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Radniční noviny Prahy  3 právě 

vstoupily do  devětadvacátého roč-

níku své existence. Ten pro ně bude 

přelomový. Současná podoba, kte-

rou si držely posledních sedm let, 

se  totiž stane od  únorového vydá-

ní minulostí. Změní se formát, počet 

stran, ale i obsah a grafická úprava. 

Z  radničního zpravodaje bude mo-

derní společenský měsíčník, kte-

rý vám vedle aktuálních informací 

o dění na Praze 3 nabídne jako do-

plněk oddechová témata pro volný 

čas. Spolu se  zavedenými rubrika-

mi tu najdete nové, které vám mů-

žou být příjemným společníkem na-

příklad ve chvilkách trávených rela-

xací nebo spolu s dětmi.

Cílem každého tradičního pe-

riodika je nejen to, aby si udrže-

lo stávající okruh čtenářů, ale aby 

ho v  rámci možností rozšiřovalo. 

Magazín vydávaný radnicí Prahy 3 

se chce nově ucházet o přízeň těch 

obyvatel Žižkova a  Vinohrad, kte-

ří se aktivně zajímají o místní dění, 

jeho forma ani obsah je ale zatím 

neoslovovaly. 

Takový plán se  může zdát pře-

hnaně ambiciózní zvlášť v době, kdy 

tištěné tituly soupeří s  informacemi 

dostupnými v digitální podobě. Rad-

niční noviny se proto rozhodly vsadit 

na nápaditou grafickou úpravu a te-

matickou skladbu, a  tím se stát ne 

alternativou, ale doplňkem k dalším 

komunikačním kanálům radnice, ja-

ko jsou web nebo facebook. Je-

jich prostřednictvím se k vám zprávy 

dostanou sice rychleji, ale většinou 

ve stručnější podobě.  

Omlazení Radničních novin ne-

přichází náhodně. Souvisí s  kom-

plexní změnou, která se týká vizuál-

ního stylu Prahy 3 jako celku. Nové 

logo a všechny doprovodné grafic-

ké prvky potvrzují pravidlo, že žád-

ná silná značka, která má zájem 

efektivně komunikovat s  veřejnos-

tí, se  neobejde bez moderní tvá-

ře. A to platí pro velkou mezinárod-

ní společnost stejně jako pro měst-

skou část.

Šťastný nový rok vám přeje 

a  na  setkání u nových Radničních 

novin se těší

Miroslav Štochl,
šéfredaktor

Trojka investuje do parku 
na Jarově i do škol a bytů
Rozsáhlé investice do oprav bytových domů a škol, ale 
i revitalizace parku U Kněžské louky, infocentrum rozší-
řené o administrativní služby nebo podrobná projektová 
dokumentace úprav náměstí Jiřího z Poděbrad. To všech-
no pokryje rozpočet 744 milionů korun, se kterým bude 
Praha 3 hospodařit v roce 2020. 

Na běžné výdaje vynalo-
ží letos třetí městská část 
596 milionů korun, což 
se oproti loňsku rovná 

úspoře 6,5 procenta. Na kapitálové 
výdaje vyhradila 148,5 milionu korun, 
z toho 61 milionů investuje do oblasti 
bydlení, komunálních služeb a územ-
ního rozvoje. Mezi její priority pat-
ří rekonstrukce bytového komplexu 
v Blahoslavově ulici, na kterou vynalo-
ží 12 milionů korun. V první polovině 

roku chce uskutečnit výběrové říze-
ní na zhotovitele projektu, tak aby 
po jeho výběru a podpisu smlouvy 
mohla ve druhé půli začít s realizací. 
Dokončení prací a následnou privati-
zaci pak plánuje na rok 2021. Za dva 
miliony korun letos vytvoří projekt 
renovace objektů v ulicích Táborit-
ská a Kubelíkova, za dalších 24 mi-
lionů dokončí poslední etapu oprav 
Polikliniky Vinohradská. Vzniknout 
má i podrobná dokumentace, která 

umožní realizaci úprav náměstí Jiřího 
z Poděbrad v roce 2021.

Infocentrum otevře Czech Point 

Finanční prostředky ve výši 40 mili-
onů korun vynaloží radnice na škol-
ské a vzdělávací instituce. Zásadní 
je pro ni třeba rekonstrukce sociál-
ního zařízení v ZŠ a MŠ Chelčic-
kého nebo rekonstrukce terasy ZŠ 

Na Seifertově ulici 
se zřejmě změní 
vzdálenost zastávek
Hlavní město se rozhodlo revita-

lizovat Seifertovu ulici. Plány jsou 

teprve na samém počátku. Už ny-

ní ale Institut plánování a rozvoje 

(IPR) inicioval debatu o budoucím 

umístění tramvajových zastávek.

Více na str. 3

Točna na Jiřáku 
se zbavila aut
Chod náměstí Jiřího z Poděbrad 

zcivilnilo v období před vánočním 

shonem několik změn. Ty se dotk-

ly točny, mobilních toalet i provozu 

infocentra, které rozšířilo nejen svou 

otevírací dobu, ale i sortiment. 

Více na str. 3

Trojka poskytne svůj 
software veřejnosti
Jakýkoli software vyvíjený pro po-

třeby Prahy 3 musí mít nově veřej-

nou licenci. V praxi to znamená, že 

radnice k němu uveřejní veškerou 

technickou dokumentaci, která do-

volí, aby ho mohl kdokoli zdarma 

stáhnout, nainstalovat, provozovat 

nebo i upravit. 

Více na str. 20

Milí  
sousedé, 

 Pokračování na str. 9
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Prahu 3 zdobí nová zeleň,  
ale i vinice
Desítky nových stromů a keřů přibyly v naší městské části. Zatímco v ulici Na Vá-
pence a v Koněvově došlo k výměně přestárlé vegetace, v ulici V Domově proběh-
la výsadba zcela nová. Zároveň Praha 3 usiluje o nabytí dvou parcel v lokalitě 
Na Balkáně, evidovaných v krajském katastru Vysočany a patřících České repub-
lice. Pozemek v současné době užívají zahrádkářské svazy. Další novinka se na-
chází na Vítkově. Nově založená vinice připomíná historické využívání jižních 
strání Vítkova za účelem pěstování vinné révy, doložené již v době Karla IV. 

zpravodajství

Rada MČ Praha 3

9. 12. 2019

Jmenování ředitelky 
Pečovatelské služby Praha 3
Rada MČ schválila návrh na jmenování 

paní Mgr. Emilie Kalové do funkce nové 

ředitelky příspěvkové organizace Pe-

čovatelská služba Praha 3 v Roháčově 

ulici, a to s účinností od 1. února 2020. 

Návrh na  jmenování paní Kalové vze-

šel z výběrového řízení, které probíhalo 

na podzim a z něhož paní Kalová vyšla 

jako nejvhodnější kandidátka na pozici.

Byt pro Dětské centrum Paprsek
Rada MČ schválila záměr spolupráce 

s MHMP na žádost radní hl. m. Prahy 

Mgr.  Mileny Johnové na  modernizaci 

péče o děti se zdravotním postižením. 

Praha eviduje 46 dětí se  zdravotním 

znevýhodněním, které jsou umístěné 

v  ústavních zařízeních mimo Prahu. 

Pro tři až pět dětí z této skupiny budou 

zajištěny komunitní služby odpovída-

jící domácímu prostředí příspěvkovou 

organizací MHMP Paprsek, která po-

žádala o pronájem bytu č. 6 v objektu 

Jeseniova 508/25, jenž je pro zajištění 

těchto služeb optimální. 

Rada MČ Praha 3

18. 12. 2019

Výběrové řízení na lékárenskou 
pohotovostní službu
Na  jednání Rady MČ bylo schváleno 

vyhlášení výběrového řízení na  léká-

renskou pohotovostní službu, kterou 

městská část v  současné době pro 

své občany nemá zajištěnou. Měl by 

být poskytnut nepřetržitý výdej léčiv 

a  zdravotnických prostředků v  době 

mimo pravidelný provoz běžných léká-

ren, tedy ve všední dny pondělí−pátek 

19.00−7.00 následujícího dne a sobo-

ty, neděle a svátky 7.00−7.00 následu-

jícího dne.

Zastupitelstvo MČ Praha 3

17. 12. 2019

Změna souboru pravidel 
prodeje jednotek
Zastupitelstvo MČ schválilo změnu 

v  souboru pravidel prodeje jednotek 

v  domech ve  vlastnictví hl. m. Pra-

hy, svěřených městské části Praha  3, 

a  pravidel prodeje bytových jednotek 

pronajatých. Zaveden je institut zákazu 

zcizení, a to v reakci na prokázané pří-

pady spekulací s byty, kdy se oběťmi 

stali senioři. Účelem privatizace prona-

jatých bytových jednotek je zajištění tr-

valého bydlení dlouhodobě zde žijících 

občanů.

Schválení dotací
Na jednání ZMČ bylo schváleno rozdě-

lení finančních prostředků v dotačních 

programech na rok 2020 v celkové výši 

10 550 000 Kč pro jednotlivé dotační 

programy, a to následovně: životní pro-

středí 254 400 Kč; tělovýchova a sport 

2 110 000 Kč; kultura 1 688 000 Kč; 

výchova a  vzdělávání dětí a  mládeže 

2 532 000 Kč; oblast sociální a zdra-

votní 3 543 600 Kč a památková péče 

422 000 Kč.

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.

Dva nové platany nahradily dva uhynulé stromy v Koněvově ulici v úseku Nad Ohra-

dou – Buchovcova. Věřme, že se jim bude dařit lépe

Alej dvaceti šesti kusů velmi atraktivně kvetoucích hlohů zdobí ulici Na Vápence. 

Na jaře se máme na co těšit

Podzimní nátěr je důležitý: ochrání stromy nejen před škůdci, ale i před velkými tep-

lotními rozdíly. Platí i pro nové stromy v ulici V Domově

Jeden z devatenácti kusů muchovníku v ulici V Domově. Zjara raší v bronzových 

odstínech, na podzim listy zbarvují žluto-červeně

Vinice se rozprostírá na svahu Vítkova nad chodníkem stoupajícím od podchodu 

bývalé železniční trati směrem k památníku

Únik před každodenními starostmi, ať už drobným zahradničením nebo relaxací, 

umožňuje zahrádkářská kolonie Na Balkáně
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Na Seifertově ulici se zřejmě změní 
vzdálenost zastávek
Hlavní město se rozhodlo revitalizovat Seifertovu ulici. Plány jsou teprve na samém počátku. 
Už nyní ale Institut plánování a rozvoje (IPR) inicioval debatu o budoucím rozmístění 
tramvajových zastávek.

Umístění zastávek měst-
ské hromadné dopravy 
vychází z jejich vazeb 
na významné cíle v oko-

lí, zejména na bydliště, veřejná pro-
stranství nebo podniky s vyšším po-
čtem zaměstnanců. Stejně důležité 
je ale i třeba křížení s dalšími lin-
kami. IPR teď s třetí městskou čás-
tí projednává zadání studie, která 
by měla řešit budoucnost Seifertovy 
ulice a zejména nevyrovnanou vzdá-
lenost stanovišť v úseku Hlavní ná-
draží – Husinecká – Lipanská – 
Olšanské náměstí. Nyní je 
od sebe dělí 725, 625 
a 375 metrů, podle 
standardů PID je 
přitom optimální 
rozestup 400 až 
600 metrů.

Husineckou 

zřejmě nahradí 

nová zastávka

Dominantní varian-
ta pracuje s předpokla-
dem, že by spolu se vzni-
kem nové stanice Náměstí Win-
stona Churchilla namísto Husinec-
ké došlo také k nahrazení Lipanské 
zastávkou Sladkovského náměstí. 
Nově vzniklá nástupiště by se záro-
veň posunula z původních míst tak, 
že by se vzdálenost zastávek na trase 
Hlavní nádraží – Náměstí Winstona 
Churchilla – Sladkovského náměstí 
– Olšanské náměstí změnila na 475, 
715 a 530 metrů.

Návrh vychází ze záměru umístit 
zastávku Náměstí Winstona Chur-

chilla blíž k areá-
lu VŠE; ta by záro-

veň sloužila ke vstupu 
do chystaného podchodu 

na Hlavní nádraží i ke snadnější-
mu přestupu na páteřní autobuso-
vou linku číslo 135, se kterou se dnes 
tramvajová radiála míjí. Zastávka 
Sladkovského náměstí by navíc ide-
álně rozpůlila docházkovou vzdá-
lenost z území mezi Italskou a Li-
panskou ulicí. „Ze systémového pohle-

du na funkcionalitu veřejné dopravy pro 

cesty k centru města z Prahy 3 a nabídku 

vazeb i přímé dostupnosti se kloníme k to-

muto řešení. Nebudou jím dále ovlivňo-

vány cestovní doby na významné tram-

vajové radiále a vznikne nabídka nových 

vazeb při zachování komfortu lokální ob-

sluhy,“ popisuje specialista koncepce 
dopravy IPR Jakub Zajíček prefero-
vané řešení.

Úpravy přijdou během sedmi let

Další varianta, která se realizace 
zřejmě nedočká, vycházela z plánu, 
že se zastávka Husinecká posune 
a přejmenuje na Náměstí Winstona 
Churchilla, pozice zastávky Lipan-
ská se přitom ale nezmění. Mezi ní 
a stanicí Náměstí Winstona Chur-
chilla měla vzniknout nová zastávka 
Přibyslavská. Vzdálenost stanovišť 
Hlavní nádraží – Náměstí Winstona 

Churchilla – Přibyslavská – Lipan-
ská – Olšanské náměstí by se tak vy-
rovnala na 475, 440, 435 a 375 metrů. 
„Umístění několika zastávek za sebou 

na úrovni minima doporučeného inter-

valu nepovažujeme za vhodné,“ namítá 
za IPR Zajíček.

S řešením, které zahrnovalo plá-
ny na vytvoření další stanice, počítala 
místní radnice. Předseda výboru pro 
územní rozvoj Matěj Michalk Žalou-
dek zároveň upozorňuje, že v přípa-
dě Seifertovy ulice neexistuje jediné 
správné řešení. „Řešili jsme výhody obou 

variant. Buď to mnozí lidé na spodním 

Žižkově budou mít na tramvaj blíž, ane-

bo upřednostníme to, že lidé z Vinohrad 

a Jarova budou rychleji v centru. Za Pra-

hu 3 bychom preferovali první variantu, 

patrně ale zvítězí celoměstský zájem rych-

lejšího spojení,“ vysvětluje Žaloudek 
s tím, že v prvním zmíněném případě 
by se cesta protáhla zhruba o dvě mi-
nuty. „Jsem pro zachování současného 

rozmístění zastávek a posunutí trati pod 

semaforem na náměstí W. Churchilla, tak 

aby došlo k vytvoření dvou pruhů směrem 

k Bulharu. Výrazně se tím zlepší doprav-

ní situace pro motoristy,“ dodává Jakub 
Svoboda z opoziční Koalice pro Pra-
hu 3. Výsledné úpravy by se zastávky 
v Seifertově ulici měly dočkat v hori-
zontu sedmi let. 

Miroslav Štochl

Točna na Jiřáku se zbavila aut

Chod náměstí Jiřího z  Poděbrad 

zcivilnilo v  období před vánočním 

shonem několik změn. Ty se dotkly 

točny, mobilních toalet i provozu in-

focentra, které rozšířilo nejen svou 

otevírací dobu, ale i sortiment. 

Možná nejdůležitější novinka se týká 
točny u kostela. Místo pravidelně za-
plněné neorganizovaně zaparkovaný-
mi automobily se začátkem prosince 
proměnilo na klidnou pěší zónu. Z ná-
městí zároveň zmizely nevzhledné 
mobilní záchodky. Prodejci i návštěv-
níci  mohou nově využít toalety ve sta-
nici metra, které jsou v provozu mezi 
šestou hodinou ranní a devátou večer-
ní. Bezbariérové toalety najdou i v ne-
dalekém informačním centru, které je 
nově přístupné od osmi do šesti hodin 
ve všední dny a do čtrnácti v sobotu. 
V příjemném prostoru na rohu Mile-
šovské ulici můžete navíc nakoupit 
knihy, plakáty, trička a další suvenýry 
stylově související s Prahou 3. 

Miroslav Štochl

 zpravodajství

Předpokládané umístění stanic Náměstí Winstona Churchilla a Sladkovského náměstí
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¨¨Zastávka  

Náměstí Winstona 

Churchilla bude  

blíž k areálu  

VŠE

Náměstí Winstona Churchilla

Sladkovského náměstí

Olšanské náměstí

Hlavní nádraží
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Funkcionalistická budova NNŽ  
bude mít kulturní i společenské využití
Praha 3 schválila podpis memoranda o využití památkově chráněné budovy Nákladového nádraží 
Žižkov. Záměrem zúčastněných stran, jimiž jsou hlavní město, MČ Praha 3, Ministerstvo kultury, 
České dráhy a Sekyra Group, je, aby tu v budoucnu našly místo kulturní a vzdělávací instituce i byty.

