstup do nového roku, 

ve kterém bude Koalice pro Prahu 3 

bedlivě sledovat vládnoucí koalici. 

Do nového roku si bereme předsevzetí, 

že budeme pracovat na zlepšení života 

všech spoluobčanů, byť pouze z opo-

zice. Přeji vám všem krásné Vánoce 

a šťastný nový rok. 

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), 

opoziční zastupitel

Co všechno se letos dělo na Trojce?
Masopust, pivobraní a vinobraní jsou pravděpodobně ty akce, které si vybavíte jako první. 
Vedle nich ale v letošním kalendáři fi gurují další události, které stojí za připomenutí. Mezi ty nej-
zajímavější patří určitě lokální sousedské festivaly nebo třeba besedy k budoucímu vývoji Prahy 3. 

Leden

 Tři králové koledovali na žižkov-
ské radnici

 Praha 3 se stala členem spolku 
Otevřená města

 Vysoká škola ekonomická odhali-
la pamětní desku Janu Palachovi

 Soudem nařízená exekuce v objek-
tu bývalé plicní kliniky v Jeseniově 
ulici

 Schválení seznamu lokalit 
pro preferované parkování kol
 
Únor

 Začala sezóna farmářských trhů 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zbo-
ží je nově k mání už jen v ekologic-
ky rozložitelných obalech 

 Veřejné debata o revitalizaci Žiž-
kova náměstí 

 Schválení rozpočtu na rok 2019 
a střednědobého plánu do roku 
2024  

 Schválení programů Trojka pro 
rodiny a Trojka pro seniory
 
Březen

 Kampaň Žižkov není Šiškov 
 Žižkovský masopust

 Dopravní podnik zahájil další 
část rekonstrukce tramvajové trati 
na Vinohradské ulici  

 Schválení dotací pro rok 2019  
 Radnice se připojila k akci Vlajka 

pro Tibet
 Eduard Marek oslavil 102. naro-

zeniny, je nejstarším žijícím skau-
tem v České republice

 Radnice si připomněla 20. výročí 
vstupu republiky do Severoatlantic-
ké aliance

Duben

 Žižkovské čarodějnice
 Žižkovský panel – debata o bu-

doucí podobě Nákladového nádraží 
Žižkov 

 Radnice spustila rozklikávací roz-
počet a otevřené účty  

 Radnice se připojila k oslavám 
Mezinárodního dne Romů 

 Revitalizované Kostnické náměstí 
se otevřelo pro veřejnost 

 Dobrovolnická akce Ukliďme 
Česko

Květen

 5. výročí otevření Infocentra Praha 3
 Festival Merkádo

Červen 

 Festival Žižkovské mezidvorky 
 Festival Zažijte Itálii
 Veletrh sociálních a návazných 

služeb Veletrojka  
 Vyhlášení Programů pro poskyt-

nutí dotací na rok 2020 
 Veřejný průzkum ohledně budou-

cí podoby náměstí Jiřího z Poděbrad 

 Žižkovské panel – debata o nasta-
vení parkovacích zón 

 Praha 3 se stala vítězem prvního 
ročníku soutěže Chytrá města pro 
budoucnost v kategorii Model 2017  

 Žižkovské pivobraní

 Schválení nové koncepce dotační 
politiky pro období 2019–2022

Červenec

 Kampaň Třídit jde i zdarma
 Workshop Letní radovánky 

v Zahradě

Srpen

 Schválení zákazu používání 
jednorázových plastů na akcích 
Prahy 3 

Září 

 Festival Dny žižkovského kultur-
ního dědictví

 Festival Poznejme se, sousedé
 Veletrh Volný čas na Trojce
 Festival Nekonvenční žižkovský 

podzim
 Vinohradské vinobraní

 Festival Žižkovská loutka
 Festival Zažít město jinak
 Podpis memoranda o porozu-

mění s gruzínskou čtvrtí Saburtalo 
z Tbilisi

Říjen

 Praha 3 vyhlásila soutěž o novou 
vizuální identitu

 Žižkovský panel – debata o kli-
matické nouzi

 Slavnost světýlek
 Žižkovská drakiáda
 Radnice vyvěsila jako symbol so-

lidarity kurdskou vlajku
 Vychází kniha Praha 3 v promě-

nách času

Listopad

 Svatomartinské slavnosti
 Cyklus Ze Škroupáku na Národní 

a dále ke svobodným volbám…
 Festival Žižkov Meets Jazz

Prosinec

 Advent na Praze 3
 Vyhlášení dobrovolníka roku

Miroslav Štochl, 

foto: Pavel Šmída (6x)

    Lenka Žďárská: Já pořádání podobných akcí oceňuji 
(ať už mě osobně jejich náplň zajímá či ne) – město má žít 
a pořádání podobných akcí ulice města oživují a zabydlují, 
jsou-li dobře zorganizovány, tak zpříjemňují život obyvatel 
a to je úkol místních samospráv.

    Roman Kerekeš: Pořádání zábavy není zrovna oblast, 
kterou by se měla samospráva placená z našich daní 
zabývat! Radši se soustřeďte na to, co tady opravdu 
pod taktovkou státu nefunguje :-)

 Ptali jsme se vás na facebooku

Která akce pořádaná Prahou 3 se Vám líbila nejvíc?

57 %
pivobraní

23 %
masopust

16 %
vinobraní

4 % ostatní

 /praha3.cz
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názory zastupitelů 

Jiří Ptáček / TOP 09 a STAN Ondřej Rut / Zelení a Nezávislí Tomáš Kalivoda  / Pro Prahu 3

Vhodný Dárek 

Pokud jde o  tržiště, jediné stáva-

jící na náměstí Jiřího z Poděbrad 

je prospěšné. Nachází se však až 

na samém kraji naší městské čás-

ti. Občané Prahy 3 přitom žijí i jin-

de a uvítali by „svá“ tržiště i poblíž 

místa, kde bydlí. Jak připomíná 

dlouholetá obyvatelka Prahy  3, 

paní Mária Uhnáková, bývalé tr-

žiště na Prokopově náměstí mělo 

dokonce i hygienické zázemí, tak-

že jeho obnovení v daném místě je 

věcí snad jen politického rozhod-

nutí. Na  Ohradě, kde je další vhodné místo, je situace složitěj-

ší, ale tam je zase větší prostor k rozvoji, nepopiratelná poptáv-

ka a podle všeho obtížně využitelný parčík přečasto zamořený 

odpadem.

Na počátku tohoto volebního období vláda Prahy 3 umožnila 

zdarma působení food trucků s občerstvením (mobilní prodejny). 

V programu to nikdo neměl a k jakým výsledkům experiment do-

šel, nevím. Co je přitom nepochybné, je přání občanů Prahy 3 jíst 

čerstvé produkty českého venkova. Prodej tohoto druhu zboží 

tam, kde mohou být později plnohodnotná tržiště, je do doby je-

jich zřízení z mobilních prodejen pravděpodobně možný. Ať tedy 

radnice vyzve zájemce o prodej domácích potravin od blízkých 

českých pěstitelů prozatím tímto způsobem! Byl by to vhodný dá-

rek občanům – třeba k Vánocům.

Omluva: Na  těchto místech jsem minule nesprávně uvedl, že 

pan Štrébl užívá k  náboru zaměstnanců facebook. Pan Štrébl 

přitom hovořil o internetu. Za nesprávnou citaci, spočívající v zá-

měně slov, se  panu Štréblovi tímto omlouvám. Záměnou slov 

jsem pana Štrébla vědomě poškodit nechtěl. 

Kauza Konvička 

a strkání hlavy do písku

Aktuálně se  řeší takzvaná „Kauza 

Konvička“. Pokud nevíte, o  co 

se  jedná, stručně uvedu. Pan Kon-

vička je místopředsedou městské 

fi rmy, která pořádá Trhy na  Jiřáku 

a  jiné akce, např. Svatomartinské 

slavnosti. Pod jeho přímým vlivem 

jsou akce realizovány. Polemizo-

vat o tom, zda odvádí dobrou práci, 

můžeme jindy. Co je ovšem za mo-

rální a  i  trestní rovinou, je využívat 

funkce pro svůj zisk. A to se proka-

zatelně stalo.

O účast na akcích, jakými jsou právě Svatomartinské slavnos-

ti, je vždy velký zájem. Prodejci se předhání o možnost prodávat. 

Prostě proto, že je to velmi ziskové. Stejně to bylo letos, kdy byla 

kapacita naplněna a řada prodejců se na trhy nedostala. Nicmé-

ně svůj stánek pro svou vlastní fi rmu si na nich zajistil právě pan 

Konvička. Poté, co se veřejnost ozvala, že je to střet zájmů ve ve-

řejné sféře nemyslitelný, se Konvička začal obhajovat velmi špat-

nými argumenty: byla zima atd. Jiným argumentem bylo, že byl 

osloven manažerkou trhů (jeho podřízenou), „že jí vypadli někteří 

vinaři a zdali by byl ochoten jeden stánek vzít“. Po množství do-

tazů nejenom na pravdivost tohoto tvrzení se již Konvička odml-

čel a strčil hlavu do písku. Nemůže ani odpovědět, protože by byl 

usvědčen ze lži. Vytváří dojem, jak svou účastí akci zachránil, že 

to byla charita, a přitom si pouze namastil kapsu.

Lídr Pirátů Štěpán Štrébl, za  které je Konvička nominovaný, 

uznal, že se jedná o střet zájmů. Za to mu děkuji a vážím si jej, že 

se zachoval správně. Jak to bude dál, jestli bude Konvička odvo-

lán, což by bylo jediné správné řešení, to se snad brzy dozvíme. 

Hloupý pokus o chytré město

Člověk v  politice často sklízí plody 

minulých vlád. Některé jsou příjem-

né, jiné trpké a  nechtěné. Tím dru-

hým je projekt parkovacích senzorů 

na Havlíčkově náměstí, který byl jed-

ním z několika nevydařených pokusů 

ODS o „chytré město“.

Instalaci senzorů zadala přímou 

objednávkou v  říjnu 2016 radní pro 

dopravu Bogdanová, dříve Vítkovská 

(ODS) za 487 000 Kč bez DPH. Vy-

užila tím pravomoci členky rady MČ 

objednat bez souhlasu vedoucího 

odboru (!) plnění až do půl milionu korun. Smyslem projektu by-

lo umožnit navigaci aut na volná parkovací místa. Data o obsaze-

nosti měla být v budoucnu zobrazována na naváděcích panelech 

v ulicích nebo v mobilní aplikaci. To však byla od začátku chimé-

ra. Takový systém by musel obsáhnout o hodně větší území Pra-

hy, aby řidiče vůbec napadlo si aplikaci stáhnout.

Když jsem před rokem nastoupil do funkce, zaskočila mě infor-

mace, že odbor dopravy na základě pokynu radní proplatil fak-

turu, aniž byly senzory předány do majetku MČ. Při pozdějším 

jednání se Siemens vyšlo najevo, že objednávka byla vystavena 

a následně v roce 2018 faktura zaúčtována jako služba, nikoli ja-

ko investice. Radnice si tak dnes ani dodatečně nemůže senzory 

převzít, protože převzetí by nebylo kryté žádným účetním dokla-

dem, objednávkou nebo smlouvou.

Řešením by bylo nechat si senzory dodatečně darovat. Sou-

částí původního plnění však má být zároveň platba za správu dat 

ve  výši 82 000 Kč ročně, což je velká částka za prakticky ne-

využitelnou službu, kterou rozhodně platit nechceme a nebude-

me. Projekt jsme zrušili, peníze půjdou na důležitější věci a čidla 

ve vozovce zůstanou jako memento. 

Fungování komisí Rady MČ

Rada si na začátku volebního ob-

dobí zřídila komise, které jí mají 

radit, jak rozhodovat, a doporučo-

vat postupy. Být iniciativní. Na po-

sledním zastupitelstvu znělo z úst 

koalice (TOP 0,9 + STAN, Piráti, 

Zelení) jako hlavní důvod odmítnu-

tí projednání bodu „Umístění kříže 

na Vrch sv. Kříže“ to, že jej nepro-

jednala žádná z komisí.

Toto pravidlo ale neplatí, pokud 

se jedná o záležitosti, kde má Ra-

da MČ svůj zájem.

Jako příklad uvedu výběrové řízení na „městské lázně“ na Hu-

sitské ulici, kterou Rada vyjmula z kompetence Komise VHČ, kde 

jsou zastoupeni i tři zástupci opozice. V nové devítičlenné komi-

si má být, podle posledních informací, místo pouze pro 1 zástup-

ce za opozici. 

Podobně se Rada chová i v případě budovy na ul. Prokopova, 

která je v dlouhodobém pronájmu vysoké škole. Ta do její obno-

vy investovala v minulosti dvě desítky milionů a platí nájem milion 

korun. Nyní je snahou starosty a členů rady dát škole terciální-

ho vzdělávání nůž na krk. Zaplaťte navýšení nájmu ve výši stovek 

procent nebo vám zašleme výpověď. 

Samostatnou kapitolou je fungování Komise VHČ pod vedením 

manžela radní Belecové. Právě v této komisi zvedají skokově ná-

jmy podnikatelům. Narovnání cen nájmů je v pořádku, ale nesmí 

to být zvýšení násobné, tzn. likvidační. Měli by si uvědomit, že 

podnikání je i o plánování nákladů. Hrozba mimořádných nákla-

dů pak znamená odchod fi rmy z městských prostor. Končí to pak 

heslem: „Chtěli jste moc, nemáte nic.“ Škody jdou pak do desítek 

tisíc na ušlém nájmu. A najít nájemce do často už nevyhovujících 

prostor je oříšek. 

