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Milé čtenářky, milí čtenáři,
potěšilo nás množství ohlasů na nový formát Radničních novin, o které jste se 
s námi podělili prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, ale i při osobní ná-
vštěvě. I když všechny vaše příspěvky se nám do sekce věnované dopisům čtenářů 
nevešly, pozorně jsme je přečetli a nakonec vybrali takové, které nejlépe reprezentu-
jí názorovou polaritu. Pokud máte i vy chuť se s námi o svůj dojem z nové grafické 
podoby Radničních novin podělit, napište nám do redakce. Všech názorů si vážíme.

Z vašich reakcí vyplývá, že vás zaujaly nové rubriky. Zejména ty, které reagují na dáv-
né i nedávné události odlehčenou formou — Republiku Žižkov i Imaginárium najde-
te samozřejmě i v aktuálním vydání radničního měsíčníku. Stejně tak máme radost 
z odezvy na křížovku, kterou jsme vám minule v premiéře přinesli. Všem těm, kdo 
nám vyluštěnou tajenku poslali, děkujeme, vítězům navíc gratulujeme. Pokud jste 
neuspěli, zkuste štěstí znovu. Tentokrát to určitě vyjde. Držíme vám palce!

Miroslav Štochl 
šéfredaktor

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
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Trojka pořádá ve spolupráci se Společností pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu 16. dubna v kongresovém sálu Tower 
Park Praha konferenci Modrozelená realita aneb péče o ze-
leň a vodní zdroje v souvislosti s klimatickou změnou ve 
městě. Reaguje tak na současný problém klimatických změn 
v souvislosti se zelení, vodními zdroji a jejich hospodárným 
užíváním. Cílem setkání je iniciovat mezioborovou disku-
zi mezi krajináři, ekology, klimatology, vodaři a urbanisty. 
Moderuje krajinářská architektka a členka České komory ar-
chitektů Jana Pyšková.

hasiči testovali průjezdnost ulic
Zástupci Prahy 3 testovali spolu s profesionálními hasiči 
v únoru průjezdnost komunikací v hustě obydlených lokali-
tách. Nevhodně zaparkované vozidlo může být totiž překáž-
kou v cestě za záchranou života. Hasiči na tento problém 
dlouhodobě upozorňují v rámci projektu Parkuji ohledu-
plně — 3 metry k životu. Během testu ale ani v nejužších 
uličkách Žižkova, Jarova nebo Vinohrad nenarazili na jediné 
neprůjezdné místo. Mohli tak řidiče z Prahy 3 pochválit.

stop drogám!
Kriminalisté odhalili loni na území třetí městské části 120 pří-
padů výroby a distribuce omamných a psychotropních látek 
a zlikvidovali čtyři varny. Přestože je objasněnost drogové 
trestné činnosti vysoká, neustále se objevují nové případy. 
Drogové delikty navíc přímo souvisejí s výskytem drobných 
krádeží, vykrádáním aut a demontáží jejich částí. Pro policii 
je proto klíčová spolupráce s veřejností. Pokud byste i vy 
měli jakékoliv podezření na výrobu a distribuci drog, může-
te se obrátit na linku 158 nebo přímo na Službu kriminální 
policie a vyšetřování Praha III, orp3.skpv.podatelna@pcr.cz.

čistá trojka má novou 
funkcionalitu

Vedle černých skládek, nepořádku, poškoze-
ného mobiliáře a dalších podnětů můžete na 
Čistou Trojku nově hlásit i závady chodníků 
a komunikací. Tlačítko s tímto názvem přibylo 
jak na portálu cistatrojka.cz, tak i v aplikacích 
pro Android a Apple. Po nahlášení výtluku, po-
škozené dlažby, obrubníku, propadlé komuni-
kace, ucpaného nebo poškozeného kanálu, ale 
i poškozené dopravní značky, sloupku, zábradlí, 
vodorovného dopravního značení nebo pře-
chodu pro chodce bude tento podnět pro-
fesionálně zpracován a doplněn do formátu 
shodného se systémem hlášení závad na TSK 
a tam předán příslušnému oddělení k vyřešení. 
Termíny a kvalitu odstranění nahlášených zá-
vad pro vás budou sledovat pracovníci odděle-
ní Správy komunálních služeb MČ Praha 3.