„Strany tohoto memoranda 

deklarují svůj zájem na re-

vitalizaci budovy Nákla-

dového nádraží Praha 

– Žižkov, která je kulturní památkou, 

a zároveň mají zájem o vznik a rozvoj 

nového celoměstsky významného ve-

řejného prostoru ve vnitrobloku budo-

vy,“ upřesňuje plány místostarosta 
Prahy 3 Tomáš Mikeska.

Na společném postupu při využi-
tí památkově chráněné funkcionalistic-
ké budovy v areálu nádraží se dohodly 
hlavní město, MČ Praha 3, Ministerstvo 
kultury, České dráhy a developer Sekyra 
Group, který s Českými drahami uzavřel 
smlouvu na předkupní právo k nádražní 
budově.

V čelní sekci bude mít sídlo Národní 
filmový archiv, kde plánuje provozovat 
kino Ponrepo s navazujícími vzdělávací-
mi programy. V severním křídle má hlavní 
město zájem vestavět do čtyř sekcí budo-
vy základní školu se 27 třídami a do dvou 
sekcí umístit kulturní instituce. V jižním 
sektoru by pak měla společnost Sekyra 
Group vybudovat společenské a komerč-
ní prostory, přičemž ve střešní nástavbě 
plánuje postavit byty. 

Na území bývalého nádraží a v jeho 
bezprostředním okolí by mělo do roku 
2040 vzniknout přibližně 12 tisíc bytů. 
Budova NNŽ a kolejiště ve vnitroblo-
ku by se měly stát centrem kulturního, 
společenského a sportovního života nové 
čtvrti Prahy 3.

Hlavní město aktuálně připravuje změ-
nu územního plánu, která je nutná pro 
zástavbu plochy. Dokončit by ji mělo 
ve druhé polovině roku. Praha 3 zároveň 
požaduje podrobnější plán území. 

Miroslav Štochl 

Na Parukářce je další kontejner na injekční stříkačky

Na vyšlapané pěšině v blízkosti bun-

kru u vstupu do parku Parukářka je 

nově umístěný kontejner Fixpoint. 

Pomáhá minimalizovat výskyt poho-

zených injekčních stříkaček na mís-

tech, kde ohrožují zejména děti. 

Další kontejner s logem Fixpoint, kte-
rý slouží ke sběru a bezpečné likvidaci 
injekčního materiálu, slouží u bunkru 
na Parukářce směrem od Prokopovy 
ulice. Zařízení provozuje organizace 
Progressive o.p.s., která se zaměřuje 
na práci s konzumenty drog. Na kon-
tejnery dohlíží obsluha z řad uživatelů 
návykových látek se zájmem o změnu 
životního stylu, kterou v rámci reso-
cializace vede tým školených profesi-
onálů. Úkolem terénních pracovníků 
je v pravidelných intervalech, zpravi-
dla dvakrát až třikrát týdně, schránky 
odemknout, zkontrolovat, vyprázdnit 
jejich obsah, zapsat počet nálezů a ty 
předat smluvnímu partnerovi k bez-
pečné likvidaci.

Riziková Parukářka

V rizikových lokalitách Prahy 3 se 
zvýšeným výskytem drog jsou k dis-
pozici už čtyři kontejnery, které slou-
ží k bezpečné likvidaci pohozených 
stříkaček. Jejich úkolem je eliminovat 
výskyt infekčního odpadu zejména 
tam, kde by s ním mohly přijít do sty-
ku děti. Tři dosud fungující sběrná 
místa svůj účel potvrdila. „Podle aktu-

álního monitoringu organizace Progres-

sive drogově závislí lidé kontejnery Fix-

point využívají. Například během srpna 

a září bylo do nich vhozeno 97 kusů in-

jekčních stříkaček. Volba na místo na Pa-

rukářce padla s ohledem na nejvyšší vý-

skyt infekčního materiálu. Naše městská 

část musí přistupovat k protidrogové pro-

blematice i z pohledu prevence,“ vysvět-
luje místostarosta Ondřej Rut, který 
má v gesci oblast sociálních věcí. 

Martin Hošna

zpravodajství

Praha 3 má už čtyři kontejnery na infekční odpad

Ve vnitrobloku 

budovy vznikne 

celoměstsky 

významný prostor 

Odhozených stříkaček se nedotýkejte!

Odklízení pohozených injekčních stříkaček je riziková ma-

nipulace s infekčním materiálem. Doporučujeme, abys-

te v případě nálezu kontaktovali městskou policii na čísle 

222 025 128 nebo tísňovou linku 156. 

Kde najdete kontejnery Fixpoint 

na Trojce? 

cyklostezka pod Vítkovem I.  

cyklostezka pod Vítkovem II. 

(u Tachovského náměstí) 

park u FK Viktoria Žižkov (u tra-

fostanice)  

park Parukářka (nově umístěný)

progressive-os.cz/fixpoint

V areálu nádraží a jeho okolí vyroste až 12 tisíc bytů
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Městská část nakoupila energii z obnovitelných zdrojů

Nákup energií pro období od 1. led-

na 2020 do 31. prosince 2024 rea-

lizuje radnice formou postupného 

nákupu s  průběžnou fixací. Zna-

mená to, že s  vítězným dodava-

telem uzavřela smlouvu a  nákupy 

uskuteční postupně v  jednotlivých 

letech, aby bylo rozloženo riziko 

cenových výkyvů na  trhu. Veškerá 

dodaná elektřina bude mít záruky 

původu z obnovitelných zdrojů.

Hlavní výhodou postupného nákupu 
je rozložení stanovení ceny do delší-
ho časového úseku. Tím dochází k di-
verzifikaci rizika nevhodného načaso-
vání nákupu například koncem roku, 
kdy ceny rostou. S cílem dosažení 
nižší ceny a nižších administrativních 
nároků přistupuje městská část stejně 
jako v minulosti k nákupu elektrické 
energie a plynu centrálně pro úřad 
městské části a všechny své příspěv-
kové organizace. „Městská část Praha 3 

se v rámci odpovědnosti za boj proti změ-

ně klimatu vydala cestou nákupu zelené 

energie. Aukci lze považovat za úspěšnou 

i s ohledem na cenu. I když jsme v minu-

lém období nakupovali konvenční elektři-

nu, výsledná cena je nyní při zohlednění 

vývoje cen na evropské komoditní bur-

ze nižší než v předchozím roce, třebaže je 

v ní započítána přirážka za původ elek-

třiny z obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje 
místostarosta Ondřej Rut.

Dodavatelem elektrické energie pro 
provoz úřadu a všech příspěvkových 
organizací v období 2020 až 2022 
se stala Pražská energetika. Dodava-
telem plynu na roky 2020 až 2024 je 
Pražská plynárenská. Cena elektrické 
energie na evropské komoditní burze 
stoupla za poslední rok o 34,3 %, měst-
ská část ji přitom v příštím roce na-
koupí pouze o 32,6 % dráž než v roce 
2018. Dá se proto říct, že Praha 3 byla 
letos na burze úspěšnější než dříve. Co 
se týká vysoutěžené ceny plynu, v po-
rovnání s cenou na komoditní evrop-
ské burze zůstala na podobných hod-
notách jako v roce 2018.

Martin Hošna

Profesionálního 
předsedu SVJ  
seženete v SMP
Správa majetkového portfolia Praha 3 (SMP) vznikla 
před sedmi lety fúzí čtyř akciovek ve vlastnictví Prahy 3. 
Od té doby zajišťuje provoz a údržbu nemovitostí pro sou-
kromé subjekty, účetnictví příspěvkových organizací, ale 
třeba i výrobu a rozvod tepla. Nově pak nabízí svým zá-
kazníkům služby předsedy SVJ. 

Vstup do nového roku si 
SMP pochvaluje. Loni 
realizovala nákup ply-
nu formou e-aukce, 

čímž se jí podařilo pro další sezó-
nu snížit vstupní náklady. V oblas-
ti výroby a rozvodu tepelné energie 
tak dokáže zákazníkům nabídnout 
příznivější cenu. Zároveň získává 
nové klienty a rozšiřuje oblast pů-
sobení v rámci celé Prahy. „V sou-

časné době zajišťujeme správu pro té-

měř 200 různých společenství vlastní-

ků, bytových družstev a fyzických osob. 

Rozsah našich služeb neustále roste. 

Tak například letos nově nabí-

zíme přístup do webo-

vého rozhraní 

aplikace pro 

správu nemo-

vitostí, kde bu-

de možné zjis-

tit vše potřebné 

o spravovaném 

objektu. S ohle-

dem na velkou po-

ptávku po výkonu 

funkce předsedy či člena 

výboru společenství nabízí-

me i tuto službu,“ připomíná 
ředitel SMP Vladimír Gruber.

Když hledáte experta…

Mnohá společenství vlastníků jed-
notek narážejí na časové možnosti 
svých členů a nedaří se jim obsadit 
důležité pozice předsedů. Profesio-
nální předseda zajištěný SMP je ces-
tou, jak mohou svěřit výkon funkce 
expertovi, který není členem kon-
krétního SVJ. „Nabízíme odborné ve-

dení konkrétního společenství vlastníků 

jednotek, přičemž profesionální předse-

da odpovídá za realizaci většiny agen-

dy spojené se správou nemovitosti. 

Samozřejmostí je správa pro-

vozní, ekonomická i tech-

nická. Družstvo nebo spole-

čenství vlastníků si přitom 

podrží veškerou kontrolu nad 

správou nemovitosti,“ upo-
zorňuje Vladimír Gruber 

a dodává: 
„Nespornou 

výhodou profe-

sionálního předsedy 

je také pojištění případ-

ných škod.“ 
Miroslav Štochl

zpravodajství

Jaké služby nabízí profesionální předseda SVJ?
  Správa domu v záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci 

shromáždění

  Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním

  Evidence vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku

  Plnění usnesení shromáždění vlastníků  

  Řešení stížností, doporučení a žádostí od členů společenství

  Informování členů společenství o své činnosti, o dění ve společenství 

a o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu

  Příprava podkladů, rozeslání pozvánek, prezence, řízení průběhu jednání 

a hlasování shromáždění vlastníků jednotek, zápis z jednání ze shromáždě-

ní vlastníků

  Zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic

  Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování 

úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, kontrola vyúčtování nákladů

  Včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závaz-

ků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek 

společenství

  Vymáhání plnění povinností stanovených členům společenství, zejmé-

na úhrada dluhů

  Pravidelná kontrola objektu a odstranění drobných závad

  Jednání se správcovskou firmou
www.spravanemovitosti.online

SMP snížila  

nákupní cenu plynu 

formou e-aukce   
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Radnice má nový komunitní plán sociálních služeb 

Na  sklonku minulého roku před-

stavila žižkovská radnice komunit-

ní plán. V  něm definovala priority, 

na  které se  chce zaměřit v  letech 

2020 až 2024. Novinkou bude vět-

ší podpora neformální péče nebo 

modernizace pečovatelské služby 

na Praze 3. 

Posláním komunitního plánu je de-
finovat potřeby rodin s dětmi, mlá-
deže v krizi, cizinců, národnostních 
menšin, osob se zdravotním znevý-
hodněním nebo osob bez přístřeší. 
Dokument shrnuje financování so-
ciálních a návazných služeb, me-
zioborovou spolupráci s důrazem 
na oblast zdravotnictví a školství, 
ale i možnosti podpory prevence 
a sociálního poradenství.   

Třetí městská část se v souladu 
s ním v nadcházejícím období za-
měří více na neformální péči. Re-
aguje tím na současné trendy, kte-
ré souvisí s posílením kompetencí 
pečujícího, aby mohl dlouhodobě 
pečovat o své blízké v domácím 
prostředí. „Naším cílem bude trans-

formovat Pečovatelskou službu Pra-

hy 3 směrem ke zkvalitnění a rozšíření 

služeb. Služba má pomáhat nejen po-

třebným seniorům, ale i dětem se zdra-

votním handicapem či chronickým 

onemocněním, stejně jako vícečetným 

rodinám. Chceme posílit péči v domá-

cím prostředí tak, abychom předchá-

zeli předčasnému vstupu do pobyto-

vých služeb,“ upřesňuje místostarosta 

Ondřej Rut, který má v gesci oblast 
sociálních věcí. 

Trojka chce zaměřit pozornost 
také na další služby, které jsou čas-

to kapacitně nedostatečné. Jedná 
se v první řadě o osobní asistenci, 
dále o denní stacionáře nebo tísňo-
vou péči.  

Nové impulzy pro komunitní život 

Neméně důležitou prioritou je roz-
voj komunitního života a služeb. 
V posledních letech vznikají na Pra-
ze 3 centra, která poskytují různým 
cílovým skupinám speciální for-
my kulturních, vzdělávacích, pora-
denských i volnočasových aktivit. 
Městská část se angažuje například 
v Komunitním centru Husitská 
a Komunitním centru Žižkov.  

Od roku 2018 fungují programy 
Trojka pro seniory a Trojka pro ro-
diny, na které radnice z důvodu vy-
soké poptávky navázala i letos. Cí-
lem programu Trojka pro seniory je 
zapojení seniorů do společenského 
života. Projekt Trojka pro rodiny 
má pak podobu kulturně-společen-
ských akcí. Podrobnosti k plánu nej-
dete na webu. 

Martin Hošna

1url.cz/jzLwe 

zpravodajství

Příspěvkové organizace  
loni pomohly stovkám potřebných
Praha 3 podpořila v roce 2019 aktivity příspěvkových organizací se sociálním zaměřením částkou 
přesahující čtyřicet milionů korun. Pomáhat se chystá i letos. Jejich poslání se totiž nemění: 
seniorům, dětem i dalším osobám se zvláštními potřebami budou znovu usnadňovat účast 
na společenském dění.

Pečovatelská služba Praha 3 
působí v domácnostech kli-
entů a v domech s byty zvlášt-
ního určení na adresách Ro-

háčova 26 a Krásova 4. Poskytuje 
služby lidem se sníženou soběstač-
ností, kteří jsou odkázáni na po-
moc druhých z důvodu věku, těles-
ného postižení nebo chronického 
onemocnění. Tím, že jim pomáhá 
s osobní hygienou, zajištěním cho-
du domácnosti, donáškou jídla, po-
chůzkami a nákupy, jim umožňuje 
zůstat co nejdéle v domácím prostře-
dí a zapojovat se do běžného života.   

Praha 3 přispěla v roce 2019 na pro-
voz Pečovatelské služby 13 mili-
ony korun, letos to bude částka 
podobná. Organizace ji využije pře-
devším na zajištění služeb a mzdy 
zaměstnanců. 

Zahrada přivítá další stážisty

Integrační centrum Zahrada pomá-
há dětem s kombinovaným postiže-
ním a s těžkou autistickou poruchou. 
Stejně tak poskytuje potřebnou pod-
poru jejich rodinám, třeba v oblas-
ti sociálněprávního poradenství. 
Zahrada je zároveň výukovým praco-

vištěm pro mnohé vysoké a vyšší od-
borné školy. 

Od radnice získala loni příspě-
vek ve výši 6,7 milionu korun. Ta jí 
zároveň hradila i rekonstrukci výdej-
ny stravy. S podporou Prahy 3 počí-
tá centrum i letos: „Rádi bychom věno-

vali pozornost zejména oddělení pro děti 

s poruchou autistického spektra. Ve spo-

lupráci s Erasmem budeme pokračovat 

ve výuce zahraničních stážistů a opět 

plánujeme rozvíjet komunitní aktivity, 

k čemuž dobře slouží veřejně přístupný 

prostor Zahrada Jiřího Trnky,“ předsta-
vuje plány ředitel Jiří Drahota. 

Stáří s aktivní tváří frčí

Ošetřovatelský domov Praha 3 se ak-
tuálně stará o 145 klientů ve dvou 
objektech v ulicích Habrová a Pod 
Lipami. Loni navázal spoluprá-
ci s dobrovolnickým spolkem Stá-
ří s aktivní tváří, který pro ně kaž-
dý měsíc organizuje výlety. Městská 
část loni pomohla organizaci napří-
klad s rozsáhlejší opravou výtahu.