Piráti mají dřevěnou nohu 

a jedno oko

Minule jste se od zastupitele Bart-

ka (Piráti) dozvěděli, jak si považu-

je práci pro úřad a že se v ní nudí. 

Pan Bartko zmiňuje i  mě. Že prý 

nepracuji dostatečně. Rád bych 

ho vyvedl z  omylu a  uvedl vše 

na pravou míru.

V komisích jsem byl vždy aktiv-

ní člen. Je sice pravdou, že jsem 

z důvodu nemoci nebo prac. ces-

ty nebyl vždy, jak „hujersky“ zdů-

razňuje pan Bartko (ten si chodí 

pro největší odměny z členů komi-

se – bez ohledu, zda jsou odpracované nebo jen odsezené). To 

však ještě neznamená, že nepracuji pro občany efektivně i mimo 

zasedání. Jeden příklad za mnohé. Komise VHČ a Rada MČ mě 

pověřila kontrolou nákladů na opravované byty v městské akciov-

ce. To jsou desítky hodin práce mimo schůzování, které pro pa-

na Bartka tolik znamená. To ale člověka, kterému jde o 1. místo 

v docházce, nemůže zajímat.

Navíc, já odměny z funkcí MČ vracím společnosti. Např. spon-

zoruji Bistro Střecha, které zaměstnává lidi bez domova anebo 

po výkonu trestu. Přispívám i na opravu památek. Letos to bu-

dou, hádám, vyšší desítky tisíc Kč. Také by Vás zajímalo, co vra-

cí naší společnosti on?

Dále si stěžuje na opozici, že jsou orgány neusnášeníschopné. 

Jak je to možné, když má koalice většinu, aby své zájmy prosazo-

vala bez ohledu na opozici?

Jan Bartko je také předsedou Finančního výboru. Ten svolal 

letos 5x, na celých ŠEST HODIN jednání. Opravdu závratná čin-

nost přesahující u Pirátů hranice všedních dnů. Ale Piráti si mezi 

sebou vybrali toho nejlepšího. Jak píše pirátský web, „se specia-

lizací na historii a fi lozofi i“. To se u fi nancí dost hodí. 

Máme však dobu Vánoc a já kolegovi Bartkovi jeho neznalost 

odpouštím. 

365 dní starostou

Koncem listopadu uplynul rok 

od chvíle, kdy se do čela Prahy 3 po-

stavilo zcela nové vedení. Naprostá 

většina koaličních zastupitelů se v té-

to roli ocitla poprvé v životě a já jako 

starosta jsem nebyl výjimkou.

S nadsázkou lze říci, že za sebou 

máme křest ohněm. Prahu  3 jsme 

nepřevzali v dobré kondici. Rozpo-

čet byl dotován systematickým roz-

prodáváním majetku. Příjmy z priva-

tizace každoročně dotovaly provozní 

výdaje. Během čtyř let před naším 

příchodem byla rozpuštěna poslední fi nanční rezerva ve výši jed-

né miliardy korun a  hospodaření v  roce 2018 skončilo ztrátou 

ve výši 150 mil. Kč. Náš první rok na radnici byl spojen s řadou 

nepopulárních kroků, a to především v otázce škrtání provozních 

výdajů a současně hledáním na příjmové straně rozpočtu.

Nicméně na  budoucnost pohlížím s  velkou nadějí. Pro mě 

osobně je první rok spojený s poznáním, že věci se daří změnit 

a naše mise není jen donkichotským bojem. Po řadě let Praha 3 

míří k rozpočtu, kde bude hospodaření vyrovnané. Provozní vý-

daje budou pokryty průběžnými příjmy radnice a nikoliv z priva-

tizace. Jakkoliv to například v osobních fi nancích vnímáme jako 

přirozenou věc, na radnici tomu tak nebylo. Peníze z privatizace 

budeme moci použít výlučně na investice. Také jsme se rozloučili 

s některými méně schopnými úředníky. Ty schopné naopak mu-

síme udržet a přesvědčit, že se nám politikům dá věřit.

Držte nám prosím palce. Pokud byste se chtěli do naší mise 

zapojit, podívejte se na web Prahy 3, kde hledáme další schopné 

lidi pro radnici Prahy 3.

Na závěr bych Vám chtěl popřát požehnané Vánoce. Společ-

ně naberme během svátků sílu pro rok 2020. Budeme ji potřebo-

vat. Váš starosta :-)  

 David Tacl / ANO 2011 Petr Venhoda / ANO 2011Tomáš Sunegha / Pro Prahu 3
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názory zastupitelů/inzerce

Zachovejme akce naší 

městské části 

Vzhledem k tomu, že se nám blíží 

konec roku 2019, tak jsem se roz-

hodla ohlédnout se zpět za akce-

mi, které pořádala naše MČ pro 

své spuluobčany. Já jsem si ten-

tokrát vybrala akce, se kterými má 

Praha 3 již tradičně velkou zkuše-

nost. Mezi ty největší patří určitě 

Vinohradské vinobraní, Pivobraní, 

Husité na Vítkově či Masopust. Ty-

to akce jsou zpestřením nejen pro 

rezidenty naší městské části, ale 

i pro ostatní obyvatele Prahy. Stojí 

za nimi velká práce a úsilí a nejedná se přitom o akce pouze s lo-

kálním dopadem, ale o  festivaly vyhlášené i za hranicemi metro-

pole. Doufám tedy, že tyto akce budou zachovány i v příštím roce, 

byť plánovaný rozpočet současného vedení radnice se již teď jeví 

jako velice nevyvážený. Byla by škoda naši městskou část a spo-

luobčany o zpestření v podobě festivalů ochudit. Domnívám se, 

že Praha 3 má k těmto akcím inovativní přístup. Například letoš-

ní Vinobraní, které se setkalo s  velmi pozitivní odezvou, ukázalo 

cestu v rámci bezplastového hospodářství, ať již formou záloho-

vaných kelímků, bezplastového nádobí a příborů nebo prodejem 

sklenic. To byla pro letošní ročník opravdová novinka, ale mys-

lím, že se s tím radnice popasovala na výbornou. A to jak z hledis-

ka programu, tak i pestrostí nabízeného sortimentu vín, gastrono-

mie a v neposlední řadě i v rámci čistoty. Každý si zde mohl přijít 

na své. A skvělé je také to, že se stále daří udržovat nízké ceny 

a vstup zdarma. Proto doufám, že v následujícím roce budou akce 

zachovány. Jelikož příští rok je plný různorodých nejen kulatých vý-

ročí, snad má současná koalice v plánu zavzpomínat v roce 2020 

na historické momenty například formou besed nebo výstav. Tyto 

akce a slavnosti jsou dle mého názoru vizitkou pro naši městkou 

část a také jednou z  jejích největších prezentací, a proto by byla 

velká škoda se o ně ochudit. 

Kauza Atrium 

– pohled radnice

Příspěvková organizace Za  Troj-

ku byla zřízena, aby se  mimo ji-

né starala o Atrium v Čajkovského 

ulici a KC Vozovna. Bývalá budo-

va barokního kostela slouží už léta 

kulturním účelům, především pro 

koncerty klasické hudby a  výsta-

vy, Vozovna převážně pro školní 

pořady. Zajímavý prostor Atria ja-

ko by se poslední roky stále hle-

dal a  nenacházel, vytvářel spí-

še málo zajímavý bod na kulturní 

mapě Prahy. Určitý obrat nastal 

po nástupu Magdy Danel do  funkce ředitelky. Nechala zrekon-

struovat bar a pronajala jej akčním lidem. Program se proměnil 

a  ve výstavní činnosti začalo Atrium překračovat kulturní hrani-

ce Prahy 3. 

Bohužel nic není černobílé. Organizace Za  Trojku pracovala 

s ročním rozpočtem 10 mil. Kč a podstatná část těchto peněz mí-

řila do mzdových prostředků pro 10 stálých pracovníků a brigádní-

ky. Marketing, správu sociálních sítí a PR měli na starosti čtyři za-

městnanci, ale přesto stále běžela smluvní spolupráce s  reklamní 

agenturou Amden, které dle smlouvy náležel měsíční paušál 60 tisíc 

bez ohledu na to, jestli si Atrium něco objednalo. Paní ředitelka ne-

dokázala jasně doložit, co Amden vlastně dodává. Je zajímavé, že 

vedle Atria patří mezi klienty Amdenu také místní ODS, pro kterou 

agentura dělala volební kampaň. Magda Danel nechala nevýhod-

nou smlouvu běžet dál, interní audit navíc odhalil další nesrovna-

losti v hospodaření, a proto se rada MČ usnesla odvolat ji z funk-

ce ředitelky. Paní Danel zůstala v zaměstnaneckém poměru a bylo 

jí nabídnuto, aby se  i  nadále podílela na  kulturní koncepci Atria, 

na což nereagovala a začala vést proti radnici poněkud jednostran-

nou kampaň o arogantních radních a utlačovaných umělcích. 

Tomáš Mikeska / TOP 09 a STANMarcela Novotná / ANO 2011

Je mnoho 

jak pomáhat. 

DMS

 8 7  7 7 7  

17 111 4 4 4 / 5500

 Ve dnech 2. 12. až 6. 12. 2019 budou probíhat oslavy 120. výročí 
otevření budovy Gymnázia Karla Sladkovského.

 Pro návštěvníky bude připravena expozice od historie 
až po současnost, zpřístupněna aula a historická učebna s dobovými 
pomůckami a  kronikami. Pro veřejnost bude škola otevřena 
v pondělí 2. 12. a ve čtvrtek 5. 12. 2019 v době od 15.00 do 19.00 hodin.
 
 Absolventům je nad rámec termínů pro veřejnost vyhrazen pátek 
6. 12. 2019 v době od 15.00 do 19.00 hodin. V 18.00 hodin proběhne v aule 
setkání s bývalými i současnými pedagogy.

 Rodiče našich žáků zároveň zveme na školní akademii, která 
se uskuteční v úterý 3. 12. 2019 v 18.00 hodin v historické aule. Před konáním 
akce je od 16.30 hodin rodičům umožněna prohlídka školy.
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společenská rubrika

Letos byla nejstarší účastnicí setkání paní Hrubá, která oslavila úctyhodných 96 let

Manželům slavícím jubilejní svatby 5. listopadu blahopřála paní zastupitelka Lucie Bogdanová. Kamennou 

svatbu, tedy 65 let bok po boku, si připomněli manželé Horští. Diamantovou svatbu, tj. 60 let trvající vztah, 

oslavili Svobodovi, Soukupovi a Pecharovi. Zlatou svatbu po 50 letech společného života oslavili Frýdlovi

Kamennou svatbu, tedy 65 let bok po boku, oslavili 20. listopadu na radnici manželé Zouharovi. Diaman-

tovou svatbu, tj. 60 let trvající vztah, si připomněli manželé Šámalovi a Práchenští. Smaragdovou svatbu 

po 55 společných letech pak slavili manželé Krylovi. Všem párům gratulovala Lucie Bogdanová

Radnice slavila jubilejní svatby

Městská část Praha 3 přeje všem jubilantům do dalších let mnoho radosti, spokojenosti a vitality

Gratulujeme všem oslavencům
Celkem 34 členů Klubu důchodců Prahy 3 slavilo v druhé části letošního roku svá životní 
jubilea. Přibližně polovička z nich se sešla ve čtvrtek 7. listopadu v Klubu důchodců v Olšanské 7 
ke společnému posezení za přítomnosti zástupců městské části Praha 3. Poblahopřát, předat 
drobné dary a popovídat si s nimi přišel místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut, do jehož kompetence 
spadají sociální záležitosti a zdravotnictví. 

Praha 3 hledá vhodného kandidáta nebo kandidátku na pozici 

ředitel/ředitelka příspěvkové organizace 

Za Trojku 
Místem výkonu práce je Praha 3, nástup dohodou, ohodnocení v platové třídě 11. 

Požadavky:

 Vzdělání vysokoškolské, středoškolské s využitím § 3 odst. 3 a 4 NV 341/2017.
  Praxe v oblasti organizace kulturních, společenských a propagačních akcí min. 2 roky, 
praxe jako vedoucí zaměstnanec.

  Dále požadujeme velmi dobré organizační schopnosti, psychickou odolnost, časovou 
fl exibilitu, dobré komunikační schopnosti.

Přihlášky podané pouze písemnou formou s požadovanými doklady je nutno zaslat nej-

později do 10. 1. 2020. Další informace získáte na adrese praha3.cz.

Ošetřovatelský domov Praha 3, 

Habrová 2654/2, Praha 3, přijme zaměst-

nance na HPP na tyto pracovní pozice:

 kuchař/kuchařka 

 pradlena 

  pečovatel/

pečovatelka 

 řidič

Nástup je možný ihned. 

