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Hvězdy pod Žižkovskou 
věží rozzáří léto
Kulturní mapa Prahy 3 se od poloviny června rozroste 

o novou divadelní scénu, letní amfi teátr pod Žižkovskou 

věží. 

Letní divadelní festival nazvaný Hvězdné léto 
pod Žižkovskou věží přivede na Žižkov nejen 
řadu špičkových a oblíbených českých herců, 
ale také zajímavý divadelní repertoár. Ten se 

bude opírat o programovou nabídku pořádajícího Diva-
dla Kalich a jeho spřátelených scén, tedy Divadla v Ry-
tířské, Divadla Palace, Divadla Verze, Činoherního stu-
dia Bouře a chybět nebude ani populární představení 
Caveman a novinka Cavewoman. Všechny inscenace 
žánrově pasují k představě letní pohody a měly by být 
pro pražské návštěvníky zpříjemněním prázdnin 
ve městě. 

Nová scéna chce oslovit také nejbližší diváky, který-
mi jsou občané Prahy 3, pro které připravila speciální 
stokorunovou slevu, kterou získají při předložení ob-
čanského průkazu na pokladnách v divadle Kalich 
v Jungmannově ulici nebo u vstupu do Žižkovské věže. 

Při on-line nákupu pak mohou zadat speciální promo 
kód: 13 000. Slevu lze získat i přímo na pokladně amfi -
teátru, v hrací dny má otevřeno od 17 hodin.

V těchto dnech již začínají přípravy stavby hlediště 
s kapacitou až 600 míst, které na místě zůstane celo-
ročně, a skládacího jeviště. Divadlo kromě atraktivní-
ho programu láká diváky na komfortní prostředí. „Díky 

zapuštění v prostorách pod věží bude mít dobrou akustiku, 

při koncipování hlediště jsme dbali na výbornou viditelnost 

a pohodlí,“ říká producent Michal Kocourek a dodává, 
že v projektu je pochopitelně myšleno i na dostatečný 
počet barů a kultivovaných toalet. Diváci nemusejí 
míst strach ani v případě, že se během letního večera 
pokazí počasí. „Podařilo se nám vymyslet funkční princip 

rychlého zastřešení hlediště. To je opravdové unikum. Diváci 

str. 11

„Atmosféra Žižkovských 
mezidvorků je naprosto 

výjimečná,“
říká Slávka Hladíková

Volné byty v DPS
Aktuálně je v obou domech ve vlast-
nictví městské části 30 volných bytů 
k nastěhování.

Více na str. 6

Sekat, nesekat je 
věc odborná
Konference o  správě veřejné zeleně 
v městské krajině.

Více na str. 7

Vyjádřete se 
k revitalizaci 
náměstí Jiřího 
z Poděbrad
Komentované vycházky s architekty 8. 
a 10. 6. 

Více na str. 8

Školáci 
dokumentovali 
totalitu 
ve vzpomínkách 
sousedů
Tentokrát se zapojilo devět žákovských 
týmů.

Více na str. 21

   Pokračování na str. 2 

NÁJEMNÍ 

BYDLENÍ: ÚSKALÍ 

HLAVNĚ PRO 

SENIORY

str. 5

Zóny placeného 
stání v Praze 3: čas 
na úpravu režimu?

str. 14

sloupek
Vážení čtenáři,

nejprve musím pochválit všechny, 

kteří se zúčastnili voleb do  Evrop-

ského parlamentu. Trojka si ve srov-

nání s  minulými volbami polepšila 

o 13,03 procentních bodů, když vo-

lební účast dosáhla 36,83 %.

Vaší pozornosti bych doporučil 

článek o úskalích při uzavírání do-

datků k  nájemním smlouvám, pří-

padně při uzavírání nových nájem-

ních smluv. Zvláště senioři by tento 

článek neměli pominout.

Upozorním rovněž na  článek 

ke konferenci o správě veřejné zele-

ně. Proběhla zde velmi živá diskuse 

nad tématem, zda veřejné zelené 

plochy sekat, či nesekat. Argumentů 

pro obě varianty je celá řada, ale 

v souvislosti s měnícím se klimatem 

převažuje pomalu názor nesekat.

Obyvatelé Trojky budou mít mož-

nost se vyjádřit k revitalizaci náměs-

tí Jiřího z Poděbrad. Detaily nalezne-

te v článku na straně 8.

V  rámci oslav 5 let Infocentra 

jsme byli v sobotu 18. května na vy-

cházce s legendou českého skautin-

gu Eduardem Markem. Přečtěte si 

na straně 9.

V tomto vydání poprvé naleznete 

avizovanou změnu v rubrice Názory 

zastupitelů. Nový systém zaručuje 

všem zastupitelům rovný přístup 

do  této rubriky. Každý zastupitel 

bude mít možnost čtyřikrát v  roce 

publikovat svůj politický příspěvek.

Ústředním tématem, ke kterému 

se vyjadřují i politici, jsou zóny place-

ného stání. K  zavedené praxi má 

mnoho občanů výhrady. Radnice 

proto zorganizovala již druhý diskus-

ní panel, kde budou mít občané 

možnost o této problematice hovořit 

s odborníky. Diskuse se bude konat 

na  radnici ve  čtvrtek 13. června 

od 17 hodin.

Pomalu se blíží čas prázdnin 

a  dovolených. Příští letní dvojčíslo 

Radničních novin vyjde v  pondělí 

1. července. Všem, kteří budou v té 

době již na prázdninách či dovolené, 

přeji hezké počasí a pohodu pro pří-

jemný odpočinek. 

Radko Šťastný
šéfredaktor

Vizualizace Divadlo Kalich
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Zápis do Knihy cti
Z podnětu Nadačního fondu Karla Har-

tiga, zastoupeného Milenou Kozumplí-

kovou, schválila RMČ zápis pana 

Ing.  arch. Ivana Vavříka do  Knihy cti. 

Navržen byl za  dlouhodobou mimo-

řádnou snahu o záchranu původní zá-

stavby Žižkova zejména v  letech asa-

nace a také za podílení se na obnově 

typické architektury Prahy 3 v  rám-

ci dokumentace městské památkové 

zóny. Záslužná je i jeho odborná a po-

pularizační osvětová činnost v Praze 3.

Rekonstrukce střechy ZŠ a  MŠ 
Chelčického
Rada MČ schválila rekonstrukci stře-

chy ZŠ a  MŠ Chelčického, objekt 

Žerotínova 36/1100. Stávající střešní 

krytina je na mnoha místech popras-

kaná a dochází k zatékání do krovu. 

Při opravě bude kompletně vyměně-

na dosluhující střešní krytina a dojde 

k výměně všech střešních oken, na-

víc bude zateplen celý půdní prostor.

Rada MČ Praha 3
21. 5. 2019

Provedení kontroly v příspěvkové 
organizaci
RMČ vzala na vědomí protokol odbo-

ru kontroly, který provedl v  souladu 

s Plánem kontrol na rok 2019 kontrolu 

hospodaření v příspěvkové organizaci 

ZŠ a  MŠ Praha 3, V  Zahrádkách 

48/1966. Provedenou kontrolou ne-

bylo zjištěno porušení rozpočtové 

kázně, organizace se svěřeným ma-

jetkem a fi nančními prostředky naklá-

dala hospodárně a účelně. Doplňková 

činnost byla zisková. 

Zastupitelstvo MČ Praha 3
14. 5. 2019

Oznámení rezignace radní pro 
zahraniční vztahy
Na jednání ZMČ oznámil starosta re-

zignaci radní pro zahraniční vztahy 

Anny Kratochvílové na  svou funkci 

z důvodu vzniku nových pracovních 

povinností. Nový člen rady z řad Pi-

rátů bude zvolen na řádném jednání 

zastupitelstva v červnu.

Privatizace bytů
Zastupitelstvo projednalo nedodržo-

vání termínů harmonogramu priva-

tizace. Napříč zastupitelskými klu-

by se shodli, že ač Magistrát hl. m. 

Prahy většinově nechce byty privati-

zovat, bude naplánovaná privatizace 

761 bytů v Praze 3 dokončena.

Personální situace na radnici
Opoziční zastupitelé kritizovali způ-

sob odvolání tajemníka městské čás-

ti. Za  jeho odvoláním si však vedení 

radnice stojí. Na  pozici nového ta-

jemníka úřadu bylo ihned vypsáno 

výběrové řízení. V době vydání novin 

byly již přihlášky do výběrového řízení 

uzavřeny.

Rada MČ Praha 3
15. 5. 2019

se tak nemusí obávat, že představení 

nedohrajeme kvůli dešti a budou ochu-

zeni o zážitek,“ uvedl Kocourek, 
podle kterého má žižkovská letní 
scéna samé přednosti – je nedaleko 
centra, pohodlně dostupná veřej-
nou i osobní dopravou, nachází se 

v parku, který je příjemným odpo-
činkovým prostorem a vytvoří ná-
vštěvníkům unikátní foyer. „Samot-

ná věž může být pro diváky samozřejmě 

dalším lákadlem, proto jim také nabí-

zíme ke vstupenkám na představení 

možnost využít výhody polovičního 

vstupného do observatoře věže,“ dodá-
vá.

Divadlo, i přestože se nenachází 
v těsné blízkosti obytných domů, 
chce být k obyvatelům co nejohle-
duplnější, proto jsou začátky před-
stavení v různých časech tak, aby 
divadlo skončilo vždy do 22 hodin. 
Scéna bude pouze přizvučená, her-
ci nebudou mít mikrofony. 

Program Hvězdného léta zahájí 
22. června živé vysílání rozhlasové-
ho pořadu Tobogán z prostor amfi -
teátru, do kterého přijaly pozvání 
herečky Iva Janžurová, Kristýna 
Frejová, Eva Holubová a Jana Pau-
lová. 23. června odehraje pod Žiž-
kovskou věží unplugged koncert 
písničkář Tomáš Klus, o den pozdě-
ji Divadlo Kalich odpremiéruje ko-
medii uznávaného kanadského au-
tora Norma Fostera Láska v přímém 
přenosu s Petrem Čtvrtníčkem, 
Kristýnou Frejovou a Davidem Su-
chařípou v hlavních rolích pod ve-

dením režiséra Romana Štolpy. Po-
slední představení prvního ročníku 
je naplánováno na 2. září. 

Letní scéna Divadla Kalich věnu-
je z každé zakoupené vstupenky 10 
korun ve prospěch spolku Dobrý 
skutek. Ten cíleně podporuje spo-
luobčany, kteří se ocitli ve složité ži-
votní situaci a bez pomoci druhých 
se v dané chvíli neobejdou. O tom, 
kolik se pro spolek vybralo, infor-
muje Divadlo Kalich průběžně 
na počítadle na webových strán-
kách www.hvezneleto.cz. „Celý život 

si uvědomuji, že nic není zadarmo, 

a snažím se tím řídit. Spolek Dobrý sku-

tek je pro nás garancí, že obdržená část-

ka transparentně podpoří konkrétní lidi 

v nouzi,“ doplnil Michal Kocourek. 
V době uzávěrky Radničních novin 
to bylo 42 130 Kč. Produkce divadla 
si představuje, že by peníze vybrané 
ze vstupenek směřovala přímo k ně-
kterému z obyvatel Prahy 3. 

 Katka Maršálová

Zeptali jsme se herce Pavla Zedníčka
Jak hodnotíte nápad, že bude Di-
vadlo Kalich hrát i  v  létě? Nepři-
pravíte se o dovolenou? 
Jako výborný nápad, opravdu se mi 

moc líbí. Těším se na to příjemné mís-

to, myslím, že je velmi dobře vybra-

né. Už obrázky návrhů, jak jednou 

bude letní scéna vypadat, mě navna-

dily. Takže když za mnou s nimi pro-

ducent Michal Kocourek přišel, jestli 

bych si nechtěl pod Žižkovskou věží 

zahrát, okamžitě jsem kývnul. O dovo-

lenou jsem se nebál, protože my na tu 

zahraniční jezdíme v  zimě. Utíkáme 

za teplem. Ale proč ujíždět v létě, když 

je u nás tak krásně!

Na  letní scéně Kalichu vás diváci 
mohou vidět ve  třech  komediích: 
Bez předsudků, Pro tebe cokoliv 
a Sbohem, zůstávám! Kterou máte 
vy osobně nejradši a  na  kterou 
byste je pozval? 
Tuhle otázku my herci nemáme moc 

rádi, protože s inscenacemi se to má 

tak trochu jako s dětmi – také přece 

ty svoje milujeme všechny stejně.  Čili 

budu rád, když přijdete na  jakoukoli 

z těchto komedií. Jen kdybyste na mě 

hodně tlačili, vypíchl bych možná ko-

medii Bez předsudků, protože ji hraje-

me nejdéle a s Janou Paulovou ji be-

reme jako velikánskou radost. Máme 

odehráno už přes 400 repríz a pořád 

je hlediště narvané po  strop. Diváci 

nám píšou, že na ní byli třeba i pětkrát.  

Vnímáte nějaký rozdíl mezi hra-
ním v  kamenném divadle a  hra-
ním pod širým nebem? Máte rád 
amfi teátry?    
Přiznám se, že velké amfi teátry rád ne-

mám, mnohem lépe se cítím v komor-

ním prostředí, kde cítím bezprostřední 

kontakt s divákem. Přesně jako u nás 

v Divadle Kalich. Nicméně myslím, že 

na letní scéně se podaří tento kontakt 

taky navázat, budu se tam díky tomu 

cítit „jako doma“. Jinak rozdíly mezi 

hraním venku a pod střechou samo-

zřejmě vnímám, vevnitř je teplíčko. Ale 

ani o to se o prázdninách nejspíš bát 

nemusíme, jak jsme všichni poznali 

v posledních letech. 

Na  Žižkově teď budete častým 
hostem… Jaký je váš vztah k této 
specifi cké pražské čtvrti? 
Navždycky ji budu mít spojenou se 

vzpomínkami na natáčení fi lmu Fešák 

Hubert, kde jsme si zahráli žižkovské 

frajírky. Lokace, kde jsme natáčeli, byly 

dobově autentické, vytvářely úžasnou 

atmosféru. Dneska už bychom takový 

fi lm na Žižkově nenatočili. Což samo-

zřejmě na druhou stranu Žižkovákům 

přeju, vaše čtvrť se úžasně zvedla. 

Pavla Zedníčka můžete v červnu zažít 

také v Rozhovorech u Martina Seve-

ry v Informačním centru 12. 6. od 18 

hodin. 

Hvězdné léto – program červen a červenec
22. 6.  11:00 Tobogan

23. 6.  19:00 Tomáš Klus

24.–26. 6.   19:30  Láska v přímém přenosu

27. 6.  20:00 Kočka v oregánu

28. 6.  20:30 Carmen y Carmen 

29. 6.  19:30 Čas pod psa

1. 7.  19:30 Lady Oskar

2. 7.  19:30 Ani spolu, ani bez sebe

3. 7.  19:30 Pro tebe cokoliv

4. 7.  19:30 Velká zebra

5. 7.  19:30 Velká zebra

6. 7.  19:30 Sbohem, zůstávám!

7. 7.  20:00 Bez předsudků

8. 7.  20:00 Titanic

9. 7.  20:00 Caveman

10. a 11. 7.  20:30  Federer - Nadal

12. 7.  19:00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

13. 7.  20:00 Jméno

14. 7.  19:30 Čas pod psa

16. 7.  20:00 Jan Kraus - Co jinde neuslyšíte

18. 7.  19:30  Plnou parou

22. a 23. 7.  19:30  Žena za pultem 2

24. 7.  19:30 Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem

26. 7.  19:30 Smím prosit? 

30. 7.  20:00 Úča musí pryč!

Více na www.hvezdneleto.cz. 

Hvězdy pod Žižkovskou věží

Kompletní seznam a znění usnesení 

RMČ a ZMČ jsou pro občany Prahy 3 

k nahlédnutí na odboru občansko-správ-

ním, oddělení rady a zastupitelstva, 

Havlíčkovo nám. 9 nebo na www.pra-

ha3.cz/samosprava/rada/usneseni

Pavel Zedníček s Janou Paulovou v komedii 

Bez předsudků foto Richard Kocourek

Vizualizace Divadlo Kalich
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Viktorka 
pokračuje 
ve druhé lize
Fotbalisté FK Viktoria Žižkov 
v  posledním 30. kole vyhráli 
v Chrudimi 2:1 a posunuli se jako 
zázrakem ze dna tabulky na ne-
sestupové čtrnácté místo.

Žižkov těsně před koncem jarní části 

vsadil na změnu trenéra a návrat kouče 

Zdeňka Haška, který vystřídal Miloše 

Sazimu. Padesátiletý trenér Zdeněk 

Hašek, který přišel z třetiligového FK Li-

toměřicko, se k Viktorce vrátil po třech 

letech. Žižkovští ihned pod jeho vede-

ním vyhráli tři z  posledních čtyř kol 

a skoro senzačně se dokázali na po-

slední chvíli vyhnout sestupu. Setrvání 

ve druhé lize zajistily dvě branky v 18. 

a 22. minutě v podání Kubaly a Žežul-

ky. Nováček z Chrudimi ještě do půle 

snížil a po změně stran měl obrovský 

tlak. Šance ale neproměnil a ve čtvrté 

minutě nastavení hostující Viktorku 

od sestupu zachránila tyč. Žižkov si na-

konec v klíčovém utkání připsal první 

venkovní výhru v sezoně a mohl slavit 

záchranný postup. 
 -red-

Z jednání zastupitelstva 
Na žádost opozice, tedy Koalice pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL, Svobodní) a ANO 2011, svolal 
starosta Jiří Ptáček jednání mimořádného zastupitelstva na 14. května.

Opozice si přála projednat 
témata, kde podle jejího 
názoru radnice pracuje 
špatně a nekoncepčně. 

Šlo především o oblasti dopravy, 
personální situaci na radnici, proble-
matiku privatizace bytů, a způsob, 
jak jsou využívány informační kaná-
ly radnice.

Rezignace radní Anny 
Kratochvílové
Hned v úvodu jednání oznámil sta-
rosta Jiří Ptáček, že obdržel rezig-
nační dopis radní Anny Kratochvílo-
vé (Piráti) na funkci neuvolněné 
radní pro zahraniční vztahy. Anna 
Kratochvílová své rozhodnutí odů-
vodnila tím, že byla v zaměstnání 
pověřena novými časově náročnými 
pracovními povinnostmi. Piráti na-
vrhnou doplnění rady na řádném 
jednání zastupitelstva 11. června.

Doprava
Opozice poukazovala na kritickou si-
tuaci v dopravě na Žižkově po uza-
vření ulice Na Krejcárku, kde probí-
há výměna plynového potrubí. 
Kritizovala zejména špatnou infor-
movanost veřejnosti o připravované 
akci a nedostatečné vyznačení ob-
jízdných tras. Požadovala rovněž vy-
pracování manuálu, který by se v pří-
padech podobných uzavírek 
používal a zabránilo se tak doprav-
ním kolapsům.

Zástupci koalice za přítomnosti 
generálního ředitele Pražské plyná-
renské Distribuce, a.s. a zástupce od-

boru dopravy z magistrátu podrobně 
popsali všechna opatření, která 
magistrát ve spolupráci s městskou 
částí a Pražskou plynárenskou Distri-
buce, a.s. přijal, aby minimalizoval 
dopravní důsledky způsobené touto 
uzavírkou. Podle názoru koalice není 
potřeba připravovat univerzální ma-
nuál, protože každá uzavírka je speci-
fi cká a vyžaduje jiné řešení. Rovněž 
konstatovala, že při uzavírce takto 
frekventované ulice se potížím v do-
pravě zcela vyhnout nelze.

Personální situace na radnici
Jednání v tomto bodě se točilo pou-
ze kolem odvolání tajemníka Úřadu 

městské části JUDr. Michaela Ví-
cha. Vedení radnice nebylo s prací 
tajemníka dlouhodobě spokojeno, 
proto přistoupilo k jeho odvolání. 
Opozice způsob odvolání kritizova-
la a poukazovala na jeho údajnou 
protiprávnost. Koalice je přesvěd-
čena, že odvolání proběhlo řádně, 
proces odvolání předem konzulto-
vala s magistrátem a ten potvrdil, že 
odvolání proběhlo řádně. 
JUDr. Vích s odvoláním nesouhlasí 
a chce se bránit. Obšírná debata vý-
sledek nepřinesla, spor bude dále 
řešit magistrát a možná i soud. 
Na post tajemníka ÚMČ bylo již 
vypsáno výběrové řízení.

Problematika privatizace bytů
Opozice kritizovala špatnou informo-
vanost občanů s přípravou a průbě-
hem privatizace bytů, poukazovala 
na neaktuální harmonogram privati-
zace umístěný na webu radnice. Opo-
zice doporučovala k privatizaci pře-
devším byty v domech, kde má 
městská část jen malý podíl bytů, vět-
šinou jen jeden byt. Takové byty by se 
měly podle opozice privatizovat i bez 
rekonstrukce ihned, zvláště s ohle-
dem k výhodné situaci na trhu s byty. 

Přestože současná reprezentace 
na magistrátu většinově již nechce 
byty privatizovat, městská část se 
s magistrátem dohodla, že napláno-

vanou privatizaci celkem 761 bytů 
dokončí. Koalice potvrdila, že re-
konstrukce a následná privatizace 
bytů Blahoslavova – Roháčova je 
sice zpožděná, ale přípravy pokraču-
jí a předpokládá se, že rekonstrukce 
bude zahájena začátkem příštího 
roku. Následně budou byty privati-
zovány, jak bylo přislíbeno. Bylo do-
hodnuto, že harmonogram privati-
zace vytvořený již v minulých 
volebních obdobích je neaktuální 
a bude z webu radnice odstraněn. 
Opoziční návrhy na usnesení zastu-
pitelstvo neschválilo.

Informační kanály městské části
Opozice kritizovala podle jejího ná-
zoru nerovný přístup k prezentaci 
názorů zastupitelů v Radničních no-
vinách. Uváděla konkrétní příklady, 
kdy se zastupitelé opozice cítili po-
škozeni rozhodnutími redakční rady 
Radničních novin. Koalice prezen-
tovala nový mechanizmus zveřejňo-
vání příspěvků zastupitelů v rubrice 
Názory zastupitelů, který zajistí 
všem zastupitelům rovné podmínky 
a vyhoví tak tiskovému zákonu. Pla-
tí od červnového vydání Radničních 
novin.

Druhou diskutovanou oblastí byl 
radniční facebookový profi l, u ně-
hož se opozici nelíbí styl příspěvků, 
který má podle nich často bulvární 
charakter. Koalice se za formu pre-
zentace postavila s tím, že podobný 
živější styl komunikace používají 
i jiné veřejné instituce. 
 Text a foto Radko Šťastný

PŘEDSTAVUJEME AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZŘIZOVANÉ MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 3 

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. 
Společnost Správa majetkového 
portfolia Praha 3 a.s. (SMP) byla 
založena před deseti lety odště-
pením od společnosti Správa ko-
munálního majetku Praha 3, a.s. 
(SKM). Po jejím zániku v roce 2013 
převzala SMP všechny činnosti tý-
kající se správy, provozu a údrž-
by nemovitého majetku městské 
části i soukromých subjektů (by-
tová družstva, společenství vlast-
níků i  fyzické osoby). Jak nám 
vysvětlil ředitel Vladimír Gruber, 
došlo v roce 2017 na základě roz-
hodnutí Prahy 3 k rozdělení kom-
petencí při správě majetku a SMP 
se od té doby výhradně zaměřuje 
na  správu nemovitostí soukro-
mých subjektů, vedení účetnictví 
pro příspěvkové organizace a dále 
na výrobu a rozvod tepelné ener-
gie. 

Společnost nabízí komplexní spek-
trum služeb. Můžete vyjmenovat 
alespoň ty nejdůležitější? 
V rámci správy nemovitostí poskytu-
je komplexní služby v oblasti pro-
vozně-technické, což znamená pře-
devším zajištění smluv s dodavateli 
služeb, správu technických zařízení 

ve spravovaném objektu, opravy 
a údržbu objektu apod.

V oblasti ekonomické se jedná 
o vedení účetnictví spravovaných 
subjektů, vedení předpisu a eviden-
ce plateb, zpracování vyúčtování 
služeb spojených s bydlením a ostat-
ní agendu související se správou ne-
movitostí.

V rámci nadstandardních služeb 
např. připravujeme daňová přiznání 
k dani z příjmu právnických osob, 
přípravu smluvních dokumentů pro 
společenství (stanovy apod.), pří-
pravu a organizaci schůzí shromáž-
dění a zabezpečujeme i výkon funk-
ce statutárního orgánu společenství.

V oblasti tepelného hospodářství 
provozuje společnost centrální dis-
pečink kotelen. Na ten má napojeny 
všechny provozované tepelné zdro-
je, které jsou tudíž neustále monito-
rovány. V případě poruchy SMP 
okamžitě reaguje a odběratel větši-
nou vůbec nepocítí, že došlo k něja-
kému problému.

Po jakých službách je aktuálně nej-
větší poptávka? 
V současné době je největší poptáv-
ka po zajišťování výkonu funkce 

předsedy a klasické správě domu 
včetně vedení účetnictví.  

Kolik nemovitostí máte v současné 
době ve správě? 
Aktuálně spravujeme okolo 240 ne-
movitostí pro cca 180 klientů.

Komu jsou služby společnosti ur-
čeny a kdo všechno se na vás mů-
že obracet? 
Jak již bylo řečeno v úvodu, společ-
nost poskytuje služby v oblasti sprá-
vy nemovitostí především pro sou-
kromé klienty (BD, SV a fyzické 
osoby). Výrobu a rozvod tepla může 
společnost nabídnout v podstatě 
všem zájemcům o tuto službu v ob-
lasti Prahy a okolí. 

Kolik má společnost zaměstnanců 
a jak dlouho již funguje? 
Společnost byla založena v roce 
2009 a v současné době má 36 za-
městnanců. 

Jak dlouho jste jejím ředitelem? 
Plánujete nějaká vylepšení nebo 
změny? 
Ředitelem jsem od července roku 

2018 a mou snahou je rozšiřování 
portfolia služeb poskytovaných spo-
lečností a zajišťování kvalitních slu-
žeb v oblasti správy nemovitostí 
a výroby tepla.

Jaký význam má společnost pro 
městskou část?
Společnost je akciovou společností, 
jejíž jediný akcionář je městská část 
Praha 3. Zástupci akcionáře jsou vo-
leni do představenstva a dozorčí 
rady společnosti. Tím ovlivňují vý-
voj společnosti tak, aby byl v soula-
du se zájmy městské části.

SMP poskytuje městské části také 
součinnost v oblasti privatizace. 
U nově vznikajících společenství vy-
konává do doby zvolení členů statu-
tárního orgánu z řad vlastníků před-
sedu společenství. 

Katka Maršálová

Správa majetkového portfolia 
Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 
(6. patro)
tel.: 284 019 804
email: info@smppraha3.cz
www.spravanemovitosti.online
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Do obnovy parčíku se zapojí místní obyvatelé i školáci
Plánovaná rekonstrukce ulice Jana 
Želivského, kterou v roce 2021 při-
pravuje hlavní město, bude mít 
po opravě ještě další pozitivní dopad, 
a tou je revitalizace parčíku na rohu 
ulice s Jeseniovou, před stejnojmen-
nou základní školou. Revitalizaci za-
platí hlavní město v  rámci opravy 
komunikace, podobu parčíku ale 
ovlivní radnice ve spolupráci s míst-
ními obyvateli a také dětmi ze souse-
dící základní školy. Ti by totiž měli 
parčík využívat nejvíce, proto chce 
radnice zjistit, jak by si představova-
li jeho výslednou podobu. Podle 
předsedy Výboru pro územní rozvoj 
Matěje Žaloudka je pro zahájení par-
ticipace ten správný okamžik. 