Letošní příspěvek pokryje i ná-
kup speciálních matrací, nutnou re-
vizi polohovacích postelí nebo pro-
školení všech zaměstnanců v palia-
tivním přístupu. Radnice chce fi-

nancovat i rekonstrukci terasy v ob-
jektu Pod Lipami, která je v hava-
rijním stavu. „Nejdůležitějším cílem 

pro rok 2020 bude dosažení té nejvyš-

ší možné kvality života klientů v našem 

domově, dosažení spokojenosti zaměst-

nanců a chuti do práce. Hodnotou kaž-

dého domova je totiž to, jak v něm lidé 

žijí, jak spolwu komunikují, jak dokáží 

pochopit jeden druhého a jak se podíle-

jí na utváření vzájemného vztahu, kte-

rý je založený na úctě člověka k člově-

ku,“ dodává ředitelka Petra Gabriel 
Lojdová. 

Miroslav Štochl

Ošetřovatelský domov má momentálně 145 klientůZahrada pomáhá dětem s kombinovaným postiženímPečovatelská služba Praha 3 provozuje kluby seniorů

Program Trojka pro seniory běží i letos 
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Advent na Trojce
Přinášíme vám kaleidoskop nejzajímavějších událostí, které se u nás udály v prosinci. Aktuální 
informace o akcích minulých i plánovaných najdete na našem webu a facebooku. 

zpravodajství

Nejenom na náměstí Jiřího z Poděbrad, ale i na Havlíčkově náměstí máme krásný vánoční strom. Tento 

nám tu roste rovnou ze země

Adventní koncert v kostele Nejsvětějšího srdce Páně Rybí polévku jsme znovu servírovali na náměstí Jiřího z Poděbrad

I letos můžete v Informačním centru Praha 3 obdivovat unikátní Žižkovský betlém. Výstava probíhá 

až do posledního ledna
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pozvánky

Milešovská 846/1, Praha 3

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

Zelená linka v Infocentru  800 163 163
 

 leden
3. 12. 2019 – 31. 1. 2020 Galerie Toyen si Vás dovoluje 

-
torky  Galerie Toyen, 

2. 12. 2019 – 31. 1. 2020 Od 2. pro-
-

unikátní 
-
-

-
-

2., 9., 16., 23. a 30. ledna |  – poskytuje
od 10 do 14 hodin   -

-
-

11. ledna od 10 hodin | 
Prahy 3:

13. ledna od 16 hodin | 

14. ledna od 10 hodin | 

22. ledna od 17 hodin 
Komentovaná  
prohlídka výstavy  
Zdeny Höhmové  

 
 

29. ledna od 18 hodin | 

-

-

tel.: +420 222 116 800
e-mail: infocentrum@praha3.cz
www.praha3.cz
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Anketa  Očekávání, cíle a priority pro rok 2020

Nepořádek v ulicích Prahy 3 považujeme dlouho-

době za  velký problém, mám na  mysli zejména 

psí bobky na chodnících nebo hromady odpadků 

kolem kontejnerů. Investice a rozvoj Prahy 3 jsou 

často závislé na příjmech zvenčí. V roce 2019 jsme 

byli úspěšní a na Prahu 3 jsme přinesli 120 milio-

nů. Chceme v tom pokračovat. Těšit se můžeme 

na revitalizaci parku Kněžská louka, otevření Montessori školky v Bu-

kové, schodiště z Jeronýmovy na cyklostezku a další. Zároveň je tře-

ba pokračovat v přípravě projektů budoucích. Letos by měla vznik-

nout projektová dokumentace pro nový Jiřák, Tachovské náměstí 

a postupnou revitalizaci Vítkova. 

Pavel Dobeš (TOP 09/STAN), koaliční zastupitel

Rok 2020 pro nás znamená pokračování zapo-

čaté práce. Vysazování nových stromů, podpo-

ru a  realizaci opatření pro lepší život ve  městě, 

dostatek bydlení pro potřebné a s tím související 

zrychlení oprav volných nájemních bytů. Podpo-

ru těm, kdo dlouhodobě pečují o někoho blízké-

ho doma a potřebují se vyznat v labyrintu násled-

né péče a pomoci, realizaci změn v pečovatelské 

službě tak, aby byla dostupnější více lidem, podporu a pomoc pro 

školy a školky P3 v podobě společných aktivit zaměřených na zvy-

šování kvality vzdělávání, podporu neziskovým organizací, které 

na našem území poskytují potřebné služby. 

Martina Chmelová (Zelení a Nezávislí), koaliční zastupitelka

Jako prioritu vnímám pokračování modernizace 

a  digitalizace úřadu – dotahovat západní stan-

dard. Nahrazování lidí roboty již není hudba bu-

doucnosti, ale reálně se děje. Jak se agendy au-

tomatizují, mění se i náplň práce mnoha úředníků. 

V  této transformaci nám pomůže profesionální 

systém projektového řízení, který chceme v roce 

2020 pilotovat. V  prvním kvartále se  pustíme 

i do redukce byrokracie ve školách. Poprvé v moderních dějinách 

snad začne pedagogům ubývat administrativa. Spoustu změn po-

cítíte nepřímo, ale na některé si i sáhnete – jde třeba o platby kartou 

přes internet nebo o pokladní terminály. 

Štěpán Štrébl (Piráti), koaliční zastupitel

Trojka investuje do parku na Jarově i do škol a bytů
 Pokračování ze str. 1

Jiřího z Poděbrad, která je v hava-
rijním stavu a způsobuje průsak 
dešťové vody do učeben. ZŠ Jese-
niova 96 se může těšit na přístavbu 
družiny – na investiční akci úhrnem 
za 35 milionů korun vyčlenila Trojka 
ze svého rozpočtu dva miliony, zby-
tek peněz chce získat od magistrátu. 
V plánu je také rekonstrukce fasády 
v MŠ Jeseniova 4 a 6, která bude stát 
devět milionů.

Až 23 milionů korun dá měst-
ská část na investice do místní ze-
leně a veřejného prostoru; napří-
klad za rekonstrukci parku a dětské-
ho hřiště U Kněžské louky zaplatí 
10 milionů korun, přičemž od magis-
trátu má už zajištěnou dotaci ve výši 
pěti milionů. „V případě, že se nám po-

daří získat od města více financí, hodlá-

me je využít na další investiční akce, na-

příklad na vybudování schodiště z Jero-

nýmovy ulice na Vítkov,“ dodává rad-
ní Pavel Dobeš, který je zodpovědný 
za finance.

Komplexní proměnou projde in-
formační centrum v Milešovské uli-
ci. Už od prosince rozšířilo svou ote-
vírací dobu, nově má pak nabízet 

podací terminál Czech Point a výdej 
parkovacích karet. Chce tak místním 
vyjít vstříc ohledně nabídky služeb, 
které jsou jimi nejžádanější.

Nový rok, nová tvář

Letošní plány radnice zahrnují neje-
nom investice do údržby majetku 
v jejím vlastnictví, ale i společen-
ský a kulturní program, který pra-
videlně přitahuje návštěvníky jak 
z Prahy 3, tak ze sousedních čtvrtí. 
Znovu se můžete těšit na populár-
ní masopust, vinobraní nebo pivo-
braní. Masovější akce doplní festi-
valy s komornějším laděním, které 
jste si pochvalovali v minulé sezó-
ně. Na loňský rok navážou také ně-
které tematické kampaně: ta spo-
jená s heslem Žižkov není šiškov 
musí – bohužel znovu – připome-
nout přetrvávající problém s parky 
a ulicemi zaneřáděnými psími výka-
ly. Radnice v zájmu zlepšení čisto-
ty veřejného prostranství prohloubí 
spolupráci s městskou policií, kte-
rá se zaměří nejen na sankce, ale 
i prevenci. 

Ve vnitroblocích a na pozem-
cích SVJ vzniknou nová stanoviště 

na separovaný odpad. „Sto takových 

stanovišť je už v provozu. Pro obyvatele 

domů, v nichž fungují, znamenají kom-

fortní službu, pro město jsou zároveň 

úsporným řešením,“ vysvětluje pozadí 
iniciativy Třídit jde i zdarma staros-
ta Jiří Ptáček. Dalším cílem radnice 

na rok 2020 je podle něj zvýšení čet-
nosti svozů odpadu – ty by měly pro-
bíhat i v neděli, protože spousta do-
mácností provádí úklid právě během 
víkendu. 

Praha 3 letos významně podpoří 
i svůj zájem zefektivnit komunikaci 

s veřejností. Kompletní změna je-
jího vizuálního stylu se samozřej-
mě promítne i do grafické podoby 
webu a Radničních novin. Omlaze-
nou tvář Prahy 3 vám představíme 
už v únorovém vydání. 

Miroslav Štochl

Hospodaření v letech 2016 až 2020

mil. Kč

-144

-207

-155

166

201820172016

150

100

50

0

-50

-100

-150

-200

2020
(předpoklad)

2019
(předpoklad)

20

Vizualizace možné podoby parku U Kněžské louky Maketa nástupu na vrch Vítkov z Jeronýmovy ulice
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názory zastupitelů 

Lýdia Říhová / Pro Prahu 3 Pavel Musil / Piráti Štěpán Štrébl / Piráti

Všechno nejlepší  

v novém roce

Přátelé, rád bych vás všech-

ny za celou Koalici pro Prahu 3 

uvítal v roce 2020. Věřím, že jste 

si užili klidné a  šťastné Váno-

ce, oslavili Silvestr a nejlépe tyto 

svátky prožili s rodinou v domá-

cí pohodě. Přesně o tom pro mě 

Vánoce jsou.

Chtěl bych vám také všem po-

děkovat za  projevenou důvěru 

ve  volbách a  ujistit vás, že ani 

v  opozici neleníme a  snažíme 

se  ze  všech sil odvádět tu nej-

lepší opoziční práci. I  když je to někdy opravdu složité, my 

se  nevzdáme. O  tom se  přijďte přesvědčit na  příští jednání 

zastupitelstva, kde budeme hájit zájmy našich spoluobčanů. 

Jste to právě vy, kdo nám fandí. Toho si moc vážíme a dě-

kujeme za  to. I proto budeme nadále pokračovat v  intenziv-

ní opoziční práci a nenecháme současnou koalici, aby dělala 

něco jiného, než veřejně hlásá. To se u nich stává bohužel vel-

mi často a občas se i zdá, že pravá ruka neví, co dělá ta levá. 

Stačí se podívat na nedávnou debatu ohledně projektu Evy 

Jiřičné. Sám pan místostarosta Mikeska projekt během de-

baty chválil navzdory jeho koaličnímu kolegovi Žaloudkovi. Co 

si poté z  toho má člověk odnést? Mají vůbec současní rad-

ní společnou představu o budoucnosti města i naší městské 

části? Nám se to nezdá.

Dovolte mi se ještě vrátit k svátkům vánočním, kdy si připo-

mínáme význam přátelství, rodiny a sounáležitosti. Přál bych 

nám všem, abychom v novém roce hledali na druhých to dob-

ré a to, co nás spojuje. Přeji vám vše nejlepší do nového roku 

a ať se vám splní všechny vaše přání a očekávání a do nového 

roku vkročíte pravou nohou. Děkujeme vám za přízeň a věřte, 

že tu jsme stále s vámi v příštím roce i dalších letech. 

Městské firmy  

by neměly existovat

Praha 3 vlastní dvě akciovky – zdro-

je politických trafik. Podniky trpí ne-

efektivitou. Firma SZM spravuje 

městské byty a  organizuje farmář-

ské trhy. Finančně závisí na  domi-

nantním „odběrateli“ – městské čás-

ti. Druhá firma (SMP) prodává teplo 

a  spravuje nemovitosti. „Pravicová“ 

ODS stála u jejich zrodu. V minulém 

volební období SZM pod vedením 

ODS zdesetinásobila počet zaměst-

nanců (naplňování pravicových ide-

álů malého státu v praxi).

Přes městské společnosti byla vysávána městská kasa, proto-

že na jejich hospodaření není vidět. Mnohé díry jsme ucpali, ale 

stále zastáváme „pouze“ vedoucí posty. Třeba SZM je kolonizo-

váno lidmi napojenými na ODS. Firma se občas ani neobtěžuje 

řídit se pokyny vedení. Tak se stalo, že představenstvo dostalo 

k podpisu jinou smlouvu, než kterou schválilo. Byl do ní vpašován 

odstavec znemožňující realizovat záměr vedení.

Piráti před rokem vyslali Michala Konvičku ten Augiášův chlév 

vyčistit. M. Konvička ušetřil na trzích milion ročně. Odstřihnul růz-

né agentury napojené na politiky. Manažerka trhů (ODS) mu ne-

dávno nabídla účast na svatomartinských trzích. Prý chybí trhov-

ci. On přijal, načež ODS spustila kritiku, že si člen představenstva 

zajistil místo na svatomartinských trzích. V  tomto pan Konvička 

chyboval a  politická odpovědnost je naše. Namísto pana Kon-

vičky proto kandiduji do představenstva já osobně. Bez nároku 

na odměnu. Cíl: firmu zrušit. Tento postoj budou Piráti prosazo-

vat napříč spektrem. Vyzýváme i kolegy z ODS, aby se k našemu 

volání připojili a začali naplňovat vlastní program. 

Do nového roku 

se zcela novým  

standardem transparence

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 

abych vám všem popřál úspěšný 

vstup do nového kulatého roku 2020. 

Doufám, že jste vánoční svátky úspěš-

ně přečkali, užili si klidu a  pohody 

a nabrali novou energii.

Jako radní mj. pro transparenci jsem 

rád, že jsme pro vás k Novému roku 

připravili zase o něco transparentnější 

městskou část, kde se už jen tak ně-

kde veřejné peníze nezatoulají. Před 

časem jsme pro vás totiž jako vedení 

radnice odhlasovali hned dva dárečky.

Tím prvním je snížení zákonem stanovené laťky 50 tisíc korun pro 

zveřejňování městských smluv, a to konkrétně na výši od 10 tisíc ko-

run. Od 1. ledna tohoto roku tedy všechny naše smlouvy nad touto 

hranicí najdete v Registru smluv. Hranici deseti tisíc korun jsme zvo-

lili jako zlatou střední cestu, abychom nevytvářeli nadbytečnou ad-

ministrativu, ale abychom zamezili tomu, že se nám v registru neob-

jeví nějaké důležitější smlouvy. 

Tím druhým dárečkem je pak zbrusu nový zásobník investičních 

akcí. Jde o dlouho připravovanou tabulku všech investičních zámě-

rů naší městské části, kterou budeme průběžně doplňovat o dal-

ší plánované záměry. Smyslem je, abychom vždy dávali co nejdříve 

na vědomí, že chystáme nějakou investici z veřejných peněz. 

Na  následujících zkrácených odkazech najdete obojí, co jsem 

zmínil výše. Děkujeme vám za  dlouhodobou důvěru a  těšíme 

se na spolupráci v roce 2020!

Zásobník investic: tiny.cc/investiceP3

Registr smluv: tiny.cc/smlouvyP3 

Jak udělat z Husitské 

normální ulici?

V  nejspodnější části Husitské 

ulice vlastní Praha  3 čtyřpatro-

vý dům – dlouhodobě prázdnou 

budovu bývalých lázní. V  minu-

losti vzniklo několik studií o mož-

ném využití, ale všechny vyzněly 

do ztracena. Kdysi bývalá chlou-

ba města Žižkova chátrá v oble-

žení celkem 4 zastaváren, 5 ba-

rů, 7 jiných prázdných prostor 

a  asi 6 provozoven, které pozi-

tivně přispívají k lepšímu charak-

teru ulice.

Na jednom z nejproblematičtějších míst Žižkova vlastní Pra-

ha 3 celý dům, který může pomoci celé ulici. Podobně jako 

v akupunktuře stačí na jedno místo na těle zapíchnout jehlič-

ku a dojde k úlevě, jsou bývalé lázně místem, které při správně 

vybraném nájemci pozitivně zapůsobí i na širší okolí.

V nejbližších dnech se sejde výběrová komise, jejímž úko-

lem bude vybrat nájemce objektu bývalých lázní pro příštích 

20 let. Komise se tentokrát nebude rozhodovat jen podle na-

bídnuté ceny, zohledňovat bude také celkový záměr a obsah 

projektu.

Oživení Husitské ulice by nejvíce pomohlo, aby provoz v ob-

jektu bývalých lázní lákal co nejvíce přespolních a nabízel také 

služby a zboží, které využijí místní. Například rodinné centrum, 

kam rodiče vodí děti na  kroužky, několik obchodů v  příze-

mí, kulturní obsah, kavárnu… Lázně se musí stát magnetem 

a centrem dolního Žižkova. Předložený projekt by měl řešit ta-

ké vchod na cyklostezku skrz budovu, protože v této spodní 

části Husitské přístupná není. Nebude-li mezi předloženými 

projekty takový, v  jehož potenciálu bude naznačené zatrak-

tivnění lokality, bylo by lepší nikoho nevybrat a doporučit no-

vé výběrové řízení. Podobnou šanci totiž dolní Žižkov jen tak 

nedostane. 