V případě 

zájmu nás 

prosím kontak-

tujte na telefonu 

770 171 528 

nebo na e-mailu 

stern@domovpraha3.cz.
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Vítání občánků 

na jaře 2020 

Děti narozené ve 2. polovině roku 2018 a v roce 

2019 můžete hlásit Petře Mrkvičkové, Lipan-

ská 14, 130 00, Praha 3, tel.:  222 116 325, 

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

Snímky z vítání občánků najdete na adrese:

Možná čekáme právě na vás
Hledáte zajímavé stabilní zaměstnání s řadou nadstandardních benefi tů? Možná že zrovna teď na-

bízíme uplatnění přesně pro vás. Sledujte naše informační kanály, nabídku průběžně doplňujeme.

praha3.cz/urad/volna-pracovni-mista praha3.cz/radnicni-noviny
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rozhovor

 „Zaměřili jsme se hlavně na osudy 
obyčejných lidí,“ říkají bratři Čvančarové
V bytě u Čvančarů na vás dýchne pravá žižkovská atmosféra. Knihovny přetékají archivními 
materiály a publikacemi o naší čtvrti, v obýváku stojí starý fi lmový projektor, na stěnách visí 
winchestrovky, na poličkách se blýskají kolty z doby Divokého západu. Miroslav a Jaroslav 
jsou praví patrioti, kteří by o Žižkově a jeho obyvatelích mohli vyprávět donekonečna. Ostatně 
o tom vypovídá i jejich nová knížka o Praze 3, kterou stále můžete sehnat v informačním centru 
v Milešovské ulici. 

Praha 3 v proměnách času je zřej-

mě největší knížkou o  naší čtvrti. 

Berete ji z vaší strany jako posled-

ní tečku za vaší publikační činností 

o Žižkově?

Miroslav: To nemůžu zcela potvr-
dit, protože jsem členem Klubu přá-
tel Žižkova a myslím, že nějaký člá-
nek ještě vznikne. Některé materiály 
se nám do knihy ani nevešly. Když 
byla uzávěrka na spadnutí, zrovna 
jsme zjistili, že v době pražských 
studií měl Milan Rastislav Štefánik 
vážnou známost s dcerou ředitele 
žižkovské reálky Ludmilou Bílou! 
Museli jsme na poslední chvíli jed-
nu fotku zkrátit, aby se tam Štefánik 
vešel.

Jak takové historické souvislosti 

vůbec nacházíte?

Jaroslav: Tuhle informaci jsme našli 
zrovna v nějakém časopise. Chci říct, 
že zrovna toto je příklad, že neustá-
le je co objevovat. Zpátky ale k nové 
knížce – zaměřili jsme se hlavně 
na osudy obyčejných lidí, protože ty 
tvoří opravdové dějiny Prahy 3. Vy-
cházeli jsme z fi lmové hlášky: „Pa-
douch, nebo hrdina, my jsme jedna 
rodina.“

Přesto jste všechny osudy Žižko-

vanů propojili s významnými dějin-

nými událostmi našeho státu. Kte-

ré z nich považujete za klíčové pro 

samotný Žižkov?

Miroslav: Nelze vypíchnout jen jed-
nu etapu. Jmenujme třeba heydri-
chiádu, s níž je tu spojena rodina 
Moravcova.
Jaroslav: Ale i následující období – 
50., 60. léta 20. století vytvářela po-
stupně svébytnost Žižkova. Nelze 
snadno defi novat naši čtvrť. Míru 
patriotismu nelze jednoznačně ur-
čit. Knížka tomu může ale výrazně 
napomoct. 
Miroslav: Jinak nejdůležitější eta-
pou byl stavební boom v druhé 
polovině 19. století. Na Vídeňské, 
dnešní Husitské a Koněvově třídě, 
se začalo budovat jádro Žižkova. 
Důležitou úlohu zde sehrála rodina 
Stomeových, do níž se přiženil prv-
ní starosta Karel Hartig. Vlastnili 
mnoho pozemků a jejím přičiněním 
se postavilo mnoho domů včetně 
školy na Komenského náměstí, kde 
byly během prací nalezeny pozůstat-
ky po Keltech. 
Jaroslav: Také se zasadili o pojme-
nování ulic a náměstí s husitskou te-
matikou. Málokdo ví, že tenkrát zor-
ganizovali výpravu okolo 600 lidí 

do Kostnice a na místě Husova 
upálení dnes stojí obrovský kámen. 
Nevím určitě, jestli to bylo jejich 
přičiněním…
Miroslav: A když už jsme u těch ka-
menů – jeden z vrchu Vítkov je také 
v základech Národního divadla. 
Jaroslav: Pokud se ptáte na nejvý-
znamnější období, také říkám 19. sto-
letí. Přestože ho někdo dnes pova-
žuje za přehnaně „nacionalistické“. 
Žižkov jako takový vznikl tenkrát.

S kterou kapitolou jste se jako au-

toři museli nejvíce poprat?

Jaroslav: Došli jsme k poznání, že 
ve srovnání s minulými režimy míří 
současný vývoj jen k lepšímu. 
Miroslav: Také se nám nepodařilo na-
sbírat dostatečně informací o lidech, 
kteří působili na radnici v době tota-
lity. Například k doktoru Gebauerovi 
jsme nenašli ani jedinou fotku. Nebo 
jsme nesehnali informace o předse-
dech národních výborů. Ne že by-
chom je chtěli mermomocí dehone-
stovat, stáli jsme zkrátka jen o to, aby 
tam byli jako součást dějin. Nelze 
také jednoznačně říct, že během ko-
munismu Žižkov trpěl zcela nejvíc. 
Například židovský lazaret nebo Atri-
um byly opraveny během této doby.

Jaroslav: Na druhou stranu komu-
nisti za obrovských nákladů opravi-
li nádherný barokní Gütlingův dům, 
aby ho následně zbourali. Na jeho 
místě nyní stojí hotel Olšanka. To 
byla velká architektonická ztráta. 

Z žižkovských příběhů mě zaujala 

postava kameramana, který nato-

čil popravu K. H. Franka, v níž fi -

guroval i  další rodák, kat Franti-

šek Nenáhlo…

Miroslav: Ironií osudu ten samý ka-
meraman Čeněk Zahradníček na roz-
kaz Franka v roce 1942 musel točit 
destrukci Lidic, a to tou samou kame-
rou značky Vinten, s níž točil popra-
vu K. H. Franka v šestačtyřicátém. 
Samotná poprava byla zaznamenána 

i zahraničními médii. Já ji v roce 1946 
viděl v americkém provedení v pl-
né délce se všemi detaily v týdeníku 
United News. U nás byly záběry kvů-
li drastičnosti rozostřené.
Jaroslav: A zmiňovaný František Ne-
náhlo, který vedl restauraci Union 
a dnes je na témž místě Kabinet 
v ulici Jana Želivského, byl v té době 
pankráckým katem, což se v oko-
lí rozkřiklo. Začal na tom poměrně 
vydělávat a vysvětlím jak. Poprav-
čí lano rozstříhal na malé kousky 
a prodával je. Zájem byl markantní, 
tak na Újezdě koupil dalších pár me-
trů a pokračoval v tomhle nekalém 
obchodě. 
Miroslav: Co myslíte, za kterého na-
šeho prezidenta bylo nejvíc poprav?

Předpokládám, že nejvíce jich 

mohlo být během války nebo v po-

válečném období…

Miroslav: Většina by tipovala Kle-
menta Gottwalda, ale nejvíce jich 
bylo za Edvarda Beneše.
Jaroslav: Ale v hospodě kdysi ko-
loval jeden vtip: Jaký je tvůj nejob-
líbenější komunistický prezident? 
Odpověď zněla: Klement Gottwald. 
A proč? Protože popravil nejvíc 
komunistů.

Knížka je zajímavá také tím, že si 

všímáte i  těch negativních jevů 

na Praze 3.

Jaroslav: Ano, všímáme si kráde-
ží nebo vražd. Žižkov byl jednou 
ohromený hrůzou. Stanislav Stárek 
zavraždil brutálním způsobem hol-
čičku. Vlákal ji do svého bytu, kde 
ji kladivem omráčil, znásilnil a su-
rově usmrtil. Poté se vrátil do hos-
pody a žertoval s vrchním, zatímco 
se díval na otce dívenky, který ji všu-
de hledal. Chytli ho a hned pověsili. 
Nikdo se s ním nemazlil.

Nepřehánělo se, když se říkalo, že 

je Žižkov čtvrť, kde si má dát kaž-

dý pozor?

Jaroslav: Těžko soudit, jestli po-
dobné kriminální živly nebyly na-
konec po celé Praze. Byli tady třeba 
v 50. a 60. letech bratři Ratimcovi. 
K nim pasuje spíš výraz galerka, 
byli to takoví výtržníci. Nevyhnuli 
se žádné bitce a všichni skončili ná-
silnou smrtí. 
Miroslav: Na druhou stranu se Žiž-
kov stal domovem tolika osobností 
– Zdeněk Burian, Jaroslav Marvan, 
Jaroslav Hašek, Toyen. Stačí zajít 
na Olšanské hřbitovy a přečíst si 
jména na náhrobcích… 

Jaroslav: Žižkov je také hodně spo-
jený se sportem. Bydlel tu například 
věhlasný motocyklový závodník Fran-
tišek Šťastný. Nebo na rohu Bořivojky 
měl řeznictví Franta Nekolný, legen-
dární sportovec, který běhal z uze-
nářského krámku na Smíchov do bo-
xerského klubu a jako mistr Evropy 
se vydal i na úspěšné turné po USA. 
Trénoval ho doktor Vladimír Hruban, 
který se pak plně oddal českosloven-
skému odboji.

Skoro se dá říct, že knížka je tako-

vou žižkovskou kronikou?

Jaroslav: Možná se o to zasloužil i náš 
tatínek. Moc se zajímal o historii Žiž-
kova a byl to takový patriot. Sbíral, co 
se dalo. A to jsme po něm podědili.
Miroslav: Třeba když se během by-
tové výstavby v Čajkovského ulici 
v roce 1954 vykopaly kostry a lebky 
z morového hřbitova, sbíral je také. 
Lidé si tu s nimi hráli jako s míči 
na fotbalovém zápase. Brali jsme je 
do holých rukou. Jeden soused si 
do jedné lebky dal světlo, manželka 
ho s tím ale nakonec vyhodila.
Jaroslav: Pak jsme se dozvěděli, že 
i po 300 letech byly infekční a hrozi-
lo, že jsme se mohli nakazit. 

Martin Hošna

MIROSLAV ČVANČARA 
(nar. 1934) je fi lmový technik 
a teoretik, příslušník Identifi kační 
komise Národního fi lmového ar-
chívu a od roku 1970 aktivní člen 
Klubu přátel Žižkova. Intenzivně 
se věnoval historii pražských kin 
(Zaniklý svět stříbrných pláten – 
Po stopách pražských biografů). 
S bratrem Jaroslavem se jako 
autor podílel na faktografi cké 
knize o uměleckém turné jezdec-
ké revue plk. W. F. Codyho Když 
u nás byl Buffalo Bill. V lednu 2019 
byl zapsaný na žižkovské radnici 
do Knihy cti. 

JAROSLAV ČVANČARA 
(nar. 1948) se věnuje badatelské 
publicistické práci, v níž se sou-
středí na české moderní dějiny, 
zvláště na domácí a zahraniční 
odboj v době nacistické okupace. 
Na kontě má monumentální díla 
Někomu život – někomu smrt 
– Československý odboj a nacis-
tická okupační moc 1939–1945, 
Heydrich nebo Anthropoid a mno-
ho dalších publikací.Bratři Čvančarové s fi lmem a kiny vyrůstali. Strýc Ferdinand a otec František 

provozovali na Žižkově v první polovině 20. století řadu biografů.

Vycházeli jsme 
z fi lmové hlášky: 
„Padouch, nebo 
hrdina, my jsme 
jedna rodina.“
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kulturní programy

Kulturní organizace zřizované 

městskou částí Praha 3: 

Za Trojku (Atrium a KC Vozovna) 

a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

3. út   17.00 Tradiční Vánoce v Atriu –

Malá česká muzika Jiřího Po-

spíšila: Jak jsi krásné, neviňátko 

4. st  18.00 Dobrovolník roku 2019.

Předávání cen za dobrovolnic-

kou činnost v Praze 3

6. pá  18.00 EAT TO THE BEAT!

Tropical elektro a funky DJ

9. po  19.30 Aid Kid: Křest alba 

Cinematographer’s Journal 

11. st  19.30 Tradiční Vánoce v Atriu –

Musica Loci: Poklady adventní 

hudby 

12. čt  19.30 CONTEMPORARY Kon-

vergence – Ricardo Descalzo 

(piano). Rezervace: krausova@

konvergence.org.

13. pá   18.00 EAT TO THE BEAT! 

Tropical elektro a funky DJ

14. so  15.00 ATRIUM CLASSIC – Ivan 

Ženatý (housle) a Martin Kasík 

(klavír) 

16. po  16.00 Perperuna: Vánoční 

koncert. Hudebně výchovný 

program o vánočních tradicích 

s doprovodem harfy a klavíru. 

Pro rodiče s dětmi od 3 let. 

17. út  17.00 a 19.30 Tradiční Vánoce 

v Atriu – Malá česká muzika 

Jiřího Pospíšila: Jak jsi krásné, 

neviňátko 

18. st  19.30 24. Mezinárodní festival 

jazzového piana – sólové reci-

tály 4. koncert Kristina Bar-

ta (Česká republika), Marcin 

Wasilewski (Polsko). Vstupenky 

na www.jmw.cz.

19. čt  18.00 GALERIE ATRIUM – ver-

nisáž výstavy Kryštofa Kapla-

na: Metafyzika. Výstava potrvá 

od 20. 12. 2019 do 9. 2. 2020. 