Již v průběhu června bude radnice 
získávat názory a podněty obyvatel 
prostřednictvím dotazníku, který je 
k dispozici online na webu městské 
části na www.bit.do/jeseniova/ 
a současně jej bude možné najít 
a vyplnit ve vstupním prostoru rad-
nice, a to do 28. června. 

25. června se v 18 hodin uskuteč-
ní u plastiky „Anny Proletářky“ prv-
ní veřejné setkání o podobě parku, 
které bude společnou procházkou 
lokalitou s debatou o současném 
a budoucím charakteru veřejného 
prostoru, jeho využití, úpravách ze-
leně a také možnostech úprav pro 
zjednodušení a bezpečnost pěšího 
pohybu. Akce se zúčastní projek-

tanti ze studia land05, které získalo 
veřejnou zakázku na zpracování 
projektu. 

Do plánování se zapojí také děti 
ze ZŠ Jeseniova. Aktivity pro ně bu-
dou realizovány na základě zkuše-
ností projektu Architekti ve škole, 
která podporuje vzdělávání dětí 
v tématech architektury, urbanismu 
a prostorového plánování. Všechny 
podněty od místní veřejnosti i žáků 
budou podkladem pro výslednou 
podobu projektu. S návrhem se 
bude moct veřejnost seznámit 
na podzim na dalším setkání, s defi -
nitivní verzí pak na konci roku. 

Text a foto Katka Maršálová

zpravodajství

Rozčiluje mě, jak lidi nemyslí na ostatní
David Stark pracuje 3 roky u fi rmy AVE. Se svým kolegou panem Ferencem udržuje pořádek 
kolem nádob na tříděný odpad na Praze 3. Ohledně zlepšení situace s nepořádkem kolem 
kontejnerů na tříděný odpad má celkem jasno.

Čím jste chtěl být jako malý?
Budete se divit, já jsem vždycky 

chtěl být popelář. A skončil jsem 
u úklidu, což je jenom krůček k po-
pelářskému vozu. Ale ten je na řízení 
fakt velký, na to si zatím netroufám.

Proč vás to lákalo?
Já nevím, ve vyhozených věcech 

se vždy objeví spousta pokladů a za-
jímavých věcí.

Jak jste se dostal k téhle práci?
Známý mých prarodičů jim řekl, 

že shánějí řidiče, kterých mají nedo-
statek. Tak jsem to zkusil a už tady 
pracuju tři roky.

Co vás na práci nejvíc baví?
Asi je to pocit, že děláme dobrou 

věc, aby bylo Česko čistší… Taky mě 
baví řídit, je to pro mě taková relaxa-
ce.

Stane se ještě, že občas najdete 
nějaké poklady?

Občas je jich plno! Bývá to elek-
tronika, notebooky, monitory a tak. 
Nedávno jsem je probíral a vytřídil 
z nich asi 19, které byly opravdu 
na vyhození. Nejzajímavější věc je 
asi socha z Národního divadla, kte-
rou vyhodili. Je z představení Mac-
beth, potom se vždycky likvidují ku-
lisy. Jinak teď naposledy jsme našli 
autíčko z muzikálu Ať žijí duchové, 
tak to je taky pěkná věc.

Jak se vaší profesi říká odborně?
Úklidáři. Máme úklidové auto, 

lopaty, smetáky – prostě uklízíme.

Chtěl byste šéfovat vlastnímu 
týmu?

To ne. Já mám tuhle práci rád 
a vlastně při ní odpočívám. Starat se 
o další lidi, říkat jim co mají dělat 
a kontrolovat je, to by mě nebavilo. 
To už by na mě byl moc velký stres.

Je něco, co vás štve?
Rozčiluje mě lidské sobectví. Jak 

lidi nemyslí na ostatní. Vezmou ob-

rovskou krabici metr na metr, hodí ji 
do kontejneru a je jim úplně jedno, 
že už se tam nic jiného nevejde. Víte 
o kolik víc se tam vejde plastových 
lahví, když se jen trochu sešlápnou? 
Nedávno někdo do plastů vyhodil 
plnou tašku jídla… Nebo třeba 
u kontejnerů najdeme 5 pytlů se sutí. 
Tohle mě asi zlobí nejvíc!

Je práce se sběrným odpadem 
v něčem nebezpečná?

No určitě. Lidi často vyhazují 
chemikálie a co je nejhorší, jsou in-
jekční stříkačky. To je tady na Žižko-
vě problém. Třeba v noci, když sun-
dávám odpadky z auta, tak radši 
používám pouze lopatu, abych se 
o něco takového nezranil. 

Je něco, co by bylo potřeba změnit?
To ne, systém je dobrý. Možná by 

pomohly cedule s jasným návodem, 
nebo instrukcemi. Lidi prostě musí 
vědět, že když tam dají tašky s oble-
čením, tak nám zkomplikují život 
a nikdo si to tam nevezme. A roz-
hodně víc pokutovat. Hlavně podni-
katele, ti tam kolikrát hážou úplné 
nesmysly a přitom ani tyhle kontej-
nery nesmějí používat.

Co pro vás znamená výraz „lokální 
patriot”?

Takový člověk by se měl snažit 
dělat co nejvíc pro lokalitu, kde žije. 
Snažit se, aby byla lepší než ty ostat-
ní. Ohledně úklidu – naše fi rma se 
fakt snaží. Když tam zavoláte, že 

u kontejnerů někdo vyskládal náby-
tek, oni nám dají echo a my se pro to 
vrátíme. A to jsou služby hodně 
„nad rámec“.

Vzpomenete si na  nějakou „vese-
lou historku z natáčení“?

Třeba když taháme lidi z elektro-
kontejnerů. To mám i video jak 
z nich nějaký kluk vylézá. Nebo 
když nějaká paní s úplným klidem 
hodí cigaretu do kontejneru plného 
plastů. No, ono to vlastně moc vese-
lé není. Vlastně lidi pořád napomí-
náte, že dělají něco špatně. Nebo ne-
dávno – nějaká paní jde a nese 
krabici, ze které čouhají vodovodní 
trubky. Hodila prostě celou vodo-
vodní baterii do papíru. Říkám jí –  
paní tohle tam nemůžete házet. 
Kouká a je jí to jedno… Nebo se za-
směje a řekne – tak si to ukliďte. 
A takhle je to pořád.

Je možné se projet v popelářském 
voze?

V rámci různých akcí je možné si 
vozidlo prohlédnout a občas i pro-
jet.

Co byste vzkázal občanům Pra-
hy 3?

Aby víc mysleli na ostatní. Pořá-
dek nikdy nebude, když každý bude 
myslet jen sám na sebe. Aby víc mys-
leli celkově na pořádek kolem sebe. 
Všichni pořád nadávají na úklid, ale 
málokdo ví, že tu uklízíme dvakrát 
denně. To má jenom Žižkov a Praha 
10. A došlápněte si na podnikatele, 
jestli tohle zvládnete, bude čisto. 
Kolikrát jsme jim byli v obchodech 
sami vynadat, že to půjde na úřad. 
Některým z nich to stačilo jen takhle 
ústně vysvětlit. 

Text a foto Šimon Ornest
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Užitečné kontakty: 
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3

Zdeňka Hošková

tel.: 222 116 451

e-mail: zdenkah@praha3.cz

Seifertova 559/51

Praha 3

Občanská poradna Remedium

tel.: 272 743 666

Křišťanova 15

Praha 3

Ombudsman pro seniory

viz program Informačního centra na 

str. 18

Nájemní bydlení: úskalí hlavně pro seniory
„Byl to takový hezký a milý člověk, tak jsem mu to podepsala a teď nemám kam jít.“ I takhle může 
vypadat důsledek důvěřivého jednání starého člověka.

Pronajímatelé a nájemci ná-
jemních bytů vždy byli, jsou 
a budou v jistém antagonis-
tickém vztahu. Jedni chtějí 

dobře bydlet za rozumnou cenu, 
druzí chtějí maximalizovat svůj zisk 
jako správní podnikatelé. 

Vztahy pronajímatelů a nájemců 
upravuje poměrně rozsáhle občan-
ský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).  

Připomeňme si některá důležitá 
ustanovení týkající se vztahů pro-
najímatelů a nájemců:
•  Podmínky nájmu bytu upravuje 

nájemní smlouva, která musí mít 
písemnou podobu. Uzavírá se 
na dobu určitou, nebo na dobu ne-
určitou.

•  V bytě můžete i pracovat nebo 
podnikat, pokud to nezpůsobí 
zvýšené zatížení pro byt nebo 
dům.

•  Jako nájemník musíte provádět 
běžnou údržbu a drobné opravy 
související s užíváním bytu. V tom-
to bodě panuje řada nejasností. 
Konkrétní výčet lze nalézt v Naří-
zení vlády o vymezení pojmů běž-
ná údržba a drobné opravy souvi-
sející s užíváním bytu č. 308/2015 
Sb.

•  V bytě smíte chovat zvíře, nepůso-
bí-li chov pronajímateli nebo ostat-
ním obyvatelům domu obtíže ne-
přiměřené poměrům v domě. 
Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvý-
šených nákladů na údržbu společ-
ných částí domu, nahradí nájemce 
tyto náklady pronajímateli.

•  Ve své domácnosti máte právo při-
jímat kohokoli. Přijme-li nájemce 
nového člena své domácnosti, 
oznámí zvýšení počtu osob žijících 
v bytě bez zbytečného odkladu 
pronajímateli; neučiní-li to nájem-
ce ani do dvou měsíců, co změna 
nastala, má se za to, že závažně po-
rušil svou povinnost. To může mít 
za následek výpověď nájemní 
smlouvy s výpovědní lhůtou tři 
měsíce.

•  Pronajímatel má právo požadovat, 
aby v nájemcově domácnosti žil 
jen takový počet osob, který je při-
měřený velikosti bytu a nebrání 
tomu, aby všechny mohly v bytě žít 

v obvyklých pohodlných a hygie-
nicky vyhovujících podmínkách.

•  V pronajatém bytě můžete dát třetí 
osobě do podnájmu část bytu (po-
koj), pokud v bytě sám trvale byd-
líte, i bez souhlasu pronajímatele. 
Musíte však pronajímateli oznámit 
dalšího obyvatele bytu pro správný 
výpočet služeb spojených s užívá-
ním bytu, které se vztahují na po-
čet obyvatel bytu (náklady na pro-
voz výtahu, úklid společných 
prostor, osvětlení společných 
prostor apod.).

•  Pokud v bytě jako nájemník sám 
nebydlíte, můžete dát třetí osobě 
do podnájmu byt nebo jeho část 
pouze se souhlasem pronajímatele.

•  Dáte-li byt nebo jeho část do pod-
nájmu třetí osobě bez vědomí 
a souhlasu pronajímatele, hrubě 
tím porušujete svou povinnost. To 
může mít za následek výpověď ná-
jemní smlouvy s výpovědní lhůtou 
tři měsíce.

•  Pronajímatel vám musí po dobu 
nájmu zajistit nezbytné služby. Ne-
zbytnými službami jsou zejména 
dodávky vody, odvoz a odvádění 
odpadních vod včetně čištění jí-
mek, dodávky tepla, odvoz komu-
nálního odpadu, osvětlení a úklid 
společných částí domu, zajištění 
příjmu rozhlasového a televizního 
vysílání, provoz a čištění komínů, 
případně provoz výtahu.

•  Pronajímatel vám může jednou 
za tři roky zvýšit nájemné maxi-
málně o dvacet procent, pokud tím 
zvýšené nájemné nepřesáhne výši 
nájmu v místě obvyklou. 

Vztahy pronajímatelů a nájemců
Tak jako existují slušní a spořádaní 
nájemci, kteří dodržují veškerá pra-
vidla, tak existují i ti, se kterými mají 
sousedé a hlavně pronajímatel trvale 
problémy. Stejně tak je tomu 
i na straně pronajímatelů. Jsou pro-
najímatelé, kteří se k nájemcům cho-
vají korektně a plní si své povinnos-
ti. Jsou ale také tací, kteří hledají 
všemožné cesty, jak nájemcům zhor-
šit jejich postavení, zvýšit jim nájem-
né, případně se jich rychle zbavit. 
Nejohroženější skupinou nájemců 
jsou velmi staří lidé.

Trable seniorů
Senioři jsou pro nesolidní prona-

jímatele snadnou kořistí. Bydlí větši-
nou ve svých bytech dlouhá léta, 
mnozí od narození, mají staré ná-
jemní smlouvy na dobu neurčitou 
a platí většinou nižší nájemné.

Někteří pronajímatelé se proto 
snaží se jich zbavit, nebo jejich pozi-
ci alespoň zhoršit. Například pod 
záminkou zvýšení nájemného jim 
předkládají nové nájemní smlouvy, 
případně dodatky k nájemním 
smlouvám, kde jim ale kromě zvýše-
ní nájemného mění smlouvu z doby 
neurčité na dobu určitou a spoléhají 
na to, že nepozorný a často vystraše-
ný starý člověk na výzvu dokument 
podepíše, aniž by si ho pořádně pře-
četl.

Takovému člověku potom nezbý-
vá, než se na výzvu pronajímatele vy-
stěhovat, ale nemá kam a sám si vět-
šinou neumí pomoci.

„To jsou ty nejhorší případy, které 

musíme řešit,“ říká k tomu Zdeňka 
Hošková, pracovnice sociálního od-
boru ÚMČ a současně ombudsman-
ka pro seniory v Praze 3. „Mnohem 

lepší je, když se senior přijde poradit 

dřív, než něco podepíše,“ dodává.
Sociální odbor je přitom připra-

ven bezplatně každému poradit 
a pomoci se vším, co potřebuje. 
Od poradenství, jak jednat s prona-
jímatelem, přes pomoc s přípravou 
žádostí a podání všeho druhu až 
po praktickou radu s tím, jak zaří-
dit například stěhování a veškerou 
s tím spojenou činnost a adminis-
trativu.

Není smlouva jako smlouva
Mnozí si neuvědomují, že mezi 

smlouvou na dobu neurčitou 
a smlouvou na dobu určitou je zá-
sadní rozdíl. Máte-li smlouvu 
na dobu neurčitou, snažte se udělat 
vše pro to, aby to tak zůstalo. Smlou-
va na dobu neurčitou vám dává více 
méně záruku, že pokud budete bez-
problémovým nájemníkem, smlouva 
bude platit neomezeně dál. Naproti 
tomu smlouvy na dobu určitou se 
uzavírají zpravidla na dobu jednoho 
roku a před uplynutím lhůty se pro-
dlužují na další rok. Zde samozřej-

mě existuje riziko, že vám pronají-
matel smlouvu neprodlouží a vy se 
budete muset odstěhovat.

Senioři a privatizace bytů
Senioři bydlící v domech, které 

procházejí privatizací, často řeší pro-
blém, co se bude dít, když si byt ne-
koupí. Různí našeptávači je děsí, že 
se budou muset vystěhovat a hledají 
skulinky, jak seniora o byt připravit. 
Zde je třeba jasně říci, že pokud se-
nior byt nezprivatizuje, nestane se 
vůbec nic. Zůstane nadále v bytě 
bydlet jako nájemník obecního 
bytu.

Co s nepozornými seniory
Když dojde na nejhorší a hrozí, 

že nepozorný senior skončí na ulici, 
předává odbor sociálních věcí řešení 
bytovému odboru, který se ve spolu-
práci s bytovou komisí, jako porad-
ním orgánem Rady městské části, 
snaží takovému člověku pomoci. 
Ke cti radnice je třeba zdůraznit, že 
se maximálně snaží těmto lidem po-
moci. Ale vzhledem k nedostatku 
obecních bytů nelze spoléhat na to, 
že každý, kdo si o byt požádá, ho 
také dostane.

V této souvislosti vzpomíná paní 
Hošková na případ staré paní, 
vetché téměř 90leté stařenky, která 
přišla na odbor sociálních věcí 
a s pláčem přiznala, že majiteli 
domu podepsala ukončení nájemní 
smlouvy, a teď nemá kam jít. 
Na otázku, proč to udělala, odvěti-
la: „Byl to takový hezký a milý člověk, 

tak jsem mu to podepsala. Taky mi slí-

bil, že mi sežene jiné bydlení, ale nic ne-

sehnal.“ Radnice této paní pomohla 
a našla jí nové bydlení v obecním 
bytě.

Obdobnou činností, jako odbor 
sociálních věcí, se zabývá i Občan-
ská poradna Remedium. Její pracov-
nice Kristýna Schreilová, která se za-
bývá problematikou bydlení, má 
velmi podobné zkušenost jako 
Zdeňka Hošková. „Když nájemce něco 

podepíše, už se to nedá vzít zpět. Pokud 

není zbaven způsobilosti k právním úko-

nům a nemůže prokázat, že podepisoval 

pod nátlakem, a to se prokazuje velmi 

obtížně, je to defi nitivní.“

Role Úřadu práce
Mnoho seniorů netuší, že si mo-

hou požádat o příspěvek na bydlení 
na Úřadu práce. „Podle našich zkuše-

ností má na tento příspěvek nárok téměř 

každý osaměle žijící senior na Praze 3, 

který bydlí v nájemním bytě ve vlastnic-

tví soukromé osoby,“ říká k tomu Zdeň-
ka Hošková. Způsob výpočtu náro-
ku na tento příspěvek je poměrně 
komplikovaný, proto nelze jednodu-
še říci, kdo na něj má nárok. Dopo-
ručení zní: poraďte se na odboru so-
ciálních věcí, pomohou vám tam 
s vyplněním žádosti a o příspěvek 
požádejte.

Dobrá rada nad zlato
Chcete-li se vyvarovat nepříjemností 
a komplikací, dbejte zásad opatrnos-
ti:
•  Nenechte se dotlačit k rychlému 

rozhodnutí, vyžádejte si čas na roz-
myšlenou.

•  Nic nepodepisujte, pokud si nejste 
jisti, že je vše v pořádku. Před po-
depsáním se poraďte s rodinou 
nebo přáteli. Pokud jste osamělí, 
neváhejte navštívit odbor sociál-
ních věcí a poraďte se, jak postupo-
vat.

•  Zkuste požádat o příspěvek na 
bydlení na Úřadu práce. 

Radko Šťastný

Ochutnejte dobroty z auta
Ještě během června máte možnost 
každé pondělí a úterý ochutnat za-
jímavé kulinářské speciality z pou-
ličních food trucků – tedy aut s ob-
čerstvením. Najdete je na  třech 
místech, a  sice na  nám. Jiřího 
z Poděbrad, v Olšanské ulici před 
budovou polikliniky a na Prokopo-
vě náměstí.

Každé z aut nabízí jiný druh občer-
stvení: u BIG Fries můžete ochutnat 
belgické hranolky připravované dle 
tradičních postupů s různými druhy 
omáček. GULE FOOD TRUCK je 
kromě auta s občerstvením také so-

ciální podnik, který poskytuje pra-
covní příležitost lidem s handica-
pem. Pod zkratkou GULE se ukrývá 
celý název: gastronomie, která 
umožňuje lidem existovat. Ochut-
nat můžete čerstvě smažené koblihy 
s různými náplněmi a omáčkami 
i kávu a další teplé nápoje. V nepře-
hlédnutelném modrém food trucku 
Panpedrito – food, love and peace 
servírují například tabbouleh, hoi-
sin bůček, neapolské masové koule 
nebo plněné bagety. 

Food trucky se na uvedených mís-
tech střídají každé pondělí a úterý 
od 7 do 19 hodin. Během dne se 

na místech vyměňují, na jednom 
místě je tak během dne větší výběr 
druhů občerstvení. Praha 3 si 
od projektu slibuje oživení méně 
frekventovaných míst (Prokopovo 
nám.) či míst, kde není příliš mož-
ností k občerstvení, ale vyskytuje se 
tu značné množství lidí (Olšanská). 
Měsíční pilotní provoz probíhá 
na základě dohody městské části 
s Českou food truck asociací a bě-
hem testovacího provozu se ukáže, 
zda veřejnost i sami provozovatelé 
food trucků budou mít o tuto služ-
bu zájem. Podmínkou zkušebního 
prodeje byla nabídka kvalitních pro-

duktů a také nutnost vlastního pří-
vodu elektřiny nebo plynu. Městská 
část naopak poskytla zdarma parko-
vací místa na veřejném prostranství. 

Pokud se projekt osvědčí a bude po-
kračovat, místa budou pro prodejce 
zpoplatněna. 

Katka Maršálová

Zdroj: FB Praha 3
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Koupaliště i další areály 
nastartovaly sezonu 
Venkovní koupaliště Pražačka 
s oblíbeným výhledem na panora-
ma Prahy zahájilo sezonu 18. květ-
na. Pro návštěvníky jsou připrave-
ny tři zóny pro celodenní vyžití 
–  plavecká, relaxační a atrakce pro 
děti. 

Plavecká zóna venkovního koupališ-
tě má 4 dráhy o délce 16,7 metrů, kte-
ré mohou plavci využít ke kondiční-
mu plavání od pondělí do pátku 
od 6 do 8 hodin, kdy jsou pro ně 
dráhy vyhrazeny. Otevírací doba 
i ceník zůstávají stejné jako v loň-
ském roce. Ve všední dny je pak kou-
paliště otevřeno od 10 do 21:30 ho-
din, o víkendech od 10 do 20 hodin.  
Základní celodenní vstup činí 140 
korun pro dospělého, zvýhodněný 
vstup mají děti do 150 cm, senioři, 
lidé s hendikepem a také rodiny 
s dětmi. Méně zaplatí návštěvníci, 
kteří na koupaliště dorazí po 16. ho-
dině, nebo kteří si zaplatí vstup pou-
ze na 60, resp. 90 minut. 

Provozovatel se stále snaží vy-
lepšovat služby pro návštěvníky. 
„Pracujeme na propojovacím schodišti 

mezi odpočívací plochou u venkovního 

koupaliště, která sousedí se zahradou 

Grill parku. Propojovací schodiště by-

chom chtěli otevřít v polovině června,“ 

uvedl Václav Bartásek. „Přínos spat-

řujeme v rozšíření služeb, bude zde dal-

ší místo, kde se budou moci naši zákaz-

níci občerstvit. Jsme si vědomi, že 

minulou sezonu gastro služby nefungo-

valy ani zdaleka dobře a chceme tyto 

služby zlepšit,“ dodal. 
Také ostatní areály SARAPu na-

startovaly ostrý letní provoz. Velký 
úspěch má pořádání narozenino-

vých párty na Dětském dopravním 
hřišti. Do rozkvetlého parku Raj-
ská zahrada jsou všechny děti i je-

jich rodiče zváni 25. 6. na akci Léto 
začíná aneb potkáme se v Rajské 
zahradě, kterou pro ně tradičně po-
řádá městská část. 

Teenage park Habrová je ote-
vřen celoročně a zavírá pouze v oje-
dinělých případech při nepřízni 
počasí. I tady provozovatel plánuje 
vylepšení v podobě dalšího vstupu 
z ulice Květinová a vybudování 
chybějících kůlů pro síť, aby se 
multifunkční hřiště dalo maximál-
ně využít pro všechny sporty, pro 
které byl park vybudován. 

Pro přehlednější využití kurtů 
v areálu Pražačky je od června 
spuštěn i rezervační systém 
na stránkách www.prazacka.cz, 
podle kterého lze přehledně zjistit, 
jak jsou která sportoviště zaplněna, 
resp. volná. 

 Katka Maršálová

Jak jsme na Trojce volili do EP
Ve  srovnání s  minulými volbami 
v roce 2014, kdy zde byla volební 
účast 23,80 %, se letos obyvate-
lé Trojky polepšili na 36,83 %.

I tak byla volební účast na Trojce tro-

chu nižší než v celé Praze, kde přišlo 

k urnám 38,31 % voličů. Praha tak 

jasně překonala celorepublikovou 

účast 28,72 % voličů.

Volební výsledky se ve  srovná-

ní s  předchozími volbami podstat-

ně liší. Nejlépe ve  volbách uspěla 

koalice STAN a TOP 09 (s podpo-

rou Zelených, LES aj.) se ziskem 

22,24 %, (v roce 2014 27,83 %) dru-

zí skončili Piráti se ziskem 20,95 % 

(v roce 2014 6,38 %), třetí pak ODS 

s  18,77  % (v  roce 2014  8,52  %), 

čtvrtí ANO 2011 s  11 % (v  roce 

2014 12,65 %) a poslední, kteří pře-

konali 5procentní hranici, jsou Svo-

boda a přímá demokracie – T. Oka-

mura (SPD) se ziskem 5,49 % (v roce 

2014 pod názvem Úsvit přímé de-

mokracie. T. Okamury 1,44 %).

Největší úspěch zaznamenali jed-

noznačně Piráti, kteří si polepšili 

o plných 14,57 %.

Výsledky voleb na  Trojce vcelku 

přesně kopírují výsledky v celé Praze. 

Celopražsky zvítězila rovněž koalice 

STAN a TOP 09 se ziskem 20,74 %, 

na  druhém místě těsně skončili Pi-

ráti s výsledkem 19,12 %, následuje 

ODS se ziskem 18,88 %. Čtvrté mís-

to patří ANO 2011 s  13,35  % hla-

sů. Nad 5  % se dostalo ještě SPD 

s 5,77 %. 
Radko Šťastný

Volné byty v DPS
Praha 3 nabízí svým občanům, kteří mají z důvodu 
vysokého věku nebo zdravotního stavu sníženou 
soběstačnost, bydlení v Domech s pečovatelskou službou. 
Aktuálně je v obou domech, které vlastní, celkem 
30 volných bytů k nastěhování.

Domy s pečovatelskou služ-
bou se nacházejí v Rohá-
čově a Krásově ulici. 
V Roháčově ulici je ze 142 

bytů volných 20, v DPS Krásova je 
10 volných bytů. Jedná se jak o gar-
soniéry, tak o byty pro manželské 
páry. Bydlení je určeno seniorům 
a hendikepovaným občanům Pra-
hy 3, kteří splňují zásady pro přidě-
lení bytu, tedy že mají trvalé bydliště 
v Praze 3, žadatelé by současně měli 
být dlouhodobými uživateli terénní 
pečovatelské služby a také příjemci 

přídavku na péči, nebo mají alespoň 
podánu žádost o příspěvek. Nájem-
ní smlouva se uzavírá na dobu neur-
čitou a nájemné je zde obdobné jako 
v běžných obecních bytech. 

O přidělení bytu v DPS rozhoduje 
Rada městské části, po projednání 
a doporučení Komise pro sociální po-
litiku a zdravotnictví. Žádost se podá-
vá na Odboru sociálních věcí ÚMČ 
P3, Seifertova 51, telefon: 222 116 451, 
email: zdenkah@praha3.cz, formulář 
žádosti je také k dispozici na webo-
vých stránkách www.praha3.cz.

Hlavní kritéria k přidělení bytu ob-
čanům MČ Praha 3 v DPS:
• pobírání příspěvku na péči
•  využívání služeb pečovatelské 

služby
•  věk, stávající bytové podmínky 

a sociální zázemí žadatele
•  příbuzní a jiné pečující osoby – je-

jich péče o žadatele – tj., zda zajiš-
ťují a jsou schopni odpovídající 
péči zajistit a v jakém rozsahu 
vzhledem ke zdravotnímu stavu 
žadatele. 

 Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný
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Cibule tulipánů a narcisů  

Cibule tulipánů a narcisů z ruše-
ných výsadeb ze záhonů na území 
městské části se i letos budou zdar-
ma rozdávat zájemcům v prostorách 
Základní organizace Svazu důchod-
ců Praha 3, která se na přípravě této 
akce již tradičně podílí. Organizace 
sídlí v budově Polikliniky Olšanská 

2666/7, vchod z ulice Pitterovy. Roz-
dávání cibulí zde bude zahájeno 
11. června od 9:00 do 15:00 hodin, 
v následující den pak od 9:00 
do 12:00 hodin. Cibule budou zá-
jemcům k dispozici do vyčerpání zá-
sob. 

 -red-

Přílišné sekání hubí hmyz a vysouší půdu
Kongresový sál Tower Park Praha v Žižkovské věži byl 16. května místem  konference o správě 
veřejné zeleně v městské krajině, kterou pořádala městská část Praha 3 se Společností pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu pod názvem „Správa veřejné zeleně v městské krajině“.  

Tématem letošního roční-
ku odborné konference, 
na kterou zavítali přední 
odborníci na krajinář-

skou a zahradní tvorbu z celé České 
republiky, byla problematika správy 
zeleně v uličním a městském prosto-
ru v návaznosti na zapojení dřevin, 
s přihlédnutím k jejich funkci a roz-
manitosti.

Na úvod přivítal účastníky sta-
rosta Prahy 3 Jiří Ptáček společně 
s Janou Caldrovou, vedoucí odboru 
ochrany životního prostředí. Sta-
rosta v krátké uvítací řeči upozornil 
na závažnost této problematiky, ze-
jména v souvislosti s probíhající kli-
matickou změnou.

Jana Caldrová položila ve svém 
zahajovacím příspěvku, mimo jiné, 
v současnosti hojně diskutovanou 
otázku, která následně rezonovala 
i v průběhu dalších příspěvků: „Je 

vhodné sekat trávníky v době sucha až 

na hlínu, nebo jim ponechat dostatečný 

vzrůst?“ Podle některých kritiků 
současně převažující praxe totiž 
přílišné sekání trávy hubí nejen 
hmyz, ale abnormálně vysouší půdu 

a má zásadní vliv na biodiverzitu 
ploch veřejné zeleně.

V dalších blocích vystoupili od-
borníci s tématy jako „Význam travi-
no-bylinných porostů v době klima-

tických změn“ nebo „Dlouhodobě 
udržitelné výsadby a perspektivní 
sortiment suchomilných rostlin“, či 
„Optimalizace péče o zeleň v měst-
ské krajině“, což bylo téma, které 
charakterizoval Ondřej Fous, mimo 
jiné, slovy: „Dekor našich měst a obcí 

stagnuje, zbavujeme se detailu a všeo-

becná snaha po úsporách nás okrádá 

o drobnosti, které tvořily identitu místa. 

Ve snaze vyjít s tím málem, co je nám 

dáno, jsme nakonec nuceni k opatře-

ním, se kterými souhlasíme jen s těžkým 

srdcem a které těžce nesou i ostatní pa-

trioti. V nových kompozicích se pak de-

tail dekoru již automaticky vytěsňuje 

a často i sami autoři v minimalizova-

ných nákladech na dokumentace nema-

jí šanci se s místem a jeho obyvateli sžít, 

vnímat denní či roční běh věcí a drobné 

nuance tradic.“ Celodenní konferen-
ci uzavřela neformální diskuze. 
 Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný

Péče o trávníky v souvislosti s probíhající klimatickou změnou 

Z důvodu déle trvajícího defi citu srá-

žek a  na  základě metodického do-

poručení Odboru ochrany prostře-

dí Magistrátu hlavního města Prahy 

bude MČ Praha 3 reagovat na  ak-

tuální klimatické podmínky úpravou 

systémové péče o  travnaté a  trávo-

-bylinné plochy.

Péče o  trávníky bude stále pro-

váděna v  souladu s  normou ČSN 

83  9051: Technologie vegetačních 

úprav v krajině – rozvojová a udržo-

vací péče o vegetační plochy. 

Zásady péče jsou rozděleny dle typu 

trávníku do tří kategorií:

Parterové trávníky
–  Travnaté plochy vysoké kvality, 

zpravidla pod závlahou.

–  Při provádění sečí nesmí výška 

seče klesnout pod 8 cm.

–  Seč omezíme, pokud je teplota 

vzduchu vyšší než 26 stupňů, trvá-

-li dlouhodobé sucho.

–  Frekvence seče u parterových tráv-

níků pod závlahou je jednou až dva-

krát měsíčně v závislosti na počasí. 

Jedná se o  intenzívně udržované 

trávníky na následujících lokalitách: 

Havlíčkovo náměstí, Komenského 

náměstí, park Rajská zahrada

Parkové a  pobytové travnaté 
plochy
–  Při provádění sečí nesmí výška 

seče klesnout pod 10 cm.

–  Frekvence sečí u parkových a po-

bytových travnatých ploch je ma-

ximálně jedenkrát   měsíčně. Při 

dlouhodobém suchu a teplotě vyš-

ší než 26 stupňů seč neprobíhá.

–   Na těchto plochách může probíhat 

i tzv. mozaiková seč: část plochy se 

seče jedenkrát měsíčně a na části 

plochy se omezí seč na  frekvenci 

dvakrát až třikrát ročně. Jedná se 

například o park Parukářka a Židov-

ské pece.

Květnaté louky a luční porosty
–  Na  lokálních přesně vymezených 

místech např. svahy v parcích bu-

dou založeny tzv. květnaté lou-

ky. Seč bude prováděna dvakrát 

ročně.

Je třeba konstatovat, že není správ-

nou cestou pouze travnaté plochy 

nesekat. Nelze si myslet, že pone-

cháme pouze parkový trávník růst 

a posekáme ho dvakrát ročně a ne-

změní se tím jeho užitné vlastnosti. 

Přeměna parkových a  pobytových 

trávníků na travnaté plochy s nízkým 

režimem počtu prováděných sečí 

(květnaté louky a  luční porosty) je 

věc odborná a časově náročná a ne-

lze čekat, že během jednoho roku 

bude tato změna uskutečněna. 

Odbor ochrany životního prostředí   

v  současnosti zpracovává manage-

ment péče o travnaté plochy ve ve-

řejné zeleni na Praze 3. 

Krajinný trávník dle ČSN 83 9031 

zahrnuje převážně extenzívně využí-

vané nebo pěstované porosty ve ve-

řejné a  soukromé zeleni, v  krajině, 

u komunikací, na rekultivovaných plo-

chách, druhově bohaté porosty luční-

ho charakteru. Jedná se o trávníky se 

širokým spektrem použití podle účelu 

a stanoviště, např. jako ochrana proti 

erozi, odolnost na  extrémních stano-

vištích, základ  pro  rozvoj  stanovištně 

vhodných  biotopů,  zpravidla  nezatí-

žitelné  nebo  jen  málo zatížitelné. Ná-

roky na péči jsou u krajinných trávníků 

velmi malé až střední, ale ve zvláštních 

případech   až   velmi   vysoké.   Kate-

gorie  krajinný  trávník  dle  výše  uve-

dené  defi nice  zahrnuje veškerá trav-

ní společenstva mimoprodukčního 

charakteru.

Květnatá louka je dle terminologie 

ČSN 83 9001 Sadovnictví a  kraji-

nářství přirozený, záměrně založený 

nebo přísevem upravený travní po-

rost s výrazným podílem dvoudělož-

ných bylin. Louka je přírodě podob-

ný vegetační prvek, který nevylučuje 

druhovou pestrost, a jeho vlastnosti 

odpovídají záměru zahradního archi-

tekta. 
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ZŠ Cimburkova nakoupí počítače za dárek od Lidlu
Školáci ze základní školy Cimbur-
kova dostanou nové počítače. Škola 
je nakoupí díky daru od společnosti 
Lidl, která v Praze 3 z kraje roku 
otevřela novou prodejnu na rohu 
ulic Vinohradská a U Vinohradské 
nemocnice. Jak se peníze do školy 
dostaly? Nákupy v nové prodejně 
Lidl v Praze 3 u metra Želivského 
mohli zákazníci 21. ledna využít pro 
dobrou věc. Z každého nákupu nad 
300 Kč uskutečněného v tento den 
totiž společnost Lidl věnovala 
50 Kč ve prospěch místní školy. „Pro 

nás je podpora této základní školy pře-

devším radost, protože víme, že věnova-

né peníze najdou dobré využití. Záslu-

hu na této vysoké částce mají ale 

především obyvatelé Prahy 3, kteří 

na otevření prodejny dorazili v hojném 

počtu, a za to jim moc děkujeme,“ oko-
mentovala darovanou částku mluv-
čí společnosti Lidl Zuzana Holá. 
Dárek, jehož v celková hodnota se 

vyšplhala na částku 111 750 korun, 
převzali v květnu zástupci školy 
společně se svými žáky. 

-red-

„Naděje“ postupuje do fi nále Antifetfestu
Vítězem obvodního kola festivalu 
amatérských fi lmů pro děti a mlá-
dež Antifetfest – jde to i jinak se stal 
autorský tým školáků ze ZŠ Chelčic-
kého, kteří společně vytvořili a na-
točili fi lm Naděje. Tématem jejich 
snímku je šikana. Snímek postupuje 
do celopražského kola soutěže.  

Cílem soutěže bylo vytvořit krátký, ma-
ximálně desetiminutový snímek s téma-
tem rizikového chování, kterým je na-
příklad drogová závislost, domácí 
násilí, kriminalita, šikana nebo gamb-
ling. Letos se soutěže v Praze 3 zúčastni-
ly tři týmy mladých tvůrců. Jejich tvor-
bu pak hodnotila komise složená 
z porotců z radnice i z odborníků z pe-
dagogicko-psychologické poradny pro 
Prahu 3. Vyhodnocení soutěžních sním-
ků se uskutečnilo v obřadní síni radnice 
Prahy 3, kde školákům předal odměny 
místostarosta pro sociální oblast Ondřej 
Rut, který současně poděkoval žákům 

za jejich zájem se zamýšlet nad složitý-
mi tématy, i učitelům, kteří jim poskytli 
odborné vedení. U snímků zároveň 
ocenil technické zpracování.  Celopraž-
ské fi nále se uskuteční 19. 6. v kině Dla-
bačov v Praze 6.  -red-

Vyjádřete se k revitalizaci náměstí Jiřího 
z Poděbrad
Praha 3 chce se svými obyvateli i s architekty znovu 

diskutovat o budoucí podobě náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Kontejner s informativními panely a s dotazníkem bude 

jeden červnový týden na náměstí a k dispozici budou 

i architekti studia MCA, kteří projekt na obnovu náměstí 

připravují.

O celkovou rekonstrukci 
náměstí Jiřího z Po-
děbrad se Praha 3 snaží 
již od roku 2000. Podo-

ba projektu, se kterou architekti 
MCA zvítězili v architektonické sou-
těži, se v průběhu let měnila. Podle 
předsedy Výboru pro územní rozvoj 
Matěje Michalka Žaloudka však změ-
ny, ke kterým se dospělo i na základě 
debat s veřejností, nebyly dostatečně 
komunikovány. Do projektu se napří-
klad „vrátila“ diskutovaná žulová 
fontána Sjednocená Evropa z roku 
1980 od sochaře Petra Šedivého. 
Na další názory obyvatel Praha 3 
nyní čeká.  

Městská část ve spolupráci s MCA 
architekti a Institutem plánování 
a rozvoje připravila pro veřejnost in-
formační kontejner, který bude 

na náměstí Jiřího z Poděbrad umís-
těn od 3. do 10. června. Veřejnost 
bude mít možnost seznámit se s tím, 
jak se návrh vyvíjel i s jeho aktuální 
podobou. Na mapě náměstí se lidé 
budou mít možnost vyjádřit k tomu, 
co se jim na projektu líbí a co se jim 
na něm nelíbí, a budou moci k němu 
umisťovat připomínky. Přímo na mís-
tě budou moci vyplnit dotazník, kte-
rý bude k dispozici také on-line 
na adrese www.praha3.cz/jirihozpo-
debrad, včetně potřebných informa-
cí. „Projekt má platné územní rozhodnu-

tí, proto bychom neměli měnit pevné 

prvky jako například umístění kašny, ale 

můžeme debatovat o tom, kde mají být 

trávníky, jaké stromy a kde se budou sá-

zet, kde by měly být cesty a z jakého po-

vrchu, zda asfaltové nebo mlatové,“ uve-
dl předseda výboru Žaloudek.

Prostor náměstí je majetkem hlav-
ního města, které se v minulosti me-
morandem zavázalo na revitalizaci fi -
nančně podílet. Cena realizace 
projektu se pohybuje kolem 100 mili-
onů korun. Městská část předpoklá-
dá, že by hlavní město mělo přispět 
většinou nákladů. Než však městská 
část rozhodne o dalším postupu, 
chce znát a vyhodnotit názor veřej-
nosti. Práce na původním projektu 
totiž vloni zastavila minulá politická 
reprezentace s tím, že rada připraví 
plán oprav, které zachovají rozsah ze-
leně, zlepší podmínky pro fungování 
trhů a budou celé území řešit kom-
plexně. „Na základě připomínek veřej-

nosti se budeme teprve defi nitivně rozho-

dovat, jak dál. Mnohé je ještě možné 

změnit. Je možné začít i úplně znovu, 

i když bych to osobně nepovažoval za zce-

la hospodárné vynakládání veřejných 

prostředků. Pouhá údržba náměstí se 

z mnoha důvodů ukazuje též jako nedo-

statečná. Zejména trhy a jejich okolí je 

třeba řešit jinak,“ soudí předseda Vý-
boru územního rozvoje. 

K náměstí je potřeba přistupovat 
s velkým respektem, protože jde 
o velmi významný prostor v pražské 
památkové zóně, jehož jedinečnost 
podtrhuje národní kulturní památka 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Sou-
časně je náměstí prostranstvím pro 
relaxaci a odpočinek, místem setká-
vání všech generací a centrem mnoha 
veřejných společenských akcí. „Ovliv-

nit se může například dopravní režim 

nebo defi nitivní umístění farmářských 

trhů, které se již v aktuálním návrhu pře-

misťují jinam, tak aby nekolidovaly s pro-

storem před základní školou,“ doplňuje 

Žaloudek. Využijte proto jedinečnou 
možnost, jak ovlivnit podobu náměs-
tí na další desítky let. 

Text Katka Maršálová, foto Radko Šťastný

Zažijte Floru jinak
Terénní program Streetwork Bez-
tíže Žižkov zve na akci „Zažij Flo-
ru jinak“, která se bude konat 10. 
6. od 15 hodin v prostorách za OC 
Flora. Na  účastníky čeká graffi -
ti workshop, hudební workshop 
s  DJingem, airbrush (dočasné te-
tování), a  žonglérské aktivity: dia-
bolo, fl owersticks a  frisbee. Akce 
je zdarma. 

Program Streetwork Beztíže Žižkov je 

určen dospívajícím a  dětem od  šesti 

do šestadvaceti let. Poskytuje podpo-

ru a pomoc mladým lidem, kteří jsou 

ve  vyšší míře ohroženi sociálně nežá-

doucími jevy, případně se nacháze-

jí v obtížné životní situaci, a nabízí jim 

alternativní možnosti k  jejich běžné-

mu a  často nebezpečnému trávení 

volného času. Terénní pracovníci vy-

hledávají ohrožené děti aktivně v mís-

tech, kde děti tráví svůj volný čas, jako 

jsou parky, vnitrobloky a zapadlé ulič-

ky, a  to pravidelně třikrát týdně v od-

poledních hodinách. Beztíže pořádá 

i  různé zábavně motivační akce, jako 

jsou parkourové a  rapové worksho-

py nebo výjezdové akce mimo Prahu 

s cílem motivovat mladé lidi ke smyslu-

plnému trávení volného času a nabíd-

nout jim bezpečný prostor, kde mohou 

rozvíjet svůj talent a zájem. Klub Bez-

tíže na  Žižkově najdete v  DDM Ulita, 

Na Balkáně 2866/17a, Praha 3. 
-red-

Výsledky
1. místo: „Naděje“. Autorský tým ze ZŠ 

Chelčického, André Rosol (herec), Lu-

káš Voborník (kamera, střih, produkce), 

Štěpán Foist (asistent produkce), Eva 

Chertova (režie, scénář), Tereza Pražá-

ková (herečka). Téma šikana.

2. místo: „Bojuj“. Autorský tým ze ZŠ 

Chmelnice, Viktoria Kolarevičová (re-

žie, scénář, hudba, střih), Sára Bláhová 

(herečka), Magdaléna Skálová (kamera, 

herečka, zvuk). Téma deprese.

3. místo: „Pod sluncem červeným“. 

Autorský tým ze ZŠ Lupáčova, Maria 

Dvorníková (scénář, kamera, režie) a ze 

ZŠ Jiřího z Lobkovic, Anna Kováříková 

(scénář, kamera, režie, střih). 

Informační kontejner 
nám. J. z Poděbrad

3.–10. 6. všední dny 12–19 hod., 

v sobotu 10-19 hod., 

v neděli 10–16 hod. 

www.praha3.cz/jirihozpodebrad

Komentovaná vycházka 
s architekty

sobota 8. 6. od 11 hod.

pondělí 10. 6. v 17 hod.

Na  komentované procházce budou 

k dispozici autoři projektu ze studia MCA, 

kteří vysvětlí koncepci návrhu a jeho zá-

kladní aspekty a pohovoří i o historii ná-

městí. Prostor bude též pro dotazy. Sraz 

vždy u kontejneru. 
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Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Součástí oslav pětiletého výročí otevření infor-
mačního centra byly také komentované pro-
hlídky kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v češti-
ně i angličtině. Farář Jan Houkal svým 
zasvěceným komentářem provedl účastníky tře-
mi stěžejními částmi kostela – lodí, kryptou 
a patou věže. Návštěvníci se tak mohli v těchto 
unikátních prostorách seznámit jak se stavebně 
historickou částí Plečnikovy vynikající archi-
tektury, tak s církevním a duchovním životem 
kostela. 

Mnozí tak měli poprvé možnost vidět i nový 
oltář od architektů Josefa Pleskota a  Norberta 
Schmidta, ke kterému se váže zajímavá histor-
ka v souvislosti s uložením ostatků Svaté Mar-
kéty Marie Alacoque, které jsou ve schránce 
ocelového trnu uprostřed mramorového tělesa 
oltáře. Přítomným příběh získání těchto sva-
tých ostatků  farář Houkal převyprávěl a je na-
tolik zajímavý, že jej zařadíme do některého 
z příštích vydání Radničních novin. 

Žižkovský jarní kilometr s Hroznýšem
Ojedinělá akce se uskutečnila v sobotu 

18. května. Poznávací vycházka Žižkovský 

jarní kilometr s legendou českého 

skautingu Eduardem Markem, nositelem 

prestižního skautského Řádu stříbrného 

vlka a mnoha dalších vyznamenání.  

Jen málokdy se nám naskyt-
ne  příležitost, abychom se 
po zajímavých místech Žiž-
kova mohli projít ve společ-

nosti tak zasvěceného místního pa-
triota a pamětníka, jakým je 
nejstarší český skaut Eduard Ma-
rek, ve skautském světě známý pod 
přezdívkou Hroznýš.

Tato vskutku  ojedinělá a zásluž-
ná akce s názvem „Žižkovský jarní 
kilometr s legendou českého skau-
tingu“ proběhla za slunného sobot-
ního dopoledne pod laskavým 
a erudovaným vedením Slavomila 
Janova, mezi skauty zvaného Nash-
ville a za osobní účasti starosty Jiří-
ho Ptáčka, rovněž skauta. Určitou 
výjimečnost vycházce, která začala 
na nároží ulic Chelčického a Lupá-
čovy, na místě dnešního hotelu Ol-
šanka, kde v minulosti stával Mar-
kův rodný dům, i fakt, že Eduardu 
Markovi je už 102 roků a na jeho ži-
votě bychom mohli vyučovat dějiny 
naší samostatnosti, potažmo dějiny 
takřka celého 20. století.

Nejen obdivuhodný věk „Hroz-
nýše“ (narodil se 17. března 1917) ale 
i výjimečná životní energie a vitalita 
čišela z našeho nejstaršího skauta, 
když na jednotlivých zastaveních 
vzpomínal na osobnosti spjaté se 
Žižkovem, mimo jiné na básníka Ja-

roslava Seiferta, spisovatele Jarosla-
va Foglara, či zakladatele českého 
skautingu A. B. Svojsíka. Mladistvý 
duch Eduarda Marka jsme ocenili 
zvláště, když jsme mířili od pomní-
ku Jaroslava Seiferta směrem 
ke Sladkovského náměstí a Hroz-
nýš říká: „Tady bývalo takové pěkné 

zábradlí, mělo hezké kulaté otvory, kte-

rými jsme jako kluci proskakovali. Ško-

da že už tu není, hned bych to zase zku-

sil,“ a směje se.

A množství dalších vzpomínek 
a historek, starších než většina účast-
níků vycházky, jsme si mohli vyslech-
nout, ať už to bylo u kostela sv. Pro-
kopa, kde ministroval nebo u budovy 
bývalé žižkovské reálky, na které má 
svou pamětní desku právě zakladatel 
českého skautingu A. B. Svojsík, kte-
rého měl možnost pan Marek osobně 
poznat. Právě z tohoto místa vyrazil 
Svojsík a první čeští skauti v roce 
1912 na svůj premiérový tábor do Lip-
nice nad Sázavou. I toto místo se 
váže k Eduardu Markovi: „Narodil se 

tady v roce 1850 můj tatínek,“ dozvídá-
me se z vyprávění.

Vycházka byla symbolicky zavr-
šena na Havlíčkově náměstí, na kte-

rém v minulosti Eduard Marek také 
bydlel a zavzpomínal na dobu pro-
tektorátu a na své zatčení gestapem, 
které proběhlo právě zde.

Před budovou radnice potom 
starosta Jiří Ptáček dekoroval Edu-
arda Marka turistickou plackou 
s nápisem „Žižkovský jarní kilometr 
s Eduardem Markem“ a jeho por-
trétem, kterou na následné autogra-
miádě v Iinformačním centru obdr-
želi i všichni ostatní účastníci 
vycházky. V průběhu autogramiády 
a besedy podepisoval nejstarší bratr 

skaut svoji novou knihu vzpomí-
nek, kterou napsal společně s Mi-
chaelou Tučkovou, nesoucí název 
„Nebyl den jako druhý“ s podtitu-
lem: Touhy a sny kluka ze Žižkova.

Na závěr rozkrájel „Hroznýš“ 
dort ve tvaru turistické, výše zmíně-
né placky, který obdržel od městské 
části. Milé setkání tak dostalo slad-
kou tečku. 

Text Jan Dvořák, foto Radko Šťastný 

Účastníci poznávací vycházky s Hroznýšem na žižkovských schodech

Nebyl den jako druhý
 – Touhy a sny kluka ze Žižkova 

Eduard Marek, Michaela Tučková

Pod tímto názvem a  s  podtitulem 

Touhy a sny kluka ze Žižkova vyda-

la farnost u kostela sv. Anežky Čes-

ké Praha-Spořilov životopis skauta 

a odbojáře   Eduarda Marka.   Kniha 

vznikla na  základě deníků, skaut-

ských kronik a  především kroniky 

rodu, kterou začal E. Marek psát 

v 70. letech. Hlavním poselstvím kni-

hy je pak Markova víra, že nic, co se 

člověku v životě přihodí, není nahodi-

lé, ale má hluboký smysl, a že důvě-

ra v tento řád je osvobozující. Vydání 

publikace podpořil Ústav pro sou-

dobé dějiny AV ČR a městské části 

Praha 3 a Praha 4. 

Svatá Markéta Marie Alacoque
Narodila se 22. července 1647 v  burgundské 

vesnici Lauthecouru v diecézi Autun (ve východ-

ní Francii). Její otec byl královským notářem. 

Vstoupila do kongregace sester Navštívení Pan-

ny Marie v  Paray-le-Monial (1671).  V  letech 

1673-1675 jí bylo v několika zjeveních dáno po-

znat lásku Ježíšova Srdce a byla vyzvána, aby 

se přičinila o  rozšíření přípravné hodinové po-

božnosti v  předvečer prvních pátků v  měsíci, 

svatého přijímání na první pátky a zavedení svát-

ku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Když se stala 

asistentkou představené (1684) a vychovatelkou 

novicek (1685-87), zavedla ve své řeholní komu-

nitě společné uctívání Božského Srdce. Zemřela 

17. října 1690 v Paray-le-Monial a za svatou byla 

prohlášena v roce 1920. Úcta k Božskému Srdci 

se šířila nejprve prostřednictvím bratrstev a lido-

vých pobožností; jeho svátek byl zaveden nejpr-

ve v  Polsku (1765) a  od  roku 1856 pro celou 

církev. Zdroj: iEncyklopedie.cz 

Farář Jan Houkal dovede svým erudovaným vyprávěním zaujmout

Eduard Marek při autogramiádě v infocentru rozdal desítky podpisů i s věnováním

Turistickou placku s  portrétem Eduarda 

Marka na závěr obdržel každý z účastníků
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 společenská rubrika

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

přihlášky posílejte k rukám Petry Mrkvičkové, Lipanská 14, 
130 00, Praha 3, tel:  222 116 325, e-mail: petram@praha3.cz

Senioři České republiky, z. s., 
základní organizace Praha 3

Blahopřejeme všem jubilantům, kteří se v první polovině roku 

2019 dožívají významného životního jubilea.

Na přátelské posezení obdrží každý člen základní organizace 

osobní pozvání dopisem (podmínkou jsou zaplacené členské 

příspěvky). 

Přátelské posezení se uskuteční dne 13. června 2019 

od 14.00 hod. v prostorách Klubu seniorů v Praze 3, Olšanská 

7 (vchod ze zadní strany budovy, tram č. 9, 26). 
Vladimíra Kalfusová

předsedkyně základní organizace

Týden pěstounství i v Praze 3
Praha zve na pestrý program Týdne pěstounství od 10. do 16. června 2019. Tato akce je oslavou rodin starajících se o děti, které ne-

mohou vyrůstat se svými rodiči. Je zároveň příležitostí, jak k myšlence pěstounství motivovat a přivést další zájemce.

Těšit se můžete na semináře, diskuse s odborníky a se samotnými pěstouny, na výstavy, promítání dokumentárních fi lmů s temati-

kou náhradní rodinné péče nebo na volnočasový program vhodný i pro děti. Zástupci úřadu a nestátních organizací seznámí návštěv-

níky s tím, co obnáší stát se pěstounem a jaké podpůrné služby mohou pěstouni využít. 