Pracujeme na udržení 

zahrádkové osady na Balkáně

V  oblasti na  Balkáně, na  samé 

periférii Prahy 3, se nachází cel-

kem 4 zahrádkové osady. Větši-

na pozemků, na kterých se tyto 

osady rozkládají, patří hlavnímu 

městu a přes Prahu 3 jsou pro-

najímány jednotlivým zahrádkář-

ským organizacím. 

Bohužel ne všechny tyto po-

zemky patří Praze. Jednou z po-

sledních problémových parcel je 

č. 1919/23, která je ve vlastnic-

tví Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových. Pokud by se nám tuto parcelu nepo-

dařilo získat, ÚZSVM ji prodá nejvyšší nabídce a část jedné 

ze zahrádkových osad nenávratně zanikne. 

Jako radní pro majetek jsem požádal hlavní město Prahu, 

aby zahájilo kroky k nabytí výše uvedeného pozemku a ten byl 

následně svěřen do správy MČ Praha 3, jako tomu je u větši-

ny ostatních pozemků. Dosavadní jednání s vedením hlavního 

města nám dává dobrou naději.

Zahrádkové osady jsou součástí Prahy 3 už od 60. let mi-

nulého století a společně s Vítkovem jsou součástí zeleného 

pásu, cenného biokoridoru. Členové zahrádkových osad vy-

užívají zahrady k pěstování ovoce, zeleniny a také k rekreaci. 

Touto svou činností přispívají k  lepšímu městskému ovzdu-

ší, poskytují potravu včelám a dalšímu hmyzu, jsou domovem 

ptactva, ježků a  jiných živočichů. Zejména v  posledních le-

tech výrazně roste popularita městského zahradničení, i pro-

to jsme iniciovali získání pozemku s pomocí hlavního města, 

čímž, doufejme, udržíme celistvost území. 

Dotační politika není 

„porcováním medvěda“

Průběh hodnocení žádostí o  po-

skytnutí dotace z  dotačního fondu 

MČ Praha  3 pro nadcházející rok 

odhalil nezbytnost změn v  rovině 

koncepční i  ve  způsobu provádění 

dotačního řízení v komisích.

Jako v  praxi velmi problematic-

ké se  jeví zejména kritérium spole-

čenské odpovědnosti. Formulováno 

je příliš vágně: zahrnuje různorodé 

aspekty (životní prostředí, inkluze, 

rovné příležitosti), které pouze vy-

jmenovává, přičemž není zřejmé, 

zda se jedná o výčet demonstrativní či taxativní. Při hodnocení to 

vede až k absurdním situacím.

Je-li závěrem hodnocení projektu pro nevidomé, že nebere 

ohled na  vyloučené skupiny, je zjevné, že takové hodnocení je 

principiálně vadné. Kritérium společenské odpovědnosti je ně-

kterými hodnotiteli chápáno jako absolutní, a  to na úkor kritérií 

ostatních, i v rozporu se zájmy MČ deklarovanými v koncepci do-

tační politiky. 

V komisi pro výchovu a vzdělávání bylo dotační řízení navíc le-

tos nedostatečně zvládnuté i z organizačního hlediska. Zejména 

to vyniklo ve srovnání s komisí pro sociální politiku.

Obecně by bylo optimální vrátit se k hodnocení externími hod-

notiteli. Dotační politika by neměla mít charakter „porcování med-

věda“ a při její realizaci by nemělo hrát roli, že někdo pokládá ur-

čitou aktivitu za potřebnou nebo naopak nepotřebnou.

V každém případě je třeba revidovat koncepci dotační politi-

ky (kritéria hodnocení) a posílit spolupráci mezi ÚMČ a komise-

mi s cílem hodnocení standardizovat. Naším společným zájmem 

přece je, aby dotační prostředky byly rozdělovány s  maximální 

pečlivostí. 

 Michal Vronský / TOP 09 a STAN  Jan Materna / TOP 09 a STANAlexander Bellu / Pro Prahu 3
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Starosta a jeho malá kopaná

Usnesením RMČ č. 15 přijala ko-

alice (TOP 09, STAN, Piráti a Ze-

lení) Organizační řád, kde chybně 

podřídila pozici interního auditora 

i do působnosti tajemníka úřadu, 

čímž porušila zákona o  finanční 

kontrole, §29, ods. 1. Toto pochy-

bení nese hlavně starosta Ptáček 

(TOP 09).

Následovaly chyby další. Koali-

ce si dne 27. 2. schválila uzavře-

ní smlouvy na externí zajištění in-

terního auditu za  1  996  500  Kč. 

Osud tomu asi chtěl, že výběrové řízení vyhrál starostův stranický 

kolega Mgr. Plíšek, člen TOP 09 a bývalý poslanec. Potřebnost 

takto drahého outsourcovaného auditu, který by zvládl kmenový 

úředník za poloviční peníz, je více než sporná. Samotní radní nej-

sou asi kontrolám nakloněni, když loňský rozpočet přes miliardu 

korun nechávají kontrolovat pouze třemi úředníky.

V dubnu pak starosta schválil „Plán činnosti interního auditu“. 

Plán však dle kontrolního zjištění magistrátní kontroly neobsaho-

val ani zákonné náležitosti – typy auditů, jejich cíle, časové roz-

vržení a personální zajištění – tedy základy, které zná každý au-

ditor. Tím starosta porušil opět zákon o  fin. kontrole, a  to §30 

odst. 2. Za takto odfláknutý plán jsme my všichni občané zapla-

tili ve fa za březen 67 000 Kč a za duben 65 000 Kč. To je dohro-

mady přes 130 000 Kč. 

O odbornosti „provádění“ auditu lze pochybovat i na základě 

toho, že sám auditor měl upozornit, že nemůže být organizač-

ně podřízen tajemníkovi, na což přišla až kontrola z magistrátu.

V protokolu z kontroly se píše: „NELZE POTVRDIT, že finanční 

prostředky MČ vynaložené na zajištění výkonu funkce interního 

auditu BYLY POUŽITY HOSPODÁRNĚ!“ 

Město se musí stavět 

koncepčně, bez faulů 

a bez emocí

Na  projekt věží, které Eva Jiřičná 

navrhla pro Central Group v  Ol-

šanské, má už názor skoro kaž-

dý. A  spousta názorů znamená 

i  spoustu emocí, které developer 

ještě umně přifukuje. Nedávno ve-

řejnou debatou (díky za  ni!) a  ná-

sledně sérií článků v  médiích, 

které mají vždy vlevo dole ma-

lou poznámečku „komerční sdě-

lení“ a  trochu lidi straší, že když 

se  nedohodneme, bude v  Ol-

šanské „kancelářský komplex“. 

Jsem rád, že jsme si jako radnice před mediální smrští nesed-

li na zadek a  jsme v přístupu k developerovi jednotní. Chceme 

za prvé, aby měl podmínky stejné jako ostatní – developeři by 

měli odvádět příspěvek na nové školy a školky a další vybave-

nost a  ani „unikátní“ projekt by tento příspěvek neměl mít niž-

ší než ostatní. A  za  druhé – máme dohodu s  hlavním měs-

tem, že celá lokalita by se měla rozvíjet koncepčně; s ohledem 

na to, co vše se ještě v území postaví a co to udělá třeba s do-

pravou. Opíráme se  o  slib náměstka Hlaváčka, že celá Olšan-

ská se bude rozvíjet podle studie, kterou hlavní město připraví. 

A  třeba ta studie opravdu potvrdí, že právě zde má být domi-

nanta a  že zde nemusí být normální městský blok s  nárožím. 

Křižovatka Olšanské a Želivského bude možná v budoucnu no-

vým centrem Prahy 3. V prosinci se definitivně potvrdilo, že z bu-

dovy nádraží bude kulturní centrum. To se stane novou pýchou 

celé čtvrti. Objevují se návrhy přemístit sem jednou i radnici, kte-

rá je dnes rozmístěna v několika budovách. I proto je zásadní, jak 

bude tahle část města vypadat. Jsem rád, že se tímhle tématem 

zabývají třeba i studentky a studenti architektury. Už tento měsíc 

bychom měli vidět jejich nápady. 

Matěj Michalk Žaloudek / Zelení a NezávislíPetr Venhoda / ANO 2011

Seznamte se prosím…

 

 

Ošetřovatelský domov Praha 3, 

Habrová 2654/2, Praha 3,  

přijme zaměstnance na HPP  

na tyto pracovní pozice:

 kuchař/kuchařka

  pomocný kuchař/ 

pomocná kuchařka

 pečovatel/pečovatelka

  sociální pracovník/ 

sociální pracovnice

Nátup je možný ihned. V případě zájmu nás prosím 

kontaktujte na telefonu 770 171 528 nebo na e-mailu 

stern@domovpraha3.cz.
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pozvánky

Městská část Praha 3 
a Vojenský historický ústav Praha
si Vás dovolují pozvat na výstavu

příběhy českých vojáků v zahraničních operacích

1990–2020

Městská část Praha 3 
a Vojenský historický ústav Praha
si Vás dovolují pozvat na výstavu

příběhy českých vojáků v zahraničních operacích

1990–2020

www.vhu.cz • www.praha3.cz
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rozhovor

Miloš Hoznauer během zápisu do Knihy cti 

„Kam se hrabu na Hrabala se svými 
čtyřkami,“ vzpomíná Miloš Hoznauer
Do Knihy cti přibyl 5. listopadu 2019 další podpis, a to pedagoga a spisovatele Miloše Hoznauera. 
Češtinář tělem i duší vzpomínal na léta strávená za katedrou, zároveň překvapil tím, jak stále 
sleduje současnou problematiku školství. 

Nedávno jste oslavil kulaté deva-

desátiny. Které zásadní okamžiky 

vašeho života se  vám nejčastěji 

vrací?

Na ty klíčové nejde zapomenout, ale 
odháním je. Třeba ten okamžik, kdy 
jsem byl přijat na filozofickou fakul-
tu. Potřeboval jsem ji absolvovat. 
Ale studium na ní v letech 1948–1953 
bylo odstrašující. Raději vzpomí-
nám na to pěkné – na své životní lás-
ky, svatební cesty a další nádherné 
okamžiky.

Jaký jste byl student a  jak jste 

se dostal k učitelství?

Studium na nymburském gymnáziu 
jsem dost flákal a své profesory jsem 
až na dvě výjimky nesnášel. V žád-
ném případě jsem nechtěl být kan-
torem. Ale na večírku po maturitě 
se mě třídní profesor s maximálním 
despektem zeptal, co budu dělat 
po maturitě. V opilosti jsem mu řekl: 
„Stanu se vaším kolegou na našem gym-

náziu.“ Splnil jsem to, ale jen částeč-
ně. On už tam nebyl.

Kdybyste si měl vybrat ze  života 

za katedrou tu nejpeprnější přího-

du, která by to byla?

Chtěl jsem studentky dojmout mi-
lostnou poezií Antonína Sovy. 
Na stupínku jsem ji procítěně re-
citoval a měl při tom rozepnutý 
poklopec…

Sledujete ještě stav současného 

školství? Spěje k lepšímu?

Sleduji ho pozorně. Ten boj za stále 
vyšší platy. Jako by vysoký plat zajis-
til kvalitu výuky. A kdo ji bude posu-
zovat? Ředitel? Podle sympatií? Ro-
diče? Podle známek? Studenti? Ti 
náročnější příliš oblíbení nejsou… 
Kdysi jsem navrhoval, aby ve tří-
dách byly kamery. Pro kolegy jsem 
se stal vyvrhelem. Ale ta kamera by 
ukázala opravdovou kvalitu výuky. 
A pak bych byl pro vysoké platy. 
Znám případy, kdy dějepisářka od-
drmolí hodinu podle učebnice a tě-
locvikář hodí studentům míč a víc 
se neangažuje! Takoví by měli platit 
pokuty!

Máte bohatou kantorskou praxi. 

Kterým češtinářským oříškem jste 

trápil i bavil studenty?

To byly jazykové oříšky. I když šlo 
o mateřský jazyk, málokdo věděl, že 
v Ústí nad Labem žijí labskoústečtí 
občané. Jedině jeden člověk ve tří-
dě věděl, že 1. osoba od slovesa stříci 
se je střehu se. Problém nastal u mlá-
děte od vepře – nikoliv vepřátko, ale 
sele. A žena v armádě není vojačka, 
ale vojákyně. I když někdo věděl, 
co je to otep, se 7. pádem množné-
ho čísla si rady nevěděl. A u myší 
také ne.

Pocházíte z  Nymburska, o  němž 

psal spisovatel Bohumil Hrabal. 

Ovlivnil vás nějakým způsobem 

ve vašem literárním světě? Ostatně 

ani jeho vysvědčení nepatřilo prý 

k nejlepším…

Kam se hrabu na Hrabala se svými 
čtyřkami. A ovlivnil mě natolik, že 
jsem ho v Literárních novinách pa-
rodoval ve stati Dvě první lásky Bo-
humila Hrabala.

V  60. letech jste se  stal kvůli svým 

článkům ohledně „ideologické ztuh-

losti na  školách“ v  Literárních no-

vinách zapovězeným autorem. Co 

to pro vás znamenalo v  reálném 

životě?

To bylo trochu jinak. V jednom 
ze srpnových čísel Literárních novin 
v roce 1964 otiskli mou reportáž o si-
tuaci ve školství. Měla velký ohlas. 
Na jakési ideologické konferenci hří-
mal 1. tajemník ÚV KSČ Koucký, že 
jsem ukázal školu jako obludné pa-
noptikum a chci lidem namluvit, že 
škola je zařízení na ubíjení mládeže. 

Byl jsem rád, že to tak pochopili. 
Od té doby jsem se pro Literární no-
viny stal vítaným autorem a zapově-
zen jsem byl až po jejich zapovězení.

Také se říká, že jste z vojny odešel 

s nálepkou „zrádce dělnické třídy“, 

přitom vám paradoxně váš dělnic-

ký původ pomohl v  přijímačkách 

na vysokou.

Ano, byl jsem syn pomocného děl-
níka, a tudíž se předpokládalo, že 
budu podporovat politiku KSČ. 
A to se nekonalo. A kromě toho 
otec jako pomocný dělník rozkrádal 

fabriku. Ale nikdy ho nechytili a já 
byl kádrovou posilou na fakultě. 

Vaše sbírka Stařec na čekané měla 

pozitivní kritické ohlasy. Vyrovnává-

te se  tímto humorným nadhledem 

s  vlastním stárnutím? Skoro mám 

pocit, že je určena spíše mladším 

generacím. 

Jeden literární kritik napsal, že je to 
optimistická kniha o stáří. To jsem 
příkře odmítl, něco takového o stras-
tech jsem napsat nechtěl. Ale určitý 
nadhled a trochu černého humoru 
starý člověk musí mít. Zvláště když je 
přestárlý jako já.

„Stařec je pořád na čekané... když 

čeká na  to, co se  stane,“ píšete 

v knížce. Co vás nedávno nejvíce po-

těšilo při tom čekání, a co naopak ne?

Potěšila mě oslava mé devadesátky 
v nejužším rodinném kruhu, což ob-
nášelo 42 lidí, z čehož byla téměř po-
lovina vnoučat. A na to, co mě netěší, 
nemáte v novinách tolik místa. 

Martin Hošna

Studium  
na Filozofické 
fakultě UK 
bylo v letech 
1948 –1953 
odstrašující

MILOŠ HOZNAUER  
(nar. 21. 9. 1929) se stal zná-
mým v 60. letech 20. století 
díky svým článkům v Lite-
rárních novinách. Několik let 
působil i na katedře literatury 
Filozofické fakulty UK. Jeho 
satira Do posledního dechu 
vyšla v samizdatu. Po roce 
1989 přednášel na Peda-
gogické fakultě o exilových 
a samizdatových autorech. 
O některých vydal malé mo-
nografie. Je autorem literár-
ních příruček Dobrodružství 
s literaturou a Maturita z češ-
tiny, spoluautorem učebnice 
a čítanky Literatura po roce 
1945. Od 90. let napsal něko-
lik učebnic a čítanek, ale i pů-
vodních textů – v roce 2004 
vyšla autobiografická kniha 
Cesta do hlubin kantorovy 
duše, v roce 2015 básnická 
sbírka Stařec na čekané 
a v roce 2017 vzpomínková 
kniha Lodní kufr.
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kulturní programy

Kulturní organizace zřizované  

městskou částí Praha 3:  

Za Trojku (Atrium a KC Vozovna) 

a Žižkovské divadlo J. Cimrmana

GALERIE POD RADNICÍ

Havlíčkovo náměstí 9

16. 1. – 26. 3. 2020 … s vědomím ri-

zika – příběhy českých vojáků v zahra-

ničních operacích 1990–2020 (ve spo-

lupráci s VHÚ Praha)

Koncertní a výstavní síň 
Čajkovského 19, Praha 3 

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

 9. čt  19.30 Novoroční koncert Mi-

chala Šupáka a jeho hosta

10. pá    18.00 EAT TO THE BEAT! 