20. pá   18.00 EAT TO THE BEAT! 

Tropical elektro a funky DJ

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

www.zatrojku.cz/vozovna

 2. po  16.00 Fresh senior: Adventní 

tvůrčí dílna s lektorkou Dana 

Arnautovou Chaloupkovou. 

Rezervace nutná.

 3. út  17.00 Divadlo Toy Machine: 

Ukradené Vánoce Jaké by to 

bylo mít Vánoce po celý rok? 

 4. st  17.00 Křeslo pro hosta: Vánoč-

ní speciál se známou herečkou 

Danou Morávkovou. 

 7. so  16.00 Bilbo Compagnie: Klaun 

Pingu

 9. po  16.00 Fresh senior: Váno-

ce ve staré Praze. Přednáška 

PhDr. Jaroslavy Novákové. Re-

zervace nutná.

10. út  17.00 Divadlo u staré herečky: 

Radujme se, veselme se! 

13. pá  15.00–18.00 Remedium: Kru-

hové tance. Rezervace nutná.

14. so  16.00 Spielraum: Papírrrr! 

16. po  16.00 Fresh senior: Jan Burian. 

Rezervace nutná.

17. út  17.00 Buchty a Loutky: 

Andělíček Toníček

18. st  10.30 LouDkové divadélko: 

Šípková Růženka. 

18. st  18.00 Literární večer: Vánoce 

s hudebními legendami

Štítného 5, Praha 3, tel.: 222 780 396
www.zizkovskedivadlo-jc.cz

Začátky v 19 hod., není-li uvedeno 

jinak. Na zadaná představení není mož-

né objednávat vstupenky.

 1. ne Akt

 2. po  Nevídaní akademikové (Divadlo 

Aqualung)

 3. út České nebe

 4. st Blaník 

 5. čt Afrika

 7. so Maškaráda (Divadlo Aqualung)

 8. ne  14.30 Česká mše vánoč-

ní (Divadlo Aqualung a ZUŠ 

Biskupská 1)

   19.00 Vyhnání Gerty Schnirch 

(3D Company)

 9. po  Muži ve zbrani aneb Celá Ze-

měplocha jest jevištěm (Divadlo 

Aqualung)

10. út Záskok

11. st Záskok

12. čt Dobytí severního pólu

13. pá   17.30 (Divadlo Aqualung a ZUŠ 

Biskupská 1)

14. so Pan Hus aneb Tenkrát v Kostnici

15. ne Vražda v salónním coupé

16. po Vyšetřování ztráty třídní knihy

17. út Cimrman v říši hudby

18. st Dobytí severního pólu

19. čt Švestka

20. pá  The Act 

(Cimrman English Theatre) 

21. so  15.00 Česká mše vánoční (Di-

vadlo Aqualung a ZUŠ Biskup-

ská 1), 19.00 Smích zakázán 

(3D company)

22. ne  Dobrý proti severáku 

(3D company)

30. po  Soudné sestry (Divadlo 

A. Dvořáka Příbram)

31. út  Fantastická žena (3D compa-

ny ve spolupráci s Agenturou 

Familie)

Kubelíkova 27, Praha 3,
info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

 1. ne  19.30 TRIGGER LIVE: Shygirl + 

Jemah + Zeynab

 2. po  19.30 Kittchen Trio + Post 

Hudba

 3. út 19.30 The Young Gods

 4. st 19.30 The Young Gods 

 5. čt  19.00 Cocotte Minute 

+ Vojtaano 

 6. pá  20.00 Spitfi re Company: 

Antiwords 

 7. so  19.30 Cult Of Luna + Brutus, 

A. A. Williams

 8. ne  20.00 Spitfi re Company: Miss 

Amerika 

 9. po  9.30 Raul Midón 

10. út  11.00 8 LIDÍ: PRESS PARADOX

   19.30 MUSIC INFINITY: 

Sebastian Plano + Oso Leone

11. st  20.00 Vánoční Tros Sketos

12. čt  20.00 Vánoční Tros Sketos

13. pá 19.30 POST-IT

14. so  18.00 Northlane + Polaris 

+ Silent Planet + Void Of Vision 

15. ne  19.30 Ivana Korolová & hosté

16. po  20.00 UFFTENŽIVOT: 

What´s happening

17. út  19.30 Kafka Band

18. st  19.30 Michal Ambrož 

& Hudba Praha 

19. čt   21.00 Smrtislav

20. pá  19.00 Vánoční kolekce 

Paláce Akropolis

21. so  20.00 8 LIDÍ: Press Paradox 

22. ne  19.30 Vypsaná fi xa

29. ne  19.30 Velvet Underground 

Revival Band

Výstava ve foyer: 

2. 12. – 31. 1. OTCOVSKÁ LÁSKA

KINO AERO
Biskupcova 31, 130 00 Praha 3

Rezervace vstupenek na www.kino-

aero.cz a každý všední den Po – Pá | 

10–17 na čísle 608 33 00 88. Možnost 

zakoupení lístků do kina Aero i v po-

kladně kina Světozor, Vodičkova 41, 

Praha 1, tel. 224 947 566 a v Bio Oko, 

F. Křížka 15, Praha 7, tel. 233 382 606 

a online na www.kinoaero.cz

 2. po  Popkulturní milníky s Moviezo-

ne.cz | Sám doma

 3. út  20.30 Diáky | Pavel Svoboda – 

Velká cesta po Asii

 4. st 20.30 Aero naslepo

 5. čt Banff World Tour ČR & SR

 7. so  18.45 MET: Live in HD | 

Kouzelná fl étna (Mozart)

 9. po  20.30 Legendy v Aeru | 

Střihoruký Edward

10. út  20.30 Deus ex Anima

12. čt  20.30 Stand-Up Comedy: 

Přiostři to!

14. so 12.30 Sherpafest 2019

16. po  20.30 Encyklopedie akčního 

fi lmu | Smrtonosná past

18.  st  20.00 Star Wars: Vzestup 

Skywalkera 

24. út  21.30 Ježuch v Aeru | 

Život Briana

31. út Silvestr v Aeru

Projekce pro seniory 

každé ÚT od 10.00 a ČT od 13.30

3. út  Budiž světlo

5. čt Staříci

10. út  Jiří Suchý – Lehce s životem 

se prát

12. čt Ermitáž – síla umění

17. út Le Mans ’66

19. čt Stehlík

Baby Bio

Projekce pro rodiče s dětmi ST 4. 12. 

a 11. 12. od 10.00. 

Aeroškola – www.aeroskola.cz

Filmové a animační kurzy pro děti 

i dospělé.

DIVADLO PRO TANEC
Husitská 24a, Praha 3

tel.: 724 123 882,
222 721 531

www.divadloponec.cz
#tanecpraha

 3. út  20.00 Sabina Bočková, 

Johana Pocková: Jáma lvová 

(premiéra)

 4. st  18.30 Contemporary dance 

– lekce pro veřejnost

 5. čt  17.00 Barbora Látalová, 

Tereza Říčanová: Kozí kraviny 

s Mikulášem

 9. po  20.30 Martin Talaga: Total 

eclipse of the Heart (premiéra)

10. út  20.30 Martin Talaga: Total 

eclipse of the Heart (premiéra)

11. st  18.30 Contemporary dance 

– lekce pro veřejnost

12. čt  20.00 Petra Tejnorová a kol., 

VerTeDance: POJĎME NA TA-

NEC! (derniéra)

15. ne  11.00 a 15.00 Apolena Novot-

ná: Zima, Mráz a Oheň v nás

18. st   18.30 Contemporary dance 

– lekce pro veřejnost

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

 3. út   19.00 Payanoia + Barový 

mouchy

 5. čt  19.00 Čerti ve stodole, 

experimental

 7. so   19.30 Nevidim – 20 let ojedině-

lého hudebního uskupení, žehlí 

– Vítkovo kvarteto

10. út  19.30 Václav Koubek &  band ( 

Jarda Jeřábek + Jan Ponocný) 

12. čt  19.00 Larika, reggae – ska

19. čt  19.00 Koonda holaá – mysti-

cal country western + Jaroslav 

Murgauer – solo cora

20. pá  19.30 Vánoční Karel Gott revival

21. so  „Vánoční odpoledne 

U Vystřelenýho oka“ 15.00 

Václav Strasser & obří bubliny 

16.00 divadlo Krabice Tepli-

ce – „Vánoce u Ježků“ 18.30 

rock‘n‘rollový dýchánek – 

Screwballs & special guest Jan 

Kalina + Sýkorovo kvarteto

Národní památník 

na Vítkově 

U Památníku 1900, 
Praha 3

11. 9. 2019 – 23. 2. 2020 Podkarpat-

ská Rus – součást našich dějin 

(panelová výstava)

21. 9. 2019 – 19. 4. 2020 Armáda 

v povstání – Slovenské národní 

povstání 1944 – Výstava Mú-

zea Slovenského národného 

povstania v Banské Bystrici 

připomíná 75 let od vypuknutí 

povstání

25. 10. 2019 – 28. 6. 2020 Otto Ma-

toušek: Kresby z koncentráku 

(ze stejnojmenného cyklu tušo-

vých štětcových maleb)

GALERIE POD RADNICÍ

Havlíčkovo náměstí 9

5. – 27. prosince 2019 Tomáš Hájek: 

„Z Betléma do Nazaretu“

19. čt  10.00–16.00 hod. Dětská díl-

nička. Přijďte si s dětmi vyrobit 

vlastní vánoční ozdobu či obrá-

zek ze včelího vosku!
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Laco Déczi bavil v hospodě 
U Vystřelenýho oka peprnými historkami
V hospodě U Vytřelenýho oka se konal tradiční Žižkov Meets Jazz, který v sérii tří večerů 
zavedl posluchače do swingu nebo harmonikářského blues. Poslední večer patřil trumpetistovi 
a vypravěči Lacovi Déczimu.

Když se řekne Kvodlibet

Víte, že v Bořivojově ulici na Žižko-

vě najdete nejprestižnější privát-

ní galerii v  Praze? Nejdříve sídlila 

na Letné, ale po mnoha úspěšných 

letech změnila v  roce 2013 sídlo 

a  přesunula se  do  čtvrti, která je 

v současné době nejvíc art cool.

Galerie Hunt Kastner zastupuje v sou-
časnosti 17 předních českých umělců 
(jejichž seznam se časem částečně mě-
ní), ale nabízí také výstavy dalších au-
torů, zve zahraniční osobnosti, a jako 
jedna z mála pražských galerií se do-
konce účastní prestižních uměleckých 
veletrhů, jako jsou Art Basel, Vienna 
Contemporary či Frieze London.

Žádné „smíšení zboží“ 

Na konec tohoto roku si připravila pre-
zentaci všech svých autorů – výstavy 
se kurátorsky ujal teoretik Karel Cí-
sař, který s galerií už podobné projekty 
v minulosti dělal. Přehlídka má název 
Kvodlibet po vzoru scholastického sle-
du otázek a odpovědí nebo po vzoru 
spojení nesouvisejících melodií zpí-
vaných zároveň. Kurátor neměl mož-
nost vybrat si autory, ale pouze jejich 
díla. Přesto se vyhnul modelu „smíše-
né zboží“ a dosáhl poměrně celistvého, 
byť pestrého a rozmanitého souboru 
děl – od malby a sochy přes fotogra-
fi i, video, textovou instalaci až po site 
specifi c intervenci. Na své si tu přijde 
každý: Odborník, který konkrétní díla 
zná, ale má možnost je vidět po delším 
čase v nových souvislostech, i ten, kdo 
vejde do galerie poprvé. 

Smysl pro kontrast a napětí

Výstava učí vidět a vnímat kontras-
ty, které vytvářejí napětí: vedle fi -
gurální sochy Anny Hulačové třeba 
pytle betonu Jiřího Skály, abstrakt-

ní tapety Jana Šerých či graffi  ti To-
máše Vaňka v podobě dřevěného 
ostění. Pomyslné tři části výstavy 
akcentují oblast formální redukce 
(zjednodušení až k abstrakci), fi -

gurativní umění a poslední oddíl 
se věnuje sociálně laděným pracím. 
Tomuto členění odpovídá i způsob 
instalace od muzeálně-kabinetní až 
po sebeironizující.

Pro laika tyto příklady mohou 
znít podezřele. Zárukou umělec-
ké kvality je v případě Kvodlibe-
tu postava zkušeného kurátora 
a jména, která už roky úspěšně re-

zonují na zahraniční scéně: napří-
klad Dominik Lang, Eva Koťátko-
vá, Zbyněk Baladrán nebo Daniel 
Pitín. 

Lenka Lindaurová

Sedmnáctý ročník odstarto-
val 5. listopadu v Oku taneč-
ním swingem, který asocioval 
dobu první poloviny minu-

lého století. Tomu samozřejmě for-
mace Shadde Yadda Quartet vášnivě 
přizpůsobila svoji choreografi i a na-
bídla správnou jazzovou podívanou 
v duchu klasického houpavého ryt-
mu a podmanivého frázování z dílny 
Glenn Miller Orchestra nebo Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers.

Festival pokračoval 7. listopadu 
harmonikářským blues. Matěj Ptaszek
 & Screaming Blues Trio vzdali hold 
svým autentickým a nezaměnitelným 
způsobem starým peckám americké-
ho rock’n’rollu 60. a 70. let.

