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Praha 3 Praha

Tři funkční programy a
nespočet bezplatných
aktivit pro všechny sku-
piny obyvatelstva fun-
gují od začátku roku
2018 a lákají na pestrý
program. Od září k nim
přibude další program
zaměřující se na kultu-
ru, který nabídne veřej-
nosti bezplatné kultur-
ní aktivity.

T
rojka pro rodiny se zaměřu-
je na podporu rodin s dět-
mi z Prahy 3 a za sebou má
již mnoho aktivit jako Letní
radovánky v zahradě, pro-

hlídky žižkovské věže nebo promí-
tání v kině Aero. Projekt nabízí uce-
lený program zaměřený na mimo-
školní a vzdělávací aktivity, kultur-
ně společenské akce, podporu ko-
munitního života. „Po prázdnino-
vé pauze se obnoví opět plavání
v areálu na Pražačce nebo se usku-
teční prohlídky Žižkovské televizní
věže, které se v minulosti setkaly
s enormním zájmem,“ uvedl mís-

tostarosta David Gregor. Ve dnech
12. a 26. září proběhnou také
workshopy v Komunitním centru
Husitská, kde si rodiče s dětmi bu-
dou moci vyrobit stínové divadlo
a vyzkoušejí si také vyrábění mý-
dla. „Rád bych také pozval rodiče s
dětmi na plavbu lodí do Zoo Praha
v sobotu 15. září, na kterou se sám
moc těším,“ doplnil místostarosta
Ivan Holeček.

Jóga pro seniory i tenis
V září se v Praze 3 bude také hodně
sportovat. Městská část připravila
spoustu aktivit, jako je jóga pro se-
niory, cvičení s fyzioterapeutem, te-
nis nebo turnaj mládeže Viktorky
Žižkov, který se uskuteční 8. září
u příležitosti oslav 115. výročí zalo-
žení klubu. Ve středu 12. září se
bude konat turnaj v pétanque na
hřišti u Základní školy Glowacké-
ho. „Městská část Praha 3 se do něj
zapojuje vůbec poprvé. Přijďte do
Prahy 8 podpořit naši městskou
část a nasát sportovní atmosféru,“
zve na akci radní Irena Ropková.
Trojka pro seniory nabídne výle-

ty pro seniory, PC kurzy, jazykové
kurzy, kurz Nordic Walking nebo
6. září plavbu parníkem po Vltavě
na lodi Cecílie, s níž se již senioři
plavili v červnu.
Od září začne nově fungovat Troj-

ka pro kulturu. V úterý 5. září bude-

te moci v hospodě U Vystřelenýho
oka zažít atmosféru prvorepubliko-
vého Žižkova včetně hospodské
rvačky a dobové kuchyně na akci Žiž-
kov slaví vznik Československa. V

žižkovském Atriu proběhne od
7. září výstava „1918 Žižkov – My ná-
rod Československý…“, která připo-
mene každodenní Žižkov a jeho mo-
rálku v období první republiky.

„Kromě akcí spojených s oslavami
republiky nabídneme v září obča-
nům i vzdělávací a poznávací pro-
hlídky zajímavých míst v Praze 3,“
doplňuje radní RadekHlaváček. Pro-

gram Trojka pro kulturu tak nabíd-
ne prohlídky České telekomunikač-
ní infrastruktury, a. s. (24. 9.), koste-
la Nejsvětějšího Srdce Páně (29. 9.)
nebo úkrytu Bezovka (13. 9.).

Akce pro děti Trojka pro sport připravila promládež v parném letním počasí vodní hry na Balkáně. Kromě skluzavky simohly děti vyzkoušet akvazorbing,
sestřelování plechovek vodními pistolemi, ochladit semohly vmlhovišti či si zahrát balonkovou bitvu.

Z ejména na Žižkově, ale taky
v dalších částech Prahy 3 už
měsíce chyběli strážníciměst-

ské policie, kteří by řešili problé-
my s bezdomovci a drogově závis-
lými. Starosta Prahy 3 Alexander
Bellu dlouhodobě apeloval na ve-
deníměstské policie, aby se v jeho
městské části navýšily stavy. Pra-
ha 3má totiž v současnosti k dispo-
zici 84 strážníků. Podle tabulek by
jich však měla mít přiděleno 109,
které také požaduje.
Už dříve šéf pražských strážníků

přislíbil, že noví městští policisté za-
míří mimo jiné na Žižkov, teď už je
známo i konkrétní číslo. Starosta
věří, že dvacet mužů se soustředí
hlavně na bezdomovce a drogově
závislé.
Praha 3 má několik míst, kde je

nutné téměř denně řešit problémy
s bezdomovci a drogově závislý-
mi. Ti se pohybují hlavně na za-
stávkách MHD, ale taky v parcích.