Tropical elektro a funky DJ. 

Vstup zdarma.

16. čt  18.30 Komentovaná prohlíd-

ka k výstavě Kryštofa Kapla-

na: Metafyzika v galerii Atrium 

Vstup zdarma. Výstava potrvá 

do 9. 2. 2020.

17. pá    18.00 EAT TO THE BEAT! 

Tropical elektro a funky DJ. 

Vstup zdarma.

21. út   19.30 CONTEMPORARY 

Petr Nikl, Ondřej Smeykal: 

Líheň

24. pá    18.00 EAT TO THE BEAT! 

Tropical elektro a funky DJ. 

Vstup zdarma.

25. so  15.00  ATRIUM CLASSIC 

Pro Arte Trio: Učitel a žák 

– koncert k výročí L. van 

Beethovena

28. út  19.30 ATRIUM CLASSIC 

Musica Loci: Poklady slovan-

ské hudby (Milena Stričević 

– soprán, Jana Kubicová – 

mezzosoprán, Tomáš Pindór – 

klavír a varhany)

31. pá    18.00 EAT TO THE BEAT! 

Tropical elektro a funky DJ. 

Vstup zdarma.

 
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18 

tel.: 222 510 796 
www.zatrojku.cz/vozovna

14. út  17.00 Studio Damúza: 

Honza Pták

16. čt  16.00 –19.00 Klub deskových 

her – pro děti s doprovodem 

a dospělé

18. so  16.00 Divadlo Toy Machine: 

Král Karel

21. út  9.00 a 10.30 Loutkové divadlo 

v Boudě: Kašpar u čarodějnice 

(pouze pro MŠ a ZŠ)

   17.00 Loutkové divadlo v Bou-

dě: Kašpar u čarodějnice

23. čt  9.00 a 10.30 Výtvarná díl-

na s Danou: Pozor jedeme 

z kopce! Práce kombinovanou 

technikou (pouze pro MŠ a ZŠ)

25. so   16.00 Loutky bez hranic: 

Jabloňová pohádka

27. po  16.00 Fresh Senior: Sand-

ra Pogodová a tata – „Hoď 

se do pogody“ (vstup zdarma, 

rezervace nutná)

28. út  9.00 a 10.30 Divadlo Toy Ma-

chine: Kocour v botách (pouze 

pro MŠ a ZŠ)

   17.00 Divadlo Toy Machine: 

Kocour v botách

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.

 7. út  Nevídaní akademikové (Divadlo 

Aqualung)

11. so  16.30 Česká mše vánoč-

ní (Divadlo Aqualung a ZUŠ 

Biskupská)

   19.00 Pan Hus aneb Tenkrát 

v Kostnici (Divadlo Aqualung)

12. ne  Mexický večer s představením 

Frida K. (3D Company)

13. po  Válka s mloky (Divadlo Aqualung)

14. út Vyšetřování ztráty třídní knihy

15. st Akt

16. čt Němý Bobeš

17. pá Vyhnání Gerty Schnirch

18. so Fantastická žena (3D company)

19. ne  16.00 a 19.00 Dlouhý, široký 

a krátkozraký

20. po  Figaro, lazebník sevillský  

(Divadlo Aqualung)

21. út Záskok

22. st Záskok

23. čt Dobytí severního pólu

24. pá  The Stand In  

(Cimrman English Theatre)

25. so Smích zakázán (3D company)

26. ne Dobytí severního pólu

27. po  Klešice – Domů z Velké války 

(Divadlo Na tahu) 

28. út Cimrman v říši hudby 

29. st Švestka 

30. čt České nebe 

31. pá  Starý holky (3D company 

– derniéra)

KINO AERO
Biskupcova 31, 130 00 Praha 3

Rezervace vstupenek na www.kinoae-

ro.cz a každý všední den 10.00–17.00 

na čísle 608 33 00 88. Možnost za-

koupení 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 on-line na www.kinoaero.cz.

 8. st  20.30 25 km/h – slavnostní 

premiéra AČFK

 9. čt  20.30 Diáky | Karel Štěpánek: 

Cestování jako životní styl

11.so  18.45 MET | Vojcek 

– Alban Berg

13. po  20.30 Mistři animace | Když 

vaje vítr (When the Wind Blows)

14. út  20.30 Encyklopedie akčního 

filmu | Cesta draka (The Way 

of the Dragon)

15. st  17.30 EPO Film Fest – festival 

outdoorového filmu

19. ne  Ladislav Zibura – 40 dní pěšky 

do Jeruzaléma

20. po  20.30 Legendy | Osm a půl

22. st  20.30 Daleko od Reykjavíku 

– premiéra

23. čt – 24. pá Taika Waititi v Aeru

29. st  19.20 PechaKucha Night Pra-

gue Vol. 67

30. čt  18.30 Meditace & moderní 

buddhismus

Projekce pro seniory  

každé ÚT od 10.00 a ČT od 13.30

 2. 1.  Vlastníci

 7. 1.  Gauguin na Tahiti – ztracený ráj

 9. 1.  Jiří Suchý - Lehce s životem 

se prát

14. 1. První zrádce

16. 1. Jiří Trnka: Nalezený přítel

21. 1. Tintoretto – rebel z Benátek

23. 1. Curiosa

28. 1. Výjimeční

30. 1. Falešně

Baby Bio

Projekce pro rodiče s dětmi každou ST 

od 15. 1. od 10.00.

Aeroškola – www.aeroskola.cz

Filmové a animační kurzy pro děti 

i dospělé. 

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

10. pá 19:00 Olin Nejezchleba „60“

11. so  19:00 Front 242 

+ Depressive Disorder

17. pá  19.30 Vasilův Rubáš

22. st  20.00 Ufftenživot: Keep Calm

23. čt   19.30 Beata Hlavenková – 

křest alba Sně

25. so   19.00 Devendra Banhart 

supp. Vetiver 

28. út   11.00 + 18.00 Spitfire compa-

ny: Podvraťáci

   20.00 Spifire company: Konec 

člověka?!? Reportáže psané 

z kuchyně

30. čt   20.00 Big Wolf Band  

feat. Zoe Green

DIVADLO PRO TANEC 
Husitská 24a, Praha 3 

tel.: 724 123 882, 
222 721 531

www.divadloponec.cz
#tanecpraha

 8. st  18.30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

15. st  18.30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

22. st  18.30 Contemporary dance – 

lekce pro veřejnost

24. pá  10.00 Tanec a fyzika – Barbora 

Látalová, Zdenka Brungot-Svi-

teková (premiéra)

27. po  20.00 Duety – Temporary Col-

lective / T. Ondrová, P. Tejnoro-

vá a kol.

28. út  20.00 PLI – Viktor Černický 

(CZ/SK)

29. st  Contemporary dance – lekce 

pro veřejnost

30. čt  20.00 GUIDE – Věra Ondraší-

ková & Kolektiv (CZ)

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U Božích bojovníků 3 

tel.: 222 540 465, www.uvoka.cz

 9. čt 20.00 Lucky Nero – tradičně

16. čt  20.00 Traffic Jam + Hvězda, rock

23. čt  20.00 Choroši, acoustik folk

30. čt  20.00 Jurkovič & Motion Food, 

blues

Národní památník  

na Vítkově 

U Památníku 1900,  
Praha 3

11. 9. 2019 – 23. 2. 2020 Podkarpat-

ská Rus – součást našich dějin

21. 9. 2019 – 19. 4. 2020 Armáda 

v povstání – Slovenské národní 

povstání 1944 – Výstava Mú-

zea Slovenského národného 

povstania v Banské Bystrici

25. 10. 2019 – 28. 6. 2020 Otto Ma-

toušek: Kresby z koncentráku 

(ze stejnojmenného cyklu tušo-

vých štětcových maleb)

Zdena Höhmová

Výstava potrvá od 3. prosince 2019 do 31. ledna 2020
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kultura

Floex představil poprvé naživo  
hudbu z kultovního Machinaria
Skladatel a „vinohradský patriot“ Tomáš Dvořák, který vystupuje pod přezdívkou Floex, pokřtil 
na konci listopadu v Paláci Akropolis desku Machinarium Remixed. Podíleli se na ní i další 
špičkoví autoři elektronické hudby.

Speciální show se nesla nejen 
v duchu oslavy desetiletého 
výročí soundtracku k počíta-
čové hře Machinarium, jehož 

se celosvětově prodalo okolo čtyř 
milionů kusů, ale i pocty v podobě 
slavnostního křtu jeho remixované 
podoby. Na ní zní skladby v podá-
ní anglického tanečního dua Orbi-
tal, britské experimentální kapely 
65daysofstatic nebo české dvojice 
DVA. „Křtem alba v Paláci Akropolis 

jsme odstartovali nový hudební pro-

gram a živé provedení některých skladeb 

z mých soundtracků, které jsem dosud 

ještě nikdy nehrál,“ vysvětluje Floex, 
jenž za své poslední album A Por-
trait Of John Doe získal spolu s To-
mem Hodgem Cenu Anděl v katego-
rii Alternativa a elektronika. 

AI v hlavní roli 

Hlavní pozornost na sebe během 
vystoupení paradoxně poutal robot 
Josef, který se stal lákadlem nové 
koncertní sestavy Floexe. Společně 
s ním byla na pódiu také zpěvačka 
a pianistka Sára Vondrášková aka 
Never Sol. Trio odehrálo nejen živé 
verze některých soundtrackových 
skladeb, které Tomáše Dvořáka pro-
slavily po celém světě, ale i nové, 

ještě nevydané tracky a několik 
ukázek z průřezu jeho tvorbou. „Jo-

sef dal dohromady nečekané množství 

lidí. Nejde jen o nápad a know how Do-

minika Jančíka, ale i o úsilí širokého 

týmu zapálených odborníků a nadšen-

ců. Pracovali jsme s designem atypic-

kých zvuků a mnoha speciálními díly. 

Jednotlivé části robota jsme vytiskli 

v 3D tiskárně. Do projektu se zapojilo 

také několik set fanoušků na instagra-

mu, kteří Josefovi vybírali barvu,“ do-
plňuje Floex. 

Lze směle tvrdit, že album Ma-
chinarium Remixed je už nyní sen-

zací. Svědčí o tom i fakt, že celý 
náklad vinylů je rozebraný. Před-
stavuje totiž originální sběratel-
skou raritu. 

Martin Hošna 

Země znovu objevená

V  privátní Drdova Gallery v  Kříž-

kovského ulici vystavuje mladá 

umělkyně Barbora Kleinhamplová, 

která často klade divákům otázky, 

které nechtějí slyšet. To je i případ 

jejího nejnovějšího projektu. 

K vizuálnímu umění přivedla au-
torku osobní snaha porozumět 
smyslu života, vnitřním procesům 
jedince, jeho roli ve společnosti. 
Absolventka pražské FAMU a lau-
rátka Ceny Jindřicha Chalupec-
kého v roce 2015 své úvahy pře-
vádí do různých médií, každá její 
prezentace ale funguje jako urči-
tý celek, nikoli jako uskupení sa-
mostatných artefaktů. Projekt pro 
Drdova Gallery nazvala umělkyně 
Kdybych mohl umřít na Marsu, 
bylo by to skvělé. V něm tematizuje 

udržitelnost života na planetě Zemi 
a výstavu koncipuje jako fiktivní 
projekt SpaceX Země. Ten by měl 
učinit život na Zemi smysluplný 
a udržitelný. 

Kleinhamplová ale nijak nemo-
ralizuje a nekárá publikum. Inteli-
gentně a humorně ho přesvědčuje 
o tom, že lidstvo se ocitlo na křižo-
vatce pouze dvou cest: té katastro-
fické a té, na které je nutné změnit 
hodnotový systém. K tomu připra-
vila Barbora Kleinhamplová jakýsi 
instruktážní film o výběru uchazeče 
pro cestu na Mars, který ve výstav-
ním prostoru doplňují různé ironic-
ké propriety jako části lidských or-
gánů včetně pohlaví nebo mozku, 
lahvičky a ampulky demonstrující 
očistnou proměnu člověka a záchra-
nu lidského druhu vůbec.

Exkurze do Institutu úzkosti

Barbora Kleinhamplová se jako jed-
na z prvních umělkyň začala zabývat 
ve své tvorbě vážnými problémy, skrz 
něž si její generace hledá své posta-
vení ve společnosti. Pociťuje velkou 
dávku nejistoty a úzkosti, zkoumá 
smysl komerčního progresu a mož-
nost důstojně žít, pokud se člověk 
nepřizpůsobí. Artikulovala pojem 
prekarizace v umění a společně s dal-
šími umělkyněmi a teoretičkami stála 
u založení Institutu úzkosti.

Výstava je sice esteticky vyladěná, 
ale bez další divákovy práce by byla 
jen prázdným gestem. Působí do-
jmem čekárny výzkumné laboratoře, 
kde si mezi muzeální předměty zdej-
ší pracovnice umístily také bohuli-
bé květiny. Právě zavedená vizuali-
ta naší každodennosti je zavádějící 

a trochu iritující včetně názorných 
pomůcek.

Doprovodný text Elona Muska 
a Terezy Stejskalové návštěvníky 
zorientuje v tématu a způsobu prá-
ce Barbory Kleinhamplové, ale dal-
ší vyhledávání jejích aktivit na in-
ternetu je teprve dovede k intenzitě 
problematiky, již autorka v projek-
tech řeší. I to, že si plně uvědomu-
je, že podobné problémy s ní chtějí 
všichni sdílet. Mohla by klidně být 
zbožňovanou blogerkou, ale touží 
po koncentrovanější stopě v nároč-
ném galerijním provozu. Považuje 
proto za důležité oslovit i nepatrnou 
část společnosti – a pak, jak vtipně 
říká text, hlavně sponzory. Protože 
bez těch to dneska nejde. 

Lenka Lindaurová

Foto archiv Drdova Gallery

Robot Josef z počítačové hry Machinarium je koncertním lákadlem projektu Floex

Počítačová hra Machinarium

V počítačové hře Machinarium se 

robůtek Josef, omylem vyhozený 

na vrakoviště za městem, snaží vrá-

tit domů. V nepřátelském prostře-

dí města prolezlého rzí čelí robotím 

protivníkům z bratrstva Black Cup. 

Logická „klikačka“ českého stu-

dia Amanita Design před deseti lety 

zaznamenala celosvětový úspěch 

a k jejímu skvělému přijetí přispě-

la právě i hudba skladatele Tomáše 

Dvořáka alias Floexe.

z
d

ro
j:
 A

m
a
n
it
a
 D

e
s
ig

n



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LEDEN 2020

inzerce

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. Opravy plynospo-

třebičů, revize plynu. Vladimír Ty-

meš, www.voda-plyn-tymes.cz,  

tel.: 603 937 032,

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.

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.

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.

LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ

Vyklízíme byty, domy, půdy, sklepy, 

celé pozůstalosti a jiné. Volejte kdykoli, 

pracuji nonstop. Žižkovák Roman, tel.: 

775 520 155.

Sídlo pro s.r.o, OSVČ v  Praze 

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

www.sidloprofirmupraha.cz.

Malířské a lakýr. práce+úklid, lev-

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

Koupím lidový kroj. Tel.: 603 410 736.

Koupím ván. ozdoby, betlém, zvonicí 

stomek, světla aj. Tel.: 603 410 736.

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.

Knihy a  knižní pozůstalost koupím, 

odvezu. Tel.: 286 891 400.

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.

Oprava žaluzií – výměna vodi-

cích lanek – nové žaluzie – seříze-

ní plastových oken a  balk. dveří. 

zdenek.janci@email.cz, tel.: tel.: 

733 720 950.

LOBKOVICOVO NÁM. HLEDÁM 

VENČENÍ fenky, 2,5 r., voříšek, střed-
ní vel. přítulná. Venčení za odmě-
nu, někým spolehlivým, 4 prac. dny 
v týdnu, možno společně s dalším 
psem. Spěchá, již od ledna 2020. Tel.: 
731 270 441.

Michaela Vejvarová – AC&T Consulting, s.r.o.