Déczi se vrátí

Vrcholem a hlavní hvězdou se ale stal 
o dva dny později jazzový trumpe-

tista Laco Déczi, který se představil 
v hudebním blogu kytaristy Zdeňka 
Fišera a novináře Tomáše Poláčka. 
Právě s druhým jmenovaným má La-
co na kontě knížku Totálně vytrou-
bený mozek, v níž cestovatel Poláček 
hudebníka slovenského původu do-
konale vyzpovídal. 

Trumpetista se během večera pro-
jevil jako svérázný vypravěč, strhával 
na sebe pozornost příhodami ze živo-
ta. Jako pábitel, buřič a světák chrlil 
slova jako svoji hudbu, šmrnc a vtip 
mu zkrátka upřít nešlo. Přestože 
na umění v jeho podání nedošlo a pří-
tomní mohli litovat, že v Oku kvůli 
hudebníkově zdravotnímu stavu neza-
zněly jeho typické hardbopové modu-
lace, jednaosmdesátiletý Laco slíbil, 
že se do žižkovské putyky vrátí znovu 
na jaře, a to s celou svojí kapelou. 

Martin Hošna

Foto: Archív hospody U Vystřelenýho okaFoto: Zdeněk Soukup

Klára HosnedlováJiří Skála a Tomáš VaněkAnna Hulačová Jan Šerých

Eva Koťátková Dominik Lang

Shadde Yadda Quartet… … a Laco Déczi na letošním ročníku festivalu Žižkov Meets Jazz
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Tradiční japonské Ju-Jutsu, po a st 

19.00–20.30, Na  Balkáně 812. Tel.: 

604 725 657.

Individuální cvičení na židlích v domá-

cím prostředí. Tel.: 281 910 522.

VODA – PLYN – TOPENÍ montáž 

a oprava rozvodů plynu, vody, ka-

nalizace a topení. Vladimír Tymeš, 

www.voda-plyn-tymes.cz, 

tel.: 603 937 032,

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.

VYKLÍZENÍ – ODVOZ STARÉHO 

NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení 

sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Na-

ložíme a odvezeme cokoli. Rozum-

ná cena – stěhování. Volejte tel.: 

773 484 056.

Seřízení plastových oken, oprava

žaluzií montáž žaluzií. 

Tel.: 733 720 950.

SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBI-

ČŮ – opravy karem, kotlů, wawek atd. 

REVIZE PLYNU + KULATÉ RAZÍTKO, 

pravidelné kontroly, tlakové zkoušky 

po odebrání plynoměru. TOMÁŠ ZIKL, 

tel.: 603 486 565 Praha 3.

HODINOVÝ MANŽEL – profesio-

nální pomocník pro opravy, montáže, 

údržbu a další pomoc ve vaší domác-

nosti, na zahradě, chatě nebo v kance-

láři. Tel.: 736 140 942.

Sídlo pro s.r.o, OSVČ v  Praze 

od  149  Kč/měsíc. Tel.: 728  991  247, 

www.sidloprofi rmupraha.cz.

Malířské a lakýr. práce+úklid, lev-

ně kvalitně, p. Sus. Tel.: 603 505 927.

LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ

Vyklízíme byty, domy, půdy, sklepy, 

celé pozůstalosti a jiné. Volejte kdykoli, 

pracuji nonstop. Žižkovák Roman, tel.: 

775 520 155.

ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ – Kom-

pletní rekonstrukce bytů, domů, ne-

bytových prostor. Veškeré zednické, 

obkladačské, malířské, podlahářské, 

bourací práce, odvoz suti zajištěn. Volat 

tel.: 777 670 326 p. Hájek.

Vyklízení i menších věcí, opravy zdí. 

Volat po 18. hod. Tel.: 734 695 775.

Opravy zdí, byt, sklep ap. vyklízení 

i malé, jiná pomoc... Tel.: 734 695 775.

Knihy a  knižní pozůstalost koupím, 

odvezu. Tel.: 286 891 400.

Koupím starou bižuterii, krabičky 

od šperků, hodinky. Tel.: 603 410 736.

Koupím krejčovskou pannu. Tel.: 

603 410 736.

Koupím vánoční ozdoby, betlém, an-

dělské zvonění aj. Tel.: 603 410 736.

Sekretářku – hledáme pro kancelář 

na Praze 3, Štítného ul. Na HPP. Admi-

nistrativa a reality, správa domů. Praxe 

a znalost AJ nutná. CV pošlete na se-

kretarka.zizkov@seznam.cz.

Jsme nejlépe hodnocení prodejci 

bytů v Praze. Než uzavřete smlou-

vu o prodeji Vašeho bytu s realit-

ní kanceláří, zavolejte nám, dáme 

Vám výrazně výhodnější nabídku. 

Tel.: 228 227 751.

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

Aktivity pro d tiy p
Prodej výrobk  z chrán ných dílenj ýýý ý
Rukod lné dílny pro d ti i dosp léy p
Výstavy obrazýý y
V 15 hodin koncert d tského p veckého sborup
Rolni ka Praha, vystoupí odd lení P a mužský sbor

Zveme Vás na tradi ní

Který se bude konat v sobotu 7. 12. 2019 od 10 hodin

Máme pro Vás p ipravené:

Metro A nebo tramvaj . 11 a 13, Nám stí Ji ího z Pod brad

Po celý den budeme nabízet kávu, ajý
 a další drobné ob erstvení.

T šíme se na Vás! www.baptistepraha3.cz

na adrese BJB Vinohradská 68

V Radničních novinách může být i Váš inzerát! Neváhejte nás kontaktovat:

e-mail: rn.inzerce@praha3.cz, tel.: 222 116 708
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Diskutovali jste o nové podobě 
parčíku u ZŠ Jeseniova
Desítky zájemců se 21. listopadu zapojily do debaty ohledně nové podoby parčíku v Jeseniově ulici. 
V jídelně ZŠ Jeseniova zhlédly studii krajinářského studia Land05, které na základě dotazníkové-
ho šetření obyvatel připravuje návrh nového řešení parku. 

V rámci připravované rekonstruk-
ce ulice Želivského se hlavní město 
Praha rozhodlo revitalizovat i parčík 
v ulici Jeseniova. Investorem a zada-

vatelem projektové dokumentace parčíku ZŠ 
Jeseniova je OCP MHMP, oddělení péče o ze-
leň, jehož zástupci se od začátku účastní jed-
nání i samotné participace, kterou organizu-
je Praha 3. Ta iniciovala dotazníkové šetření, 
v němž se od 1. do 28. června místní obyvatelé 
vyjadřovali nejen k současnému stavu prosto-
ru, ale hlavně k tomu, jak by ho změnili. Par-
ticipace zahrnovala i názory dalších 
osob, jako třeba vedení přilehlé 
základní školy nebo provozo-
vatelů restauračních zařízení 
u parku. V neposlední řadě 
se anketa ptala i dětí, které 
v parčíku tráví nejvíce času 
a jež by uvítaly důkladnější 
údržbu prostoru nebo bez-
pečnější přecházení přes 
hlavní komunikaci. 

Nápadů, jak zlepšit park, ne-
bylo málo. Veškeré podněty pak 
byly zapracovány architekty z atelié-
ru Land05, kteří se participace také účast-
nili. „Návrh ještě není hotový, ale právě proto je teď 

dobrá příležitost probrat téma s místními obyvateli. 

Moc si vážím toho, že si našli čas a zapojili se svými 

názory do debaty,“ říká před-
seda výboru pro územní rozvoj 

Matěj Michalk Žaloudek. 

Vznikne centrum dětských her

Návrh myslí hodně na děti, které zde posedá-
vají a klábosí. Podle rozpracované studie by 

srdce parku mohla tvořit multifukční dřevěná 
paluba, umístěná na nejvyšším místě parku, 
odkud bude možné sledovat okolní dění a re-
laxovat. Další relaxační plochou bude nově 
upravený výdech kolektoru a dvě dřevěné pa-
luby na jeho revizních šachtách. Stoprocent-
ní shoda se našla v zachování sochy a stromu 

uprostřed parčíku, které jsou jeho dominan-
tou. Velkou změnou bude rozšíření prostoru 
směrem ke škole, který se stane centrem dět-
ských her, kočárkování či místem k setkávání. 

Parčík obohatí další mobiliář, směrem k vo-
zovkám přibude zeleň, aby snížila prašnost 
a dopravní hluk. Instalovány budou stoja-
ny na kola se servisním cyklostojanem, mlží-
cí sloupky nebo pítko, které ocení i pejska-
ři. V plánu je také noční osvětlení. Základní 
škola zároveň vítá možnost přistavit v případě 
zájezdu kvůli bezpečnosti dětí autobus těsně 
k budově.

V debatě se lidé ptali na parkování u při-
lehlé restaurace nebo na vjezd do sportovního 
areálu. Řešilo se rozmístění stromů, další herní 
prvky pro děti nebo návaznost na rekonstrukci 
ulice Želivského. Podrobnější informace o pro-
jektu naleznete na uvedeném odkazu. 

Martin Hošna

Stanislav Hruška: „Na novoroční přípitek doporučuji kvalitní kvašený sekt“

Vinařství Hruška bodovalo na  Vi-

nohradském vinobraní a  dosta-

lo se  do  pozornosti fajnšmekrů, 

kteří ocenili jak kvalitní burčák, 

tak sortiment mladých vín. Majitel 

Stanislav Hruška v rozhovoru po-

odhalil tajemství úspěchu svého 

vinařství a doporučil, čím si připít 

na Nový rok.

Na letošním vinobraní označila po-

rota váš burčák jako jeden z nej-

lepších. Čím ji zaujal?

U burčáku je vždy nejdůležitěj-
ší rychlé zpracování hroznů, počítá-
me jej na hodiny. To zásadně ovlivní 
barvu, vůni a chuť burčáku. Vyrábí-
me ho z odkaleného moštu bez che-
mikálií a pesticidů. Sbíráme hrozny 
již okolo páté ráno, abychom vyu-
žili přirozeného nočního chladu. 
Přibližně v devět hodin máme již 
ve sklepě vše zpracováno a mošt je 
odkalen. Díky tomuto postupu je 
náš burčák aromatický, fresh a má 
krásnou, až mléčnou barvu.

Jak dlouho pracujete ve vinařství? 

V roce 2007 jsme se ženou založi-
li společnost Víno Hruška, která se 
opírá o velmi silnou rodinnou vi-
nařskou tradici. Do vinného skle-
pa mě s bráchou vzal poprvé táta, 
když jsme byli ještě malí. Se zau-
jetím jsme sledovali, jak s vínem 
pracuje. Víno mě tedy provází už 
od dětství.

Změnila se za tu dobu u mladších 

generací obliba vína nebo kultura 

jeho konzumace? 

Zájem lidí o to, co jedí a pijí, je po-
řád větší a to se dle mého týká všech 
generací. Nicméně mladá genera-
ce je zvyklá vyhledávat si neustá-
le nové informace a nyní je čím dál 
tím víc trendy jasně deklarovat dru-
hy a množství přidaných látek, nejen 
zákonem vyžadovaných siřičitanů, 
ale i uvádění nutričních hodnot. Tím 
stoupá obliba bio a naturálních vín, 
která se dostávají do popředí. Výro-
ba těchto vín je samozřejmě nároč-
nější a také dražší. Ale zákazníci kva-
litu vína dokážou náležitě ocenit.

Existují i ve vinařství podobné tren-

dy jako ovocné pivní mixy?

V sortimentu naší společnosti na-
jdete například Frizzante.wine, tedy 
jemně perlivé víno v plechovkách. 
Frizzante.wine je vyrobeno pouze 
z přívlastkových hroznů a nejsou 
přidány žádné jiné ovocné látky. Do-
volím si říct, že výrobek tohoto typu 
máme nyní na českém trhu pouze 
my. Myslím, že je to přesně ten typ 

produktu, který si oblíbí mladá ge-
nerace. Hodně jej prodáváme napří-
klad na letních festivalech, ve vla-
cích či na koupalištích.

Mění se obliba nealko vína? 

Stále více nám roste poptávka po ne-
alko víně, které oceňují hlavně do-
spělí, kteří z nějakého důvodu ne-
mohou konzumovat alkohol. Jedná 
se například o těhotné či kojící ženy 
nebo účastníky oslavy, kteří přijeli 
autem a musí ještě řídit. 

Co si dáte nejraději vy sám?

U mě je to různé a záleží na příleži-
tosti a období, kdy si víno dám. Na-
příklad teď je doba červených vín, 
která vás příjemně zahřejí, v létě pre-
feruji vína svěží a dám si rád víno rů-
žové. Ale co nám doma nikdy nechy-
bí, je Bag in Box s naším vínem, které 
se skvěle hodí pro nečekané návštěvy. 

Blíží se Vánoce a s tím souvisí i pří-

prava svařáků. Máte nějaký ori-

ginální recept pro zimní období? 

A co byste doporučil na novoroční 

přípitek? 

Naší tajnou přísadou, která dělá náš 
svařák originální, je kvalitní víno. 
A na novoroční přípitek se krásně 
hodí naše Frizzante v lahvi, jemně per-
livé víno, které je vyrobeno z našich 
přívlastkových hroznů. Víno je lehké 
a svěží a dokáže být pěkným společní-
kem po celý večer. Pro náročnější pak 
doporučuji kvalitní sekt, nejlépe kva-
šený tradiční metodou v lahvi. 