První příležitostí bude ještě před Týdnem pěstounství infostánek o náhradní rodinné péči na akci Veletrojka ve čtvrtek 6. června 

na náměstí Jiřího z Poděbrad. Informace poskytnou pracovnice Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3. V úterý 11. června vás zveme 

na Talk show Jana Bárty z Letního domu s názvem „Když se rodina rozhodne pro osvojení nebo pěstounskou péči“ v Komunitním cen-

tru Husitská. Všechny akce Týdne pěstounství Praha jsou zdarma. Podrobný program akce na tydenpestounstvi.praha.eu.  red

Z redakční pošty
Dobrý den,

Velice se mi líbilo, jak se Radnice chválila v Radnič-

ních novinách, že přijala opatření, aby zamezila řidičům 

s ohledem na uzavírku ulice Pod Krejcárkem průjezd 

„rezidenční“ oblastí kolem Balkánu. Toto přijďte vy-

světlit lidem, kteří bydlí jako já se svojí rodinou na křižo-

vatce Ohrada. Kdo plánoval tuto uzavírku a zaměřil se 

na to, aby řidiči neprojížděli „rezidenční“ oblastí okolo 

Balkánu a  nechal projíždět všechny automobily ulicí 

Koněvovou bez jakékoliv regulace dopravy Policií ČR, 

ten by měl okamžitě složit svůj mandát a jít se omluvit 

všem lidem v ulici Koněvova. 

Na křižovatce Ohrada dochází dnes k naprostému 

kolapsu hromadné dopravy. Tramvaje nejsou v  dů-

sledku neukázněných řidičů schopny tuto křižovatku 

vůbec projet. Stejně tak autobusy linky 207 a  133. 

Opravdu chytrá hlava vymyslela, že se navíc v ulici Ko-

něvova u křižovatky s ulicí Rečkova bude otáčet přes 

tramvajový pás autobus linky 207. 

Proč Radnice nepodnikla kroky k zajištění průjezd-

nosti křižovatka Ohrada pro MHD? Jistě jsou k dispo-

zici počty aut, které křižovatkou Ohrada projíždějí, 

a z nich muselo být naprosto jasné, jak situace po uza-

vření ulice Pod Krejcárkem bude vypadat. To není 

možné se s Policií ČR domluvit, aby na začátku uzavír-

ky byli policisté na tak frekventovaném dopravním uzlu 

přítomni a řídili dopravu? Ono je lehčí vyřešit jednodu-

še zákaz vjezdu do nějaké části obvodu tím, že se osa-

dí značky, nebo betonové zátarasy na dvě ulice, než si 

lámat hlavu s  tím, jak celé území zprůjezdnit alespoň 

pro MHD, když už se individuální dopravou nebudu za-

bývat.

Děkuji za odpověď a hlavně nějaké rozumné řešení. 

I když jako u uzavírky ulice Husitské opět pozdě. Prostě 

se musí nejdříve lidi pořádně naštvat a až potom to ře-

šit.

S pozdravem

Martin Fořt

Dobrý den, pane Fořte, 
Situace se zablokováním křižovatky Ohrada osobní 

dopravou a znemožnění průjezdu tramvají a autobusů 

šla těžko předvídat. Je odpovědností dopravní policie, 

aby operativně reagovala na  vzniklou situaci. To se 

včera bohužel nepodařilo. Ještě včera večer jsem 

osobně ověřoval vážnost situace na dopravním podni-

ku. Skutečně docházelo k velkému zpoždění tramvají. 

Věc jsem okamžitě řešil osobně s městskou a doprav-

ní policií. Dnes je situace o něco klidnější, každopádně 

pokud se bude opakovat, navrhuji dopravní policii, aby 

zde byla řízena křižovatka policisty, aby nedocházelo 

k blokování MHD. 

Dnes ráno jsem osobně celou oblast projel na kole. 

Spojovací je bez větších problémů, auta však stojí 

dlouhé minuty na Koněvově i v ulici Na Balkáně, kde si 

to snaží mnoho řidičů zkrátit přes rezidenční oblast. 

Problémy s  večerním zpožďováním tramvají ráno již 

nebyly. Ověřím situaci dnes od dispečerů, zda se neo-

pakovala situace z  včerejška, kdy auta na křižovatce 

Ohrada nejsou schopna vyklidit křižovatku a  blokují 

tramvaje.

Dnes zašlu na  magistrát a  dopravní policii žádost 

o tato opatření:

•  Na výjezdu z ulice Na Balkáně na Spojovací zřídit dva 

řadící pruhy vlevo a vpravo.

•  Pro odbočování z ulice Na Balkáně vlevo na Spojo-

vací zřídit připojovací pruh – urychlí to vyklízení čeka-

jící fronty.

•  V ulici U Kněžské louky je třeba rozšířit zábrany a na-

pustit je vodou – řidiči tu vystupují, odsunují zábrany, 

nebo je objíždí přes chodník. 

•  Na vjezd do ulice U Kněžské louky instalovat značku 

zákaz vjezdu. Zákaz odbočení ze Spojovací řidiči 

přehlíží a snaží se zde odbočovat. 

•  Na Balkáně musí být ve špičkách přítomna policie, 

před půl devátou zde nebyla ani jedna uniforma!

•  V případě zablokování křižovatky Ohrada je třeba vy-

pnout signalizaci a řídit dopravu policisty tak, aby byl 

zajištěn volný průjezd MHD.

Prosím zdvořile všechny Pražany, kteří mohou, ne-

chte auto doma.

Viz: https://www.facebook.com/rutondrej/

posts/2309978015690510

Děkuji, s pozdravem, 

Ondřej Rut

místostarosta

Dobrý den pane místostarosto, 
děkuji za odpověď. Je hezké, že se snažíte vzniklou 

situací něco dělat. Jen se mi zdá, že by bylo příště 

dobré začátek uzavírky lépe připravit. Nemohu s Vámi 

souhlasit, že vzniklou situaci na křižovatce Ohrada ne-

bylo možné předvídat. Pokud máte k  dispozici data 

o počtu automobilů projíždějících ve špičce touto kři-

žovatkou, co jiného se asi dalo očekávat.

Ostatní opatření snad pomohou křižovatce Koně-

vova – Spojovací, ale křižovatce Ohrada určitě ne. Ur-

čitě by pomohlo, pokud by byla ulice Na Ohradě pro 

otáčení autobusů linky 207 a 133 zprovozněna sou-

časně s uzavírkou ulice Pod Krejcárkem.

Děkuji a přeji pevné nervy. 

Martin Fořt

Praha 3 vítala nové občánky

Na vítání občánků dne 16. 5. 2019 vystoupily děti z MŠ Jaroslava Seiferta. Nejmladší občánky Prahy 3 přivítal zastupitel Matěj Michalk Žaloudek

Klub seniorů Hořanská 2, Praha 3
Zveme všechny zájemce, členy i nečleny na soutěžní přednáš-

ky. První akce se koná 6. června na téma o Paříži, druhá bude 

20. června, tato přednáška bude o životě ve Francii. Předná-

šet bude průvodkyně Ing. Jiřina Kučerová. Dne 27. června vás 

zveme na rozšířenou závěrečnou akci před prázdninami s před-

náškou pana Martina Škaldy, přímého účastníka sjíždění divo-

kých řek v Coloradu v USA. Budeme si moci prohlédnout i loď, 

ve které sjížděl tyto řeky. Na závěr této besedy bude volná zá-

bava. Všechny přednášky budou provázeny názorným promítá-

ním a konají se od 16 hodin v klubovně. Přejeme všem hezké 

prožití prázdnin a děkujeme MČ Praha 3 za podporu naší čin-

nosti. 
Za klub 

Marie Arlothová

Žižkovské vzpomínky. Uhlíř 
A  ještě k  tomu ze Žižkova. Dnešní 

mladí, ale i ti trochu starší, ani neví, že 

nějací uhlíři vůbec byli. Přitom článek, 

který by měl přiblížit jejich činnost, má 

tak málo přitažlivý název, že ani ten 

největší čtenářský maniak o  něj oč-

kem nezavadí. Vyprávět by o  nich 

mohli jenom ti nejstarší, ale ti již dávno 

prošli Nebeskou branou a vzali s se-

bou i všechny vzpomínky na profesi, 

která po  celá staletí pomáhala těm 

nejchudším a  nejpotřebnějším přežít 

nástrahy kruté zimy. Dnes se s uhlíři již 

nesetkáme. Často bývali podvyživení 

a tuberkulóza s nimi držela krok. K uh-

líři i do domácností bylo uhlí rozváže-

no v  těžkých uhelných vozech, které 

připomínaly válečné vozy Jana Žižky. 

Po  strmých žižkovských ulicích, kdy 

sotva jedna se mohla pyšnit kouskem 

roviny, je tahali mimořádně silní koně. 

Uhlí, zdroj své obživy, měl obvykle 

uskladněné ve  sklepě a  po  putnách 

ho rozprodával. A cesta uhlí k zákaz-

níkovi? Při sotva viditelném světle ně-

kolikawattové žárovky a  za  dohledu 

několika sklepních krys naplnil dvě 

putny a přenesl je na dvoukolový vo-

zík, který stál před domem. Ulice ale 

měla dost velký sklon, a  tak mu ne-

zbylo než pořádně zabrat a začít zdo-

lávat nerovnou dlažbu. Pokud jel 

opačným směrem, měl zase co dělat, 

aby chatrný vozík s metrákovým ná-

kladem ubrzdil. Když se konečně do-

kodrcal před dům zákazníka, musel si 

alespoň na chvíli odpočinout. Dále již 

byla cesta volná, protože domy se 

dřív nezamykaly. Převážná část jeho 

zákazníků patřila k té nejnižší sociální 

vrstvě. Byli staří, chudí, nemocní 

a  na  těchto dodávkách zcela závislí. 

Nejčastěji bydleli v  nejvyšších pat-

rech, anebo naopak v suterénu, tedy 

tam, kde bylo nejnižší nájemné. Při 

svých pochůzkách často vstoupil 

do  prochladlého bytu, kde u  stude-

ných kamen, přikryti dekou, seděli 

staří manželé a  tu trochu uhlí vítali 

jako dar od  samotného Pána Boha. 

S  uhlím sestupovali do  suterénních 

bytů, ve  kterých, pokud se netopilo, 

tak vlhly stěny a v rozích se tvořila plí-

seň. Technický pokrok se ale nezasta-

vil a čas těchto uhlířů skončil. Uhlí se 

začalo rozvážet auty a  koně od  těž-

kých uhlířských vozů skončili na pul-

tech řezníků a  v  lidových jídelnách. 

V  suterénních bytech se přestalo 

bydlet a o ty nejpotřebnější se posta-

rala sociální politika. Uhlím, které bylo 

stále na příděl, se ale topit nepřestalo. 

Do  domácností bylo rozváženo pra-

covníky Uhelných skladů a  říkalo se 

jim také uhlíři. Často ale mezi dodava-

telem a příjemcem byl rozdílný názor 

na dodané množství, a aby se tomu 

předešlo, stál majitel u  sklepa 

a  za  každou dodanou putnu udělal 

na dveřích křídou čárku. Některé par-

ty ale měly sešlápnuté ploché putny, 

takže se tam padesát kilo nevešlo. 

Takto vzniklý přebytek nakonec pro-

dali poslednímu zákazníkovi, který ho 

velmi rád koupil. Pracovní den jim 

končil v  baru Briketa, který byl proti 

Nákladovému nádraží. Tam odpočí-

vali, oslavovali a i jinak se společensky 

bavili. Čas se ale nezastavil a opět se 

prosadila technika. Začalo se topit 

dálkově a  plynem. To byl pozvolný, 

ale defi nitivní konec i těchto novodo-

bých uhlířů, a dnes si již jenom starší 

generace může připomenout dobu, 

kdy se v domácnostech běžně topilo 

uhlím. Poslední, co dnes tuto etapu 

připomíná, je uzavřený a snadno pře-

hlédnutelný bar Briketa. 

 Josef Baloun

Koněvova, Praha 3



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVEN 2019

rozhovor

„Atmosféra Žižkovských mezidvorků 
je naprosto výjimečná,“ říká Slávka 
Hladíková
Festival Žižkovské mezidvorky probíhá na dolním Žižkově již osmým rokem. Za tu dobu se stal 
vyhledávanou senzací místních obyvatel, kteří zpřístupňují své skryté dvorečky svým sousedům 
a podílejí se na programu. Jak bude vypadat letošní ročník, který se koná 8. června, více 
přiblížila organizátorka akce Slávka Hladíková.  

Jak došlo k  tomu, že jste se za-
pojila do  Žižkovských mezidvorků 
a nyní akci spolupořádáte?
Kavárnu jsme založili před dvěma 
lety, nikdo nás tu neznal. Přidali 
jsme se k 6. ročníku festivalu a akce 
nám přišla naprosto super. Žižkov-
ské mezidvorky nám pomohly na-
startovat naše podnikání. Poté ale 
nastala situace, že se původní orga-
nizátorka z časových důvodů ne-
mohla podílet na dalším ročníku 
a došlo k tomu, že organizace festi-
valu spadla na nás. 

Dá se říct, že Žižkovské mezidvor-
ky rozvijí sousedskou pospolitost?
Stoprocentně. Za dva roky provozu 
kavárny na dolním Žižkově se snaží-
me zapojovat do různých malých 
projektů místní komunity. Můžu 
zmínit třeba Přestupní stanici, Green 
Decor, aktuálně Locked in Prague, 
což je „únikovka“ v Husitské ulici, 
která je do akce také zapojena. 

Jak se zrovna „únikovka“, hra, 
v níž účastníci snaží myšlením při-
jít na  rozluštění skrytého příběhu, 
může podílet na Mezidvorcích? 
Měli jsme zde zrovna team building, 
který nás hodně spojil dohromady 
(smích). Je tu hodně malých míst-
ních provozovatelů, kteří tu jsou 
hodně dlouho a znají se navzájem. 

Jsem ráda, že naše kavárna do téhle 
komunity zapadla. Atmosféra festi-
valu je naprosto výjimečná a zájem 
mezi místními obyvateli veliký.

Festival je také specifi cký svým 
prostředím. Odehrává se většinou 
mezi žižkovskými pavlačemi, které 
nikde jinde nejsou…
Dnes jsou již pavlače zasklené, nikoliv 
otevřené jako kdysi. Dokonce některé 
mají ještě záchody na konci pavlače! 
Krásně jsou vidět z vrchu Vítkova. Pa-
vlače jsou unikát, nikde se již nestaví 
a je to skutečná tvář Žižkova.

Co jsem viděl na vlastní oči, někte-
ré mezidvorky mají charizma zane-
dbaného prostoru. Je to záměr?
Většina domů spadá do soukromého 
vlastnictví, úprava je v režii majitele. 
Ten náš má natřenou fasádu, přesto-
že vstup po schodech nahoru je za-
nechán skoro v původním stavu. Sa-
mozřejmě prioritou zůstávají fasády 
domů. Musím tímto poděkovat 
městské části za Antigraffi  ti pro-

gram, je paráda, že čmáranice oprav-
du rychle mizí. 

Kdysi bylo běžné, že v  mezidvor-
cích si lidé pěstovali králíky nebo 
slepice…
(Smích) Dnes jsou to spíše zahrád-
ky, kde se pěstují kytičky nebo zele-
nina. Umím si ale představit, že 
i s těmito zahrádkáři vymyslíme pro-
gram a pokusíme se je příště zapojit.

Na která místa se vyplatí ještě zajít 
v rámci festivalu?
Potěšilo mě, že se do letošního roč-
níku zapojili také divadelníci. Žiž-
kovské divadlo Járy Cimrmana při-
slíbilo účast, což považuji za úspěch 
vzhledem k jejich obrovské vytíže-
nosti. Jejich dvoreček je malebný 
a myslím, že mnozí lidé ho ani nevi-
děli. Používá se hlavně jako zásobo-
vání divadelního baru. Za zmínku 
stojí určitě Přestupní stanice, je to 
srdcovka Žižkovských mezidvorků. 
Jejich program je moc pěkný, záro-
veň koncept pomáhá těm, kteří se 
ocitli v nouzi. 

Pocházíte z Žižkova?
Nejsem rodilá, ale pojí mě s ním 
mnoho vzpomínek. Bydlela jsem 
na Vinohradské, pracovala v Riegro-
vých sadech, poté na dolním Žižko-
vě. To bylo ještě v době, kdy nebyl 

tolik komerční, přesto se ale dosud 
nemůže srovnat s okolím náměstí Ji-
řího z Poděbrad. 

Vidíte rozdíl mezi Vinohrady a dol-
ním Žižkovem?
Miluji trhy na Jiřáku, přesto mi ale 
přijde, že dolní Žižkov působí ta-
jemně. Před námi tu sídlil bar Obý-
vák, který měl také svoji atmosféru. 
Ještě dnes se stane, že tu zastaví mo-
torkář v kožené bundě a diví se, že 
již neexistuje. Měl zahrádku jako 
my, a podle sousedů to tu hodně žilo 
a tolerance tu musela fungovat.

Znáte historii Žižkovských mezi-
dvorků? Jak festival vznikl?
Nápad vzešel od Žižkováků, a to je 
na tom krásný. Stále pokračujeme 
v té původní myšlence a zapojujeme 
spoustu dalších lidí do festivalu. 
Udržujeme sousedské vztahy, pro-
hlubujeme je a spojujeme místní do-
hromady. 

Je nějaký dvorek, o který jste usilo-
vali, aby se akce zúčastnil, ale ne-
vyšlo to?
Letos jsme dělali nábor nových 
dvorků, dokonce jsme měli letáky, 
které putovaly do různých schránek. 
Bylo by moc fajn, aby se zapojovalo 
víc domů, které jsou stále v utajení 
a nikdo o nich neví. Mým snem je, 

aby se zrekonstruované Kostnické 
náměstí se svojí kavárnou mohlo 
v příštím roce akce zúčastnit. Ačkoli 
to není „dvorek“, bylo by to ideální 
místo, odkud by lidé mohli dvorky 
navštěvovat – řekněme takové cent-
rum Mezidvorků s dostupnými in-
formacemi!

Pavlačové domy zpopulárněly se-
riály i  fi lmy, kde probíhala „pavla-
čová“ komunikace mezi obyvateli. 
Jak se baví lidé mezi sebou dnes?
Přestože jsou pavlače zasklené, 
i tak vidíte běžný život obyvatel. 
Suší prádlo, zajdou si na kafe, klá-
bosí… Komunikace tu probíhá veli-
ce čile. 

Text a foto: Martin Hošna

Slávka Hladíková  (nar. 1988) 
vystudovala žurnalistiku 
a média na Masarykově 
univerzitě v Brně. Pracovala 
nejprve v reklamní agentuře, 
poté ale zatoužila po vlastním 
projektu a založila 
s kamarádkou kavárnu My 
Coffee Story v ulici Štítného. 
Od roku 2016 se účastní 
festivalu Žižkovské 
mezidvorky, letos je 
organizátorkou akce.

Žižkovské 
mezidvorky

je jednodenní multižánrový festival, 

který se koná každým rokem na 

dvorcích a ve vnitroblocích dolního 

Žižkova. Dvorky a zahrádky ve vni-

troblocích nabízí úžasný klid a ná-

vštěvník tak téměř zapomene, že se 

právě nachází v centru Prahy. Kaž-

dý z  dvorků je navíc jiný, zároveň 

ideální pro různorodé aktivity od vý-

stav, koncertů až po opékání buřtů 

nebo dokonce tetovacích dýchán-

ků. Letos se koná 8. ročník festiva-

lu 8. června a zapojilo se do něj 13 

dvorků. Poprvé se zapojilo i Žižkov-

ské divadlo Járy Cimrmana, Gym-

názium a hudební škola hlavního 

města Prahy nebo Locked in Pra-

gue a Clown and Bard. Samozřejmě 

se můžete těšit na bohatý program 

i na dvorcích, které se do festivalu 

zapojují pravidelně, jako jsou Gale-

rie Prokopka, Bike Jesus, Punctum, 

Mon Ami, My Coffee Story, Přestup-

ní stanice, Zastav se, Brix Bar & 

Hostel a Betlémská kaple. 
red

     Pavlače jsou 
skutečná tvář 
Žižkova.
”
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názory zastupitelů

Sekat, či nesekat? To je oč 
tu běží!

Žižkovská radniční zdivočelá 
„fauna“

Jan Novotný / Koalice pro Prahu 3

David Soukup / ANO

Plníme naše sliby – Rozvoj 
víceúčelového hřiště Habrová

Politiku jsem si představovala 
jinak

Pavel Dobeš / TOP 09/STAN

Anna Kratochvílová / Piráti

Nový kurz? Posuďte sami

Využívání nebo již zneužívání 
práva opozice?

Lýdia Říhová / Koalice pro Prahu 3

Pavel Křeček / TOP 09/STAN

Podzimní volby přinesly výraznou 

obměnu v  zastupitelstvu. Pro 

mne znamenaly návrat do opozi-

ce. Přesto jsem se snahu o na-

stolení „nového kurzu“ snažila 

vnímat pozitivně.

Že může být pojata „různě“, 

naznačil již akční způsob převzetí 

vedení MČ. A  nezůstalo jen při 

tom. V  nové radě za  rozpočet 

odpovídá týž subjekt jako v před-

chozím období, ale rada jako ce-

lek se současně snaží prokázat, 

že v hospodaření MČ došlo k zá-

sadnímu obratu. Jedním z  důsledků této schizofrenní konstelace 

bylo zastavení dlouho připravované rekonstrukce části sídliště 

u Komenského nám., tři dny po ustavení rady. 

Lekci z  povolební reality „nového kurzu“ nabídlo i  rozdělování 

kompetencí, v  rámci něhož byla vytvořena funkce neuvolněného 

člena rady pro zahraniční vztahy.   

Jedním z výstupů v této oblasti je uzavření spolupráce s českou 

národní kanceláří programu Duke of Edinburgh’s International 

Award, které je dáváno do přímé souvislosti se záměrem, aby žáci 

9. tříd plynně komunikovali v anglickém jazyce. Jako člověk, který 

jazykovému vzdělávání věnoval většinu života, považuji za svou po-

vinnost se proti takovému zjednodušení ohradit.

S  rozpaky sleduji také dění kolem ZŠ Cimburkova. Poslední 

zpráva ČŠI z loňského března konstatovala vysoký počet zameška-

ných hodin, ale také dobrou úroveň řízení a spolupráce se zřizova-

telem. K tématu se vyjádřím podrobněji jinou cestou.  

„Nový kurz“ drží Praha 3 již téměř půl roku. Příslib odklonu od za-

žitého komunálního průměru se nenaplnil, bohužel spíše naopak. 

Pokud byste se se mnou rádi podělili o své vlastní postřehy, může-

te mi napsat. (lydia.rihova@gmail.com). 

Ačkoliv je 8 měsíců po volbách, 

sešlo se nám zastupitelstvo už 

6x, z toho 2x mimořádně z inicia-

tivy opozice. Kladu si otázku, 

měla tato mimořádná zastupitel-

stva vůbec smysl? Nejenže ně-

které body programu mohly klid-

ně počkat na  to řádné, ale 

některé byly neaktuální a v mezi-

dobí i  vyřešeny. Přesto koalice 

opozici program schůze vždy 

schválila – tedy ne, jak bylo dříve 

zvykem (program neschválit 

a po hodině se rozejít domů). Ctí-

me práva opozice a chceme o věcech diskutovat, volit však diskusi 

cestou svolávání mimořádných zastupitelstev je nešťastné! Přitom 

většinu bodů programu mohla opozice kdykoliv přednést na výbo-

rech/komisích (např. bod týkající se dopravní situace na Praze 3 – 

dopravní komise se konala jen den před zastupitelstvem!). Kdyby 

tak činila, nebyla by dosavadní mimořádná zastupitelstva z  velké 

části zbytečnou ztrátou času nejen pro nás, zastupitele, ale i úřed-

nický aparát, který musí být na  každém zastupitelstvu přítomen. 

Dochází tím k zbytečnému navyšování nákladů na jejich konání (pro 

vaši představu je to cca 70  000 Kč), a  to nepočítám náklady 

na úředníky (náhradní volno za přesčasy a příplatky za noční práci). 

V potaz je třeba brát i to, že většina zastupitelů má svá civilní za-

městnání, tedy i nárok na poskytnutí náhrady mzdy a z ušlého vý-

dělku. Zastupitelstva totiž pravidelně končí v  nočních hodinách, 

hlavně díky opozici (zneužívání faktických poznámek, opakování se, 

odbíhání od tématu). To vše nepřispívá k politické kultuře a dialogu. 

Vede to jen k prohlubování příkopů mezi koalicí a opozicí. Doufám, 

že příště přinese zastupitelstvo i nějaké výsledky. 

Každý občan naší městské části, 

včetně mě, má rád upravené 

okolí svého bydliště, a to včetně 

zeleně. MČ Praha 3 ve spoluprá-

ci s TSK a dalšími dodavateli slu-

žeb pravidelně pečuje o naší ze-

leň, prořezává stromy a zajišťuje 

sekání trávy. A tady se právě do-

stáváme k  dalšímu problému, 

který trápí většinu moderních 

měst. Jak pravidelně sekat tráv-

níky, aby se nám z parků a vnit-

robloků nestala „zelená poušť“. 

Zde se nám občani dělí na dvě 

skupiny. Argumenty zní rozumně na obou stranách. Je rozhodně 

nesmysl sekat trávníky hned v  dubnu, navíc vegetace zachycuje 

velkou část vlhkosti ze vzduchu a zároveň prachových částic, které 

by jinak létaly vzduchem. Navíc zde máme dramatický dopad na bi-

odiverzitu města. Posekáním trávy odstraníme zdroj pro život hmy-

zu. Hmyz pak logicky nemůže sloužit jako potrava pro ptáky. Vzniká 

kaskádovitý efekt. Je to provázaný systém, a  hlavně v  kontextu 

boje se suchem je třeba nad tím přemýšlet. Zhruba čtvrtinu repub-

liky totiž trápí výrazné až extrémní sucho, třetina republiky má mírné 

sucho a necelá třetina sucho počínající. 

Na druhé straně je bezesporu pravdou, že vzrostlá tráva může 

dělat problémy alergikům a opticky nevypadá na frekventovaných 

veřejných místech dobře. 

Vedení radnice by mělo ve spolupráci s TSK, MHMP a odborem 

zeleně MČ pečlivě vybrat lokality, kde by bylo možné přistupovat 

k sekání trávy alternativním způsobem (tj. nechat trávník delší, než 

stávajících 10 cm). Sečení je nutné přizpůsobit přírůstku a to tak, že 

bychom měli při každém sekání snižovat výšku trávníku o maximál-

ně 1/3 výšky. 

Že Žižkov není Šiškov nás už 

rada této městské části poučila. 

My však víme, že chceme, aby 

Žižkov nebyl ani Blitkov či Bitkov, 

nechceme ni aby byl Pikov či Pič-

kov. A  jeho obyvatelé tedy my, 

nejsme také žádní „blboš“. 

Takže tentokrát vám v  názo-

rech představíme novinky z  rad-

nice: 

Chtěl bych vám sdělit, že se 

chystá změna Radničních novin. 

Jejich formátu, jejich obsahu, 

množství stran a možná i názvu. 

Zaslechl jsem od piráta „Republika Žižkov“. Bude z toho spíše spo-

lečensko-kulturní magazín a za zmínku stojí, že jak jsem se dočetl 

v návrhu, plánuje se i rubrika Příroda. Nenavrhli ji kupodivu Zelení, 

ale Piráti. Jsem na ni zvědavý, nedokáži si v kontextu Radničních 

novin představit, zda bude o kočkách, psech a potkanech či dru-

zích květeny na Parukářce.

A když už jsme u tohoto populárního parku, chtěl bych vám, Žiž-

kováci, tímto sdělit, že vám radnice pod vedením koalice TOP 09, 

Piráti a Zelení tady zrušila vaše oblíbená grilovací místa. A to na zá-

kladě stížnosti obyvatel rezidence Jeseniova, jejichž počet neznám. 