 

OTEVÍRÁME NOVÝ ATELIÉR 

 

 

 …
 

www.malovanikresleni.cz
tel: 777 422 022
 

A

PRAHY

POMÁHÁME 

Koncertní sál GMHS
ŠPALETOVÁ 

A KASTLOVÁ OKNA
V ETN  OK ENTA E A V EN  ÁVA N O 

STANOV SKA O  PA ÁTKÁ

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz

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

e-mail: rn.inzerce@praha3.cz, tel.: 222 116 708

Senioři České republiky, z.s. – Základ-

ní organizace Praha 3 zve seniory z třetí 

městské části na výroční členskou schůzi, 

která se bude konat dne 30. ledna 2020 

od 14.00 hodin ve velkém sále Střední 

školy stavební a zahradnické v ulici Uč-

ňovská 1, Praha 9 na konečné tram č. 1, 

9, 11, zastávka Spojovací. Všechny naše 

členy srdečně zveme a těšíme se na osob-

ní setkání, které bude spojeno s novými 

informacemi.

ING. SIMONA FEIGERLOVÁ – AKONTA

Dlouholeté zkušenosti v oblasti 
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ze života Prahy 


Kam s ním?
Je to už taková novodobá tradice. Prakticky ihned po vánočních svátcích se celá Praha pravidel-
ně zazelená a množstvím jehličnanů v ulicích začne konkurovat Šumavě. Volně pohozené stromky 
působí každoročně zaměstnancům úklidových firem těžkou hlavu. Zlikvidovat je přitom zvládnete 
snadno sami. Stačí je odložit vedle kontejnerů na odpad.

Jakmile je po Silvestru, vánoč-
ní stromek začne překážet a vy 
začnete řešit, kam s ním. Po-
kud máte umělohmotnou imi-

taci, jednoduše ji složíte do krabice, 
zavřete do skříně a máte vystará-
no. Co ale s pravou borovicí, jedlí 

nebo smrkem? Rozhodně je nehá-
zejte do kontejnerů na odpad. Jsou 
totiž neskladné a zaměstnancům 
úklidových firem hrozí při manipu-
laci s nimi poranění. Stromky mů-
žete ale odkládat vedle kontejnerů, 
a to v den, kdy je úklidová služba 

vyváží. Týká se to kontejnerů na 
směsný odpad, pokud jsou veřejně 
přístupné, i těch na tříděný odpad. 
S odvozem vysloužilých symbolů 
Vánoc počítá pravidelně od kon-
ce prosince do konce února, takže 
času máte dost. Další možnost, jak 

se jich zbavit, představují sběr-
né dvory. Technické služby měst 
a obcí drtí dřevěný odpad v štěp-
kovačích a následně používají 
pro ekologický ohřev. 

V zoo nepochodíte

Sloni a žirafy si na jehličnanech 
sice pochutnají, zoologické za-
hrady ale odebírají na krmení jen 
ty, které zbyly prodejcům po Vá-
nocích. Nemohou totiž riskovat, 
že se jejich svěřenci poraní 
spolknutím zapomenu-
té ozdoby nebo háčku. 
Do zoo proto stromky 
nenoste, dostali byste 
košem.

Poslouží i po svátcích 

Zahrádkáři s dalším využitím vá-
nočních stromků problém nemají. 
Větvemi s jehličím zakryjí rostliny 
na záhonu, tím jim dodají stabil-
ní teplotu a ochrání je před mra-
zem. Větve i s kmenem pak zužitkují 
všichni ti, kdo mají kompostér. Sta-
čí, když stromek nařežou nebo na-
sekají na menší části, případně roz-
mělní ve štěpkovači. Stromek tak 
zlikvidují dokonale ekologicky.

Lepší než deodorant

Pokud máte na zahrádce nebo ve vni-
trobloku gril, či dokonce udírnu, 
kmínek zbavený větví nařežte na po-
línka a nechte dobře proschnout. Je-
jich čas přijde spolu s první grilovací 
party. Zbytek najde uplatnění v in-
teriéru. Z větví sesbírejte ještě zele-
né jehličí a uložte ho do papírových 
nebo látkových sáčků. Ty pak vydrží 
šířit po vašem bytě autentickou vůni 
lesa až do příštích Vánoc. 

Miroslav Štochl

Divoká zvířata čelí nástrahám velkoměst

Psi, kočky, sem tam nějaký ten ka-

nár. Přibližně 58  % pražských do-

mácností sdílí svůj obytný prostor 

se zvířecím spolunájemníkem. Zdej-

ší městské prostředí je zároveň úto-

čištěm zvířat žijících divoce. A je pl-

né překážek, kterým musí denně če-

lit. Potřebují proto nejen naši ochra-

nu, ale často i pomoc.

Metropole má i svou divokou 
tvář. Není neobvyklé, když v par-
cích a lesících potkáte ježky, ve-
verky a zajíce, mnohé zdejší po-
toky a tůně jsou plné ryb. Přímo 
nad námi prolétají pravidelně tisíce 
ptáčků, protože tudy vede tradiční 
migrační koridor. A třeba na Paru-
kářce najdete dva silně ohrožené 

živočichy: ropuchu zelenou a ješ-
těrku obecnou. Všechna zvířata žijí-
cí volně ve městě mají přitom jedno 
společné: potřebují nejen ochranu, 
ale často i pomoc. Radnice Prahy 3 
proto například v období úmor-
ných veder instaluje na volná pro-
stranství pítka a teď v zimě rozmís-
tí 22 nových krmítek. Doplňovat 
do nich zobání můžete i vy: hodí se 
třeba slunečnice, kukuřice, pšenice, 
žito nebo oves.
 
Volání o pomoc

Čím větší je město, tím víc obsahuje 
prvků, které se pro zvíře můžou stát 
překážkou, nebo dokonce osudnou 
pastí. Jsou to zejména nejrůznější 
ploty, předěly a vozovky, při jejichž 
překonávání může uváznout nebo se 
vážně zranit. Pokud narazíte na zví-
ře v nouzi, je nejlepším řešením kon-
taktovat Pražskou zvířecí záchranku. 
„Opuštěné divoké zvíře nemusí být zra-

něné. Může se stát, že je to mládě, které 

zabloudilo. Po telefonu vám vysvětlíme, 

co podniknout tak, abyste situaci vyřešili 

sami. V případě, že je ale zvíře zraněné, 

nasedneme do auta a přijedeme pro ně,“ 

vysvětluje Prokop Pithart z Pražské 
zvířecí záchranky. 

V záchranné stanici hlavního 
města Prahy v Jinonicích se pak kaž-
dý nalezenec dočká potřebné vete-
rinární péče a přes padesát procent 
se jich vrátí zpátky do volné přírody. 
Ročně jsou jich přitom tisíce. 

Miroslav Štochl

SUPER TIP PRO KAŽDOU 

DOMÁCNOST! 

ORIGINÁLNÍ KVEDLAČKA 

Z VÁNOČNÍHO STROMKU

  Z horní části kmene uřízněte 

asi třicet centimetrů dlouhou 

část, ze které rostou větvičky

  Větvičky zkraťte 

na pět centimetrů 

  Kmínek včetně větviček zbav-

te kůry

  Hotovou kvedlačku 

vyhlaďte smirko-

vým papírem

PRAŽSKÁ ZVÍŘECÍ ZÁCHRANKA

 774 155 185 

 praha.zachranazvirat.cz

 /prazskazvirecizachranka

č. ú.: 33553322/0800, v.s. 1111
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Pachatel neznámý

Žluna zelená, která na Praze 3 narazila do okna

CO PATŘÍ NA KRMÍTKO?

  Hlavně slunečnice, pak jakákoliv semena nebo obilniny, 

ovesné vločky nebo drcené ořechy. 

  Rozkrojené jablko je vhodné napíchnout na větvičku.

  Síťka z lojových koulí je pro ptáky nebezpečná. Proto raději 

koule vytahujte ze sítěk.

  V žádném případě sem nepatří pečivo, slané potraviny 

ani jakékoliv zbytky z kuchyně!

  Kdo se chce o krmení dovědět víc, ať se připojí ke skupině 

na facebooku

POMÁHÁME PTÁKŮM V PRAZE

 

Ptáci naši pomoc potřebují, děkujeme.
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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 dětskou osla-

vu narozenin, vzdělávací semináře apod.

 6. po  18.00 Úvodní seminář k Mon-

tessori kurzům (zdarma), 

regis trace na kurzyprorodice@

rcpalecek.cz

 8. st  10.00 Podpůrná skupina 

pro ženy s batolaty

  13.00 Sourozenci v pohodě – 

podpůrná skupina

22. st  10.00 Podpůrná skupina 

pro ženy s batolaty

  13.00 Sourozenci v pohodě –

podpůrná skupina

NOVÁ TROJKA

Jeseniova 19 

tel.: 777 650 759,

222 589 404

www.nova-trojka.cz

e-mail: provoz@novatrojka.cz

10. pá   18.00 – 11. so 9.30 Pyžámko-

vý večírek aneb Užijte si večer, 

o vaše děti se postaráme my 

12. ne  8.45–12.00 nebo 9.00–11.15 

Sportovní dopoledne pro ženy 

– běžecká nebo NEběžecká 

skupina 

17. pá  15.30–19.30 Odlehčovací pá-

tek pro pěstounské rodiny.

  16.00–18.00 Recy věci aneb 

Ať hudba zní – výtvarně-hu-

dební dílna 

  16.15–18.15 Rozdílné výchov-

né přístupy – beseda

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ, 

MEDIACE A PODPŮRNÉ SKUPINY

Místo si rezervujte u  Jolany tel.: 

603 416 724. Cena 50 Kč (pokud není 

uvedeno jinak).

 9. čt  10.30–12.00 Sebepéče 

pro ženy 

12. ne  11.15–12.15 Výživová porad-

na pro děti i rodiče

14. út  19.00–20.00 Dobrý táta. Se-

tkání otcovské diskuzní skupi-

ny (zdarma)

17. pá  9.30 –11.30 Psychomotorický 

vývoj 

21. út  15.00 –16.00 Nemocné dítě 

v rodině (zdarma)

23. čt  17.00 –18.00 Jak na poruchy 

učení a chování 

24. pá  10.00 –12.00 Péče o dítě v ra-

ném věku

27. po  9.00 –10.30 Poradna v oblasti 

osobnostního rozvoje 

28. út  15.00 –16.00 Dvojčata v rodině 

KRIZOVÁ LINKA NOVÉ TROJKY

Pokud se ocitnete v těžko řešitelné si-

tuaci či náhlé osobní krizi, můžete vždy 

od pátku do neděle kontaktovat naši 

konzultantku, vyškolenou pracovnici 

krizové linky na tel.: 734 258 291.

NOVÉ KURZY V NABÍDCE:

Od ledna otevíráme:

 Malý technik – elektrotechnika nás 

baví (čtvrtek 14.20 –15.30, cena: 

1672 Kč/19 lekcí + stavebnice 600 Kč, 

na konci kurzu si děti nechávají)

 Relaxační techniky pro zdraví (úte-

rý 19.30 –21.00, cena: 50 Kč/setkání) 

Svépomocná skupina pro pečující

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

13. po  10.00 –12.00 a 14.00 –16.00 

Otisky do hlíny

21. út  16.00 –18.00 Volná herna 

s kreativním programem: výro-

ba Nástěnky

27. po 17.30 –19.00 Od září do školy? 

30. čt  17.30 –19.00 Zpátky do prá-

ce? Nebojte se změny! 

AKTUALIZOVANÁ 

NABÍDKA KROUŽKŮ

V průběhu ledna se můžete těšit na ak-

tualizovanou nabídku kroužků. In-

formujte se  na  info@rkulitka.cz nebo 

na tel.: 777 851 386. 

ULITA 

Dům dětí a mládeže 

Na Balkáně 2866/17a 

tel.: 271 771 025–26, 

606 611 920 

www.ulita.cz

 7. út 17.00 –20.30 Vitráže Tiffani

11. so 6.30 –18.00 Na hory s Ulitou

14. út  17.00–19.30 Drátování v lido-

vém stylu 

18. so  10.00 –19.00 Zachraň se, kdo 

můžeš – rodinná únikovka

21. út  17.00 –21.00 Košíkaření 

z pedigu 

28. út 17.00 –20.00 Macramé lucerny

BEZTÍŽE 

nízkoprahový klub 

Na Balkáně 2866/17a 

tel: 271 774 725 

www.beztize.ulita.cz

Téma:  New start

 2. čt  Novoroční předsevzetí, jejich 

smysl – máš nějaké?

 3. pá Jak přestat se závislostí? 

 7. út Turnaj v xboxu

13. po Malba na plátno

14. út Výroba sněhuláků

17. pá Sny a jejich možný význam

20. po Škola vs. práce – víš, co dál?

30. čt  Chceš/potřebuješ změnu, ale 

nevíš, jak na to? Přijď to pro-

brat do klubu.

Nízkoprahový klub Husita

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

Po vánočních prázdninách otevírá 6. 1.

Pravidelné aktivity 

po 14.00–17.00  taneční skupina 

Romani 

út 14.00 –16.00 výtvarná dílna 

st 16.00 –18.00 Box a práce s agresí

čt 14.00 –17.00   taneční skupina 

Romani

pá 16.00 –18.00  taneční skupina 

Gitanne

KLUB PŘÁTEL ŽIŽKOVA

NOVÁ ADRESA – Ondříčkova 35

7. út  Novoroční kafe: Co rok dal, 

co vzal a co nový přináší. Již 

tradiční beseda, moderují Jan 

Schütz, Petr Kallista

KLUB REMEDIUM  

– Centrum aktivit pro seniory 

Táboritská 22, Praha 3 

tel.: 222 712 940 

www.vstupujte.cz

Klub je otevřený od 2. ledna 2020. 

Celý leden probíhá zápis do jazykových, 

pohybových a PC kurzů. 20. ledna začí-

ná kurz WINDOWS 10. Nově otevíráme 

jazykové kurzy pro začátečníky – něm-

činu, francouzštinu a  španělštinu. Dále 

zveme do nového kurzu Cvičení na pod-

poru vitality (čtvrtek od 15.00) a do kurzu 

Trénování paměti (středa 13.00).

V Klubu poskytujeme zdarma sociálně 

aktivizační službu – sociální pracovnice 

se bude věnovat vašim potřebám nebo 

starostem, stačí zavolat nebo přijít.

Zdarma zveme na tyto akce:

 9. čt  10.30–12.00 Skupina KONTAKT 

– příležitost k navázání kontak-

tů a popovídání o každoden-

ním životě

28. út  14.30 Podpůrně-terapeutická 

skupina

30. čt   10.30 –12.00 Skupina KONTAKT

Společenské hry: každou středu 

12.00–14.30 mariáš, každý pátek 

od 13.00 žolíky. Vítáme i šachisty.

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM

Křišťanova 15, Praha 3,  

tel.: 272 743 666 

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Poskytuje pravidelně sociální poraden-

ství  – bezplatné, nezávislé, důvěrné 

a nestranné – v následujících časech:

po, út a čt: 8.30 –11.30 osobní kon-

zultace bez objednání 

po a út 12.30 –15.30 telefonické do-

tazy na tel. čísle 272 743 666 

út 15.30 –17.30 osobní konzultace 

pro klienty předem objednané 

čt 12.30 –15.30 osobní konzultace 

pro klienty předem objednané

Čekárnu otevíráme v 8.15 hod. Objed-

nat se můžete v pracovních dnech na tel. 

čísle 735 613 901 (pokud se nedovolá-

te, zavoláme vám zpět) nebo na e-mailu 

obcanskaporadna@remedium.cz.

Neváhejte se  na  občanskou poradnu 

obrátit formou elektronického dotazu 

prostřednictvím internetového formulá-

ře na www.remedium.cz/dotaz. Na do-

tazy odpovídáme do 14 dnů. 

Na  našich stránkách  www.dluhovyla-

byrint.cz  můžete zjišťovat informace 

z oblasti dluhové problematiky.

V  novém roce máme otevřeno již 

od 2. ledna v pravidelném režimu.

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 městské části Praha 3 – Jarov. 

Pravidelné aktivity:

Dětská skupina Alfík – dětská skupina 

pro děti od 2 let

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 relaxač-

ních metod, prevence syndromu vy-

hoření, sdílení problémů – 1x za  mě-

síc ve  čtvrtek v  IC Zahrada od  16.00 

do 19.30, pro více informací a přihlášení 

volejte nebo pište na uvedené kontakty. 

Začínáme opět v lednu 23. 1. 2020.

 Kurz Relaxační techniky pro zdraví 

od ledna do května 2020 v Nové Trojce 

– každé úterý od 19.30 do 21.00 pod 

vedením zkušených psychoterapeutů. 

Začínáme 7. 1. 2020 pro více informací 

a přihlášení nás kontaktujte.