Martin Hošna

Zájem lidí o to, 
co jedí a pijí, je 
pořád větší

Stanislav Hruška se svojí manželkou Libuší podniká ve vinařství od roku 2007

Foto: Archív Víno Hruška

Finální studie bude zveřejněna na webových stránkách Prahy 3
1url.cz/iMyLM

Návrh 

myslí hodně 

na děti, které 

zde posedávají, 

ale i na relaxaci 

návštěvníků

Investorem a zadavatelem pro-

jektové dokumentace parčíku 

ZŠ Jeseniova je OCP MHMP, 

oddělení péče o zeleň.
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Rodinný klub Ulitka 

na Pražačce

My.Aktivity, o.p.s.

Nad Ohradou 2667/17

www.rkulitka.cz

tel.: 777 851 386

Otevřený klub pro rodiče s malými dět-

mi a těhotné ženy

 3. út  15.00 –20.00 Nutriční pora-

denství na míru (herna)

 8. ne  14.00 –16.30 Uličníci v Praž-

ských uličkách – Nerudovou 

ulicí na Pražský hrad

10. út  16.00 –18.00 Workshop: Výro-

ba vánočních přání

12. čt Ukrajinské Vánoce 

RK Ulitka Vám přeje krásné prožití Vá-

nočních svátků a Šťastný Nový rok!

ULITA

Dům dětí a mládeže

Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26,

606 611 920

www.ulita.cz

RODINNÁ ÚNIKOVÁ HRA 

„ZACHRAŇ SE, KDO MŮŽEŠ“

Každou středu od 16 do 19 hod. a vy-

branou sobotu v měsíci prožijte naplno 

chvíle v rodinné únikové místnosti. Uteč 

z nebezpečné země! Splň úkoly a vyřeš 

hádanky s pomocí svého týmu. Úniko-

vou hru si můžete rezervovat on-line na: 

https://unikovka-ulita.reenio.cz. Začíná

se  vždy v  celou hodinu a  hra je cca 

na  45 minut. Více na  fcbstránce Úni-

kovka v Ulitě. Věk účastníků: 5–99 let. 

Vstupné: 350 Kč/tým 2–6 hráčů.

  3. út  17.00– 9.30 VÁNOČNÍ DRÁTO-

VÁNÍ Výtvarně řemeslná dílna 

pro dospělé a děti. Vánoční 

ozdoby – hvězdičky, andělé 

nebo stromky z drátků a korál-

ků. Nutné přihlášení předem. 

Věk účastníků: 10–99 let. Cena: 

160 Kč/osoba

 6. pá  13.30–18.00 VÁNOČNÍ VEČÍ-

REK U KLUBU pro klubové děti 

spojený s návštěvou pečovatel-

ského domu na Praze 9. Vaše 

děti vyzvedneme ve  školách 

kolem 13.30  hodin, v  pečova-

telském domě uděláme radost 

seniorům hezkou vánoční pís-

ničkou a  předáme jim drobné 

dárky. S  dětmi si budeme po-

vídat o našich babičkách a dě-

dečcích. Po  skončení akce 

půjdeme do Ulity, kde si udělá-

me vánoční tombolu, pustíme si 

koledy a dáme si něco dobrého 

na zub. Akce je určena výhrad-

ně pro děti navštěvující U klub. 

Prosíme, aby každé dítě přines-

lo jeden malý dárek do tombo-

ly. Nutné přihlášení předem. 

Cena: 80 Kč/osoba

17. út.  17.00–19.30 MACRAMÉ PÍR-

KA – nechte vyniknout krásu 

RECY bavlny a přírodních 

materiálů a vytvořte si nevšed-

ní dekoraci – pírka technikou 

Macramé. Nutné přihlášení 

předem, vede Eva Valušiako-

vá. Věk účastníků: 10–99 let 

Cena: 200 Kč/osoba

PO VÁNOCÍCH DO ULITY 

– PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

2.– 3. 1. 2020 8.00–17.00 Společně 

si zasportujeme, zahrajem hry a něco 

málo nakreslíme a půjdeme se podívat 

na zajímavá místa. Přihlášení předem. 

Věk: 6 –12 let. Cena: 550 Kč (2 dny, 

program, oběd)

BEZTÍŽE

nízkoprahový klub

Na Balkáně 2866/17a

tel: 271 774 725

www.beztize.ulita.cz

 3. út Klubový parlament

 5. čt   Zdobení vánočního stromečku

 9. po  Promítání vánočního fi lmu

10. út   Výroba svíček, vánoční zvyky 

a tradice

12. čt   14.00 –15.00 Dívčí klub 

jen pro holky

13. pá Výroba vánočního cukroví

16. po Jak slaví Vánoce v zahraničí?

19. čt Zdobení perníčků

20. pá Vánoční besídka

Nízkoprahový klub Husita

Nám. Barikád 1, Praha 3
npkhusita.husitskecentrum.cz
Otevírací doba:
Po–Čt 14.00–18.00

 3. út  GirlsInDaClub - dívčí odpoled-

ne na klubu

 6. pá Čarodějnická přespávačka

 9. po English competition

11. st  Bezpečná láska – otevřená 

diskuze

17. út  Ukaž, co je v tobě! 

– improvizace

18. st Toulky přírodou

24. út Laser game

NOVÁ TROJKA

Jeseniova 19

tel.: 777 650 759,

222 589 404

www.nova-trojka.cz

 6. pá   18.00 – 7. so 9.30 Pyžámko-

vý večírek aneb Užijte si večer, 

o vaše děti se postaráme my. 

Hlídání dětí se zábavným pro-

gramem, s večeří a snídaní. 

Cena 500 Kč/dítě, 2 sourozen-

ci 700 Kč, 3 a více sourozen-

ců 800 Kč. Info: Helena tel.: 

774 644 974.

 8. ne  17.00 –20.00 Sportovní pod-

večer pro ženy. Kondiční běh, 

bodystyling, pilates a závěreč-

ná relaxace, možnost kon-

zultace s výživovou poradky-

ní. Cena 270 Kč/osoba. Info: 

Markéta tel.: 774 416 744.

12. čt  14.00 –16.00 Vánoční strome-

ček aneb Předškolní klub jinak. 

Navštivte nás v Komunitním 

centru Žižkov a přijďte si s dět-

mi vyrobit nejen vánoční oz-

doby na stromeček. Program 

je určený pro rodiče s dětmi 

od 2 let nebo samostatné děti 

od 4 do 6 let. Info: Iva tel.: 

603 700 037. Zdarma.

13. pá  15.30 –19.30 Odlehčovací pá-

tek pro pěstounské rodiny.

13. pá  15.30 –19.30 Vánoční slavnost 

aneb Vánoce přicházejí. Cena 

150 Kč/rodina. 

Individuální poradenství, mediace 

a podpůrné skupiny

Místo si rezervujte u Jolany tel.: 

603 416 724. Cena 50 Kč (pokud není 

uvedeno jinak).

 5. čt  10.30 –12.00 Sebepéče pro 

ženy s Mgr. Michaelou Koc-

veldou. Jak být sama sebou, 

zvládat více rolí, nevyhořet 

a naučit se pečovat o sebe. 

 6. pá  10.00 –12.00 Laktační porad-

na s Marikou Pithartovou, DiS. 

 8. ne  11.15 –12.15  Výživová porad-

na pro děti i rodiče s Mgr. Te-

rezou Hofmanovou. 

 9. po  9.00 –10.30 Poradna v oblasti 

osobnostního rozvoje s Mgr. Ja-

nou Ježkovou. Jak žít v soula-

du se sebou i s ostatními, jak 

hledat cestu k řešení osobních 

i pracovních problémů

10. út  15.00 –16.00 Nemocné dítě 

v rodině s MUDr. Vítem Vo-

krouhlíkem. Setkání podpůrné 

skupiny. Zdarma.

10. út  15.00 –16.00 Dvojčata v rodi-

ně s Markétou Vokrouhlíkovou. 

Setkání podpůrné skupiny ro-

din s vícerčaty. 

13. pá  9.30 –11.30 Psychomotorický 

vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Internetové poradny:

 Rodinné a občanské právo  Daně 

a jak na ně  Sociálně právní ochrana 

dětí  Výchova dětí  Jak na poruchy 

učení a chování

Odpovídají odborní lektoři Nové Troj-

ky. Možnosti individuálních osobních 

konzultací dle dohody. Dotazy do in-

ternetových poraden s předmětem 

„poradna“ posílejte na e-mail: 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 kontaktovat 

naši konzultantku, vyškolenou pracov-

nici krizové linky na tel.: 734 258 291.

Klub dobrovolníků Nové Trojky

Info a nábor nových dobrovolníků – 

Helena tel.: 774 644 974.

18. st  19.00 Vánoční procházka 

po Starém městě

Nový kurz v nabídce:

Od ledna otevíráme kurz Malý tech-

nik – elektrotechnika nás baví. Čtvrtek 

14.20–15.20, cena: 1680 Kč/19 lekcí 

+ stavebnice 600 Kč, přihlašování 

na www.nova-trojka.webooker.eu.

Vánoční prázdniny v Nové Trojce začí-

nají 16. 12. 2019. Přejeme vám krásné 

vánoce a šťastný rok 2020. V pondělí 

6. 1. se na vás opět těšíme.

RKC Paleček

Písecká 17, Praha 3

tel.: 775 103 100

www.rcpalecek.cz

Registruje do KURZOVÉHO OBDOBÍ 

LEDEN – BŘEZEN 2020

Kurzy pro rodiče s dětmi od narození 

do 7 let věku, volné kurzy je možné vy-

zkoušet za cenu jednorázového vstupu.

HERNA pro děti a KAVÁRNA pro do-

spělé, otevírací doba PO–ČT 9 –18

nabízí prostory k pronájmu – pro dět-

skou oslavu narozenin, vzdělávací se-

mináře apod.

 4. st  13.00 –15.00 Podpůrná skupi-

na v počátcích mateřství

 4. st  18.00 –20.00 Podpůrná skupi-

na pro rodiče dospívajících

 8. ne  10.00 –14.00 Vánoční dílna 

pro rodiny s dětmi

11. st  10.00 –12.00 Podpůrná skupi-

na pro ženy s batolaty 

11. st  13.00 –15.00 Podpůrná skupi-

na Sourozenci v pohodě

14. so  Příměstská sobota pro děti 

v pěstounské péči a děti v evi-

denci OSPOD

18. st  13.00 –15.00 Podpůrná skupi-

na v počátcích mateřství

18. st  17.00 –19.00 Zkrocená popo-

rodní deprese

18. st  19.00 –21.00 Večer nejen afric-

kých zpěvů

19. čt  16:30 –18:30 Podvečerní se-

minář pro pěstouny

 Paleček zdarma nebo za dotova-

nou cenu nabízí:  Psychoterape-

utickou poradnu pro dospělé a děti 

 Sociálně právní poradnu  Logope-

dickou poradnu  Poradnu empatic-

kého rodičovství  Poradnu pro sla-

ďování profesního a rodinného života 

Svépomocné podpůrné skupiny:

 Sourozenci v pohodě  Počátky 

mateřství  Rodiče s batolaty  Rodi-

če s dospívajícími  Zkrocená popo-

rodní deprese

Registrace do seminářů a besed 

na kurzyprodeti@rcpalecek.cz.

KLUB REMEDIUM 

– Centrum aktivit pro seniory

Táboritská 22, Praha 3

tel.: 222 712 940

www.vstupujte.cz

V prosinci začíná zápis do jarních kur-

zů 2020, nabízíme také dárkové pou-

kázky na 100, 200 a 500 Kč. 

V Klubu poskytujeme zdarma sociálně 

aktivizační službu.

 4. st  14.30 Filosofi cko-duchovní 

rozpravy s evangelickým fará-

řem Michalem Šourkem 

12. čt  10.30–12.00 Skupina KON-

TAKT – příležitost k navázání 

kontaktů a popovídání

17. út  13.30 vánoční posezení – ko-

ledy, 14.30 vystoupení LouD-

kového divadélka s pohádkou 

pro děti

Každou středu 12.00–14.30 společen-

ské hry (mariáš, žolíky, šachy…) 

Od 16. prosince je v Klubu zavřeno 

a probíhají jen domluvené akce. Klub 

je znovu otevřen od 2. ledna 2020. 

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM

Křišťanova 15, Praha 3, 

tel.: 272 743 666 

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Občanská poradna REMEDIUM poskytu-

je pravidelně sociální poradenství – bez-

platné, nezávislé, důvěrné a  nestran-

né – v následujících časech: Po, út a čt: 

8.30 –11.30  (osobní konzultace bez ob-

jednání), po a út: 12.30 –15.30 (telefonic-

ké dotazy na  tel. čísle 272 743 666), út 

15.30 –17.30  a  čt  12.30 –15.30 (osobní 

konzultace pro klienty předem objedna-

né), čekárnu otevíráme v 8.15 hod. 

Objednat se můžete v pracovních 

dnech na tel. čísle 735 613 901 

nebo na e-mailu obcanskaporadna@

remedium.cz nebo na www.remedium.

cz/dotaz.php (odpovídáme do 14 dnů). 

Na www.dluhovylabyrint.cz můžete 

zjišťovat informace z oblasti dluhové 

problematiky. 

V období vánočních svátků a Nového 

roku od 23. prosince 2019 do 1. led-

na 2020, bude občanská poradna 

z provozních důvodů uzavřena. 