Takže konec grilování v parku! Slibuji vám ale, že na zastupitelstvu 

za to budeme grilovat Ptáčka Jiřího, vašeho TOP 09 starostu.

Ten, který se sešel s naším nejvyšším úředníkem - tajemníkem 

úřadu nejdříve v žižkovské hospodě, aby se ho zeptal, zda odejde 

z úřadu po dobrém či po zlém. Podle dopisu, ve kterém pan tajem-

ník následně popsal průběh schůzky, mu totiž pan Ptáček řekl, že 

umí být také „svině“. Poslanec Venhoda (ANO) se na  to starosty 

Ptáčka zeptal na mimořádném zastupitelstvu, ale ten toto vlastní 

přirovnání k jinému živočišnému druhu zcela popřel. 

Před volbami 2018 se ke  mně 

dostala výzva od sousedů bydlí-

cích na Jarově v ulicích Buková, 

Habrová a  Květinková. Jednalo 

se o  řešení dopravní situace 

a bezpečnosti návštěvníků víceú-

čelového hřiště Habrová. Hlav-

ním cílem výzvy občanů bylo, že 

lidé „chtějí areál, kam se nebu-

dou rodiče bát pouštět své do-

růstající děti“. Zájem byl instalo-

vat zpomalovací práh u východu 

z dětského hřiště, zvážit vytvoře-

ní druhého vstupu z  chodníku 

směrem k ulici Květinková, a pokud možno se zamyslet nad úpra-

vou hřiště tak, aby co nejlépe sloužilo dětem. 

Na výzvu jsem reagoval, s autory výzvy se sešel a slíbil jim po-

moc při řešení jejich návrhů. Na svůj slib jsem nezapomněl a  rád 

bych vás informoval, co již je hotovo a co se chystá: bezpečnostní 

zpomalovací práh je již na  komunikaci nainstalován, tím došlo 

ke zvýšení bezpečnosti pro děti, které si jdou hrát na hřiště. V roce 

2019 máme v plánu začít drobné úpravy na hřišti, tak aby mohlo 

dojít k vybudování druhého vstupu z ulice Květinková, volnou plo-

chu hřiště chceme doplnit o nové prvky pro naše nejmenší děti, či 

víceúčelové hřiště doplnit o možnost přidat sloupky pro hraní volej-

balu. Dále plánujeme na hřiště naistalovat pítko na pitnou vodu. Pít-

ko nebude sloužit jen lidem, ale případně také ptactvu, což je důle-

žité zejména ve vyprahlém létě. 

Plnění úkolů v čase: zpomalovací práh jej již splněn. Nový vstup, 

pítko, či dětské hřiště začneme realizovat již v tomto roce a nejpoz-

ději v roce příštím bude vše hotovo. Slib splním a hřiště bude nejen 

dělat radost našim dětem, ale bude i bezpečnější! 

Vážení spoluobčané, nedávno 

jsem nastoupila na novou pozici 

v rámci mého „civilního“ zaměst-

nání. Zastřešuji nyní 10 zemí v re-

gionu, což s  sebou nese více 

cestování než dříve. Rozhodla 

jsem se proto rezignovat z  rady 

města, kde jsem se věnovala ob-

lasti zahraničních vztahů.

Za dobu mého působení jsem 

zahájila spolupráci s mezinárodní 

vzdělávací institucí Duke of 

Edinburgh’s International Award 

nebo s čtvrtí Saburtalo v gruzín-

ském Tbilisi. Dále se zahraničí budu věnovat, ale již jen jako řadová 

zastupitelka. Mého nástupce nyní vybírají naši zastupitelé jako vždy 

veřejně na internetovém fóru.

V té souvislosti se chci podělit i o mé dojmy z místní politiky. Ni-

kdy jsem na funkci nelpěla. Přišla jsem přispět svou troškou do mlý-

na. Když jsem nastoupila, věřila jsem, že páni kolegové ocení mé 

mezinárodní kontakty, zahraniční zkušenosti a práci, co odvádím. 

Z řad kolegů z opozice přišla laciná dehonestace a narážky na můj 

osobní život.

Jediná skutečně věcná kritika byla nízká účast na  jednáních 

rady, která dosáhla přesně 50 %. Chtěla bych, aby byla vyšší, ale 

zaměstnavatel má povinnost mě uvolnit na 20 dní ročně. Kdybych 

se měla účastnit pokaždé, fond bych touto dobou již vyčerpala. Mi-

nimálně účast radních však doufám zvýší novinka, kterou jsme pro-

sadili – zasedání rady se nyní lze účastnit i pomocí videokonference. 

Služební cesta nebo nemoc tak již nebudou automaticky znamenat 

neúčast. Podobná opatření nejvíce pomohou právě neuvolněným 

politikům, kteří chodí do zaměstnání a práci pro městskou část se 

musí věnovat především ve vlastním volném čase. 
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názory zastupitelů / ze života Prahy �

Lék na klimatickou úzkost

Martina Chmelová / Zelení

Komise pro výchovu a vzdě-
lávání ve znamení (ne)připra-
venosti a (ne)odbornosti

Lucie Vítkovská / Koalice pro Prahu 3

Jak jsem ušetřil radnici milion 
ročně

Štěpán Štrébl / Piráti

S příchodem evropského naříze-

ní na  ochranu osobních údajů 

(známější pod zkratkou GDPR) 

se musela všechna města při-

způsobit a zřídit funkci pověřen-

ce pro ochranu osobních údajů. 

Praze 3 pod bývalým tajemníkem 

a  bývalou radou se souladu 

s GDPR podařilo dosáhnout ne-

bývale draho. Zpracoval jsem 

analýzu, jak se s  novou povin-

ností vyrovnaly ostatní srovnatel-

né městské části. Praha 3 vychá-

zí ve všech ohledech nejhůře.

Za analýzy zaplatila přes tři a půl milionu korun rok staré nezná-

mé fi rmě bez referencí. Nepravomocně dostala i pokutu od Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže za dělení zakázek (díky rozděle-

ní byly zakázky podlimitní, a tedy „soutěžené“ neveřejně). Jinde dě-

laly analýzy renomované společnosti za méně než polovinu. Taková 

Praha 4 zaplatila dokonce jen něco přes dvě stě tisíc a Praze 7 sta-

čilo pouhých šedesát.

Svou analýzu jsem představil během mimořádného zastupitel-

stva, které opozice svolala kvůli odvolání tajemníka. Právě tajemník 

tisky se zakázkami předložil minulé radě. Ať už jednal na základě 

instrukce politiků či nikoli, tento „omyl“ považuji za zásadní mana-

žerské selhání. Udělat si srovnání a  průzkum trhu nikoho nena-

padlo.

Minulé vedení také platilo přes čtvrt milionu měsíčně za služby 

externího pověřence GDPR, za které srovnatelně velká Praha 11 

platí jedenáct tisíc. Reálně bychom měli platit do dvaceti tisíc korun 

měsíčně. Na  tuto úroveň náklady nyní postupně stahujeme, čímž 

dosáhneme milionové úspory. Až si bude opozice opět stěžovat, že 

nějaký radní bere deset tisíc měsíčně, tak jim připomenu, že tento 

rok máme na odměny už vyděláno. 

S klimatickou úzkostí či žalem se 

setkávám v okolí i ve své terape-

utické praxi stále častěji. Změnu 

klimatu totiž pociťujeme už nejen 

v letním parnu – sucho a extrémy 

počasí nás začínají sužovat celo-

ročně. Zásoby vody se ztenčují, 

slábne úroda plodin, kterým se 

u  nás vždy dobře dařilo, a  tak 

zdražují i  základní potraviny. 

S komplikacemi se potýká i oblí-

bené pivovarnictví. Ve vyprahlém 

městě bývá v  horkém létě život 

nejen nepříjemný, ale vysloveně 

o zdraví. Není divu, když nás pak přepadnou obavy z budoucnosti 

a také smutek, že ztrácíme přírodu, kterou známe a máme rádi.

Protože je klimatická úzkost čerstvým pojmem, málokdo ví, jak 

své pocity strachu z měnícího se světa popsat. O to důležitější je 

o nich mluvit. Už jen zjištění, že v tom nejste sami, může přinést úle-

vu. Při silnějších projevech sklíčenosti a úzkosti není od věci poradit 

se s psychologem či terapeutem. 

Nabízí se ale i další krok, díky němuž zmírníte nejen projevy kli-

matického smutku, ale dokonce i jeho příčinu – a to být aktivní při 

řešení. Vědecké poznatky hovoří jasně: změna klimatu způsobená 

lidskou činností je nepopiratelná, ale klimatické katastrofě se může-

me vyhnout, pokud brzy zavedeme potřebná opatření na  všech 

úrovních. Vládě i komunálním politikům dávejte najevo, že musí tr-

vat na snižování emisí a zavádět (a hlavně naplňovat) klimatické plá-

ny. Můžete také pomáhat radnici vytipovat, kde sázet nové stromy 

nebo zakládat komunitní zahrádky. Každým, byť drobným, krokem 

prospějete vlastnímu zdraví i ostatním lidem a přírodě. A zejména: 

s každým krokem bude úzkost a strach slábnout. 

Nové vedení radnice deklarovalo, 

že chce mít ve  svých komisích 

odborníky, a  tak i  upravilo pod-

mínky odměňování, aby členové 

nezastupitelé, byli odměňováni 

stejně jako volení zástupci. A tak 

by člověk očekával proaktivní 

a  konstruktivní přístup těchto 

členů. Teď bych ráda nastínila, 

jak vypadá takové jednání komi-

se.

Poslední zasedání komise pro 

výchovu a vzdělávání bylo s den-

ním předstihem svoláno na 

16:30, podklady byly zaslány dvě hodiny před jednáním. Komise 

byla svolána kvůli doplnění odborných kritérií při hodnocení dotací 

na příští rok. Tedy něco, co je pro služby a život městské části velmi 

důležité! Za školskou komisi jde o celoroční aktivity klubů pro děti 

a mládež, příměstské tábory a další aktivity pro děti a mládež. Jako 

opozice jsme se účastnili v plném složení, dopředu bylo deklarová-

no, že jednání bude krátké, maximálně hodinu. Osobně jsem se 

snažila aktivně přispívat a  konstruktivně pracovat. Jednání však 

troskotalo na  slovíčkaření a  nepřipravenosti. Po  hodině jednání 

jsem musela odejít. Mým odchodem došlo k  neusnášení schop-

nosti komise. Navrhovala jsem se sejít jindy, s již připravenými ná-

vrhy kritérií pro dotační řízení. Komise však dalších 45 minut jednala 

dále, i když neměla dostatečný počet členů pro přijímání návrhů. 

V 18:15 dorazila členka Kučerová, která původně byla omluvena, 

což je patrné z  prezenční listiny. Této odbornici stačilo 5 minut 

na zorientování a seznámení se s takto důležitými podněty, načež 

došlo ke  schválení všemi pěti členy. Komise skončila v  18:20. 

A takto koalice na Praze 3 pracuje! A ještě podotýkám, že za účast 

na jednání komise členovi náleží odměna, byť se účastní jen 5 mi-

nut! 

Uršula Kluková: osud mne nadirigoval, kde mne chtěl mít 
Květnovým hostem Hovorů Marti-
na Severy byla milá herečka s ty-
pickým rozpoznatelným smíchem 
Uršula Kluková. Pozvání do Gale-
rie Toyen v Informačním centru si 
vysloužila mimo jiné proto, že žije 
přímo na  hranici Prahy 3 s  Pra-
hou 2.

Milé povídání o tom, jak se z původ-
ně německého města Neurode a po-
sléze polského města Nowa Ruda 
dostala k herectví, divadlu a natáče-
ní fi lmů, střídaly historky z rodinné-
ho prostředí, ale i osobní přiznání. 
„Když mi někdo něco nabídne, tak to 

zkusím,“ svěřila se Uršula Kluková, 
když zmiňovala zásadní momenty 
ve svém životě. Jedním z nich bylo, 
když poznala svého budoucího 

muže scénáristu Pavla Fialu. Ten byl 
jedním ze zakladatelů Kladivadla – 
divadla malých forem v Broumově – 
a v něm Uršula, vystudovaná zdra-
votní sestra, poprvé účinkovala 
v divadelním představení. Divadlo 
a s ním i Uršula se později přestěho-
valo do Kadaně, kde byla v souvis-
losti s výstavbou tušimické elektrár-
ny poptávka po kulturním vyžití pro 
mladou generaci, při jedné z generá-
lek se však těsně před premiérou ne-
líbilo představení místním funkcio-
nářům a následoval přesun divadla 
do Ústí nad Labem. Ta bylo defi ni-
tivně zrušeno po zostření cenzury 
v roce 1971. Za druhý zásadní označi-
la Uršula Kluková moment, kdy se 
o sobě dozvěděla, že by mohla mít 
schopnost vykládat karty. Nadání zřejmě zdědila po matce, která se 

„radívala“ se stolečkem, který se 
v případě souhlasu nakláněl. Na vý-
klad karet má i osvědčení a už se 
tomu věnuje 17 let. „Věřím na osud, že 

mne nadirigoval tam, kde mne chtěl 

mít,“ řekla herečka, ale současně do-
dala, že „bohyně se do svých karet nedí-

vá“. 
Herečka se svěřila i s historkami 

z dětství, a tak se posluchači dozvě-
děli, že jako dítě měla dudlík až 
do šesti let a už to vypadalo, že si ho 
vezme i do školy. Zahodila jej impul-
sivně, když k nim do domu v Brou-
mově přišli Rusové hledat Němce, 
a dudlík se pak ne a ne najít. Vzpo-
mínala jak s maminkou, která se na-
rodila v Rusku (tatínek v Rumun-
sku) o Vánocích tradičně o Vánocích 
vařily polská jídla, jak typické jídlo 

z dětství bylo, že děda nakrájel 
brambory na plátky a dal je na kam-
na, jak po přestěhování do Broumo-
va v šesti letech poprvé ochutnala 
čokoládu a přišla jí divná. Na vaření 
se hovor stočil i proto, že před lety 
vydala kuchařku Kudy chodím, 
tudy jím s recepty z jejich domácí 
„mezinárodní“ kuchyně . 

Nejhezčí léta podle svých slov 
prožila v divadle Semafor, a to nejen 
s řadou hereckých kolegů, ale i uměl-
ců, kteří se shlukovali kolem Sema-
foru. Mezi nimi byl například dok-
tor Miloslav Plzák. „On byl lev salonů, 

často jsme se vídali, protože jsme tehdy 

byli skoro sousedé, bydlel ve vedlejší uli-

ci. A pro Semafor napsal hru, Záviš vs. 

Březinová, ve které i hrál.“ Kromě ty-
pického smíchu je Uršula Kluková 
známá také tím, že celý život nosí 

stejný účes. Jen jednou se během 
nudy při zdlouhavém natáčení ne-
chala ostříhat na ježka. „Šimek mne 

tehdy chtěl ze skupiny vyhodit, nenávi-

děl krátké vlasy,“ svěřila se. „Jsem člo-

věk, který odpouští kde komu, člověk má 

odpouštět, jinak se mu to ve zlém vrací,“ 

pronesla mimoděk za jednou ze se-
maforských historek. 

Uršula Kluková je pejskařka, psy 
měla celý život, od prvního pudla 
po současnou čivavu, která je prý 
nejsvéráznější ze všech. 

 Text a foto Katka Maršálová

Uršula Kluková (17. 8. 1941) dětství 

a mládí strávila ve  východočeském 

Broumově, kde se dodnes cítí 

doma. Jako dětská zdravotní sestra 

se souběžně začala věnovat divadlu 

a spoluzakládala amatérský soubor 

Kladivadlo, kde se setkala s  řadou 

později významných hereckých 

osobností, například s  Josefem 

Dvořákem nebo Jiřím Císlerem. Po 

zrušení Kladivadla hrála v ústeckém 

Činoherním studiu a následně v Pra-

ze v  Divadle Ateliér, v  Semaforu, 

v Divadle Jiřího Grossmanna, v Pro-

zatímním divadle F. R. Čecha nebo 

v  Divadle Pavla Trávníčka nebo 

v Rokoku. V 90. letech se prosadila 

i sama tříletým působením ve vlast-

ním představení jednoho herce Pří-

hody lišky Uršuly. Mimořádnou po-

pularitu si získala na  přelomu 80. 

a 90. let díky účinkování v předsta-

veních a  scénkách s  M. Šimkem 

a J. Krampolem.
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téma

Zóny placeného stání v Praze 3: čas 
na úpravy režimu?  
Názory na přínos zón parkovacího stání se různí. Jiný postoj k nim mají rezidenti, jiný 

návštěvníci z ostatních městských částí nebo měst, jiný podnikatelé, kteří za parkovací oprávnění 

platí tisíce ročně, jiný živnostníci a majitelé obchodů. Městská část vnímá zóny primárně jako 

nástroj, který zlepšuje podmínky rezidentům pro to, aby zaparkovali poblíž svého bydliště. 

A chrání tak jejich zájmy. 

Systém zón placeného stání 
prošel velkou změnou, když 
se od 1. února loňského roku 
přestaly používat papírové 

karty umísťované za přední sklo auta 
a Praha 3 se připojila k elektronické-
mu systému používanému v ostatních 
městských částech, kdy je parkovací 
oprávnění vázáno na registrační znač-
ku vozu a kontrola probíhá elektro-
nicky. V tu chvíli také došlo k úpra-
vám režimu – Praha 3 zrušila ryze 
návštěvnické zóny a na území městské 
části platí pouze zóny modré (pro re-
zidenty) a smíšené (mohou v nich par-
kovat jak rezidenti, tak návštěvníci). 
Změnilo se i rozložení zón – ubylo 
modrých rezidenčních a rozšířily se fi -
alové, kde mohou parkovat rezidenti 
i návštěvníci. Kromě toho se také změ-
nila doba platnosti zón – nově nejsou 
od února 2018 zóny aktivní o víken-
dech, v tuto dobu mohou všichni par-
kovat bez omezení nebo nutnosti pla-
cení. Praha 3 tímto krokem reagovala 
na podněty obyvatel, že jsou zóny 
o víkendu prázdné a není tak důvod 
stání regulovat. S tím, že situaci bude 
nadále monitorovat. 

Zapojte se
Po více než roce od spuštění nového 
systému by Praha 3 chtěla režim zón 
podrobit revizi. První příležitostí 
k diskuzi je Žižkovský panel II. – dis-
kuze s odborníky i zástupci města 
a městské části se bude konat v zase-
dací místnosti zastupitelstva na žiž-
kovské radnici 13. 6. od 17 hodin. Se-

tkání je připravováno jako debata 
o současném nastavení parkovacích 
zón v Praze 3 s možností vydefi novat 
případné potřeby změny. Zřizovate-
lem zón a tedy tím, kdo určuje pravi-
dla, je podle zákona o pozemních ko-
munikacích č. 13/1997 Sb. hlavní 
město Praha, celý systém pak spravu-
je TSK. Kompletní pravidla fungová-
ní zón popisuje web parkujvklidu.cz. 
Městská část má přesto možnost 
ovlivnit, jakou barvu bude mít kon-
krétní zóna v konkrétní ulici, v ja-
kých časech bude aktivní a jaká bude 
cena za stání pro návštěvníky ve smí-
šené zóně. 

Data napoví
Podle radnice je ideální čas na vyhod-
nocení více než rok fungujícího systé-
mu. Praha 3 totiž získala od správce 
zón TSK přístup do monitoringu, 
podle kterého má mimo jiné možnost 
analyzovat, jaké je rozložení uživatelů 
zón, kolik v modrých a fi alových zó-

nách parkuje rezidentů a kolik ná-
vštěvníků nebo kolik uživatelů se pla-
cení vyhýbá. Velkou neznámou 
v celém systému jsou uživatelé tzv. vir-
tuálních parkovacích hodin – webová 
aplikace umožňuje všem řidičům par-
kování na modrých zónách díky apli-
kaci, jejímž prostřednictvím si sice 
za vyšší cenu a po omezený čas, ale 
přesto zakoupí stání v rezidentních 
zónách. Získaná data by měla prozra-
dit, kolik takových uživatelů je. 

Monitoring dat by měl odhalit, 
zda systém, který má primárně zvý-
hodňovat rezidenty, skutečně plní 
svůj účel. Proto radnice nyní otevírá 
debatu se svými obyvateli a pokládá 
otázku, zda poměry zón změnit, zda 
by bylo vhodné rozšířit provozní 
dobu na celý víkend nebo alespoň 
na nedělní večer, kdy bývá situace 
nejvyhrocenější a místo k parkování 
se v exponovaných lokalitách hledá 
velmi těžko. Zóny jsou nyní aktivní 
v pracovní dny vždy od pondělní 
půlnoci do pátečních 18 hod. s výjim-
kou času od 6 do 8 hodin ráno každý 
den. Tento čas je určený pro zásobo-
vání a stání v zónách v tuto dobu 
není stejně jako o víkendech nijak 
omezeno.

Příjem do rozpočtu
Počet parkovacích míst, která jsou 
v Praze 3 k dispozici, přesahuje 16 ti-
síc. Radnice eviduje k březnu 
2019 17 700 vydaných parkovacích 
oprávnění, z toho 16 630 jsou opráv-
nění čistě rezidentní, z toho ZTP a se-

nioři 3 400. Disproporce mezi po-
čtem parkovacích míst a vydaných 
oprávnění není nijak kritická, řada 
rezidentů – majitelů aut má zajištěno 
vlastní parkování v garážích nebo 
na svých pozemcích, přesto si zakou-
pí oprávnění, aby mohli bez omezení 
v případě potřeby zaparkovat u re-
staurace nebo při nákupech, neboť 
jim to garantuje možnost parkovat 
kdekoliv na území městské části. 

Majitel vozu, který má trvalý po-
byt v Praze 3, si může roční parkovací 
oprávnění koupit za 1200 korun (pro 
2. auto za 7 tisíc a 3. za 24 nebo 30 ti-
síc), abonentní parkování vyjde roč-
ně dle cenového pásma na 7 tisíc pro 
jedno auto, další pak dle cenového 
pásma na 24 nebo 30 tisíc korun. Pro 
seniory nad 65 let a zdravotně posti-
žené vyjde roční parkovací oprávnění 
na 360 korun.

Výnosy z parkovacích zón si roz-
děluje městská část napůl společně 
s hlavním městem Prahou. Do troj-
kového rozpočtu tak za rok 2016 při-
bylo 15, 5 milionů korun, v roce 2017 
už to bylo 19 milionů 297 tisíc. Čísla 
za rok 20018 ještě nejsou známa. Dal-
ší příjem pak městské části plyne 
z výběru peněz za špatné parkování. 
Praha 3 od února 2018 eviduje 73 tisíc 
přestupků. Podle místostarosty pro 
oblast dopravy Ondřeje Ruta se při-
pravuje posílení odboru dopravy, 
které bylo kapacitně poddimenzova-
né, o dva nové zaměstnance a během 
prázdnin by se na zasílání výzev měli 
podílet i brigádníci, čímž by se čas 

od spáchání přestupku po obdržení 
výzvy měl výrazně zkrátit. 

Návrat botiček? 
Kontrolu vozů zaparkovaných v zó-
nách provádí TSK elektronicky po-
mocí kamer na speciálních vozidlech, 
které porovnávají značky registrova-
ných a zaparkovaných aut. Čtyři ka-
mery jsou pro čtení registračních zna-
ček ze všech směrů s možností 
přisvícení infračerveným světlem. 
Další dvě kamery zajišťují fotodoku-
mentaci, která doloží podezření 
na přestupek a stav dopravního zna-
čení. Auta ulicí projíždějí opakovaně, 
zhruba v intervalu 15 minut. Časový 
odstup má parkujícím umožnit za-
placení, případně vyložení nákupu 
nebo cestujícího. 

Se zavedením elektronického sys-
tému se na minimum snížily odtahy 
aut a využívání botiček. Praha 3 nyní 
důrazně vyzvala hlavní město, zda 
by se k těmto efektivním nástrojům 
mohlo vrátit. Zatímco k odtahům se 
ale Praha uchylovat nechystá, praž-
ský náměstek Adam Scheinherr při-
pravuje novelu nařízení, která by 
oživila používání odstrašujících „bo-
tiček“. Poplatek 1000 korun za sun-
dání botičky by měla inkasovat měst-
ská policie, což by ji mělo motivovat 
k využívání tohoto opatření. Strážní-
ci mají k dispozici přenosné přístroje, 
které mohou elektronicky kontrolo-
vat parkování v zónách podobně 
jako auto s kamerami.  
 Katka Maršálová

Ne. Systém placené-

ho parkování sám 

o sobě smysl má, ale 

je nutné revidovat 

rozmístění smíšených 

zón i platnost zón 

o víkendech. K tomu 

je třeba slyšet konkrétní výhrady, 

a proto zveme všechny obyvatele 

Prahy 3 na Žižkovský panel II. věnova-

ný zónám placeného stání. Přijďte 

ve čtvrtek 13. 6. od 17 hodin diskuto-

vat rovnou na radnici. Výstupy z disku-

ze se stanou podkladem pro lepší 

nastavení systému. Druhou nutností je 

zlepšení výběru pokut. Za situace, kdy 

pokuta za parkování na modré zóně 

dojde s půlročním zpožděním, mizí 

souvislost mezi přestupkem a trestem. 

A celý systém tak přestává fungovat.

Michal Vronský (TOP 09/STAN),

koaliční zastupitel

Diskutuje se o mož-

nosti o víkendech 

zakázat parkování 

nerezidentů na smíše-

ných (fi alových) 

zónách placeného 

parkování. I kdyby 

toto opatření výrazně zlepšilo možnost 

parkování rezidentů o víkendech, neřeší 

nedostatek parkovacích míst v průběhu 

zbytku týdne. Jakýkoliv jednotlivý zásah 

do systému neřeší základní problém 

– parkovacích míst je méně, než je 

potřeba. Tato situace se bude zhoršo-

vat, pokud nenajdeme řešení ve spolu-

práci s magistrátem, ostatními MČ 

a hlavně, dokud nezměníme své 

návyky. Je pohodlné mít vůz přímo 

před domem, ale pokud máme kvalitní 

systém MHD, je to nezbytně nutné?

 František Doseděl (Piráti),

koaliční zastupitel

Nový systém zón 

od minulého roku byl 

zaveden spíše 

v zájmu přespolních. 

Ti mohou nově 

parkovat vlastně 

úplně kdekoli, 

o víkendu zdarma a ve všední den 

po platbě přes mobilní aplikaci nebo 

parkovací automat. Rezidenti tak dnes 

na mnoha místech těžko zaparkují. Je 

zřejmé, že provozní dobu zón je třeba 

rozšířit nejméně na neděli večer, 

revidovat rozmístění fi alových zón 

a také snížit četnost neoprávněného 

parkování. K tomu musí hlavní město 

obnovit odtahy nebo botičky. Naše 

radnice také musí pružněji odesílat 

výzvy k úhradě pokut. Máme co 

zlepšovat.

 

Ondřej Rut (Zelení),

místostarosta

Současný systém je 

velmi omezující pro 

individuální dopravu. 

Občan by měl mít 

možnost parkovat 

kdekoli. To, že v nějaké 

městské části žijete, 

neznamená, že tam taky pracujete. Mi-

nulé vedení zavedlo možnost o víken-

dech parkovat kdekoli, ale je možné, že 

současná radnice bohužel asi tohle 

zjednodušení života škrtne. Místo zákazů 

a restrikcí bude lepší vymyslet, kde 

můžeme umístit podzemní garáže 

a parkovací domy. Těch za posledních 

pár let vzniklo minimum, což občany 

staví před velké problémy s parkováním.