Zprávy z rady
 ⟶ 29. ledna 2020

Jmenování ředitelky Za Trojku
Rada MČ schválila jmenování nové ředitel-
ky kulturní organizace Za Trojku MgA. Marie 
Kašparové do funkce, a to s platností od 
10. února 2020. Na pozici bylo vypsáno dvou-
kolové výběrové řízení, do kterého se přihlási-
lo deset uchazečů.

Trojka pro rodiny a pro seniory pokračuje
Na jednání Rady MČ byl schválen program 
Trojka pro rodiny a Trojka pro seniory na rok 
2020. Programy jsou zaměřeny na podporu 
rodin s dětmi, na rozvoj komunitního života, 
na aktivizaci seniorů a rozvoj mezigenerač-
ních vztahů.

 ⟶ 12. února 2020
Systém preferovaného parkování CYRIL

Rada MČ schválila rozšíření již dříve určených 
lokalit pro preferované parkování kol na úze-
mí Prahy 3. Systém preferovaného parkování 
s názvem CYRIL má tak na seznamu aktuálně 
187 míst. Lokality se nacházejí v prostorách 
chodníků, kde nedochází ke kolizi s chodci 
a není nijak zhoršena průchodnost veřejným 
prostorem. Předpokládá se, že lokality budou 
postupně osazovány cyklostojany TSK či vy-
značovány vodorovným dopravním znače-
ním. Kromě již fungujících služeb sdílení kol 
(Rekola, Freebike, Lime) oznámily v roce 2020 
spuštění služby také společnosti NextBike 
a re.volt. Lokality v systému CYRIL tak mohou 
sloužit také k parkování skútrů.

Připomínky k návrhu vyhlášky 
o regulaci hazardu

Na jednání Rady MČ byly schváleny tři při-
pomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky 
k regulaci hazardu. Předně vyhláška nedává 
městským částem příležitost definovat loka-
lity, kde lze kasina s živou hrou strpět, anebo 
naopak definovat, kde nesmí být. Praha 3 
dále požaduje, aby byly přesněji definovány 
podmínky pro provoz kasin. Poslední připo-
mínkou je, že je třeba vést debatu o tom, jak 
se bude řešit výpadek v rozpočtech měst-
ských částí, protože příjem z odvodů kasin 
v nich tvoří nezanedbatelnou položku.

Nový vedoucí odboru technické správy 
majetku a investic

RMČ schválila návrh na jmenování 
Bc. Michaela Šrámka do funkce vedoucího 
odboru technické správy majetku s účinností 
od 1. března 2020. Dosavadní vedoucí odboru 
se vzdal své funkce a ukončil pracovní po-
měr k 31. prosinci 2019, proto bylo na pozici 
vypsáno výběrového řízení, jehož požadavky 
splnilo devět uchazečů.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ 
a ZMČ jsou k nahlédnutí na odboru občan-
sko-správním, oddělení rady a zastupitelstva, 
Havlíčkovo náměstí 9, nebo na praha3.cz.

políčeno na potkany
Začátkem února proběhla na ná-
městí Jiřího z Poděbrad důklad-
ná deratizace kanálů a potkaních 
nor. Likvidaci hlodavců provádě-
jí na základě smluvního vztahu 
odborné firmy, které používají 
výhradně přípravky registrované 
v České republice. Pejskaře upo-
zornily na přítomnost jedovatých 
nástrah výstražné tabulky.
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nnž poslouží veřejným účelům
Ministr kultury Lubomír Zaorálek, primátor Zdeněk Hřib, 
starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a další signatáři podepsa-
li Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem konverze 
Nákladového nádraží Praha – Žižkov. Podle něj bude v bu-
doucnu koordinována revitalizace prostoru včetně vytvoření 
rezidenční zástavby, školy či nového sídla Národního filmové-
ho archivu.  