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

NOVÁ ADRESA – Ondříčkova 35

10. út   16.30 Jan Schütz: Okolí 

Žižkova náměstí

ALFA HUMAN 

SERVICE

Na Vrcholu 25/2595 

Praha 3 

tel.: 722 913 207, www.alfahs.cz

e-mail: info@alfabet.cz

konzultace@alfabet.cz

Alfa Centrum na Jarově – volnočaso-

vé, poradenské a vzdělávací centrum 

pro všechny věkové kategorie v měst-

ské části Praha 3 – Jarov. 

Dětská skupina Alfík nabízí volná místa 

v miniškolce. Přijímáme děti na celoden-

ní docházku od 2 let do rodinného pro-

středí, ve kterém se bude Vaše dítě cítit 

jako doma, individuální přístup ke kaž-

dému dítěti, postupné osamostatňování 

se od rodičů a příprava na „velkou“ škol-

ku. Přijďte se k nám podívat.

Pravidelné aktivity pro seniory:

 zdravé cvičení s  fyzioterapeutkou 

Lucií Vrzoňovou v Sokole na Balkáně, 

volná místa jsou i  pro nově příchozí, 

je potřeba se  nahlásit na  uvedených 

kontaktech.

Pravidelné aktivity pro pečující 

osoby:

 Ambulantní poradenství a  terapeu-

tické konzultace, pečujete o  někoho 

blízkého, ubývá Vám sil, případně po-

třebujete najít změnu, pomoci a  pod-

pořit. Rádi byste s  někým sdíleli svoji 

situaci, své problémy, proto jsme tu pro 

Vás. Aktivity klientům jsou poskytovány 

bezplatně, stačí se objednat na telefo-

nu: 722 913 207.

 Skupinová setkávání – nácvik rela-

xačních metod, prevence syndromu 

vyhoření, sdílení problémů – nejbližší 

setkání proběhne 12. 12. 2019 v Alfa 

centru od 16 hod., pro více informací 

a přihlášení volejte nebo pište na uve-

dené kontakty.

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

  ÚVOD DO JÓGY   PONDĚLÍ 2. & 16. 12. / 18.00 & DÁLE PRAVIDELNĚ 1X ZA 14 DNÍ 
     prosíme o ověření kapacity & rezervaci místa: suteren@r-mosty.cz

 KAŽDÉ PONDĚLÍ & ÚTERÝ KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA S RODILÝM  MLUVČÍM  
    více info o naplněnosti & rezervace místa: suteren@r-mosty.cz / www.husitska.eu/pravidelny-program

 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   / 19. 12. /  téma: EMOČNÍ INTELIGENCE - sdílení & přátelské prostředí 

 SWAP - výměna / DEJME VĚCEM NOVOU ŠANCI   / 15. 12. / 10.00 - 14.00  
    prosincový SWAP se koná dříve & od ledna 2020 opět každou poslední neděli v měsíci

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

PROSINEC 2019
NA VŠECHNY AKTIVITY
VSTUP ZDARMA

 FILMOVÉ ÚTERKY / AKTUÁLNÍ PROGRAM: WWW.HUSITSKA.EU/FILMY

 4. 12. / STŘEDA / 17.30 - 20.00 /  WORKSHOP O SEZNAMOVÁNÍ  
kapacita je omezena, rezervujte si své místo: suteren@r-mosty.cz / podrobné info: www.husitska.eu/program 

 17. 12. / ÚTERÝ / 19.30 /  PAVLA HOLCOVÁ HOSTEM JANA BÁRTY   
/ investigativní novinářka a zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku  
bude posledním letošním vzácným hostem v cyklu Setkávání s osobnostmi veřejného života 
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ze života Prahy 


Encyklopedie šmejdů 
aneb klíč k určování parazitů
Šmejd obecný je druh, který se poslední dobou přemnožil. 
Napadá zejména starší lidi, imunní vůči němu není 
ale nikdo z nás. Jeho přirozeným prostředím jsou 
prezentační akce, dokáže se ale vetřít i do vašeho 
bytu nebo parazitovat po telefonu. Účinný repelent 
zatím neexistuje.

1. Parasitus domesticus (šmejd navštěvující)

Druh chameleona, který na sebe bere lidskou podobu. 
Objeví se u dveří s neuvěřitelně výhodnou nabídkou ta-
rifu elektřiny nebo tepla. Může se prokázat falešným 
průkazem nebo navštívenkou. Ve skutečnosti nabízí ne-
výhodné smlouvy se skrytými poplatky, dlouhou výpo-
vědní lhůtou a sankcemi plynoucími z předčasné vý-
povědi. I když od smlouvy odstoupíte, možná budete 
muset zaplatit zprostředkovatelskou provizi. Jedinou 
dosud známou vakcínou jsou webové srovnávače.  

2. Parasitus telephonicus (šmejd telefonující)

Jejich vemlouvavý hlas se vás snaží přimět k podpi-
su smlouvy na levnější volání nebo zvýhodněný tele-
fon. Zpravidla tvrdí, že svým souhlasem se k ničemu 

nezavazujete. Pamatujte ale, že i ústní dohoda je 
platná. Vypovědět smlouvu, která vám pak dorazí poš-
tou, bývá obtížné a může vám to pořádně zkompliko-
vat život. 

3. Parasitus expositus (šmejd předvádějící)

Je sice na ústupu, ještě ale úplně nevyhynul. A rozhod-
ně se nejedná o ohrožený druh. Pod lákavou nabídkou 
bezplatného výletu a následného posezení u oběda 
se vám snaží vnutit laciné cetky. Ty mívají třeba po-
dobu zázračných kosmetických nebo léčivých prepará-
tů. Nepodepisujte žádné smlouvy ani nekupujte nic, 
o co opravdu nestojíte. Elixíry účinkují jen v pohádce 
o Saxaně! 

Miroslav Štochl

Na základ  telefonátu pom že sociální pracovnice ú adu vyplnit seniorovi žádost, nap . o zavedení pe-
ovatelské služby, o p ísp vek na pé i, bydlení apod., aniž by musel sám chodit na ú ad. 

nožil. 
í 

dohoda je 
k dorazí poš-

NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD 

  Nenechte se zmást přeuctivých vystupováním. K ničemu vás nezavazuje 

a navíc je falešné. Pokud vás hovor obtěžuje, prostě ho ukončete.

  Pokud vám někdo nabízí něco zadarmo nebo za podezřele výhodných pod-

mínek, docela určitě v tom bude háček.

  Pokud se vám objeví ve schránce nedůvěryhodný leták (viz výše), který vás 

uvádí jako adresáta, konzultujte jeho obsah s odborníkem – například s om-

budsmanem. Kontakt uvádíme níže.

  Pokud vás nějaká nabídka osloví, požádejte o leták, prospekt nebo vizitku 

s tím, že si nejdřív potřebujete všechno důkladně promyslet.

  Nikdy nepodepisujte nic ve spěchu nebo pod nátlakem, ani nic, čemu nero-

zumíte, nebo s čím dokonce nesouhlasíte. 
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místo datum a čas

Koněvova x V Jezerách
 3. prosince 13.00 –17.00

18. prosince 13.00 –17.00

Soběslavská x Hollarovo náměstí
 3. prosince 14.00 –18.00

18. prosince 15.00 –19.00

Tachovské náměstí
 4. prosince 13.00 –17.00

19. prosince 15.00 –19.00

Na Vrcholu x V Domově
 4. prosince 15.00 –19.00

21. prosince 9.00 –13.00

nám. Jiřího z Lobkovic  5. prosince 15.00 –19.00

nám. Barikád  7. prosince 9.00 –13.00

Kostnické náměstí x Blahníkova  7. prosince 10.00 –14.00

Buková x Pod Lipami 10. prosince 13.00 –17.00

Jeseniova 143 10. prosince 14.00 –18.00

Přemyslovská x Orlická 11. prosince 13.00 –17.00

Sudoměřská x Křišťanova 11. prosince 15.00 –19.00

Křivá 15 12. prosince 15.00 –19.00

Přemyslovská x Sudoměřská 14. prosince 9.00 –13.00

U Rajské zahrady x Vlkova 14. prosince 10.00 –14.00

V Zahrádkách x Květinková 17. prosince 13.00 –17.00

Ambrožova x Malešická 17. prosince 14.00 –18.00

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 

pro živnostníky a fi rmy! Nevhazujte stavební suť, 

nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid sta-

novišť zajistí fi rma AVE CZ odpadové hospodář-

ství,  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. Kontejnery prosím nepřeplňujte, 

vhazujte pouze objemný odpad a neznečišťujte jejich okolí. 

Praha omezuje kouřící komíny

Zastupitelstvo hlavního města Prahy 

schválilo vyhlášku, kterou s účinnos-

tí od 1. října 2020 zakazuje na úze-

mí metropole spalovat uhlí, uhelné 

brikety a  koks ve  spalovacích sta-

cionárních zdrojích o  jmenovitém 

tepelném příkonu 300 kW a  nižším 

s výjimkou zdrojů, které slouží jako 

zdroj tepla pro teplovodní soustavu 

ústředního vytápění, nejsou-li na-

vrženy rovněž pro přímé vytápění 

místa instalace, a dosahují alespoň 

emisních parametrů 3. emisní třídy.

S účinností od 8. října 2019 tato vy-
hláška dále zakazuje po dobu vyhlá-
šení smogové situace na celém úze-
mí hlavního města spalovat všechny 
druhy pevných paliv v krbech, 

kamnech a jiných spalovacích zdro-
jích o jmenovitém tepelném příkonu 
300 kW a nižším, které nemají slou-
žit jako hlavní zdroj vytápění ob-
jektu. Tento zákaz tedy dopadá jen 
na doplňkové spalovací zdroje, kte-
ré jsou určeny pouze pro příležitost-
né vytápění. Informaci o vyhlášení 
smogové situace společně s informa-
cí o tomto zákazu přitom Praha zve-
řejní na své úřední desce a webových 
stránkách. K dozoru nad plněním 
i k případnému sankcionování nepl-
nění výše uvedených povinností jsou 
příslušné úřady městských částí.  

Pro výměnu emisně nevyhovu-
jících kotlů lze využívat kotlíkové 
dotace, o které mohou zájemci žá-
dat od 21. října 2019. Další možností 

podpory výměny nevyhovujících za-
řízení bude dotační program Čistá 
energie Praha, který hlavní město 
vyhlásí na začátku roku 2020. 

Užijte si zimní procházky Rajskou zahradou

Rajská zahrada zůstane letos poprvé otevřena po celou zimu. Od prosince do února sem můžete každý den zavítat mezi 

10. a 17. hodinou. Výjimkou budou dny, kdy by kvůli nepříznivému počasí hrozila námraza

Praha 3 pronajme byty formou aukce

Seifertova 69/353 byt č. 16 – Byt po rekonstrukci o velikosti 59,19 m2 se nachází ve 4. nadzemním podlaží v domě 

bez výtahu. Byt prošel kompletní rekonstrukcí a je ve velmi pěkném stavu. 

Seifertova 69/353 byt č. 22 – Byt po rekonstrukci o velikosti 47,19 m2 se nachází v 5. nadzemním podlaží v domě 

bez výtahu. Jedná se o světlý menší byt po kompletní rekonstrukci.  

Ostromečská 5/395 byt č. 3 – Byt po rekonstrukci o velikosti 131,21 m2 se nachází ve 3. nadzemním podlaží pa-

nelového domu. Byt vznikl spojením dvou menších bytů, tím došlo k jeho rozšíření a v bytě je nyní pět pokojů, dvě 

koupelny, toalety a téměř z každé místnosti je vstup na balkon. Byt je po kompletní rekonstrukci.

Čáslavská 8/1750 byt č. 10 – Byt po rekonstrukci o velikosti 121,70 m2 se nachází ve 3. nadzemním podlaží v žád-

né lokalitě Vinohrad, kousek od metra Flora. Jedná se o velmi pěkný a klasický byt s prostornou halou, ze které ve-

dou dveře do dalších místností. 

Vinohradská 172/2370 byt č. 32  –  Byt po rekonstrukci o velikosti 30,35 m2 se nachází v 6. nadzemním podlaží. Jedná 

se o zrekonstruovaný světlý jednopokojový byt s balkonem v žádané lokalitě Vinohrad, nedaleko od stanice metra Flora.

Termíny prohlídek bytů: úterý 3. 12. 2019 v 10.00 hodin a v úterý 10. 12. 2019 v 10.00 hodin.

Aukce se koná v zasedacím sále Zastupitelstva městské části (místnost č. 126), Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3 

v pondělí 16. 12. 2019 od 16.00 hodin. Další informace najdete na

Kam s vysloužilými stromky?

Pokud máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, můžete stromky 

odložit vedle nich. V ostatních případech je doneste k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. 

Vyhozené vánoční stromky rozhodně nevhazujte do nádob na směsný odpad. Výrazně totiž sni-

žují jejich kapacitu. Děkujeme.  

Nechybějí ve vaší schránce 

Radniční noviny?

Pokud ve  své poštovní schránce postrádáte Radniční noviny nebo jich je 

na některých distribučních místech naopak přebytek, dejte nám prosím vědět 

na adresu distribuce@praha3.cz. 