Jsme pro celopražský systém placeného 

stání. Občané by už neměli být rukojmí-

mi svých městských částí! 

Lucie Vítkovská (Koalice pro Prahu 3)

opoziční zastupitelka

Odpověď na anketní 

otázku je NE. Účelem 

parkovacích zón 

je umožnit rezidentům 

dané městské části 

zaparkovat vozidlo 

v docházkové 

vzdálenosti od svého bydliště nebo 

provozovny. To se ale ne ve všech 

oblastech daří uspokojivě naplňovat. Aut 

je mnoho a místa málo. Potřeba úpravy 

současného nastavení je proto nezbyt-

ná. Řešení se nabízí zejména ve změně 

aktivních časů obou typů zón. U fi alo-

vých je to snížení horního času a záro-

veň ve vybraných ulicích zrušení 

následné možnosti parkování zdarma 

přes noc. U modrých zón především 

omezení víkendových časů, ve kterých 

mohou parkovat zdarma návštěvy. 

 

Filip Brückner (ANO),

opoziční zastupitel

Anketa  Jste spokojeni se současným režimem zón placeného stání?
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Aktuální výzvy na pronájem nebytových prostor 
VÝZVA č. 717 – k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení

Vážení uchazeči, městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volnými garážovými stáními. 
Jedná se o následující prostory:

Pořa-

dové č.
Adresa Účel užívání Plocha

Minimální 

nájemné za měsíc

Termín pro-

hlídky

Termín na-

bídky

1. Lupáčova 20/865A GS č. 34 INV 17,20 m2  1 200 Kč
4. 6. 2019

9–10 hodin

10. 6. 2019

do 18 hod.

2. Lupáčova 20/865A GS č. 36 INV 19,33 m2  1200 Kč
4. 6. 2019

9–10 hodin

10. 6. 2019

do 18 hod.

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

 Potřebujete zajistit pravidelnou nebo pří-
ležitostnou péči o Váš domov? Naše hos-
podyně se Vám postarají o běžný i hloub-
kový úklid, praní, žehlení, přípravu jídla 
i drobné nákupy. Nabízíme také doprovod 
dětí a pomoc při péči o domácí mazlíčky. 
www.celestapraha.cz, tel.: 775 976 383.

 Nevzali Vám dítě do MŠ? Nevadí, já Vám ho 

pohlídám i připravím na vstup do 1. třídy. Šir-

ší okolí nám. J. z Poděbrad. Tel.: 732 671 834.

 Tradiční japonské Ju-Jutsu pro začátečníky 

– pokročilé, muži – ženy, PO, ST 19-20.30. 

Info tel.: 604 725 657.

 Příměstský tábor TRÉNUJEME S KUNG-FU 

PANDOU. Turnusy: 1.–4. 7. a 26.–30. 8. Cena 

350  Kč/den. Adresa: Cimburkova 19, Pra-

ha 3. Na programu základy Kung-Fu, taichi 

a  čínského boxu. Za  finanční podpory MČ 

Praha 3 pořádá www.kungfu-praha.com

 LÉČITEL, PhDr. L. Kolářík, U Zásobní za-
hrady 8, Praha 3. Tibetskou metodou 
REIKI pomohu u závažných, chronických 
i psychických onemocnění.   
Tel.: 722 092 647,  
www.reiki-reiki.webnode.cz.

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

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

 Seřízení plastových oken a  balkonových 
dveří. Tel.: 733 720 950.

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

měsíc. Tel.: 728 991 247,  

www.sidloprofirmupraha.cz

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

 Opravy v  bytech – menší i  velké– zedníci. 

Tel.: 734 695 775.

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

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

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

 Rekonstrukce v bytech, i menší opravy dů-

chodcům. Tel.: 734 695 775.

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

 Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 

Tel.: 286 891 400.

 Bestseller: Inkvizice v  Čechách po  400 le-

tech. www.kniznieshop.cz, sekce literatura 

faktu.

 Koupím krejč. pannu. Tel.: 603 410 736.

 Koupím vánoční ozdoby, betlém, andělské 

zvonění aj. Tel.: 603 410 736.

 Koupím starou bižuterii, krabičky od šperků, 

hodinky. Tel.: 603 410 736.

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

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

na udrzbar.zizkov@seznam.cz.

 Nabízíme pronájem prodejního prostoru 
v  ulici Biskupcova vedle kina Aero, cel-
kem 78 m2. Kontakt: honza324@post.cz 
nebo tel.: 602 691 117.

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

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20

JAZYKOVÉ KURZY
[individuální a skupinové]

www.lexis.cz | lexis@lexis.cz
Seifertova 85, Praha 3
[T: 602 528 184]

španělština
angličtina

francouzština
italština

němčina

P edb žné termíny odstávek tepelné energie v roce 2019

550 kilometr  naší sít  dodává teplo 230 tisíc m domácností, desítkám 
škol, nemocnic, ú ad , administrativních budov a pr myslových objekt  
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální 
pohodu a pohodlí, teplovodní sí  kontrolujeme pravideln  v letních 
m sících. P edejdeme tak nep íjemným poruchám v zimním období, které 
si bez vyh átého domova a teplé koupele neumíme p edstavit. Je to jako 
s dovolenou, b hem níž si dop áváte zaslouženou regeneraci, nebo jako 
s pé í, kterou v nujete svému autu, st eše domu a v bec všemu, na em 
vám záleží. Jedin  díky ní získáte klid a jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní p ehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 3 
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O p esných termínech 
v as informujeme konkrétní smluvní odb ratele (SVJ, BD atp.).

T šíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

lokality termíny od – do

Vinohrady – oblast kolem ulic 
Kou imská, Slezská

19. 8. – 25. 8.

Žižkov – Olšanská ulice 19. 8. – 25. 8.

Jarov bez omezení

Už te  se chystáme 
na další sezónu

odstavka_PT_138x179_PH3.indd   1 15.05.19   15:40

VSTUP ZDARMA // 

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

 FILMOVÉ ÚTERKY / podrobný filmový program: www.husitska.eu/filmy/ y
 KAŽDÝ ČTVRTEK / 15.00 - 17.45 / PEDIG  / PLETENÍ Z PROUTÍ SE ZKUŠENÝMI LEKTORY 
 NOVĚ / ČTVRTEK / 13.00 - 14.30 /  KONVERZAČNÍ ANGLIČTINA S RODILÝM  

 MLUVČÍM  vace místa nutná: suteren@r-mosty.czy
 KAŽDÝ POSLEDNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI / 9.30 - 11.00 /  PODPŮRNÁ SKUPINA 

 PRO RODIČE DĚTÍ 0 - 7  -/ 27. 6.  -  KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI /sdílení / přátelské prostředí 
 KAŽDÝ PÁTEK / 9.00 - 11.00 / SLUŽBY MEDIÁTORA / rezervace & info: suteren@r-mosty 
 KAŽDOU POSLEDNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI / 30. 6. / 10.00 - 14.00 /  SWAP - výměna  

dejme věcem novou šanci / další SWAP se koná až 25. 8. / v červenci se SWAP neuskuteční
 11. 6.  / ÚTERÝ / 19.30 /  Týden pěstounské péče - Jan Bárta & LETNÍ DŮM  
 21. 6. / PÁTEK / 17.30 - 20.00 / WORKSHOP O SEZNAMOVÁNÍ / jak se seznamovat

přirozeně / seznamka online? / jak poznat toho pravého / seznamování & duševní obtíže ... a mnoho
dalších témat / rezervace místa nutná: suteren@r-mosty.czy / +420 777 316 122 / www.husitska.eu/program/p g

 24. 6. / PONDĚLÍ / 17.30 - 20.00 / VÝTVARNÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI 
 25. 6.  / ÚTERÝ / 19.30 /   ŠIMON PÁNEK hostem JANA BÁRTY   
 DYCKY ŽIŽKOV! / FOTOGRAFIE DAVIDA TICHÉHO / výstava potrvá  

do konce června / v době programu pro veřejnost nebo po předchozí domluvě

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

ČERVEN 2019  
NA VŠECHNY AKTIVITY  

VSTUP ZDARMA
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv 
pro živnostníky a  fi rmy! Nevhazujte staveb-

ní suť, nebezpečné odpady a  odpad ze zele-

ně. Úklid stanovišť zajistí fi rma AVE CZ odpado-

vé hospodářství s.  r.  o., tel.: 296 339 909 nebo 

926 339 912, další informace na tel.: 222 116 383, 

222  116  300 a  222  116  387 a  na  e-mailu: ave@ave.cz.

Kontejnery jsou hrazeny MHMP. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali, 

vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnerů. 

místo datum a čas

V Zahrádkách x Květinková 1. 6. 2019  09:00–13:00

Ambrožova x Malešická 1. 6. 2019  10:00–14:00

Koněvova x V Jezerách 4. 6. 2019  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 4. 6. 2019  14:00–18:00

Tachovské náměstí 5. 6. 2019  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 5. 6. 2019  15:00–19:00

nám. Jiřího z Lobkovic 6. 6. 2019  15:00–19:00

nám. Barikád 8. 6. 2019  09:00–13:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 8. 6. 2019  10:00–14:00

Buková x Pod Lipami 11. 6. 2019  13:00–17:00

Jeseniova 143 11. 6. 2019  14:00–18:00

Přemyslovská x Orlická 12. 6. 2019  13:00–17:00

Sudoměřská x Křišťanova 12. 6. 2019  15:00–19:00

Křivá 15 13. 6. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 15. 6. 2019  09:00–13:00

U Rajské zahrady x Vlkova 15. 6. 2019  10:00–14:00

V Zahrádkách x Květinková 18. 6. 2019  13:00–17:00

Ambrožova x Malešická 18. 6. 2019  14:00–18:00

Koněvova x V Jezerách 19. 6. 2019  13:00–17:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 19. 6. 2019  15:00–19:00

Tachovské náměstí 20. 6. 2019  15:00–19:00

Na Vrcholu x V Domově 22. 6. 2019  09:00–13:00

nám.Jiřího z Lobkovic 22. 6. 2019  10:00–14:00

nám. Barikád 25. 6. 2019  13:00–17:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 25. 6. 2019  14:00–18:00

Buková x Pod Lipami 26. 6. 2019  13:00–17:00

místo datum a čas

Jeseniova 143 2. 7. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Orlická 2. 7. 2019  14:00–18:00

Sudoměřská x Křišťanova 3. 7. 2019  13:00–17:00

Křivá 15 3. 7. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Sudoměřská 4. 7. 2019  15:00–19:00

U Rajské zahrady x Vlkova 9. 7. 2019  13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 9. 7. 2019  14:00–18:00

Ambrožova x Malešická 10. 7. 2019  13:00–17:00

Koněvova x V Jezerách 10. 7. 2019  15:00–19:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 11. 7. 2019  15:00–19:00

Tachovské náměstí 13. 7. 2019  09:00–13:00

Na Vrcholu x V Domově 13. 7. 2019  10:00–14:00

nám. Jiřího z Lobkovic 16. 7. 2019  13:00–17:00

nám. Barikád 16. 7. 2019  14:00–18:00

Kostnické náměstí x Blahníkova 17. 7. 2019  13:00–17:00

Buková x Pod Lipami 17. 7. 2019  15:00–19:00

Jeseniova 143 18. 7. 2019  15:00–19:00

Přemyslovská x Orlická 20. 7. 2019  09:00–13:00

Sudoměřská x Křišťanova 20. 7. 2019  10:00–14:00

Křivá 15 23. 7. 2019  13:00–17:00

Přemyslovská x Sudoměřská 23. 7. 2019  14:00–18:00

U Rajské zahrady x Vlkova 24. 7. 2019  13:00–17:00

V Zahrádkách x Květinková 24. 7. 2019  15:00–19:00

Ambrožova x Malešická 25. 7. 2019  15:00–19:00

Koněvova x V Jezerách 27. 7. 2019  09:00–13:00

Soběslavská x Hollarovo náměstí 27. 7. 2019  10:00–14:00

Tachovské náměstí 30. 7. 2019  13:00–17:00

Na Vrcholu x V Domově 30. 7. 2019  14:00–18:00

nám. Jiřího z Lobkovic 31. 7. 2019  13:00–17:00

nám. Barikád 31. 7. 2019  15:00–19:00



��

RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 | ČERVEN 2019

programy

 Nová Trojka
 Rodinné a kulturní centrum

 Jeseniova 19, Praha 3

  tel.: 222 589 404,  

777 650 759

 www.nova-trojka.cz

email: novatrojka@nova-trojka.cz

Ne 2. 6. 8.45–12.00 Sportovní dopoledne 

pro ženy - běžecká skupina

Ne 2. 6. 9.00 – 11.15 Sportovní dopoledne 

pro ženy - NEběžecká skupina

Ne 2. 6. 20.00 Procházka fi lmem – Chvilky

Čt 6. 6. 14–18 Veletrojka aneb Veletrh soci-

álních a návazných služeb Prahy 3

Pá 7. 6. 18.00 – So 8. 6. 9.30 Pyžámkový 

večírek aneb Užijte si večer, o vaše děti se 

postaráme my

So 8. 6. 14.00 Žižkovské mezidvorky

Pá–Ne 14.–16. 6. Odlehčovací a vzdělávací 

víkend pro pěstounské rodiny

Individuální poradenství a  mediace, pod-

půrné skupiny

Ne 2. 6. 11–11.40 Výživová poradna pro 

děti i rodiče s Mgr. Terezou Hofmanovou

Út 4. 6. 15–16 Dvojčata v rodině

Čt 6. 6. 10.30–12 Sebepéče pro ženy

Pá 7. 6. 10–12  Laktační poradna s Marikou 

Pithartovou, DiS.

Po 10. 6. 9–10.30 Poradna v oblasti osob-

nostního rozvoje s Mgr. Janou Ježkovou

Út 11. 6. 15–16 Nemocné dítě v  rodině 

s MUDr. Vítem Vokrouhlíkem

Pá 14. 6. 9.30–11.30 Psychomotorický vý-

voj s Mgr. Lenkou Arimiyawu

Krizová linka Nové Trojky

Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či 

náhlé osobní krizi, můžete vždy od  pátku 

do neděle včetně kontaktovat naši konzul-

tantku, vyškolenou pracovnici krizové linky 

na tel.: 734 258 291.

Internetové poradny

Odpovídají odborní lektoři Nové Trojky. 

Možnosti individuálních osobních konzultací 

dle dohody. Dotazy do internetových pora-

den s  předmětem   „poradna“ posílejte 

na email: jolana.kurzweilova@novatrojka.cz. 

Bližší info i na tel. 603 416 724.

Klub dobrovolníků Nové Trojky

Info a  nábor nových dobrovolníků Helena 

774 644 974.

Pá 7. 6. 19.00 16. narozeniny Nové Trojky 

aneb Sweet Sixteen

St 19. 6. 19.00 Večerní posezení spojené 

s recyklací hraček a knížek

Léto v Nové Trojce: Využijte poslední volná 

místa v  příměstských táborech pro děti 

od 3 a od 6 let. Rezervace na nova-trojka.

webooker.eu.

18. 6.–3. 9. Sportovní léto aneb Cvičení pro 

dospělé i o prázdninách. Bootcamp, Body-

styling, Pilates nebo Light Run. Více infor-

mací na www.nova-trojka.cz.

Zápis do kurzů: Od 1. 7. se můžete registro-

vat do  kurzů nového školního roku 

2019/2020. V po 9. 9. zahajujeme pravidel-

ný program Nové Trojky: kurzy pro rodiče 

s dětmi, pro děti a pro dospělé, herny, ateli-

éry a další programy.

 Beztíže
 nízkoprahový klub

 Na Balkáně 2866/17a

 tel: 271 774 725

 www.beztize.ulita.cz

Téma měsíce: Kultura/subkultura

3. 6. Seznámení se subkulturou Hippies

4. 6. Subkultura a hudba Punk

6. 6. Veletrh sociálních služeb na  Jiřího 

z Poděbrad

11. 6. Seznámení se subkulturou Rastafariáni

14. 6. Subkultura a hudba Metal

17. 6. Subkultura Skinheads

18. 6. Turnaj ve fotbale

20. 6. Výroba záložky do knížky

25. 6. Fotbalový chuligán versus fotbalový 

fanoušek

27. 6. Letní párty

28. 6. Elektronická hudba a subkultury

  Rodinný klub Ulitka 
na Pražačce

 My.Aktivity, o.p.s.

 Nad Ohradou 2667/17, Praha 3

 tel.: 212 242 180, 777 851 386   

 info@rkulitka.cz, www.rkulitka.cz

Otevřený klub pro rodiče s  malými dětmi 

a těhotné ženy, nabízí:

– pravidelné kroužky

– hlídání dětí v rámci předškolky

– přednášky na aktuální témata

– odpolední akce pro celé rodiny

– volná herna pro děti (otevírací doba: 

po  a  pá 9–12.30, út a  pá 14.30–18, st 

14.30–16, čt 15.15–18), vstupné do herny: 

25,-/0,5 hod., 50,-/hod.+10,- za  každou 

započatou hod., sourozenec 10,-/hod.)

4. 6. 16.30–17.30 Výtvarná dílna: Křídové 

malování v parku

12. 6. 16–18 Zahradní slavnost aneb roz-

lučka před prázdninami v duchu přátelské-

ho posezení

25. 6. 15–17.30 Komentovaná procházka 

pro seniory: Vyšehrad

Více informací o  programu naleznete 

na www.rkulitka.cz/akce.

Provoz RK Ulitky v červnu: Poslední hodiny 

pravidelných kroužků a  kurzů proběhnou 

v  týdnu do  14. 6., volná herna bude 

od 17. 6. veřejnosti uzavřena.

Zahájen zápis do kroužků na nový školní rok 

2019/20: Přihlašovat se můžete online 

na  www.rkulitka.cz/krouzky. Informace 

ke kroužkům získáte také na  info@rkulitka.

cz nebo tel.: 777 851 386. Kromě osvědče-

ných kroužků jsme pro vás připravili i mno-

ho novinek např. malý chemik, předškolá-

ček, moderní tanec, fl orbal a další. 

Novinka od září 2019: Po škole aneb odpo-

lední sportovní klub (pro děti od 6 do 10 let).

Ulita
Dům dětí a mládeže Praha 3

 Na Balkáně 2866/17a

tel.: 271 771 025–26, 606 611 920

info@ulita.cz, www.ulita.cz

1. 6. 14–18.00 Den dětí v Ulitě

1. 6. 14–18.00 Ulítlej blešák

4. 6. 14.30–17.30 U klub na Laser game 2

4. 6. 17–20 Drátované větrohry

9. 6. 11–22 Divadelní invaze v Ulitě

11. 6. 17–18 Večer tanečního studia v Sale-

siánském divadle, Kobyliské nám. 1000/1

11. 6. 17–20.30 Vitráže technikou Tiffani

24. 6. 15–18 Workshop 3D grafi ky v Blenderu

29. 6. 10–19 Rodinná úniková hra Jeden 

den s Malým princem

Letní příměstské  a pobytové tábory s Ulitou: 

1. 7.–30. 8., nově přidané příměstské tábory 

pro školáky i předškoláky.

Více informací naleznete na www.ulita.cz. 

 

RC Paleček
 Písecká 17, Praha 3

 tel.: 775 103 100

 www.rcpalecek.cz

Rodinné a komunitní centrum Paleček:

registruje do nového kurzového období DU-

BEN–ČERVEN 2019

přijímá děti do Palečkovy LETNÍ ŠKOLKY - 

příměstského tábora pro děti od 3,5 do 8 let

•  nabízí výběr kurzů pro rodiče s  dětmi 

od narození do 7 let věku, volné kurzy je 

možné vyzkoušet za cenu jednorázového 

vstupu

•  provozuje HERNU pro děti a  KAVÁRNU 

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

pá 13–18

nabízí prostory k  pronájmu – pro dětskou 

oslavu narozenin, vzdělávací semináře apod.

Co vás v Palečku čeká v měsíci červnu?

5. 6. Podpůrná skupina v počátcích mateř-

ství, 15–17

5. 6. Žena ve svém živlu, 18:15–21:15

6. 6. Veletrh sociálních služeb na nám. Jiří-

ho z Poděbrad – kutíme zde od 14

7. 6. Přechod z plenek na toaletu, 9–10

7. 6. Přirozené odstavování a první stolová-

ní, 10:30–11:30

11. 6. Zkrocená poporodní deprese, 17–19

12. 6. Podpůrná skupina pro ženy s batola-

ty, 10–12

12. 6. Podpůrná skupina Porod jinak, 13–15

12. 6. Chytře na reality, 18–21

19. 6. Podpůrná skupina v počátcích ma-

teřství, 13–15

19. 6. Večer nejen afrických zpěvů, 19–21

20. 6. Podvečerní seminář pro pěstouny

22. 6. Příměstská sobota pro děti v  pěs-

tounské péči a děti v evidenci OSPOD

Paleček je pro veřejnost zavřený od 29. 6. 

do 1. 9. Přejeme klidné a slunečné léto a tě-

šíme se od pondělí 2. 9.

Paleček dále zdarma nebo za  dotovanou 

cenu nabízí:

•  Psychoterapeutickou poradnu pro dospě-

lé a děti

• Sociálně právní poradnu

• Logopedickou poradnu

• Poradnu empatického rodičovství

•  Poradnu pro slaďování profesního a  ro-

dinného života

•  Svépomocné podpůrné skupiny: Porod 

jinak; Počátky mateřství; Rodiče s batola-

ty; Jsem máma a mám své limity, Zkroce-

ná poporodní deprese

Více informací o programu najdete na www.

rcpalecek.cz. Registrace do seminářů a be-

sed na kurzyprodeti@rcpalecek.cz. Podrob-

nější informace získáte na  hlavní straně 

www.rcpalecek.cz v  přehledu akcí, 

popř. prosím, využijte kontaktů výše..

 KLUB REMEDIUM
 Centrum aktivit pro seniory, 

 Praha 3, Táboritská 22,

  222 712 940

 e-mail: senior@remedium.cz; 

 www.vstupujte.cz.

V  červnu probíhá letní cvičení a  němčina, 

možnost účasti na vybraných lekcích (65 Kč).

V  Klubu pokračuje zápis do  podzimních 

kurzů a na podzimní výlety. Cena výletu ob-

sahuje dopravu a všechny poplatky včetně 

vstupů, oběd a doprovod: 25. 9. Památník 

B. Smetany Jabkenice, Lysá nad Labem, 

cena 500 Kč, 3. 10. Zámek Duchcov, měs-

to Teplice, cena 530 Kč, 15. 10. Zámek Ne-

bílovy a zámek Blovice, cena 550 Kč. Bližší 

info a přihlášky v Klubu. 

V Klubu poskytujeme zdarma sociálně-akti-

vizační službu-sociální pracovník se bude 

věnovat vašim potřebám nebo starostem, 

stačí zavolat nebo přijít.

Skupina KONTAKT, čt 6. 6. a  27. 6. 

od 10.30 – příležitost k navázání kontaktů 

a popovídání si o každodenním životě.

Podpůrně-terapeutická skupina, čt 20. 6. 

od 13.00 – témata si určují klienti sami. Cí-

lem terapie je větší spokojenost se sebou 

a svým životem, vyrovnání. 

Filozofi cko-duchovní rozpravy s  evangelic-

kým farářem Jaromírem Strádalem, st 5. 6. 

a 12. 6. od 14.00.

Společenské hry, každou st od  12.00 

do 15.30 - srdečně zveme na karetní i des-

kové hry.

Účast na skupinách je ZDARMA, přijít mů-

žete bez předchozího ohlášení.

Bližší informace a program najdete na webu 

nebo v Klubu, otevřeno je po–čt 9–18, pát-

ky nepravidelně pro vybrané programy či 

kurzy. 

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3

 272 743 666

e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz

Občanská poradna REMEDIUM poskytuje 

pravidelně sociální poradenství – bezplatné, 

nezávislé, důvěrné a nestranné, a  to v ná-

sledujících časech: po, út a čt 8.30–11.30 

osobní konzultace (bez objednání), po a út 

12.30–15.30 telefonické dotazy na tel. čísle 

272 743 666, čt 12.30–15.30 osobní kon-

zultace (pro klienty předem objednané).  

Objednat se můžete v  pracovních dnech 

(pokud se nedovoláte, zavoláme vám zpět) 

na tel. 735 613 901 nebo na e-mailu obcan-

skaporadna@remedium.cz. Čekárnu oteví-

ráme v 8.15 hod. Neváhejte se na občan-

skou poradnu obrátit prostřednictvím inter-

netového formuláře:  Dotaz na  občanskou 

poradnu (http://www.remedium.cz/dotaz.

php). Na dotazy odpovídáme do 14 dnů.

Na  našich stránkách  www.dluhovylabyrint.

cz můžete zjišťovat informace z oblasti dlu-

hové problematiky. Bližší informace najdete 

na www.remedium.cz.

 Komunitní centrum Žižkov
 Koněvova 65a, Praha 3

Pondělí: 

14–15 Cvičení nejen pro seniory: Zdravá 

záda

15.30–17.30 Otevřená hodina šití na strojích 

bez lektora

17.30–19.30 Kurz šití na strojích pro začá-

tečníky s  paní Schneiderovou 3. 6., 10. 6. 

a 17. 6.

17.30–19.30 Kurz pletení s  paní Skalickou 

24. 6.

Úterý:

10–13 Otevřený klub pro seniory

9–12 Dětský klub

Středa:

9–10 Kondiční cvičení pro seniory

10–12 Kreativní workshopy

12–14 Otevřený klub pro seniory

16.30–19 Workshop pro rodiny s  dětmi – 

Tvoření zvířátek 19. 6.

Čtvrtek:

9–16 Dětský klub

Všechny aktivity jsou bezplatné a konají se při 

účasti dvou a více účastníků. Projekt je spo-

lufi nancován Evropskou unií. Přehled aktivit je 

pravidelně aktualizován na  facebooku 

https://www.facebook.com/KCZizkov/. 

V případě dotazů volejte na tel. 775 917 645.

 

V případě dotazů volejte na tel. 775 917 645.

 

  ALFA HUMAN SERVICE
Na Vrcholu 2595/25

130 00 Praha 3

tel.: 242 441 486 

e-mail.: info@alfabet.cz 

www.alfahs.cz

Komunitní centrum Alfa nabízí volnočasové 

a vzdělávací aktivity pro všechny věkové ka-

tegorie a  psychoterapeutické služby a  po-

radnu pro pečující osoby v  městské části 

Praha 3-Jarov.

Pro seniory:

–  pravidelná setkávání Tréninku paměti – čt 

v dopoledne

– základy práce na PC – čt v odpoledne

–  zdravé cvičení s fyzioterapeutkou v Sokole 

na Balkáně – pá dopoledne 

Pro pečující osoby:

Ambulantní poradenství a terapeutické kon-

zultace (podpora psychické stability, řešení 

a prevence syndromu vyhoření a další)

Pečujete dlouhodobě o  někoho blízkého 

a ztrácíte sílu, energii a motivaci? Dlouhodo-

bá péče o blízké je náročná, pečující velmi 

vyčerpává a ti si často neumí říct o pomoc. 

Jsme tu a pomůžeme. 

