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Z nudné žižkovské Seifertovy ulice
bude bulvár plný zeleně

Končící Rada hlavního města schválila studii, která se zaměřuje na
kompletní rekonstrukci nejen Seifertovy ulice, ale také jejího
nejbližšího okolí, tedy náměstí Winstona Churchilla
a Sladkovského náměstí.
íle rekonstrukce jsou dva, jednak zlepšit v současné době nevyhovující podmínky pro městskou dopravu i pěší,
a jednak zmírnit důsledky klimatické změny.
V praxi to znamená, že se zde využije takzvaná modrozelená infrastruktura, tedy síť
vodních prvků pro zachytávání dešťové vody
nebo její čištění. Patří mezi ně například prosakovací dlažba, zatravňovací tvárnice, trav-
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naté pásy a stromořadí, které bude tvořit
sedmdesát nově vysazených stromů zavlažovaných dešťovou vodou.
Studie srážkových odtokových poměrů při
rekonstrukci Seifertovy ulice také navrhuje
principy jak využívat a zadržovat dešťovou
vodu v území tak, aby zabránila škodám
vznikajícím zaplavování křižovatky Bulhar
při extrémních srážkách.

„Těší mě, že hospodaření s dešťovou vodou
je již součástí téměř všech projektů v Praze,
díky čemuž pomáháme boji s klimatickou
změnou. Seifertova ulice je však prvním ‚nezeleným‘ projektem, na kterém otestujeme
tato opatření v praxi,“ říká Ondřej Boháč,
ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního
města Prahy.

Výměna povrchů
a přesun zastávek
Podle studie mají být v Seifertově ulici vyměněny všechny povrchy, rozšířené plochy
chodníků na nárožích, která slouží jako
místa pro setkávání, jako prostorný nástup
pokračování na straně 3
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lavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele
zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů:
Nebezpečné: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie,
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pesticidy, odpad s obsahem rtuti
, olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, léčiva
Ostatní: jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
Zdroj MČ Praha 3

Trasa A, pondělí 14. 11.
■ Křižovatka ul. nám. Jiřího z Lobkovic x Slezská
■ Křižovatka ulic Slezská × Perunova
■ Ulice Ondříčkova (u parku — Žižkovo náměstí)
■ Kostnické náměstí
■ Křižovatka náměstí Barikád × Roháčova
■ Křižovatka ulic Loudova × Koněvova
■ Křižovatka ulic Květinková × V Zahrádkách
■ Křižovatka ulic Na Vrcholu × V Domově

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Kontejnery na bioodpad
ioodpad je organická hmota, kterou můžeme využít
ve formě kompostu.
Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
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zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel, oleje, kosti, maso, kůže
a další biologicky nerozložitelné
Zdroj MČ Praha 3
odpady.

■ Jilmová × Na Vápence
■ Pod Vrcholem × Na Balkáně
■ Jeseniova 143
■ Šrobárova × Květná
■ Za Žižkovskou vozovnou × V Domově

13. 11.
13. 11.
27. 11.
27. 11.
27. 11.

9.00
13.00
9.00
13.00
13.00

12.00
16.00
12.00
16.00
16.00

13.00
13.00
9.00
10.00
13.00
15.00
9.00
10.00
13.00
14.00
15.00
9.00
10.00
13.00
15.00
14.00
10.00
13.00
14.00
15.00

17.00
17.00
13.00
14.00
17.00
19.00
13.00
14.00
17.00
18.00
19.00
13.00
14.00
17.00
19.00
18.00
14.00
17.00
18.00
19.00

polovině října startoval
na Trojce hudební festival
v režii Pavla Šporcla. Nabídl například nestárnoucího
rockera, frontmana skupiny
Olympic Petra Jandu, akordeonistu Vojtěcha Szabó nebo koncert sólistky Národního divadla
v Brně a držitelky tří cen Thálie
Jany Šrejma Kačírkové. Na další
zajímavé koncerty se mohou posluchači těšit i v listopadu.
Festival bude pokračovat Šansonovým večerem Báry Kodetové. V pondělí 7. listopadu se
představí v obřadní síni žižkovské radnice na Havlíčkově náměstí spolu s klavíristou Michalem Workem a sdružením
M. Nostitz Quartet. „Kromě rodiny bych ráda zavzpomínala na
velké osobnosti českého divadla,
vyznala se ze své lásky k písním
a hudbě. Tak, jak mě to naučil
můj táta, který hudbu miloval,“

David Sedlecký, Wikimedia Commons

Sběr nebezpečných
Hudební podzim
odpadů a jedlých olejů pokračuje i v listopadu
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uvedla svůj program Bára Kodetová.
V pátek 18. listopadu uzavře
letošní ročník podzimních hudebních slavností Pavel Šporcl.
K výročí 17. listopadu si společně
s varhaníkem Vojtěchem Novákem připravil skladby Johanna
Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, ale i vlastní variace hymny Kde domov můj.
Koncert se koná v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí
red
Jiřího z Poděbrad.