1url.cz/RM8Tk

www.praha3.cz/obecni-byty-formou-aukce

důležité informace

ilustrační foto
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Vyhlášení letošního ročníku soutěže Luštíme s Prahou 3 se těšilo velkému zájmu Vítězi předal cenu místostarosta Ondřej Rut

Známe nejúspěšnější luštitele z Trojky
Sál Atria na Žižkově se 7. listopadu zaplnil křížovkářskými nadšenci z řad seniorů, na které čeka-
lo závěrečné vyhlášení soutěže Luštíme s Prahou 3. Tu pořádala radnice už druhým rokem.

Soutěž, která odstartovala kon-
cem května, dokončilo 110 se-
niorů z Prahy 3. Její účastníci 
měli za úkol úspěšně vyluštit 

20 křížovek. To se nakonec povedlo 
82 křížovkářům. Součástí programu 
byla i speciální soutěž týmů a jednot-
livců, která se konala na konci září 
v rámci oslav Mezinárodního dne se-
niorů v areálu Žižkovské věže. 

Ve čtvrtek 7. listopadu pak během 
slavnostního vyhlášení zazněla jmé-
na tří nejúspěšnějších soutěžících. 
Hlavní cenu – dárkový poukaz pro 
dvě osoby do lázní Toušeň – získal 
pan Stanislav Chval. Na druhém 
místě se umístil pan Erhard Vesel-
ský, na třetím pak paní Alena Šplí-
chalová. Ceny předal vítězům mís-
tostarosta Prahy 3 Ondřej Rut.

Slavnostní odpoledne modero-
val Petr Sovič, který zároveň za do-
provodu kapely Gramofon zazpíval 
oblíbené lidové a populární písně 
ze zlatého fondu československé 
hudby.

Soutěž Luštíme s Prahou 3 pořá-
dá radnice Prahy 3 druhým rokem. 
Koná se v rámci programu Trojka 
pro seniory. 

Pavel Šmída

Slovo z církví 

Nevím, ale věřím

Plésej velice, dcerko Sion-

ská, prokřikuj, dcerko Je-

ruzalémská. Aj, král tvůj 

přijde tobě spravedlivý, 

chudý a sedící na oslu, to-

tiž na oslátku malém. Tento 

úryvek je z bible z proroc-

tví Zachariáše. Lidé věřící 

v Boha, ale i lidé v zemích, 

ve kterých „dcerka sionská“ žije, jsou 

pod vládou nespravedlivých vládců. 

Dalo by se říci autokratů.

Zachariáš sklíčené, zmatené a skep-

tické lidi povzbuzuje. Jako by říkal, vy-

držte, to, co se  kolem vás děje, není 

konec, ještě něco lepšího vás čeká. 

Možná že se ptáte, co lepšího nás čeká, 

abychom mohli křičet radostí, plésat, 

prokřikovat. Co je to, co nás má zved-

nout ze židle? Navíc tolikrát jsme slyšeli 

o tom, že vláda věcí se navrátí do rukou 

těch, kteří budou spravedlivými vládci. 

Nevím, ale věřím. Ten vládce, ten 

král, který přichází a  chce se  ujmout 

i v tento adventní čas vlády, je divným 

králem. On totiž přichází k  lidem. Ne-

volá k audienci, nevolá nás, 

abychom platili daně, praco-

vali pro jeho blaho, aby nás 

ožebračil, aby nám zakazo-

val naše víry. To dělají vlád-

cové tohoto světa. 

Tento král lidských srd-

cí přichází tiše, nepozoro-

vaně, protože místo koně 

a drahých limuzín jede na oslu – dnes 

bychom řekli v  opráskané škodovce 

bez technické kontroly. Jeho vláda, 

jeho království je roztažené po  celé 

zemi. Je všude tam, kde se  člověk 

vzdá nenávisti, sobectví, zlosti, závis-

ti a všeho, co nás katapultuje do vlády 

těch, kteří si tímto nárokují vládu nad 

našimi životy.

Přeji vám, aby letošní advent i  vá-

noční svátky u vás proběhly tak, abys-

te mohli radostí prokřikovat, že k vám 

přišlo spasení. To znamená záchrana 

ode všeho zlého, co vaše životy vrhá 

do zmatku, chaosu i zlých věcí. 

Eva Šormová, 

Ochranovský seniorát při ČCE Praha

Z redakční pošty

Máte také zahraniční „hosty“ ve vašem domě?

Chci se s vámi podělit o to, co se u nás 

v domě odehrávalo, když nový vlastník 

bytu z něj udělal provozovnu krátkodo-

bého ubytování. Nejdříve proběhla re-

konstrukce bytu, která měla umožnit, aby 

v bytě přespávalo až 13 (!) lidí. Novému 

vlastníkovi se podařilo hned si znepřáte-

lit obyvatele domu, protože nedodržoval 

pravidla, která si společenství pro prová-

dění rekonstrukcí dohodlo, tj. neobtěžovat 

hlukem ve večerních hodinách a o víken-

dech, uklízet nepořádek v domě způsobe-

ný stavebními pracemi atd. Snaha o do-

mluvu byla ze strany společenství marná, 

vlastník si šel bezohledně za svým cílem.

Po dokončení rekonstrukce se začali 

objevovat „hosté“. Museli jsme se začít 

bránit. Nejdříve jsme na dveře bytu lepi-

li informaci, že se „hosté“ nachází v nor-

málním bytovém domě a ne v hotelu. 

Žádali jsme o dodržování nočního klidu 

od dvaadvacáté hodiny do šesté ranní. 

Papír se žádostí ze dveří zmizel, žádos-

ti obvykle nebylo vyhověno. Komuniko-

vali jsme s fi rmou Blahobyty, která pro 

vlastníka zajišťovala „hosty“. Dostalo 

se nám dobré rady, abychom na naruši-

tele nočního klidu zavolali policii. Byla 

to opravdu „dobrá rada“, protože poli-

cie ČR odmítla kvůli rušení nočního kli-

du přijet a odkázala nás na městskou 

policii. Jedna zkušenost mi ale sta-

čila. Na opilé mladíky z Velké Bri-

tánie jsem zavolal městskou policii 

a ve tři hodiny ráno jsem na ně půl 

hodiny čekal u domovních dveří. Při-

jeli, ale mladíci mezitím zalezli do bytu 

a na uctivé klepání strážníka nereago-

vali (zvonek v bytě nefungoval). (…)

 Přesto jsme v našem případě dosáh-

li úspěchu. Pravděpodobně kombinace 

stížností na úřadech a drobné domácí 

války způsobila, že vlastník byt prodal. 

Dopředu ale není vyloučeno, že nějaký 

jiný vlastník dostane stejný nápad, jak 

rychle vydělat peníze a situace se bude 

opakovat. 

Pavel Snop  

Redakčně kráceno. Problematice se  
budeme věnovat v některém z příš-
tích vydání Radničních novin.

ze života Prahy 


CO MOŽNÁ NEVÍTE

První křížovka doložená u nás 

vyšla ve Sborníku hádanek Zlaté 

Prahy v roce 1899. 

Historie Českého svazu hádan-

kářů a křížovkářů (ČSHAK) sahá 

do roku 1968 a vychází jak z tra-

dic českých lidových hádanek 

19. století, které tvořili i před-

ní čeští spisovatelé, tak i třeba 

z kreslených rébusů Mikoláše 

Alše. Svaz funguje dodnes.  

Druhého ročníku soutěže pro seniory z Prahy 3 se zúčastnilo více než sto křížovkářských nadšenců
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ze života Prahy 


Hledáme nejhezčí snímky Prahy 3
Na facebooku jsme vás požádali, abyste se s námi podělili o vánoční snímky z vašeho archívu. 
Ty nejpovedenější vám představujeme. Nemáte doma ukrytý poklad v podobě zajímavého por-
trétu, momentky nebo scenérie Prahy 3? Místa, které se změnilo k nepoznání, stavby, která už 
neexistuje, nebo osobnosti, se kterou jste se potkali? Zajímají nás zkrátka všechny vaše všední i ne-
všední zážitky spojené s Žižkovem a Vinohrady. Nejpovedenější úlovky budeme pravidelně před-
stavovat v Radničních novinách. Posílat nám je můžete na adresu redakce@praha3.cz.

I v zimním období nabízí Parukářka nádherný pohled na pavlačový Žižkov  foto: redakce RN

Olšanské hřbitovy spí zimním spánkem…  foto: Josef Achrer

Koněvova třída měla větší kouzlo, když nebyla dopravní tepnou foto: archiv Klubu přátel Žižkova

… a šeptají si tu jen sochy foto: David Tichý

„Bílou tmu“ narušují jen světla oken žižkovských domů foto: archiv Michala Vronského

Když napadne sníh, Vrch svatého Kříže láká k zimním radovánkám  foto: Pavel Šmída
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historie

(Ne)dávné tváře Žižkova 
Podívejme se společně se dvěma fotografy, kteří mají své ateliéry na Žižkově a oba studovali 
pražskou FAMU v 60. letech minulého století, do nedávné historie. Žižkov byl vždy lákavou 
svéráznou lokalitou pro typické obrazy doby a jejích proměn. Ty byly zachyceny na mnoha 
materiálech – témata především architektonických změn ale vždy provázela témata sociální.

Dušan Šimánek na přelomu 
80. let, kdy se bourala zá-
stavba historických domů 
nad Koněvovou ulicí a de-

molice se vyšplhala až k Olšance, cho-
dil do vystěhovaných prázdných bu-
dov a fotografoval průběh zkázy. Po-
stupně ho ale mnohem více přitaho-
valy stopy, které tu zanechávali lidé: 
zdi a tapety se světlými místy po obra-
zech, zbytky umyvadla, trubky, naho-
dilé vrstvy výmalby, temné kouty, kte-
ré se objevily nečekaně po některých 
demoličních pracích. Místo smut-
ných dokumentárních snímků čtvrti, 
kterou komunistický režim šmahem 

redesignoval z romantické zašlosti 
do neosobního sídliště, vznikly poe-
tické, téměř abstraktní obrazy. Ani 
sám autor dnes neví, z kterých míst 
přesně pocházejí; podle určitých de-
tailů by je mohli poznat jen původní 
majitelé pamětníci.

Celý cyklus, který vznikal v průbě-
hu sedmi let (1978–1985), fotil Šimá-
nek na klasický materiál fotoaparátem 
Sinar na formát barevných diapozi-
tivů 4x5 in. Snímky nechal zvětšovat 
ve velkých formátech v libereckém Ci-
bachromu a tehdy je v zahraničí dal na-
lepit na dibondové desky. Soubor na-
zval Ticho; byl nakonec začátkem linie 

další volné tvorby Dušana Šimánka, 
které se věnuje dodnes. Fotografi e by-
ly již v 80. letech zastoupeny na neofi -
ciálních výstavách v Čechách a rovněž 
v Německu a Japonsku.

Kouzlo nezáměrného

Česko-švýcarská fotogra� a Iren Steh-
li se do Prahy zamilovala. Přijela z Cu-
rychu, aby tady studovala, a už tu zů-
stala. Její dlouhodobé časosběrné do-
kumentární cykly nebyly původně je-
jím záměrem, vyplynuly ze života. 
Přímo na ulici se seznamovala s lidmi, 
kteří ji zaujali, a pak je provázela jejich 
každodenním životem. S žižkovskou 

cikánkou (tehdy by to nikdo jinak ne-
řekl) Libunou strávila až do její smr-
ti 34 let! To by bylo vyprávění na sa-
mostatné číslo novin, stejně jako je-
jí mapování pražských výloh za soci-
alismu. Zmíníme proto jiný úchvatný 
příběh, který zachytila ve stejné době, 
kdy se Šimánek věnoval Tichu. 

Soubor Krejčí Sláma představu-
je černobílé fotografi e člověka, kte-
rý se coby chudý soukromník vymy-
kal době. Bydlel v jedné místnos-
ti na Žižkově – ta sloužila jako ložni-
ce, kuchyň i krejčovská dílna. Sláma 
žil sice chudě, ale rád se dobře oblé-
kal a se svou taneční společnicí chodil 

pravidelně tančit do žižkovského ho-
telu Tichý. Fakt, že si podobné fi gur-
ky připustily fotogra� u až k tělu, 
svědčí o její empatii, laskavosti a ote-
vřenosti. Se Slámou Iren Stehli jezdi-
la i na výlety za Prahu, kam každé jaro 
vyrážel na konvalinky. Sledovala ho 
při šití a zkoušení, u piva i v posteli.

Už v roce 1982 vznikla maketa 
knihy Krejčí Sláma, která obsaho-
vala 41 černobílých fotografi í, právě 
ve spolupráci s Dušanem Šimánkem. 
Vyšla však až v roce 2017. Mezitím 
ale Iren Stehli vydala další publikace 
a její práce je známá po celém světě. 

Lenka Lindaurová

INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHA 3

Milešovská 846/1, Praha 3

tel.: +420 222 116 800, e-mail: infocentrum@praha3.cz

 / ICPraha3

POZOR, MÁME NOVOU 

OTEVÍRACÍ DOBU: 

pondělí – pátek 8.00 –18.00

sobota 8.00 –14.00

Iren Stehli – Krejčí Sláma v hořčicově žlutém kožíšku vlastní výroby sedí na pivu v hotelu Tichý

500 K

400 K

160 K

450 K

Stylové dárky nejen pro žižkovské patrioty

Dušan Šimánek – Na zdi bytu určeného k demolici jsou stíny někdejší velké sbírky sportovních vlaječek
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