 Debata pro veřejnost a  poskytova-

tele soc. služeb Prahy  3 v  ROH ka-

várně ve  spolupráci s  MČ Praha  3 

– 4. 2. 2020.

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

 ÚVOD DO JÓGY  PONDĚLÍ 1x ZA 14 DNÍ / 18.30  / prosíme o ověření kapacity  
& rezervaci místa: suteren@r-mosty.cz / více info: www.husitska.eu/pravidelny-program
 KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA S RODILÝM  MLUVČÍM  KAŽDÉ PONDĚLÍ & ÚTERÝ  
více info & rezervace místa: suteren@r-mosty.cz / www.husitska.eu/pravidelny-program
 HLASY PRAHA  KAŽDÉ ÚTERÝ / 17.00 - 18.30 / SVÉPOMOCNÁ SKUPINA SLYŠENÍ HLASŮ  
 PEDIG  KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.45/ PLETENÍ Z PROUTÍ SE ZKUŠENÝMI LEKTORY
 SWAP - výměna  KAŽDOU POSLEDNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI / 10.00 - 14.00 / 26. 1. 2020

 čtvrtek 9. 1. / 19.00 - PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ S VLASTOU ŽAMPACHOVOU  
/ autorkou výstavy obrazů, která se koná do konce měsíce února 2020 / www.husitska.eu/vystavy

 středa 15. 1. / 18.30 - EKOVESNICE V ČECHÁCH / ZEMĚSOUZNĚNÍ / kdo jsme a kam směřujeme? 
 středa 22. 1. / 14.30 - 18.30 - CHEMIE KOLEM NÁS / lektor: MUDr. Miroslav Šuta  

/ seminář Ekocentra Koniklec / www.ekocentrumkoniklec.cz 
 středa 29. 1. / 18.30 / DISKUSNÍ SETKÁNÍ O ZÁMĚRU EKOVESNICE V ČECHÁCH 

ANEB JAK SE MŮŽU ZAPOJIT? / navazující program na úvodní setkání / spolek ZEMĚSOUZNĚNÍ 

LEDEN 2020
NA VŠECHNY AKTIVITY  
VSTUP ZDARMA

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

FILMOVÉ ÚTERKY // 28. LEDEN 2020 / 19.30 - LETY / projekce dokumentárního filmu  
+ diskuze s tvůrci / 58 min. / ROMEA TV / režie/ scénář/ střih - Viola Tokárová, František Bikár

   
CENTRA  V PRAZE 

 
. N bezplatnou pomoc. 

Poskytneme Vám informace  
a podporu, která   o  

s 
na  

     Program leden 2019: workshop  Parkinsonovou chorobou 
     KDY? 29. ledna 2019, 16:00-18:00 hod.   KDE?  

          Vstup ZDARMA 
. 

     KDE :                                               
     .                                               Tel.:   +420 775 976 383 
     a 992/10, 130 00 Praha 3                   e-mail: cprp@celestapraha.cz         

www.celestapraha-pecujici.cz 

Všechny aktivity jsou bezplatné. 
Projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií. Přehled aktivit v Komu-
nitním centru Žižkov II. je pravi-
delně aktualizován na facebooku 
www.facebook.com/KCZizkov/.
V případě dotazů volejte na tele-
fonní číslo 775 917 645 – recepce 
Komunitního centra Žižkov.

PONDĚLÍ

 9.00–11.00  Terapeutické služby
14.00–15.00   Cvičení nejen pro seniory: zdravá záda
15.30–17.30   Otevřená hodina šití na stroji BEZ LEKTORA – přijďte 

si ušít, co potřebujete 
17.30–19.30  Kurz pletení a různorodé ruční práce s paní Skalic-

kou – 6. 1. a 27. 1.
17.30–19.30  Kurz šití na strojích pro začátečníky s paní Schneide-

rovou – 13. 1. a 20. 1.

ÚTERÝ 
 9.00–11.00  Sociální poradenství pro cizince
 9.00–11.00  Psychoterapeutické služby pro rodiny s dětmi
 9.00–12.00  Předškolní dětský klub pro děti od 2,5 let do 6 let*
10.00–13.00 Otevřený klub pro seniory
11.00–13.00  Dámský klub – povídání si o tradicích a kulturách 

světa, procvičování češtiny
18.00–19.30  Španělský klub – setkání mezi Čechy a španělsky 

mluvícími, konverzace o životě v ČR a v zahraničí, 
procvičování obou jazyků

STŘEDA

 9.00–10.00 Kondiční cvičení pro seniory
 9.00–11.00 Terapeutické služby
10.00–12.00 Kreativní workshopy
12.00–14.00  Otevřený klub pro seniory
ČTVRTEK

 9.00–12.00–16.00 Předškolní dětský klub pro děti od 2,5 let do 6 let*
18.00–19.30  Anglický klub – Konverzace v angličtině o životě 

v ČR a v zahraničí od 16. 1.

*Pozn. Předškolní dětský klub probíhá kontinuálně. Více informací a přihlašování: Ivana Krůželová 603 700 037.

( )
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ze života Prahy 


Ocenili jsme nejaktivnější dobrovolníky
V koncertní síni Atria rozdělovala 4. prosince žižkovská radnice ocenění lidem, kteří ve svém 
volném čase pomáhají a pracují pro druhé v občanských sdruženích nebo neziskových organiza-
cích. Letos si pro sošku anděla Vincka, patrona dobrovolnictví, přišlo 16 osobností.

V Praze 3 působí řada orga-
nizací, jimž pomáhají de-
sítky dobrovolníků. Samy 
organizace mají možnost 

nominovat do soutěže ty, jejichž čin-
nosti si nejvíce váží. 

„Hodnota dobrovolnické práce 

se nedá počítat na hodiny. Každý z nás 

totiž může pro druhé udělat to, na co 

zrovna stačí. A práci pro druhé, slabší 

nebo prostě pro věc společnou a veřejnou 

je třeba ocenit. Moc děkuji všem dobro-

volníkům,“ uvedl Ondřej Rut bě-
hem slavnostního ceremoniálu, kte-
rý se uskutečnil začátkem prosince 
v žižkovském Atriu. 

DOBROVOLNÍCI ROKU 2019

DANA HOLÁ spolupracuje 

s Buči z.s. od roku 2015. 

Hlavní těžiště jejího dob-

rovolnictví spočívá 

v práci s dětmi. Jed-

ná se o letní tábor, 

kterého se účastní 

jako lektorka, nebo 

o turistický oddíl, 

kde aktivně vymýšlí 

program. Významnou 

pomoc paní Holá po-

skytuje pro fotbalový oddíl 

a pořadatelství pravidelného 

turnaje pro neregistrované dětské 

týmy, jehož třetí ročník se konal v roce 

2019 ve sportovním areálu na Pražačce.

TOMÁŠ TIŠER jako dobrovolný trenér 

pracuje v Buči z.s. s dětmi a mládeží 

pět let. Dodržuje zásadu, že děti se mo-

hou věnovat sportu, jen pokud nemají 

špatné známky. K tomu i sám výrazně 

napomáhá. V případě potřeby doučuje, 

aby každý zvládl svoje povinnosti vůči 

škole. Podílí se také na organizaci fot-

balového turnaje pro neregistrované 

děti.

KAMILA DUŠKOVÁ je lektorka špa-

nělštiny a pečovatelka v dětské skupině 

Radost. V květnu 2019 začala pomáhat 

ve Španělském klubu. Jedná se o platfor-

mu, kde spolu účastníci konverzují v češ-

tině i španělštině. Je zaměřená na soci-

okulturní uvedení do české společnosti, 

sdílení zkušeností s životem v různých 

kulturách a roli dobrovolnictví v české 

společnosti. Kamilu nominovalo Cent-

rum pro integraci cizinců, o.p.s.

ANNA VELKOVÁ je ředitelkou Farní 

charity Žižkov. Organizuje humanitár-

ní sbírky do potravinové banky, pracuje 

na organizaci různých zájezdů a výletů 

pro seniory, invalidní osoby z domova 

seniorů v Habrové, Praha 3. V rámci 

farní charity podporuje sociálně slabé 

a rodiny s dětmi. Spolupodílí se na or-

ganizaci Tříkrálové sbírky.

LENKA OBERMANNOVÁ přišla do or-

ganizace Integrační centrum Zahrada 

v Praze 3 jako praktikantka v rámci své-

ho studia. Po skončení praxe se rozhodla 

nadále věnovat sociálním službám. Jezdí 

pravidelně s dětmi na hipo-

terapii (fyzioterapeutická meto-

da, která působí na klienta prostřednic-

tvím pohybových impulzů, vznikajících 

při koňské chůzi), pomáhá na pokojích, 

s dětmi si rozumí a vychází vstříc jejich 

specifickým potřebám.

ALENA CIKÁNKOVÁ v Nové Trojce 

chystá program Batolátka pro rodiče 

s dětmi, který v centru probíhá každý 

týden. Je perfektní pomocnicí při jarní 

a podzimní dobročinné burze. Je „spe-

cialistkou“ na třídění darovaného oble-

čení a jde jí to perfektně od ruky. V or-

ganizaci EDA se také věnovala podpoře 

rodin, kterým se narodilo dítě se zrako-

vým postižením.

LUCIE CUCHALOVÁ pracuje jako vý-

zkumný a vývojový pracovník v Ústavu 

makromolekulární chemie Akademie 

věd ČR a studuje proces stárnutí buněk 

na molekulárně-biologické úrovni a lé-

čiva, která tento proces ovlivňují, včet-

ně jeho oddálení či potlačení. V Nové 

Trojce se ale zabývá docela něčím ji-

ným. Vymýšlí a realizuje výtvarné díl-

ničky, využívá svoje pěvecké schopnosti 

v programu Batolátka a na tomto poli 

je zcela skvělá.

ŠTĚPÁNKA ŠTĚPÁNKOVÁ je on-

kologickou pacientkou, a přestože trpí 

řadou dalších zdravotních neduhů, již 

dlouhá léta je nejen zkušenou laickou 

terapeutkou pražského Mamma HELP 

centra, ale také velmi oblíbenou lektor-

kou arteterapie. Kromě těchto symbolic-

ky placených činností se ale věnuje svým 

oblíbeným výtvarným a rukodělným ak-

tivitám i ve volném čase. Své kreativ-

ní výrobky přináší do Mamma HELP 

centra, a buď je rozdá při různých pří-

ležitostech, nebo je věnuje do benefičních 

prodejů, a pomáhá tak tímto darem zaji-

stit pro pacientskou organizaci finanční 

prostředky potřebné k bezplatnému po-

skytování služeb.

IRENA BERKOVÁ se stala dobrovol-

nicí Ulitky v roce 2016 a od té doby 

pomáhá se vším, co kdy bylo potřeba – 

hlídáním dětí, provozem herničky, pří-

pravou akcí. Ostatně, „není problém“ je 

slovní spojení, které byste od ní mohli 

slyšet asi nejčastěji. Překypuje energií 

a nakažlivým pozitivním přístupem.

LUCIE LANTOVÁ začala s dobrovol-

nickou činností asi tím nejnáročněj-

ším možným způsobem: tradičním ba-

zarem. Paní Lantovou můžete potkat 

v herně Ulitky, kde hlídá děti během 

cvičení maminek, ale také na tradič-

ních akcích centra.

JAROSLAVA NAMIAS pracovala 

38 let na různých pozicích ve Francii 

a obdržela řadu diplomů na vysokých 

školách, mimo jiné i diplom k lektorské 

práci. V organizaci Remedium Praha 

o.p.s. vede výuku a doučovací kroužky 

francouzštiny pro seniory. Své doved-

nosti a znalosti předává zcela nezištně. 

LUDVÍK JURKECH je členem orga-

nizace Senioři České republiky z.s., Zá-

kladní organizace v Praze 3 již 7 let. 

Stal se dokumentaristou/fotografem té-

měř všech pořádaných akcí, z nichž lze 

jmenovat například oslavy životních 

jubileí, vánoční a velikonoční poseze-

ní seniorů v klubu, sportovní hry pro 

seniory, jednodenní poznávací zájezdy 

a vycházky do okolí Prahy. Zpracovává 

vybrané záběry na jednostránkové mi-

niatury do členské kroniky.

VÁCLAV CIHLÁŘ každý týden dojíždí 

do klubu důchodců v DPS Roháčova 26 

z Dolních Počernic, aby cvičil a rozhýbal 

starší „dorostenky“ nejen z pečovatelské-

ho domu, ale i z řad veřejnosti, kterým je 

v průměru více než 80 let. Tuto činnost 

nezištně vykonává přes pět let.

KAMILA MURARIKOVÁ lektoruje 

Montessori kurzy a dobrovolně se sta-

rá o celou Montessori pracovnu v Ro-

dinném a komunitním centru Paleček, 

z.s. Věnuje také hodně času vymýšle-

ní, výrobě a shánění pomůcek. Aktiv-

ně se podílela na prezentaci organiza-

ce, když Palečku opakovaně zajistila 

místo na prestižním veletrhu Rosteme 

pro život.

KLÁRA VASILJEVOVÁ přišla s nápa-

dem kroužku Valašských tanečků, které 

vede v Rodinném a komunitním centru 

Paleček, z.s. dodnes. Několikrát do roka 

dopřeje dětem k jejich tancování živou 

cimbálovou muziku, podílí se na výro-

bě kostýmů a dbá na to, aby se v nich 

odrazila valašská tradice odívání. Na-

víc s dětmi trpělivě a pečlivě připravuje 

veřejná vystoupení.

VLADIMÍR ČECH se věnuje v Rodin-

ném a komunitním centru Paleček, 

z.s. vzdělávání a výchově dětí v oblasti 

nakládání s odpady a environmentál-

nímu vzdělávání komplexně jako celku. 

V rámci Světového dne úklidu se v roce 

2019 významně podílel na organizaci 

úklidové akce na Vítkově, do níž se za-

pojily desítky dobrovolníků. 

Martin Hošna

Radnice ocenila 

dobrovolníky, kteří 

pomáhají ve svém 

volném čase

Sošky anděla Vincka putovaly letos šestnácti dobrovolníkům
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místo datum a čas

Přemyslovská x Sudoměřská
  2. ledna 13.00–17.00

16. ledna 15.00–19.00

U Rajské zahrady x Vlkova
  2. ledna 15.00–19.00

18. ledna 9.00–13.00

V Zahrádkách x Květinková
  3. ledna 15.00–19.00

18. ledna 10.00–14.00

Ambrožova x Malešická
  4. ledna 9.00–13.00

21. ledna 13.00–17.00

Koněvova x V Jezerách
  4. ledna 10.00–14.00

21. ledna 14.00–18.00

Soběslavská x Hollarovo náměstí
  7. ledna 13.00–17.00

22. ledna 13.00–17.00

Tachovské náměstí
  7. ledna 14.00–18.00

22. ledna 15.00–19.00

Na Vrcholu x V Domově
  8. ledna 13.00–17.00

23. ledna 15.00–19.00

nám. Jiřího z Lobkovic
  8. ledna 15.00–19.00

25. ledna 9.00–13.00

nám. Barikád
  9. ledna 15.00–19.00

25. ledna 10.00–14.00

Kostnické náměstí x Blahníkova
11. ledna 9.00–13.00

28. ledna 13.00–17.00

Buková x Pod Lipami
11. ledna 10.00–14.00

28. ledna 14.00–18.00

Jeseniova 143
14. ledna 13.00–17.00

29. ledna 13.00–17.00

Přemyslovská x Orlická
14. ledna 14.00–18.00

29. ledna 15.00–19.00

Sudoměřská x Křišťanova
15. ledna 13.00–17.00

30. ledna 15.00–19.00

Křivá 15 15. ledna 14.00–18.00

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 

pro živnostníky a firmy! Nevhazujte stavební suť, 

nebezpečné odpady a odpad ze zeleně. Úklid sta-

novišť zajistí firma 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. 

Trojka poskytne svůj software veřejnosti

Jakýkoli software vyvíje-

ný pro potřeby Prahy  3 

musí mít nově veřejnou li-

cenci. V  praxi to zname-

ná, že radnice k němu uve-

řejní veškerou technickou 

dokumentaci, která dovolí, 

aby ho mohl kdokoli zdar-

ma stáhnout, nainstalovat, 

provozovat nebo i  upra-

vit. „Radnice v rámci všech 
budoucích smluv a  objed-
návek na  software získá 
kompletní majetková práva 
včetně práva udělovat pod-
licence, a  to i bez omezení 
okruhu uživatelů a bez úpla-
ty,“ upozorňuje místosta-

rosta Štěpán Štrébl. Změ-

na se týká nejen programů, 

ale i  třeba webových strá-

nek vyvíjených na  zakáz-

ku pro úřad, příspěvko-

vé orga nizace a  podřízené 

společnosti. 