omezení v lucemburské ulici
V Lucemburské ulici od křižovatky s ulicí Velehradská až 
k ulici Radhošťská bude od března do září letošního roku 
probíhat obnova energetických sítí. Na místních komunika-
cích dojde k omezení parkování pro automobily, které bude 
pro maximum zachování parkovacích stání řešeno posuvný-
mi zábory. Chodníky zůstanou během realizace stavby v ma-
ximální možné míře průchozí. Za způsobené komplikace se 
realizátoři stavby omlouvají. 

privatizace bytů v roháčově ulici  
dostala zelenou

Třetí městská část schválila koncem ledna prodej téměř 
stovky bytů v panelových domech v Roháčově ulici za více 
než 240 milionů korun oprávněným nájemníkům. O dlouho 
připravované privatizaci rozhodli zastupitelé. Součástí prode-
je je omezení, podle kterého nesmějí majitelé byty prodat po 
dobu šesti let. Oproti ceně znaleckého posudku zaplatí ná-
jemníci v souladu s pravidly privatizace o čtvrtinu méně.

na kus řeči se starostou
Se starostou Prahy 3 Jiřím Ptáčkem se můžete v rámci dis-
kuzního cyklu Na kus řeči znovu setkat 16. března od 16 ho-
din v infocentru. Během poslední debaty vás zajímaly mimo 
jiné podrobnosti k privatizaci bytů, parkovacímu systému 
nebo boji s psími exkrementy. Mezi vašimi náměty byl napří-
klad nápad vybudovat v okolí Ohrady muzeum českosloven-
ských parašutistů nebo zřídit v místních bytových domech 
retenční nádrže.

Kriminálka Žižkov
Ozbrojený muž

Koncem ledna operátor střediska Policie ČR 
přijal oznámení od muže, který uvedl, že je 
ozbrojen a jede si vyřídit své osobní problé-
my s mužem, který se nachází v psychiatric-
ké nemocnici v pražských Bohnicích. Díky 
velmi dobré práci operačních důstojníků se 
podařilo zjistit informace vedoucí ke ztotož-
nění muže. Hlídka pohotovostní motorizova-
né jednotky společně s psovodem a ostatní-
mi pražskými hlídkami přijela do nemocnice 
a vyčkávala na další pokyny. Z bezpečnost-
ních důvodů se všechny vchody a východy 
z budov uvnitř objektu neprodleně uzavře-
ly. Dle zjištěných informací se muž pohybo-
val v hromadných dopravních prostředcích. 
Vzhledem k tomu, že dle prvotních informa-
cí měl být ozbrojený, policisté přistupovali 
k celé situaci velmi obezřetně. Muže nalez-
li v tramvaji č. 5 v Seifertově ulici na praž-
ském Žižkově. Všichni cestující byli vyzváni, 
aby okamžitě opustili tramvaj a odešli na 
bezpečné místo, které jim další hlídky poli-
cistů vyhradily. Podezřelý měl u sebe několik 
bodných zbraní a pepřový sprej. Po důkladné 
kontrole ho policisté omezili na osobní svo-
bodě a eskortovali na místně příslušné oddě-
lení policie Žižkov. Policie bude věc s největší 
pravděpodobností vyšetřovat jako podezření 
ze spáchání trestného činu nebezpečné vy-
hrožování, za což muži v případě odsouzení 
hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

„Loupežné“ přepadení
Koncem listopadu minulého roku přišel do 
recepce hotelu v Koněvově ulici maskova-
ný muž se zbraní, ohrožoval šestadvacetile-
tou recepční a domáhal se peněz. Vzhledem 
k tomu, že recepce fungovala rovněž jako 
směnárna, vydala mu recepční hotovost do-
sahující částky dvě stě tisíc korun. Podezřelý 
následně z místa činu utekl. Poškozená věc 
oznámila vedoucímu recepce a na linku 158. 
Detektivové od počátku pracovali s několika 
verzemi. Nakonec odhalili, že původně poško-
zená recepční se s povědomím o větším fi-
nančním obnosu v pokladnách recepce kvůli 
své finanční tísni společně se svými kama-
rády rozhodla, že nafingují její přepadení. Na 
základě mravenčí práce kriminalistů z praž-
ské Palmovky bylo zadrženo pět podezřelých 
osob. Zadržení čtyř proběhlo ve spolupráci 
se zásahovou jednotkou na Praze 4. Původně 
poškozenou recepční zadrželi kriminalisté na 
Praze 3. Šestadvacetiletá recepční a její dva 
kumpáni ve věku pětadvacet a čtyřiadvacet 
let se dočkali sdělení obvinění z trestného 
činu zpronevěry, za což jim v případě od-
souzení hrozí až pět let za mřížemi. Obvinění 
se k činu přiznali a jsou stíháni na svobodě. 
Zbylé dvě zadržené osoby byly po výslechu 
propuštěny na svobodu.