Svatý Martin
opět přijede na Jiřák

■ Na Vrcholu × V Domově
■ Náměstí Barikád
■ Jeseniova 143
■ Přemyslovská x Orlická
■ Sudoměřská × Křišťanova
■ Přemyslovská × Sudoměřská
■ U Rajské zahrady × Vlkova
■ V Zahrádkách × Květinková
■ Ambrožova × Malešická
■ Koněvova × V Jezerách
■ Prokopovo náměstí
■ Náměstí Jiřího z Lobkovic
■ Náměstí Barikád
■ Kostnické náměstí × Blahníkova
■ Jeseniova 143
■ Přemyslovská × Orlická
■ Přemyslovská × Sudoměřská
■ U Rajské zahrady × Vlkova
■ V Zahrádkách × Květinková
■ Koněvova × V Jezerách

8. 11.
9. 11.
12. 11.
12. 11.
15. 11.
16. 11.
19. 11.
19. 11.
22. 11.
22. 11.
23. 11.
26. 11.
26. 11.
1. 12.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
6. 12.
6. 12.
7. 12.
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Velkoobjemové
kontejnery

vátek svatého Martina přinese jako každý rok na náměstí Jiřího z Poděbrad
svatomartinskou slavnost. Milovníci dobrého jídla a vína se
mohou těšit na hudbu, ochutnávku husích specialit a mladých
vín.
V sobotu 12. listopadu budou
pro návštěvníky na náměstí Jiří-
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ho z Poděbrad ke koštu připravena vína z českých, moravských
a slovenských vinic, tradiční svatomartinské dobroty a hudba.
Pro děti je během svatomartinské slavnosti připraveno malování a kreativní dílny. V průběhu
odpoledne se přímo na náměstí
všichni dočkají také svatého Marred
tina.
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Z nudné žižkovské Seifertovy ulice bude...
na přechody pro chodce a místa
pro přecházení a pro městský
mobiliář.
V rámci rekonstrukce se také
přesunou některé zastávky. Zastávka Viktoria Žižkov, dříve Husinecká, se přesune k náměstí
Winstona Churchilla, což zjednoduší přestupy na nedaleké zastávky autobusů městské dopravy. Stejným směrem se posune
i zastávka Lipanská, která je nyní příliš blízko sousední zastávce
Olšanské náměstí. Nové místo by
mělo zajistit lepší dostupnost místním obyvatelům.
Náměstí Winstona Churchilla
by mělo, podle nové studie, zůstat ve stejném rozložení jako je
do současnosti. Po rekonstrukci
bude propojené s Domem Radost, který se také bude rekonstruovat, přibude vyvýšený přechod a rozšířený chodník, který
lépe propojí Vysokou školu ekonomickou s přesunutou zastáv-

Foto Wikimedia Commons

dokončení ze strany 1

Současná Seifertova ulice změní tvář ve prospěch pěších, cyklistů i veřejné dopravy.
kou tramvaje a přibude také pítko.
„Obě studie byly v průběhu přípravy zadání i během zpracování

INZERCE V3-1101

prezentovány veřejnosti, která
se mohla k budoucnosti lokality
vyjádřit. Těší mě, že panuje shoda mezi všemi důležitými aktéry.
Studie totiž byly projednány i se
zástupci městské části Praha 3,
s orgány památkové péče i ochrany prostředí. Studie byla také

představena i zástupcům důležitých vlastníků v území, zejména
Domu Radost, a. s., Vysoké školy
ekonomické a Gymnázia Karla
Sladkovského,“ komentuje Petr
Hlaváček (Spojené síly pro Prahu), první náměstek primátora.
Táňa Pikartová

● Seiferova ulice. Zhruba tři sta metrů z celkové její délky, za
viaduktem železničních tratí vedoucích směrem na Libeň a Vysočany, patří Praze 2. Ulice pak dál pokračuje na Žižkov a zároveň tento úsek tvoří hranici mezi městskými částmi Praha 2
a Praha 3. Jde o starobylou olšanskou silnici mířící k Olšanským
hřbitovům, proto se jí říkávalo „umrlčí cesta“. Také zde před několika staletími stávala na vršku šibenice.
● Po výstavbě Žižkova se ulice jmenovala Karlova na počest císaře Karla IV., za války to byla Lutherova, za dob socialismu Kalininova. Až po listopadové revoluci dostala své nynější úctyhodné jméno, po vynikajícím českém básníkovi, Jaroslavu
Seifertovi.

● Jaroslav Seifert, český básník, spisovatel, překladatel. Narodil
se na Žižkově v úřednické rodině. Na vyšší gymnázium chodil
Seifert nejprve na Žižkově, později jako privátní student na vinohradské gymnázium v dnešní Londýnské ulici na Vinohradech.
● Publikovat začal v roce 1919, o dva roky později se stal členem
KSČ a pravidelným přispěvatelem Rudého práva. O deset let
později byl z Komunistické strany Československa vyloučen
a vstoupil do Československé sociálně demokratické strany dělnické, po válce publikoval v odborářských novinách Práce. V září
1968 vystoupil proti invazi vojsk Varšavské smlouvy a po zavedení tzv. normalizace upadl v nemilost komunistického režimu.
V roce 1976 podepsal Chartu 77, v roce 1984 obdržel Nobelovu
cenu za literaturu.
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