Smlouvy nad deset 

tisíc korun budou  

dostupné v registru

Městská část Praha  3 uve-

řejní v  zájmu transparent-

nosti a  nad rámec záko-

na od  1. ledna v  Regist-

ru smluv Ministerstva vni-

tra ČR všechny smlouvy 

a  objednávky, které překro-

čí hranici 10 000 korun. Zá-

konná povinnost se dosud 

vztahovala pouze na  kon-

trakty s  hodnotou plnění 

nad 50 000 korun. 

Pozor na podvodné složenky!
Jde zřejmě o anonymní 
formu politického boje.

„POPLATKY 2020. BĚŽNÁ DOMÁCNOST. ZRAZENÍ 

A OKRADENÍ VOLIČI PRAHA 3. DANĚ, NÁJEM PAR-

KING, SVOZ.“ 

Takové informace uvádí složenka na 5 699 korun, kte-
rou jste mohli před koncem minulého roku najít ve své 
schránce. Dále jste se mohli dočíst, že třetí městská 
část zvýšila daň z nemovitosti, zvýšila cenu za svoz od-
padu, zvedla sazby za rezidenční parkování o 700 ko-
run nebo zvýšila nájem bytu o 20 %. 

Vedení radnice se proti takovým dezinformacím 
důrazně ohrazuje.

Informace jsou z velké části zcela lživé!
Například cena za parkovné pro rezidenty se nemě-

nila, navíc je stanovena magistrátem. Městská část ne-
stanovuje ani ceny za svoz komunálního odpadu. Ná-
jemné v obecních bytech se po deseti letech skutečně 
zvedlo o 20 %, jelikož stávající cena netržního nájem-
ného na úrovni 95 Kč/m² byla s ohledem na udržitel-
nost bytového fondu nereálná.

Když falešné složenky najdete, rozhodně nic 
neplaťte.

Pokud k vám takový leták dorazil a máte k němu 
jakékoli otázky, napište nám prosím na e-mailovou ad-
resu redakce@praha3.cz. 

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. smlouvy.gov.cz 

důležité informace

z
d

ro
j:
 c

re
a
ti
v
e
c
o

m
m

o
n
s
.o

rg

SMLOUVA



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | LEDEN 2020

Neziskovky vstoupily do nové sezóny
Neziskové organizace bilancují další rok úspěšné spolupráce s Prahou 3 a zároveň plánují aktivity 
na další období. Široké portfolio jejich služeb znovu cílí na děti, rodiny, sociálně znevýhodněné, 
ale i třeba na seniory v nouzi. Přinášíme přehled plánů několika z nich.

Nová Trojka se zabývá 
komplexní podporou ro-
din včetně těch sociál-
ně či jinak znevýhodně-

ných. Centrum navštěvuje více než 
1 700 osob ročně, z čehož přibližně 
500 účastníků spadá do kategorie 
sociálně či jinak znevýhodněných. 
„Již mnoho let úzce spolupracujeme 

s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

Praha 3. Podařilo se nám oslovit stabil-

ní skupinu pěstounských či znevýhodně-

ných rodin, které se pravidelně zapoju-

jí do našich programů,“ říká ředitelka 
organizace Edita Janečková a dodá-
vá: „Pro rodiče a pěstouny připravuje-

me pravidelně vzdělávací programy, 

pro děti pak víkendové výlety či zábav-

ná páteční odpoledne, zdarma se účast-

ní našich akcí, kurzů i příměstských tá-

borů.“ V roce 2020 plánuje cent-
rum zorganizovat výtvarně-hudební 
dílnu z recyklovatelných materiá-
lů, karneval, velikonoční dílny, ča-
rodějnice či vlastní narozeninovou 
oslavu.

Ulitka opět nabídne  

sportovní aktivity

Rodinný klub Ulitka je vlajková 
loď obecně prospěšné společnosti 
My.Aktivity. Za sebou má první rok 

působení v areálu kempu na Pra-
žačce, kde se již příjemně zabydlela.  

Letos klub plánuje otevřít ve vy-
braných časech k volné hře svo-
ji tělocvičnu a poskytnout tak zá-
bavu a prostor k vydovádění i těm 
dětem, které již odrostly plyšákům 
a vláčkům. Pro maminky připravu-
je besedu na téma Změna kariéry 
během rodičovské dovolené a pro 
nové školní pololetí chystá několik 
nových kroužků. Již v únoru bude 
možnost přihlásit děti na letní pří-
městské tábory a samozřejmě pro-
běhne také oblíbený tábor pro ro-
diny s dětmi.

Ulita již nyní zve na čarodějnice

Ulita poskytuje služby v oblasti zá-
jmového vzdělávání, tedy programy 
pro aktivní využití volného času dětí, 
mládeže i dospělých. Jejich hlavní 
náplní jsou pravidelné kurzy a zá-
jmové kroužky, otevřené dílny, tá-
bory a prázdninové akce, otevřený 

klub, rodinný klub, výukové progra-
my a soutěže pro školy Prahy 3.

V roce 2020 zopakuje řadu po-
pulárních akcí. Pálení čarodějnic 
30. dubna bude doprovázet opékání 
buřtů a různé dílničky. Tradiční vel-
ká zahradní slavnost UlitaFest, kte-
rá ukončuje školní rok v Ulitě, pro-
běhne 23. května. Těšit se můžete 
na velkou rodinnou hru i na rekapi-
tulaci toho, co zásadního se v klubu 
odehrálo. 

Den dětí bude Ulita slavit 1. červ-
na, kdy se zahrada promění v zábav-
ný park, plný her a soutěží. Benefič-
ní výstava keramiky je naplánovaná 
mezi 16. až 23. červnem. Zde bude 
vystaveno více než 200 keramik vy-
tvořených dětmi a dospělými účast-
níky keramických kurzů Ulity. Fi-
nanční zisk z prodeje bude putovat 
na podporu projektu Kmotrov-
ství na dálku. Zajímavých akcí ale 
klub plánuje víc – sledujte jeho 
program.

Remedium je tu nejen pro seniory

Společnost Remedium Praha vy-
tváří prostor pro vzdělávání, pod-
poru a pomoc v psychosociální 
oblasti. I letos bude pokračovat 
v provozu občanské poradny, kam 
se zájemci obracejí například s do-
tazy ohledně dluhů nebo bydlení. 
„Mezi další témata patří pracovně-

-právní vztahy nebo práva a povin-

nosti spotřebitele. O služby poradny 

je velký zájem, proto jsem velmi ráda, 

že se nám podařilo letos prodloužit 

provozní dobu pro osobní konzulta-

ce, a to v pozdních odpoledních hodi-

nách,“ říká vedoucí poradny Hana 
Krusberská. 

Mezi další projekty sdružení pa-
tří posilování finanční gramotnosti 
formou semináře. Klub nabízí také 
řadu pohybových a jazykových kur-
zů, které využívá okolo 500 senio-
rů. Provozuje divadelní spolek Pro-
měna a LouDkové divadlo. 

Martin Hošna

Slovo z církví 

Pouštěj svůj chléb po vodě…

V dnešní době máme sna-

hu si svůj život pojistit, 

chceme se  pokud možno 

vyhnout nejistotě a nestabi-

litě. Přemýšlíme, kam nejlé-

pe investovat svůj čas, své 

peníze, své úsilí, své nápa-

dy, a počítáme, že se nám 

naše investice vrátí. 

A  najednou nás biblický Kazatel 

zve žít svůj život štědře a  bez kalku-

lu: Pouštěj svůj chléb po vodě a pře-

staň na chvíli myslet, co z toho budeš 

mít, jaký užitek. Pouštěj to dobré, co 

od Boha dostáváme, do světa s nadě-

jí a radostí. A ono se ti to možná vrá-

tí. Třeba v úplně jiné podobě. A třeba 

se to ani nedozvíš, protože když něco 

pustíme, už to nemáme pod kontro-

lou, ale můžeme věřit, že díky Bohu to 

má smysl.

S novým rokem býváme plni oče-

kávání, plni nové energie. Je to doba 

nových začátků, nových 

pokusů. Máme zase chuť 

se  do  něčeho nově pus-

tit. Nezřídka si dáváme no-

voroční předsevzetí, ať už 

jsou reálná nebo ne. A  tak 

nám přeji, aby nám to 

nadšení zůstalo co nejdéle. 

Nevíme, co všechno nám 

tento rok přinese, ani to, co všechno 

nám vezme. 

Biblický Kazatel nám otvírá mož-

nost přestat se  strachovat o  zítřek. 

Chce nás vyvést z  onoho začarova-

ného kruhu, kde platí logika něco 

za něco. Můžeme si dovolit být laska-

ví, přátelští, velkorysí, rozdávat úsměv 

i  tam, kde se  všichni mračí. Může-

me pouštět do  světa radost, úctu 

a  naději. Přeji nám všem, aby nad-

cházející rok byl rokem radostným 

a nadějným. 

Olga Mrázková, farářka ČCE

Z redakční pošty

Luka pro lidi

Rozhodl jsem se svými slabými silami 

šťourat do objíždění křižovatky Spojo-

vací – Koněvova ulicemi Luční, Křivá 

a U Kněžské louky.

Odbočení ze Spojovací do Koněvo-

vy je bez semaforu. Odbočení z Koněvo-

vy do Spojovací bylo nedávno upraveno 

na dva průjezdní pruhy. Oběma smě-

ry je možné křižovatkou snadno projet 

i ve špičkách. Přesto si mnoho „zkratka-

řů“ bez ohledu na lidi, kteří tu žijeme, 

dopřává pocitu, že na to vyzráli. Zatíže-

ní se zvyšuje především ve špičkách, ale 

někteří zkratkaři to přes Luka střihnou 

třeba ve tři v noci.

Luka jsou sevřena frekventovanými 

ulicemi Koněvova a Spojovací a sousedí 

s jejich křižovatkou plnou zplodin. Jsou 

zatěžována průjezdní dopravou, i kdyby 

se všichni řidiči chovali slušně. Luka si za-

slouží, aby vnitřek oblasti byl chráněn do-

pravními značkami „průjezd zakázán“, 

jako tomu bylo dlouhá léta do nedávna.

Vnitřek oblasti má podobnou pova-

hu, jakou jinde plní vnitrobloky. Měl by 

obyvatelům poskytovat klidovou zónu. 

Když dům na jedné straně čichá Spojo-

vací nebo Koněvovu, mohl by na druhé 

straně mít klid. Městská část sem umísti-

la čtyři dětská hřiště a tak by bylo krásné, 

kdyby se hned vedle neřítili zkratkaři. 

Josef Úlehla

Redakčně kráceno

ze života Prahy 


Centrum Nové Trojky navštěvuje více než 1700 osob ročně

LouDkové divadlo se každoročně účastní Veletrhu sociálních a návazných služebUlitka nabízí dětem smysluplné trávení volného času na sportovním hřišti
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Už dozvonily zvonky vánoční 
a Nový rok nám dveře otevře,

tak vstupme do něj všichni pravou nohou,
ať nám letos nic neodepře.

Zdraví, štěstí, pohodu a lásku
to Vám přeje vedení radnice
a nad námi všemi ať tu svítí

ta jasná hvězda, hvězda stálice.

ze života Prahy 


I takové malebné západy u nás na Trojce vídáme foto: Jindřich Stehlík

Další pohled na „starý dobrý Žižkov“ v zimním provedení foto: Monika M. Zemanová

Zářivé světlo a modrobílý klid: to je kontrast města a podvečerní zimní krajiny foto: Klára Francová

Dagmar Říhová, oddělení správy úřadu MČ Praha 3

Hledáme nejhezčí snímky Prahy 3
Na facebooku jsme vás požádali, abyste se s námi podělili o snímky z vašeho archívu. Ty nejpove-
denější vám představujeme. Nemáte doma ukrytý poklad v podobě zajímavého portrétu, moment-
ky 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 nevšední zážitky 
spojené s Žižkovem a Vinohrady. Nejpovedenější úlovky budeme pravidelně představovat v Rad-
ničních novinách. Posílat nám je můžete na adresu redakce@praha3.cz.

 Ptali jsme se vás na facebooku

Jak se vám líbí vánoční osvětlení Trojky? 

Světlana  

Škapová:  
Stromořadí 
osvětlené na JzP 

a vánoční stromek 
jsou letos opravdu vkus-

né a hezké. Vločky na lam-
pách (bylo již dříve) se mi nelí-
bí. Díky za změnu.

Kateřina  

Koňaříková: 

Jako kdyby  
toho světelné-

ho smogu nebylo 
málo! Proč navíc plýtvat další 
energií!?
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historie

Jak se svítilo na Žižkově
Žižkov měl do listopadu 1889 svoje unikum: místní lampáři se totiž na rozdíl od pražských kolegů 
starali o osvětlení ulic ne plynovými, ale petrolejovými lampami. 

Hlavní náplní práce obslu-
hy veřejného osvětlení 
na Žižkově bylo doplňová-
ní lamp petrolejem. I způ-

sob rozsvícení lampy byl zcela jiný. 
Přechod od petrolejové lampy k elek-
trickému osvětlení ulic na Žižkově, 
které se poprvé uskutečnilo 1. prosince 
1889, byl zcela překvapivý. Umožnilo 
jej zprovoznění první městské elektrár-
ny ve střední Evropě právě roku 1889. 

S elektrárnou bylo již při jejím 
projektování uvažováno jako s po-
tenciálním zdrojem elektřiny pro ve-
řejné osvětlení města Žižkova. 

Klíčové rozhodnutí o elektric-
kém osvětlení ulic padlo 27. února 
1889. Proti tomuto usnesení protes-
tovala pražská obec, která je odsu-
zovala jako ukvapené. Hlavní dů-
vod byl však ekonomický: získat 
výhodnou trvalou zakázku osvětlení 
žižkovských ulic a ještě při nabízené 
ceně o více než 3 000 zlatých více, 
než na Praze požadovalo vedení kar-
línské plynárny. To přece za protest 
stálo. Přitom hlavním důvodem, 
proč si Praha na Žižkově postavila 
vlastní plynárnu, byly právě cenové 
požadavky plynárny v Karlíně. 

Střídavý proud vítězí

Právě do této situace se město Žižkov 
rozhodlo svítit na ulicích elektřinou. 
V počátcích byla elektrárna vybave-
na jedním parním strojem, který po-
háněl dynama, z nichž jedno mělo 
výkon 35 kW. To umožnilo osvětlení 
soukromých objektů, většinou ob-
chodů a také 32 obloukových lamp 
veřejného osvětlení. Za zmínku sto-
jí, že stejnosměrný proud se dodával 
jen po setmění a rozvod energie byl 
uskutečňován dvěma vodiči většinou 
ve žlábcích uložených v chodnících. 

Elektrárna se s přibývajícími náro-
ky na výrobu a množství energie prů-
běžně modernizovala. V roce 1898 

v žižkovských ulicích svítilo 128 ob-
loukovek a 240 žárovkových lamp. 
O sedm let později, v roce 1895, zača-
la energie proudit po celých 24 hodin. 
Postupoval také přechod na třívodi-
čové vedení, a to jak na sloupech, tak 
i v kabelech. V roce 1903 pak v ulicích 
Žižkova svítilo 155 obloukovek a 244 
žárovek. 

Stejnosměrný proud, vyráběný dy-
namy žižkovské elektrárny, byl ale 
překážkou při dalším rozvoji elek-
trické energie. Praha totiž použí-
vala proud střídavý, a když po roce 
1920 přestal být Žižkov samostatným 

městem a stal se součástí Prahy, brá-
nil stejnosměrný proud na Žižkově 
propojení elektrické sítě Prahy a Žiž-
kova. A tak padlo rozhodnutí přejít 
i na Žižkově na proud střídavý. 

Tak skončila ke 12. říjnu 1926 vý-
roba elektrické energie na Žižkově. 
Zásobování Žižkova elektřinou bylo 
od toho data prováděno pouze střída-
vým proudem, a to z pražské elektrár-
ny Holešovice. Křižíkovy obloukové 
lampy na stejnosměrný proud musely 
být proto nahrazeny žárovkami. 

Jan Schütz,  

Klub přátel Žižkova

Elektrárna na Žižkově zahájila provoz v roce 1889. Na jejím místě dnes stojí hudební klub

Plynárna stála na místě dnešního stadionu FK Viktoria Žižkov Nostalgická připomínka Husitské ulice s obloukovými lampami
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHA 3

Milešovská 846/1, Praha 3

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

 / ICPraha3

OTEVÍRACÍ DOBA: 

pondělí – pátek 8.00 –18.00

sobota 8.00 –14.00

595 

Suvenýry nejen pro žižkovské patrioty

 