Služby Alfa Human Service pečujícím jsou 

nyní nově fi nancovány v  rámci Operačního 

programu Zaměstnanost ESF a z toho dů-

vodu jsou tyto aktivity klientům poskytovány 

bezplatně.

Zájemci o naše aktivity přihlaste se u nás te-

lefonicky či emailem. Rádi Vás také přivítáme 

osobně v dopoledních hodinách v Alfa cent-

ru. Další informace také naleznete na našich 

webových stránkách: www.alfahs.cz.

 NPK Husita
 Náměstí Barikád 1

 Praha 3, 130 00

 Otevírací doba:

 Po–Čt 14:00–18:00 hod.

Téma měsíce: Zdraví, sebepojetí a zdobení 

těla

3. 6. Dárek ke dni dětí ZOO Praha

2. 6.–6. 6. Práva dětí Co je to právo? Jaké 

práva mám a  jaké povinnosti se k  tomu 

pojí?

6. 6. Veletrojka veletrh sociálních služeb 

klub zavřený

10. 6.–13. 6. Tetování a zdobení těla aneb 

symbolika do konce života 

14. 6–16. 6. Společná víkendovka s Beztíží 

Poznej jiný svět 

17. 6.–20. 6. Zdravý životní styl a motivace

24. 6.–27. 6. Týden o  užívání návykových 

látek- od kdy můžu pít alkohol a co jiné lát-

ky? A co ostatní závislosti?

26. 6. Romano Dživipen v Ponci

Klub přátel Žižkova
Blahoslavova 2, Praha 3

11. 6. 16.30, Blahoslavova 2 – Podnikání 

a  fi rmy na  Žižkově v  minulosti – o  více či 

méně známých fi rmách na  území Žižkova, 

Jan Schütz a Petr Kallista

25. 6. 16.30, Blahoslavova 2 – Usedlost 

Pražačka a rod Stome – o známé usedlosti 

a svých předcích vypráví Filip Stome

V červenci a srpnu se přednášky nekonají, 

následně se bude KPŽ stěhovat na novou 

adresu. Podzimní běh přednášek a  nová 

adresa budou včas oznámeny.

6. 6. 2019
14.00 – 18.00 hodin

Veletrh sociálních  

VSTUP ZDARMA  
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Kulturní organizace zřizované
městskou částí Praha 3:

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

 

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

e-mail: infocentrum@praha3.cz

Program informačního centra na pří-

slušný měsíc viz inzerát na straně 18

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

www.kcvozovna.cz

3. 6. 16:00 Fresh senior – Balady 

o lásce

4. 6. 17:00 Dj Dozer – Beatbox Ses-

sion s Dozerem

5. 6. 17:00 Křeslo pro hosta: Michal 

Viewegh

6. 6. 16:00–19:00 Klub deskových 

her – pro děti s doprovodem a do-

spělé

10. 6. 16:00 Fresh senior – Průkop-

níci Himálají s Martinem Kratochví-

lem

11. 6. 17:00 Divadlo Anima Candi-

da: Pohádky z kouzelného kabátu

12. 6. 10:30 LouDkové divadélko: 

Kašpárkův kouzelný kvítek

12. 6. 17:00 Tmavomodré paraplíč-

ko

13. 6. 15:00–18:00 Výtvarná dílna se 

Sofi í - Indiánské léto

17. 6. Fresh memory – jogging pro 

svěží paměť

18. 6. 17:00 Divadlo Toy Machine –

Rytíři

19. 6. 18:00 Literární večer: Životní 

etudy

25. 6. 17:00 Vítání prázdnin: Divadlo 

Víti Marčíka – Bajaja 

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

2. ne 19:00 Vražda v salónním 

coupé | Divadlo Járy Cimrmana

3. po 19:00 Akt | Divadlo Járy 

Cimrmana

4. út 19:00 Posel z Liptákova | 

Divadlo Járy Cimrmana

5. st 19:00 Vyšetřování ztráty třídní 

knihy | Divadlo Járy Cimrmana

6. čt 19:00 Hospoda Na mýtince | 

Divadlo Járy Cimrmana

7. pá 19:00 Fantastická žena | 3D 

company ve spolupráci s Agentu-

rou Familie

8. so 19:00 Dobrý proti severáku | 

3D company

9. ne 19:00 Dlouhý, Široký a Krát-

kozraký | Divadlo Járy Cimrmana

10. po 19:00 České nebe | Divadlo 

Biskupcova 31, Praha 3,
tel.: 271 771 349

Rezervace vstupenek na 

www.kinoaero.cz a každý všední 

den Po–Pá | 10–17 na čísle 

608 33 00 88. Možnost zakoupení 

lístků do kina Aero i v pokladně kina 

Světozor, Vodičkova 41, 

Praha 1, tel. 224 947 566 

a v Bio Oko, F. Křížka 15, Praha 7, 

tel. 233 382 606 a online na 

www.kinoaero.cz

3. 6. 20.30 Popkulturní milníky 

s Moviezone.cz | Bláznivá střela 

5. 6. 20.30 Aero naslepo

10. 6. 20.30 Legendy v Aeru | Oldboy 

11. 6. 19.45 NT Live | Audience 

18. 6. 20.30 Ektoplazma v Aeru | 

Star Trek II: Khanův hněv

24. 6. 20.30 Mistři animace | South 

Park: Peklo na Zemi

28. 6. 19.45 NT Live | Malý ostrov 

(Small Island) 

Projekce pro seniory – každé út 

10.00 a čt 13.30

4. 6. Trabantem tam a zase zpátky

11. 6. Nikdy neodvracej zrak

13. 6. Šťastný Lazzaro

18. 6. Zelená kniha

20. 6. Arctic: Ledové peklo

27. 6. Free Solo

Baby Bio
Projekce pro rodiče s dětmi každou 

středu od 10.00. 

Aeroškola
Filmové a animační kurzy pro děti 

i dospělé. www.aeroskola.cz.

Kubelíkova 27, Praha 3,

info@palacakropolis.cz

www.palacakropolis.cz

5. st 19:30 THE GENTLEMAN 

LOSERS /FI + ALAPASTEL /SK

7. pá 19:30 TOM ROSENTHAL /UK

15. so 14:00 TANEČNÍ GALA - 

Taneční škola Jany Tomanové Praha

25. út 19:30 PIYUT ENSEMBLE /IL

Hospoda U Vystřelenýho oka
U Božích bojovníků 3

tel.: 222 540 465
 www.uvoka.cz

6. 6. čt 18.30 Jurkofest – vzpomínka 

na Petra Jurkoviče, Justin Lavash, 

Marcus Jurkovič & Motion food, 

Bluesweiser

11. 6. út 19.00 Ozvěny mezinárod-

ního fi lmového festivalu „Mental 

Power“ Trombenik

13. 6. čt 19.00 Večer Filipa Topo-

la – Tornádo Lue, Čerti ve stodole, 

promítání

20. 6. čt 19.00 Dech léta lll. Nedělní 

lidé – 15 let, TreFen mezipsem

27. 6. čt 18.30 The Tchendos djs 

– funky& breaky skoroprázdninový 

taneček

A  jak to dopadlo minulý rok? Z vý-

nosu loňské akce bezbariérové 

mikrobusy najely 35  108 km pro 

24 klientů škol Jedličkova ústavu, 

pro které by běžná cesta do  školy 

a domů byla nerealizovatelná. Navíc 

bylo z výtěžku akce uhrazeno 1 064 

hodin osobní asistence pro součas-

né a  bývalé klienty škol Jedličkova 

ústavu.

Járy Cimrmana

11. út 19:00 České nebe | Divadlo 

Járy Cimrmana

12. st 19:00 Blaník | Divadlo Járy 

Cimrmana

13. čt 19:00 Cimrman v říši hudby | 

Divadlo Járy Cimrmana

14. pá 19:00 Tanec na konci léta | 

Divadlo A. Dvořáka Příbram

15. so 19:00 Smích zakázán | 3D 

company

16. ne 19:00 Švestka | Divadlo Járy 

Cimrmana

17. po 19:00 Nevídaní akademikové | 

Divadlo AQUALUNG

18. út 19:00 Nevídaní akademikové | 

Divadlo AQUALUNG

21. pá 19:00 The Act | Cimrman 

English Theatre

   

Koncertní a výstavní síň
Čajkovského 19, Praha 3

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

15. 6. 15.00 Atrium Matiné – Ivan Že-

natý (housle) a Karel Košárek (klavír

15. 6. 20.00 Atrium Club – Piqi Miqi 

(Funk/RnB/SynthPop/NewWave/

Electro/Soul)

18. 6. 19.30 Atrium Classic – Ivo Ka-

hánek (klavír) a  České fi lharmonické 

kvarteto

19. 6. 18.00 Vernisáž k výstavě Karo-

lína Jelínková, Kateřina Ondrušková, 

Jakub Sýkora: Těžba hlušiny

20. 6. 18.00 Vernisáž Kryštofa Kaplana 

– odhalení venkovního díla

20. 6. 19.00 Galerie Atrium – S Jaku-

bem Janovským „u baru“

25. 6. 17.30 Komentovaná prohlídka 

k výstavě Těžba hlušiny

Výstavy

20. 6.–21. 7. Karolína Jelínková, Kate-

řina Ondrušková, Jakub Sýkora: Těžba 

hlušiny

Vstupenky zakoupíte on-line na 

GoOut.net.; v  pokladně Atria pak 

od  20. dne předchozího měsí-

ce. Rezervace vstupenek na  čísle 

222  721  838 nebo e-mailem: info@

atriumzizkov.cz. Otevírací doba po-

kladny: út 11–18 a  ve  dnech konání 

koncertů, vždy hodinu před jejich za-

čátkem.

Otevírací doba galerie: po zavřeno, út 

11–21, st–so 15–19

Otevírací doba bistra/baru Poslední 

skaut: po–ne 10–02

DIVADLO PRO TANEC

3. po 20:00 Let Me Change Your 

Name - Eun-Me Ahn (KR)

4. út 20:00 20:00 Let Me Change 

Your Name - Eun-Me Ahn (KR)

5. st 20:00 Let Me Change Your 

Name - Eun-Me Ahn (KR)

9. ne 20:00 Guide

10. po 10:00 Karneval zvířat

10. po 20:00 PLI

11. út 20:00 Same Same

12. st 19:00 Same Same

Koloběžka Den je tu zas 
Koloběžka Den je sportovně – cha-
ritativní akce, která si klade za cíl  
pobavit celou rodinu. Tým Nadace 
Jedličkova ústavu připravuje již 3. 
ročník. Už potřetí se můžete spo-
lečně postavit na start, udělat 
něco pro své tělo, užít si den plný 
zábavy a k tomu ještě podpořit 
dobrou věc. Zapojte se třeba s ce-
lou rodinou a podpořte tak klienty 
škol Jedličkova ústavu sportem 
spojeným se zábavou.  

Uplynulé ročníky měly skvělý ohlas 
a organizátoři  doufají, že i ten třetí 
nadchne jak profesionální, tak rekre-
ační závodníky.  V sobotu 8. června  
od 10 hodin v parku Vítkov může zá-
vodit každý, kdo má rád jízdu na ko-
loběžkách. A že  nemáte koloběžku? 
To není vůbec na závadu, připrave-
na bude půjčovna koloběžek YE-
DOO zdarma! Stačí se tak pouze re-
gistrovat a uhradit startovné  50 Kč 
děti do 4 let, 120 Kč děti do 14 let, 
300 Kč mládež od 15 let a dospělí. 

Můžete jet závod na koloběž-
kách, můžete si užívat zábavu v rám-
ci bohatého doprovodného progra-
mu nebo můžete obojí. Pobaví vás 
třeba koncert Olgy Lounové, bubli-
nová show, laserová střelnice, ukáz-
ka ručních zbraní a výcviku služeb-

ních psů Armády ČR a další. 
Navštívit můžete také  Muzeum ko-
loběžek pro milovníky historie 
a krásných vzpomínek z dětství. Pro 
registrované závodníky bude při-
chystáno bohaté občerstvení. Zpě-
vačka Olga Lounová vám nejen za-
zpívá, ale opět i odstartuje závod 
koloběžek. Nově si ti nejmenší zazá-
vodí na odrážedlech, menší se mo-
hou kromě závodu těšit třeba na ská-
kací hrad a další zábavu. Ten, kdo  
bude 8. června nejlepší, odnese si 
putovní pohár a navíc vyhraje auto-
mobil Opel dle vlastního výběru 
na víkend s plnou nádrží.
Kompletní informace najdete na 
webu www.kolobezkaden.cz
Registrace na: 
www.kolobezkaden.cz 

 -red-

V panelu budou diskutovat:

Petr Horský (MOZ Consult s.r.o.),
Markéta Braun Kohlová 
(Centrum pro otázky životního prost edí UK)
Miroslav adský (RFD MHMP)
Ond ej Rut (Praha 3)

Kde jsou modré zóny a kde  alové 
a pro ? A kolik platí návšt vníci 
a v jakých hodinách?
Debata o nastavení parkovacích 
zón na Praze 3.

(II.)

žižkovský_panel_II_ZPS_A1.indd   1 21.5.2019   10:22:53
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Umělcem v každém věku 
Od října 2019 ZUŠ Učňovská 1 ote-
vírá již druhý cyklus studia Akade-
mie umění a kultury pro seniory 
HMP pro občany Prahy 3. Zcela 
bezplatně zde mohou studovat hru 
na libovolný nástroj či tanečně re-
laxační cvičení občané, dosahující 
seniorského věku a v případě vol-
ných kapacit i občané ve věku od 
55 let.

Vzdělávání probíhá formou přizpů-
sobených individuálních nebo skupi-
nových výuk, přednášek, cvičení, se-
minářů a koncertů, rozdělených do 
zimních a letních semestrů. V průbě-
hu vzdělávání nejsou studenti hod-
noceni a semestry nekončí žádnou 
zkouškou. 

Zájemci o tuto formu studia se 
mohou se svými dotazy obracet 
na organizátory prostřednictvím 
emailové adresy zus@234.cz, nebo 
mohou volat na tel: 266 106 726. Více 
informací je možno získat i na strán-
kách www.umeleckaskola.cz.

Přihlášky jsou k dispozici po tele-
fonické domluvě v kanceláři ZUŠ 
Učňovská 1. Místa výuky – ZUŠ On-
dříčkova 48, Praha 3, Hollarovo 
nám. 4, 6, Praha 3 a Učňovská 1, Pra-
ha 9. 

Nejlepší pozvánkou ke studiu 
jsou slova ředitele školy BcA. Marti-
na Hauptmanna: „Akademii umění 

a kultury pro seniory HMP jsme založili 

již před třemi lety. Přišlo nám prospěšné, 

abychom nejenom dětem, ale i starším 

spoluobčanům nabídli možnost věnovat 

se hudbě a relaxačnímu tanci či pohybu. 

Věříme, že tak můžeme přispět k posílení 

jejich duševní i fyzické kondice, potěšit je 

uměleckou tvorbou a více je tak zapojit 

do kulturního života. Moderní společnos-

ti dnes nekladou akcent pouze na prodlu-

žování délky života, ale především na 

podporu zvyšování jeho kvality. Školu 

tak otevíráme pro všechny generace a vy-

tvoříme tím skutečný prostor mezigene-

rační solidarity a komunikace.“ 
 -red-

Cesta domů se stěhuje
Cesta domů je registrované zdra-
votnické zařízení, které od  roku 
2001 poskytuje v nepřetržitém pro-
vozu odbornou multidisciplinární 
péči lidem na  konci života, a  to 
v jejich domácím prostředí. Dopo-
sud sídlilo na adrese Boleslavská 
16, Praha 3, nyní se stěhuje do no-
vých prostor.

Cesta domů poskytuje odbornou 
péči umírajícím a jejich blízkým. Pro-
vozuje domácí hospic a poradnu pro 
nevyléčitelně nemocné a jejich rodi-
ny. Přispívá ke společenským změ-
nám s cílem zlepšit péči o lidi na kon-
ci života.

Organizace dostavěla a vybavila 
nové paliativní centrum v Michli. 
Od června v něm bude mít zázemí 
pro své přímé služby i rozšířenou na-

bídku vzdělávání v obo-
ru paliativní péče. Bude 
zde fungovat poradna, knihovna 
a půjčovna pomůcek, ve vzdělávacím 
centru se budou konat akce pro ve-
řejnost. Budova bude poskytovat 
zázemí i administrativě. 

 -red-

Cesta domů, z. ú.
Lenka Váňová, 

lenka.vanova@cestadomu.cz, 

tel.: 606 282 354

Linda Tichotová, 

linda.tichotova@cestadomu.cz, 

tel.: 725 251 735

www.cestadomu.cz

ulice Heleny Kočvarové

Praha 4 - Michle

Mimina se vrátila a přibrala na váze 
Žižkovskou televizní věž, která patří Českým Radiokomunikacím, čeká letos několik novinek. 
Na podzim zde bude zahájeno vysílání v novém televizním standardu DVB-T2. A na přelomu 
března a dubna se na ni vrátily plastiky miminek neboli Babies autora Davida Černého.   

Původní plastiky byly snese-
ny v říjnu roku 2017 kvůli 
renovaci kotvení i samot-
ných soch. Po důkladném 

prozkoumání jejich technické kon-
dice bylo rozhodnuto o výrobě zcela 
nových plastik podle originální for-
my. Výroba nových mimin stála ně-
kolik milionů korun. Nové sochy 
jsou přesnou kopií původních, ale 
základ plastiky je nově složen z rá-
mu z konstrukční oceli, na němž je 
na několika místech připevněna sko-
řepina ze skelného laminátu o síle 
2 mm. Tato nově zvolená technolo-
gie je také příčinou zvýšení jejich 
hmotnosti.

Jedna socha nyní váží 190 kg 
a měří 3,4 m na délku, 2,4 m na výš-
ku a 1,2 m na šířku. Mimina by 

na věž měla být umístěna trvale. 
„S autorem plastik Babies jsme po dů-

kladném prozkoumání stavu původ-

ních soch rozhodli o výrobě nových a zá-

roveň jsme inovovali i způsob jejich 

kotvení. Původní mimina byla navrá-

cena Davidovi Černému,“ píše se 
v tiskové zprávě Českých Radioko-
munikací. První dvě z deseti plastik 
obřích černých mimin instalovali 
horolezci  na žižkovský televizní vy-
sílač v sobotu 23. března.

„Těší nás, že se sochy na věž opět vra-

cejí a  zvyšují atraktivitu jedné z praž-

ských dominant,“ uvádí Vít Vážan, no-
vě jmenovaný generální ředitel 
Českých Radiokomunikací, kterým 
objekt Žižkovské věže patří. Plastiky 
byly na místo transportovány ná-
kladním automobilem, přichycené 
ve speciální konstrukci, aby nedošlo 
k jejich poškození. Na věž je vytaho-
val specializovaný tým horolezců, 
který je na lanech naváděl na správ-
nou pozici. Instalace proto trvala 

poměrně dlouho a byla náročná. 
Stejně jako v případě původních 
soch, budou České Radiokomunika-
ce pravidelně, dvakrát ročně, prová-
dět kontrolu a údržbu soch i kotve-
ní. Po vyřešení autorských práv se 
stanou jejich majetkem a na věži by 
měly zůstat natrvalo. „Původní plasti-

ky jsou aktuálně na výstavách ve Spoje-

ných státech,“ řekl David Černý. 
Text Jan Dvořák, foto František Pudil

Miminka na věži mají mnoho obdivova-

telů, i když při první instalaci vzbuzova-

la i negativní reakce. Ale ani mnozí je-

jich fanoušci je ale  neznají zblízka. Do 

tváře jim mohou zájemci pohlédnout 

třeba v parku na Kampě, kde jsou  so-

chy instalovány volně na trávníku. Nej-

sou tak roztomilá, jak se většina lidí do-

mnívá - obličeje mají deformované do 

čárových kódů. 

Mimina byla na Žižkovskou věž umístě-

na  poprvé v roce 2000 jako součást 

akce Praha - Evropské město kultu-

ry. Instalace ale nebyla technicky uzpů-

sobena pro dlouhodobé využití a do-

hoda s vlastníkem věže byla uzavřena 

jen na rok. Téměř rok přítomnost mimi-

nek na věži připomínalo pouze jedno 

z nich. Na konci roku 2001 byla připev-

něna za využití trvalejší technologie - 

přímo do plastik se umístily kovové 

pásky a ty se potom připevnily k plášti 

věže. Nyní se způsob ukotvení plastik 

opět změnil. 

Obřadní síň žižkovské radnice, říjen 2016 – imatrikulace
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Školáci dokumentovali totalitu ve 
vzpomínkách sousedů
Díky audio a video reportážím žáků našich základních 
škol znovu ožívají vzpomínky pamětníků z Prahy 3, jejichž 
životy významně ovlivnily dějinné události v Čechách 20. 
století. V rámci projektu Příběhy našich sousedů může 
pamětnická vyprávění zpracovaná školáky zhlédnout 
i veřejnost, a to 17. června od 15.30 v kině Aero. 

Projekt Příběhy našich souse-
dů vznikl pod taktovkou 
Post Bellum a radnice měst-
ské části Praha 3. 

Tentokrát se do něj zapojilo devět 
žákovských týmů ze ZŠ Jeseniova, ZŠ 
Na Pražačce, ZŠ nám. Jiřího z Po-
děbrad, ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
ZŠ Chelčického, ZŠ Lupáčova a ZŠ 
Seifertova. V průběhu bezmála šesti 
měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění 
místních pamětníků, dohledávali do-

kumentární materiály k jejich příbě-
hům a zaznamenávali průběh práce 
na fotografi ích. Ze shromážděných 
podkladů pak vytvořili vlastní doku-
mentární díla. Děti zpracovaly příběh 
prof. � Dr. Václava Wolfa, který se se-
tkal s více totalitními režimy. Velmi 
smutnou zprávou pro všechny byla 
zpráva o jeho úmrtí v průběhu projek-
tu. Skupina žáků ze ZŠ Pražačka byla 
tak asi poslední, která jeho pohnutý 
osud zaznamenala.

Mezi další osobnosti patří RNDr. 
Kateřina Trlifajová, PhD., Jarmila 
Rousová, hlasatelka Dagmar Hazdro-
vá, restaurátor akad. mal. Pavel No-
vák, farářka Eva Potměšilová, sinolož-
ka Zlata Černá či historik, pedagog a 
novinář Jaroslav Čvančara. Mezi pa-
mětníky, jejichž osudy děti zpracová-
valy, je zajímavá skupina pamětníků 
nacismu i komunistického režimu. Za-
znamenané dokumenty tak zabírají ši-
roký úsek času i pamětí. Výsledné do-

kumenty je možné zhlédnout na 
webu www.pribehynasichsousedu.cz.

V rámci slavnostní prezentace 
projektů posoudí dokumentární díla 

žáků i jejich prezentace před publi-
kem odborná porota a nakonec 
z nich vybere tři vítězné projekty. 

Katka Maršálová

Slovo z církví
Svatý dech a Boží vítr 
aneb Letnice – třetí významný 

svátek křesťanů.

Díky měnícímu se termínu Veliko-
noc, (podle prvního jarního úplňku) 
posunuje se i datum třetího největší-
ho křesťanského svátku – Letnic. Le-
tos vycházejí na téměř nejzazší mož-
ný termín – druhou neděli červnovou 
= 9. června. Letnice jsou vždy 50. 
den po Velikonocích. Váže se k nim 
událost seslání Ducha svatého na Je-
žíšovy učedníky v Jeruzalémě (Skut-
ky apoštolů 2. kapitola), znamenala 
prakticky vznik prvotní křesťanské 
církve.  Tak se také tento svátek při-
pomíná a slaví.

Po nadějném zvěstování přícho-
du zaslíbeného Mesiáše – Zachránce 
– Spasitele – Obnovitele v adventu, 
dochází prorocké předpovědi napl-
nění o Vánocích v narození betlém-
ského dítěte. Ale o Velikonocích, 
když je Ježíš zatčen (nechá se), po-
smíván, souzen a nakonec i popra-
ven potupnou smrtí na kříži, zdá se, 
jako by se všechny naděje zase 
zhroutily. To, co tak nadějně rozkvé-
talo ve společenství učedníků kolem 
Ježíše, znovu a znovu neúnavně 
sloužícího zástupům, které přichá-
zely ze všech koutů, jako by spálil 
mráz. Znovu zavládl chaos, zmar, 
znovu je temno a pusto – zejména 
v myslích a duších učedníků a násle-
dovnic Nazaretského.

Jitro velikonoční neděle však při-
náší nový obrat – „CHRISTOS 
VOSKRES!“ – Vzkříšení jako by 
znovu dávalo formát a řád životu, 
znovu přinášelo naději. Jenže zatím 
v tom novém stvoření není život – 
stejně jako docela na počátku Bůh 
teprve poté vdechne člověku svého 
Ducha, svůj život, tak také nyní se 
nový život rodí teprve, když přijme 
Božího Ducha. Pak však již žije, ros-

te, množí se v Jeho (Boží) síle a vní-
má sebe i celé stvoření novou Jeho 
(Boží) optikou. 

Boží Duch, svatý Duch – to není 
jistě žádné strašidlo, ani jenom mys-
tické tajemství…   Hebrejský „ruach“ 
je jak duch, tak také zároveň „dech“ 
i „vítr, vanutí“. V novozákonní řečti-
ně pak v zákrytu a vzájemné zastupi-
telnosti stojí DUŠE a ŽIVOT.

No, schválně – kdy jste si napo-
sledy uvědomili, že vlastně dýchá-
te? A to bez přestání. Dokonce 
i ve spánku…   A kdy vám došlo, jak 
je to skvělé a nenahraditelné? 

Tak ať se vám v létě dobře dýchá 
a máte dost sil i chuti k životu a to 
nejen pro sebe, ale i pro někoho dal-
šího. 
„Sám pak náš Pán Ježíš Kristus 

a Bůh náš Otec, 

který si nás zamiloval a ze své milosti 

nám dal věčné potěšení a dobrou na-

ději, 

nechť povzbudí vaše srdce a dá vám 

sílu ke každému dobrému činu i  slo-

vu.“ 

(2. List Tesalonickým 2:16n)

Požehnané Letnice!  
Mgr. Jaromír Strádal, farář Druhého sboru 

Českobratrské církve evangelické (ČCE) 

v Praze 3 – Žižkově

Našli jste zraněné zvíře? Jak mu co nejlépe pomoci?
Možná se vám už stalo, že jste venku 
nalezli zraněné volně žijící zvíře 
a chtěli mu co nejlépe pomoci. Po-
kud jste na území Prahy nebo Prahy-
-západ, můžete využít služby Pražské 
zvířecí záchranky. Kdykoliv nalezne-
te volně žijící zvíře, o kterém usoudí-
te, že je mu třeba pomoci, zavolejte 
nejdříve na číslo 774 155 185, kde vám 
odborníci poradí, jak se zachovat. 
Pokud to bude potřeba, záchranka 
živočicha převezme a převeze ho 
do Záchranné stanice Hlavního měs-
ta Prahy v Jinonicích.

Pražská zvířecí záchranka pravi-
delně zasahuje i v městské části Pra-
ha 3. Mezi častými pacienty jsou poš-
tolky obecné, což je druh malého 
dravce, který s námi obývá toto měs-
to. Jednu poštolku z Prahy 3 jsme 
chytali ve sklepě, kam propadla ko-
mínem. Naštěstí neutrpěla žádné zra-
nění, takže jsme jí před domem moh-
li hned vypustit.