Z údajů městské policie vyplývá,
že problémových bezdomovců je
jen v Praze 3 okolo padesáti.
„Máme vytipovaných jedenáct lo-
kalit, kde se tyto osoby objevují.
Strážníci tato místa kontrolují mi-
nimálně šestkrát denně. Kontroly
samozřejmě probíhají i v noci. Na-
sadili jsme také hlídky v civilu,“
řekl ředitel Městské policie Praha
3 Dušan Machoň.

Bezdomovci a drogově závislí
Šéf městské policie Šuster slíbil,
že MČ Praha 3 bude mezi prvními
třemi až pěti městskými částmi,
kam na podzim zamíří čerství
strážníci.
„Aktivně se zasadím o to, aby řeši-
li problémy, které naše občany
opravdu trápí, a těmi bezdomovci
a drogově závislí v našich ulicích
bezesporu jsou. Naopak nechci,
aby práce těchto dvaceti mužů
byla pro Prahu 3 pouhou zbyteč-

nou restrikcí, v žádném případě
tu nebudou jen pro to, aby rozdá-
vali pokuty za špatné parkování,“
řekl starosta městské části Praha 3
Alexander Bellu. Zejména přítom-
nost strážníků v ulicích je totiž stá-
le to jediné, co na drogově závislé
a bezdomovce platí.
„Za první pololetí máme přesně

277 porušení vyhlášky, z toho 137
jsme jich oznamovali správním or-
gánům, zbytek je řešen na místě
složenkou.“ Drtivá většina pokut
je navíc ze strany bezdomovců ne-
zaplacena.
„Uvědomuji si všechny složitos-

ti, nutné postupy a procesy, ale z
pohledu občana a starosty součas-
nou situaci rozhodně nemohu ak-
ceptovat,“ dodal starosta. Řešení
je podle něj apelovat na Poslanec-
kou sněmovnu, aby upravila sou-
časnou legislativu. V tomto směru
se chce spojit i se starosty dalších
městských částí.

Komerční prezentace MČ Praha 3

Starosta vybojoval dvacet
nových strážníků

Trojka pro rodiny, seniory, sport a kulturu
chce posílit komunitní život obyvatel Prahy 3

INZERCE

Z ásadní stavbou, která ovlivňu-
je současnou dopravní situaci
v Praze 3, je rekonstrukce Hu-

sitské ulice. Zahájení rekonstruk-
ce letos v březnu znamenalo pro
Žižkov dopravní kolaps. Navíc
magistrát a TSK, které rekonstruk-
ci financují a zajišťují, zanedbaly
širší koordinaci projektu a komuni-
kaci s řidiči. Radní pro dopravu
Mojmír Mikuláš (Svobodní; Koali-
ce pro Prahu 3) zdůrazňuje: „Situa-
ci se nám postupem času podařilo
stabilizovat a zmírnit komplikace
díky koordinaci s policií, zavedení
dočasných jednosměrek a úpravě
parkování.“

Problém přitom je, že TSK, která
je zadavatelem zakázky, stanovila
jako hlavní kritérium výběru
cenu, které přiřadila důležitost 80
%, doba realizace je důležitá jen
z 20 %.

Nejdůležitější je cena, proč?
„Soutěžit na cenu je pro politiky
i úředníky snadné a v Praze běžná
praxe. Na žižkovském příkladu se
však dobře ukazuje, že to nemusí
být nejlepší pro obyvatele a ob-
chodníky. Zdlouhavou rekonstruk-
cí ženeme do boje o přežití stávající
provozovny, kterých bychom tu
právě chtěli mít více,“ říká člen ko-

mise pro dopravu Michal Vronský
(TOP 09).
Rekonstrukce Husitské pokračuje

dle časového harmonogramu, kte-
rý předpokládá dokončení v listopa-
du letošního roku. Přání radnice
třetí městské části, aby se ulice re-
konstruovala po částech a vždy zů-
stal jeden pruh průjezdný, se nepo-
dařilo prosadit.
„Jednáme intenzivně s TSK a sna-

žíme se dosáhnout urychlení rekon-
strukce. Nechceme, aby omezení v
dopravě komplikovalo život našich
občanů i místních živnostníků nad
nezbytný rámec,“ dodává radní
Mojmír Mikuláš.

Rekonstrukce Husitské
ulice pokračuje