Ne vždy je dobře míněná „záchra-
na“ zvířete na místě. Již od února se 
můžeme i na místech, kde bychom to 

nečekali, setkat s mláďaty zajíců pol-
ních. Na dispečink 774 155 185 se čas-
to dovolají lidé, kteří ve snaze pomo-
ci, někdy zakročí zbytečně. Když 
najdou na první pohled opuštěného 
malého zajíce, usoudí, že je potřeba 
zakročit a odnesou si ho třeba i do-
mů. Ale pozor, i když se to na první 
pohled nezdá, nemusí být opuštěn, 
protože jeho matka je většinou někde 
opodál. Mládě často čeká na místě, 
kde si ho potom samice vyzvedne 
a nakrmí ho. Je zajímavé, že ke krme-
ní dochází jen 1–2x denně. Bohužel 
když zasáhne někdo, kdo ho vezme 
do rukou a odnese, matka už ho ne-
najde. Mláďata zajíců, která se zby-
tečně dostanou do záchranných sta-
nic, mají poměrně malou šanci přežít. 
Jsou velmi stresovaná a nedaří se je 
úspěšně odchovávat. Nejlépe jim je, 
když zůstanou tam, kde jste je našli, 
pokud nejsou viditelně zraněna. Mů-
že se samozřejmě stát, že mládě na-
leznete na místě, kde mu hrozí nebez-
pečí – třeba u silnice, nebo 
na chodníku, kudy chodí psi. V tako-

vém případě doporučujeme použít 
nějakou látku, nebo rukavice a pře-
nést ho do nejbližšího keře, nebo 
tam, kde bude více skryté. Věřte, že 
jeho máma si ho včas najde.

Pokud vás zajímá činnost Pražské 
zvířecí záchranky, můžete sledovat fa-
cebookovou stránku „Záchrana zvířat 
v Praze“. Pražská zvířecí záchranka je 
neziskový projekt, závislý do značné 
míry i na dobrovolných příspěvcích 
od jednotlivců. V případě, že se bude-
te chtít na fungování tohoto projektu 
podílet, můžete ho podpořit svým da-
rem na č. ú.: 33553322/0800, v.s. 1111. 
Děkujeme! 

-red-

Platforma Podpora pečujících vrací pečujícím tvář
Platforma Podpora pečujících pod-
poruje pečující a snaží se o legislativ-
ní změny, které podpoří jejich práci 
a navrátí neformálně pečujícím oso-
bám důstojnost. Neviditelné práci 
pečujících se v ČR věnuje více než 1,3 
milionu lidí, a to bez nároku na fi -
nanční odměnu, ocenění okolí, osob-
ní život nebo volný víkend či dovole-
nou. Často i při regulérním 
zaměstnání. S podporou Nadačního 
fondu Avast nyní platforma pod ve-
dením organizace Alfa Human Servi-
ce vrací pečujícím tvář. 

Kdo jsou pečující? 
Téměř 20 % Čechů pomáhá svým 

rodinným příslušníkům a blízkým 

osobám, kteří z důvodu svého zdra-
votního nebo psychického stavu 
 nejsou samostatní a soběstační. Nej-
častěji se pečující starají o své nemo-
houcí rodiče, ale pomoc potřebují 
i děti a dospělí, kteří jsou chronicky 
nebo vážně nemocní. Péči potřebují 
také hendikepovaní či blízcí se závaž-
nějšími zdravotními nebo psychický-
mi problémy. Pečující na rozdíl 
od profesionálních asistentů či zdra-
votníků svou práci dělají v domácím 
prostředí bez jakékoliv kompenzace 
a podpory, bez nároku na odměnu 
a mnohdy při práci, která je skutečně 
živí. Pečující přitom pokrývají až 
90 % veškeré sociální a zdravotní 
dlouhodobé péče.  

O platformě Podpora pečujících
Platforma Podpora pečujících slo-

žená ze čtyř organizací, které pomá-
hají dlouhodobě pečujícím, byla za-
ložena v roce 2018. Alfa Human 
Service usiluje spolu s organizacemi 
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí ČR, Onko Unie, 
Klára pomáhá a Unie pečujících o le-
gislativní změny, které podpoří jejich 
práci a navrátí neformálně pečujícím 
osobám důstojnost. Zároveň se ale 
snaží nacházet cesty, jak pečujícím 
pomoci tady a teď, tedy za součas-
ných podmínek. 

-red-

Žáci ZŠ Jeseniova spolu s RNDr. Kateřinou Trlifajovou po natáčení rozhovoru
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 ze života Prahy �

Kde přibudou stojany?
Na jaře probíhala mezi občany Troj-

ky anketa Žižkov není Šiškov, která 

měla za cíl zjistit, kde je podle názo-

ru pejskařů nedostatek stojanů se 

sáčky na psí exkrementy.

Na základě obdržených podnětů 

bylo již vyhodnoceno a  nově osa-

zeno stojany několik míst, kde se 

zásobníků nedostávalo – jedná se 

o  park na  náměstí W. Churchilla, 

park u  zastávky tramvaje Vozovna 

Žižkov, ulici Nad Ohradou a  Ko-

něvovu u  hotelu Vítkov a  sídliště 

na Jarově. Dále se bude prověřovat 

možné umístění v dalších lokalitách, 

které se v anketě ukázaly jako nej-

palčivější – ulice Zelenky-Hajského, 

Žerotínova, Roháčova, Židovské 

pece, ulice Korunní kolem Orionky, 

Bořivojova, Milešovská, Kubelíkova 

a náměstí Jiřího z Poděbrad.  

Mezi často zmiňované lokality 

patřil i park Vítkov a  lesopark Krej-

cárek, které však nejsou ve správě 

městské části. Podněty s  dopo-

ručením na  doinstalování stojanů 

jsme tak předali ke zvážení Magis-

trátu hl. m. Prahy. 

Během několika následujících 

týdnů bude anketa kompletně vy-

hodnocena a dojde k instalaci dal-

ších nových zásobníků. Pokud ale 

chcete mít jistotu a mít sáček vždy 

u sebe, můžete si jak plastové, tak 

papírové sáčky zdarma vyzved-

nout v Informačním centru Prahy 3 

na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

 -red-

Novou klubovou scénu v Atriu na Žižkově 
zahájí PIQI MIQI
Po úspěšném znovuotevření v květnu se program Atria rozjíždí naplno. Pro měsíc červen je 

tu několik novinek. Nová výstava tří výtvarníků s názvem Těžba hlušiny, slavnostní zahájení 

s jedním s nejvýznamnějších českých klavíristů Ivo Kahánkem, ale především start klubové scény, 

kterou v sobotu 15. června rozjede Američan PIQI MIQI. 

Umění najdete v Atriu té-
měř na každém kroku. 
Kromě výstavní síně 
a koncertního prostoru 

v kapli je využíván foyer, vnitřní 
atrium i zahrada. V galerii se letos 
jako první prezentovala výtvarnice 
Kristýna Šormová s výstavou Smí-
šené pocity, kterou můžete navštívit 
ještě do 16. 6. Následně, už ve stře-
du 19. 6., se koná vernisáž společné-
ho projektu tří umělců, Karolíny Je-
línkové, Kateřiny Ondruškové 
a Jakuba Sýkory, který se jmenuje 
Těžba hlušiny. V kapli najdete výji-
mečný program pro milovníky kla-
sické i soudobé vážné hudby a nově 
také klubové scény.

Třicet let od konce totality odráží 
pražská klubová scéna hudební vkus 
několika generací. Stále tu fungují 

legendární místa z 90. let, ale vzni-
kají i nová a mezi ně teď přibyde prá-
vě Atrium na Žižkově. Tento cyklus 
má rozhodně co nabídnout, a navíc 
je charismatický prostor barokní 
kaple zcela odlišný od většiny ostat-
ních klubových scén. Sobotní večery 
a noci tu ožije např. synthpop, alter-
nativní elektronická hudba, rap, ně-
kdy i jazz a další žánry.  

Zahájení klubového cyklu Atria 
se ujme v sobotu 15. června ve 20:00 
všestranný talent, který toho ve svém 
oboru už hodně dokázal. Divákům 
se představí mladý hudebník půvo-
dem z New Yorku, nyní žijící v Pra-
ze, který se v běžném životě jmenuje 
Jared Bailey. V hudebním světě si 
nejprve říkal Mickey Price, ale nako-
nec zakotvil u pseudonymu PIQI 
MIQI, pod kterým vystupuje. 

PIQI MIQI si sám skládá hudbu, 
také točí videoklipy, které si většinou 
sám produkuje i režíruje. Věnuje se 
i modelingu, točí hodně reklam a mů-
žete ho také vidět v seriálu Ulice.

Pokud bychom měli specifi kovat 
jeho hudbu, jde o směsici funku, 
soulu, early 80s hudby, new-wave, 
synthpopu a R&B. Dokáže skvěle 
mísit minulost se současným soun-
dem, a to publikum velmi baví. Za-
pamatujete si ho i díky jeho nezamě-
nitelnému vizuálnímu stylu, 
originalitě a tomu, že jeho show je 
pokaždé nabitá neuvěřitelnou ener-
gií. Je funky plná sexappealu a kaž-
dého přiměje k pohybu. Určitě stojí 
za to se téhle akce v Atriu zúčastnit. 

Více informací na www.atrium.cz. 

  -red-

Putinovi Noční vlci se předváděli na Olšanech
Členové kontroverzního ruského 
motorkářského klubu Noční vlci se 
v  pondělí 6. května na  své cestě 
do Berlína zastavili na Olšanských 
hřbitovech, aby uctili památku rus-
kých vojáků padlých za druhé svě-
tové války.  

Jízdu z Moskvy do Berlína k výročí 
konce druhé světové války uspořá-
dali ruští motorkáři již popáté. 
Do našeho hlavního města se přiblí-
žil konvoj zhruba stovky motorek 
a několika osobních aut s ruskými, 
sovětskými i českými vlajkami, ale 
rovněž s vlajkami mezinárodně neu-
znávaných separatistických území 
na východě Ukrajiny, s policejním 
doprovodem po dálnici D1 z Brna. 

Na Olšany je přišly podpořit de-
sítky příznivců, ale u brány na hřbi-
tov  na ně čekaly i dvě desítky de-
monstrantů s vlajkami EU, USA 
a NATO. Demonstranti a návštěvní-
ci pietního aktu, mezi kterými byli 
Rusové i Češi, se před hřbitovem ně-
kolikrát dostali do slovního sporu 
a samotný  příjezd motorkářů do-
provázel jak potlesk, tak i pískot.

Motorkáři spolu s dalšími položi-
li věnce a květiny k památníku pad-
lých Rudoarmějců. Na akci dorazili 
stejně jako loni poslanec ČSSD Jaro-
slav Foldyna a bývalá komunistická 
poslankyně Marta Semelová. Protes-
tující vyvěsili přes zeď hřbitova 
transparent s nápisem, který upo-
zorňoval na  nechvalně proslulý so-
větsko-německý pakt Molotov-Rib-
bentrop a počátek druhé světové 
války. 

K akci se vyjádřil také starosta Jiří 
Ptáček, který ji označil za prapodiv-

né divadlo. „Na Olšanech se už poněko-

likáté odehrálo prapodivné divadlo. Po-

prvé v životě jsem osobně sledoval, jak 

nám parta ruských nacionalistů přijela 

ukázat na amerických motorkách svaly. 

Vážení, nemám nic proti vzdávání úcty 

padlým osvoboditelům. Jim patří čest. 

Jenže tenhle příběh je o něčem jiném. 

Jde o propagandu ruské nedotknutelnos-

ti, rozpínavosti a megalomanství. Na-

příklad Polsko v minulosti opakovaně 

nepustilo Noční vlky na své území. Jed-

ním z důvodů bylo zapojení některých 

členů této formace do rusko-ukrajinské-

ho konfl iktu. Možná bychom se my Češi 

měli příští rok nad podobným krokem 

také zamyslet,“ konstatoval. 
Kontroverzní motorkářský klub 

Noční vlci, který je znám blízkými 
vztahy s ruským autokratickým pre-
zidentem Vladimirem Putinem,  už 
několik let pořádá jízdy Evropou 
do Berlína u příležitosti výročí konce 
druhé světové války. Některé země, 
jako například Polsko, kterými Noč-
ní vlci projíždějí, tyto výpravy pova-
žují za provokaci a hodnotí je jako 
bezpečnostní riziko. Tomu by na-
svědčoval i fakt, že vedoucí předsta-
vitel klubu Alexandr Zaldostanov je 

na sankční listině Spojených států 
i Evropské unie za aktivní podporu 
ruské anexe Krymu. Aktivity klubu 
nezůstaly bez odezvy ani u našeho 
ministerstva zahraničních věcí, kte-
ré nepovažuje manifestaci za šťast-
nou. „Příjezd motorkářského gangu Noč-

ní vlci nepovažujeme za ofi ciální 

reprezentaci Ruské federace při uctění 

památky Rudoarmějců padlých při osvo-

bozování části Československa v roce 

1945,“ sdělil  mluvčí ministerstva za-
hraničních věcí Michal Buchá-
ček. Podle něj členové gangu  nere-
prezentují padlé ani jejich rodiny. 
  -red-

Sportovní den SŽDC pro děti–Hurá na prázdniny!

Neděle 23. června 2019 od  10.00 
do 16.00

Sportovní den s bohatým doprovod-
ným programem, soutěžemi a atrak-
cemi mohou děti i dospělí navštívit 
ve Sportovním a rekreačním areálu 
Pražačka. Jako každým rokem jsou 
pro děti připraveny zábavné nafuko-
vací atrakce, kreativní dílny, spor-
tovní soutěže, animační týmy 
a spousta dalších aktivit. Na své si 
přijdou mladí sportovci, nově se na-
učí cviky s vlastní vahou. Dětem 

představí své činnosti Městská poli-
cie Prahy 3, Myslivecký spolek před-
vede drezúru psů a dravců, zástupci 
Českého zahrádkářského svazu vás 
naučí poznávat fl óru. Pro nejmenší 
zde bude divadélko Frydolín, děti se 
mohou naučit nové tanečky a písnič-
ky. Za odměnu si mohou nechat na-
malovat obličej, vyfotit se ve fo-
tostánku a ochutnat výbornou 
cukrovou vatu. Nemusíte se nikde 
předem hlásit, prostě přijďte. Těšíme 
se na vás! Vstup zdarma. 
  -red-

Noční vlci je nejstarší ruský motor-

kářský klub.

Klub v současnosti řídí přítel ruské-

ho prezidenta Vladimira Putina, Ale-

xandr Zaldostanov přezdívaný Chi-

rurg.  Ačkoliv se klub označuje 

za  apolitickou organizaci, aktivně 

Putina podporuje a je s ním v kon-

taktu. Klub má asi 5000 členů a řídí 

se přísným vojenským řádem. Ruští 

liberální novináři klub označují 

za  gang radikálních nacionalistů 

a  násilníků vyznávajících agresivní 

formy pravoslavné víry. Noční vlci 

představují obecný trend Ruské 

vlády přenést aktivity, které normál-

ně vykonávají tajné služby a obrana 

státu na  nevládní organizace. Pod 

pečlivě budovanou fasádou rebelů 

se skrývá organizace sloužící stát-

ním zájmům. 

Zdroj: Wikipedie 

Člen ruského motorkářského klubu Noční 

vlci na Olšanských hřbitovech v Praze. Za 

zdí visí nápis, že Hitler se Stalinem stojí za 

začátkem druhé světové války. 

 Foto Jan Handrejch, Právo
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historie

Velká válka skončila a Žižkov se probouzí
Vážení čtenáři, třetí část pojednání o vzniku a vývoji Žižkova tak, jak jej popsal ve věstníku pro 

ochranu památek Za starou Prahu Ludvík Prisching, někdejší předseda tohoto sdružení, 

přibližuje poválečný vzrůst města.

Poválečné vzepětí
Z nastalé stavební přestávky se 

Žižkov probouzí znovu po první 
světové válce, kdy opět v prudkém 
vzepětí vyplňuje zbývající pláně 
mezi Žižkovem a Vinohrady a pohl-
cuje volné plochy na východním 
okraji, kde žižkovský údol se vyrov-
nává s horizontálou vrchu Žižkova 
a sv. Kříže, rozrůstaje se až k staré 
usedlosti Chmelnici. V čem dlužno 
hledati příčiny tohoto, v pravém slo-
va smyslu amerického vzrůstu měs-
ta? Jestliže Smíchov, Karlín a Libeň 
rostou jako čtvrtě, v nichž se usídlu-
je nový průmysl, pak Žižkov roste 
jako pouhá obytná čtvrt pro nově 
příchozí dělnický živel. A k prosté-
mu ubytování dělnictva, skutečných 
proletářů doby, stačily podle tehdej-
ších podnikatelských zásad prosté 
domy s malými byty s velkým  po-
čtem malých bytových jednotek 
s nejnuznějším vybavením. A s tímto 
předpokladem se vystavělo jádro 
Žižkova, skutečné proletářské jádro 
v údolu mezi oběma vrchy. Na Smí-
chově, v Karlíně a i Libni byly posta-
veny nejen továrny a obchodní a ex-
portní domy, ale i namnoze honosná 
bydliště průmyslníků, slušné domy 
úředníků, a proto tyto čtvrtě nemají, 
až na malé výjimky, ráz lidských ho-
lubníků. Hornatý terén Žižkova byl 
tvrdým oříškem v dobách Hartigo-

vých a Hartig se s ním vypořádal vel-
mi energicky a jednoduše. A tak 
pozdějším vývojem vznikla ona po-
divná a pro Žižkov charakteristická 
spleť ulic, tu neohlížejících se 
na stoupání, tu opět podivně stoče-
ná. Tunel pod vrchem Žižkovem, 
který zprostředkovává spojení jižní 
Prahy s pražským severovýchodem, 
napovídá, že dříve či později dojde 
k radikálnímu operativnímu zásahu 
do žižkovského městského útvaru. 
Žižkov býval tedy proletářskou čtvr-
tí. Sledujeme-li  však jeho kulturní 
život, shledáváme, že tento proletář-
ský Žižkov se dovedl velmi účinně 
starati o potřeby svého obyvatelstva. 
S dělnictvem bydlela na Žižkově tří-

da drobných obchodníků a živnost-
níků a obě tyto třídy, existenčně 
na sebe vázané, dávaly dlouho ráz 
nejen městské výstavbě, ale i osobi-
tému životu města.

Vznikají první školy
Děti z olšanských a žižkovských 

samot musely původně chodit 
do škol buď do Vršovic, vnitřní Pra-
hy nebo do německé školy v karlín-
ské invalidovně. V každém případě 
byly to cesty v nejvlastnějším slova 
smyslu přes hory a doly. Od počátku 
18. století, v dobách, kdy školy byly 
záležitostí církevní, snažili se olšan-

ští faráři o vybudování školy. Praž-
ský magistrát nabízel za školu míst-
nost olšanského hostince čp. 3. Když 
tato nabídka nebyla schválena, zřídil 
farář František Vejvoda v domku čp. 
8 soukromou jednotřídní školu, kte-
rá se později, když se vystavěla malá 
školní budova, rozrostla až na troj-
třídní. To vše ovšem nestačilo, jakmi-
le se Žižkov počal formovati. Je pro-
to krásným vysvědčením této 
proletářské čtvrti, jestliže za pou-
hých deset let po postavení prvního 
Hartigova domu, tedy již v roce 
1873, se může pochlubiti velkou 
školní budovou na Komenského ná-
městí. Své povýšení na město oslavil 
Žižkov stejně krásným počinem, to-

tiž přístavbou této školy a zřízením 
opatrovny. Péče o školy nezůstala ni-
kdy pozadu za  vířivým růstem měs-
ta. Léta 1878, 1885, 1891, 1894 a 1904 
znamenají vždy výstavbu nové škol-
ní budovy, rok 1897 pak stavbu no-
vorenesanční budovy na místě býva-
lé Raismonky.

A také nemocnice a kostely
Dvě nemocnice, malé sice a pří-

zemní, postavil si Žižkov, z nichž 
jedna, stojící daleko za městem, 
na hranicích libeňského katastru. Již 
jako město téměř dobudované měl 
Žižkov jediný kostel, totiž olšanský 
chrám sv. Rocha. Nedostačoval sice, 
ale sloužil. Když byl v roce 1879 
opravován a uzavřen, zůstalo město 
bez kostela. Tu zakoupila obec za 63 
zlatých přenosný oltář a mše konaly 
se pod širým nebem před starou bu-
dovou, později v tělocvičně školy. 
Tu se ukazovala naléhavá potřeba 
nové svatyně. V roce 1883 zakoupila 
proto obec hostinec „U Jana Lucem-
burského“ ve Štítného ulici čp. 520 
a z tančírny hostince upravila kapli. 
Střecha byla dokonce opatřena vě-
žičkou se zvonkem. V témže domě 
byla zřízena opatrovna, vedená 
sestrami kongregace sv. Karla Boro-
mejského. Teprve roku 1899 počal se 
blíže Raismonky stavět druhý žiž-
kovský chrám zasvěcený sv. Proko-
pu. Pseudogotickou stavbu projek-
toval architekt Mocker. Je 
to trojlodní chrám, dostavěný roku 
1903 s průčelní věží, která je význač-
nou dominantou východní Prahy. 
Později byl pod bývalou Parukář-
kou postaven kostel sv. Anny, k ně-
muž byl po nějakou dobu připojen 
i klášter.

Z ostatních staveb původního 
Žižkova dlužno jmenovati také no-
vorenesanční radnici z roku 1890 
na Basilejském náměstí (dnes 
Havlíčkovo náměstí). Vrch Žižkov 
byl na svém západním ostrohu 
v roce 1878 zčásti přeměněn v sad, 
a to péčí Jednoty pro vysazování 
stromů s přispěním obce žižkovské. 
Silně národnostně vyvinutý cit Žiž-

kova toužil vždy postaviti na temeni 
hory Žižkovu sochu. Pro nedostateč-
né fi nanční prostředky nedočkal se 
samostatný Žižkov splnění své tou-
hy, kterou realizovala teprve nová 
doba. A tak mělo město jediný po-
mník, postavený na paměť Karla 
Havlíčka na radničním náměstí. 
Pěkně umístěná plastika je kopií po-
mníku Havlíčkova v Kutné  Hoře 
od Josefa Strachovského.

První vodovod a osvětlení
Město, jehož příjmy byly velmi 

omezené, učinilo zajisté čestně za-
dost své povinnosti vůči občanům 
v každém směru kulturního života. 
Stejně pilně si všímalo potřeb prak-
tického života. Již v roce 1883 fungo-
val na Žižkově veřejný vodovod 
a jako první z pražských měst zaved-
lo v roce 1889 elektrické osvětlení 
svých ulic 127 obloukovými lampa-
mi Křižíkova systému, a to proudem 
vyráběným ve vlastní elektrárně. 
Proudové vedení bylo původně ulo-
ženo pod chodníky v kanálech, při-
krytých železnými pláty. Je zajíma-
vé, že přes dělnickou většinu 
žižkovského obyvatelstva nevyvinul 
se na Žižkově téměř žádný průmysl 
a většina žižkovských občanů nachá-
zela obživu v továrnách karlínských 
a libeňských. Jedním z průmyslo-
vých závodů byla pověstná „kapslov-
na“, postavená na místě bývalé Paru-
kářky a vlastním jménem „Továrna 

na zápalky, akc. spol., dříve Sellier 
a Bellot“. Kapslovna pořádala občas 
rušné výbuchy, navenek sice celkem 
neškodné a končící vyraženými okny 
v okolí, ale uvnitř nacházející své 
oběti mezi raněnými dělníky. Dru-
hým podnikem byla pražská plynár-
na, otevřená v roce 1867 a zbořená, 
aby učinila místo mrakodrapu býva-
lé pensijní pojišťovny. Specialitou 
Žižkova byly kamenické dílny, lemu-
jící cesty vedoucí k Olšanským hřbi-
tovům. V těchto podnicích mohla 
nalézti obživu přirozeně jen malá 
část žižkovského dělnictva.

Svéráz Žižkova
Jak svérázný byl vzrůst Žižkova 

a jeho proletářská náplň, tak svéráz-
ný byl jeho život, pokud se vyvíjel 
v samostatné obci a nezávisle na Pra-
ze. Jeho charakteristikou byl hlučný 
pouliční ruch, jaký nevládl v žádné 
jiné pražské čtvrti. Malá Strana 
a Hradčany byly v dobách, o kte-
rých vyprávíme, čtvrtěmi opuště-
ných paláců a zamlklých chrámů 
a jejich ulice byly teskně prázdné 
a zádumčivé. Střed města, značně 
vylidněn obchodním podnikáním, 
se po uzavření obchodů vyprázdnil 
právě tak, jako průmyslové čtvrti 
po odchodu dělnictva. Ale Žižkov 
žil stále. Tep pouličního života trval 
od svítání, kdy dělníci odcházeli 
do práce, až do pozdní noci, vyléval 
se ve své přelidněnosti z domů 
do ulic. Známosti ráno uzavřené 
na tržišti na Prokopově náměstí, do-
tvrzovaly se v podvečer na schodech 
domovních vrat nebo na stoličkách 
rozestavených na chodníku. A mezi 
sousedky se mísily v neuvěřitelném 
množství děti, které neměly jiného 
volného prostoru mimo ulici. Otco-
vé přišlí z továren karlínských a li-
beňských sdělovali si v hloučcích 
a s dýmkou v ústech své denní sta-
rosti a debatovali o politice, která 
vždy nalézala na Žižkově živnou 
půdu. Je to přirozené, neboť dělníci 
nalézali v programech politických 
stran víru a naději do života. Jiní od-

cházeli do hostinců. Často se mluvi-
lo o přemíře žižkovských hostinců. 
Ano, bylo jich hodně a byly živé. 
Hostinec byl vlastně střediskem spo-
lečenského života a ten byl pestrý. 

Článek Ludvíka Prischinga je převzat 

z věstníku Za starou Prahu 

(Věstník pro ochranu památek),

Ročník XXVI, číslo 4–5 z 1. prosince 1951. 

Titulky a redakční úprava Jan Dvořák. 

Čtvrtou, závěrečnou část, přineseme 

v některém z dalších čísel RN.

Žižkov kolem roku 1920, v popředí komín slavné žižkovské elektrárny založené Františkem 

Křižíkem

Nedatovaná fotografi e, na jejímž rubu je napsáno: Malí Žižkováci

Lehovcova zahradní restaurace U Stromů na Olšanském náměstí, kolem 1930
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PARK PARUKÁŘKA
7. a 8. června 2019

SOBOTA
12.00�–�21.00 hod.

13.00 
MARCUS JURKOVIČ & MOTION FOOD

 16.00 MRAKOPLAŠ
19.00 P.R.D.I.

PÁTEK
12.00�–�21.00 hod.

14.00 CHARLIE 

SLAVÍK REVUE 

16.30 TOMTONES

19.00 VINTAGE 
�WINE

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÁS SRDEČNĚ ZVE NA OSMÝ ROČNÍK FESTIVALU

DOPROVODNÝ PROGRAM:
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PIVOVAR, PIVNÍ STÁNEK, MISTROVSTVÍ V OTÁČENÍ 
PIVNÍCH TÁCKŮ, PROLÉZAČKY, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, SKÁKACÍ HRAD

DEGUSTACE PIV 40 MINIPIVOVARŮ
VSTUP ZDARMA
WWW.PRAHA3.CZ

�/ZIZKOVSKEPIVOBRANI
�/MCPRAHA3
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