Připraveno ve spolupráci s npor. Mgr. Karlem 
Müllerem, vedoucím oddělení PČR MO Žižkov.

stromořadí jsou na mapovém portálu
Klima v ulicích Trojky zlepšuje přibližně 2 950 stromů. Největší 
část stromořadí spravuje Technická správa komunikací hlavního 
města Prahy (TSK). Další stromy začala do ulic z vlastní iniciativy 
po dohodě s TSK na pozemky magistrátu vysazovat Praha 3 — 
od roku 2003 jich je už 803 a přibývat budou další. Na portálu 
1url.cz/1z1b2 najdete nově všechny stromy ve stromořadích, a to 
včetně druhového určení a rozdělení podle správců. Pokud si 
v ulicích všimnete například špatného stavu stromu nebo nedo-
statečné podchozí výšky, můžete kontaktovat přímo odpovědné-
ho správce.
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Parkování na 
Praze 3: válka 
s vraky i nové 
garáže

Praha 3 má v majetku několik podzemních garáží, 
které ukrývají stovky parkovacích stání. Ne všech-
ny mají přitom využití. Pokud do garáží začala pro-
sakovat voda a problém nikdo neřešil, jejich stav 
se postupně zhoršoval, takže některé byly po čase 
nepoužitelné. Důvod? Až do nedávna bylo běžné, 
že radnice pronajímala garážová stání nevýhod-
ně, takže výnosy z nich nepokryly ani náklady na 
nutnou údržbu. To se týká například parkovacího 
komplexu Flora, který byla nucena znepřístupnit 
už před víc než deseti lety. Ani v případě garáží 
pronajatých na základě dvacet let starých smluv 
přitom nikdo nezohlednil, jak rostou náklady na 
údržbu i nájmy. Je potom běžné, že majitel takové 
smlouvy platí paušál až o dvě stě procent nižší než 
jeho soused, který si parkování pronajal nedávno.

Pokud by radnice nezměnila přístup, hrozilo, že by 
kvůli dezolátnímu stavu musela zrušit další par-
kovací stání. Opustila proto komplikovaný systém 
výběrového řízení, kdy nájemce garáží hledala 
obálkovou metodou, a začala je pronajímat za trž-
ní cenu. Novinka radikálně snižuje administrativní 
zátěž, část uživatelů se zároveň musí připravit na 
úpravu paušálu směrem nahoru. Pokud mají gará-
že zůstat provozuschopné a bezpečné, je zdražení 
nevyhnutelné. Jestliže ale měsíční parking v kom-
plexu v Ondříčkově ulici vyjde nově například na 
2 590 korun měsíčně, i tak zůstává v rámci lokality 
hluboko pod běžnými sazbami. Za užívání nedaleké 
komerční garáže pod Žižkovskou věží zaplatí totiž 
zájemce i šest tisíc korun.

Prostředky, které radnice získá, investuje do zno-
vuzřízení dalších míst k stání — třeba právě díky 
rekonstrukci parkovacího komplexu nedaleko Flory, 
která si vyžádá několik desítek milionů korun, při-
bude na Vinohradech přibližně osmdesát krytých 
parkovacích míst.

Válka s vraky
Další místa uvolní vraky, kterým radnice Prahy 3 
vyhlásila boj už loni. Ve spolupráci se Správou 
služeb hlavního města Prahy dokázala do pro-
since odstranit ze zdejších ulic 34 dlouhodobě 
odstavených vozidel, likvidaci dalších zhruba tří 
desítek chystá. Úspěšná je i díky tomu, že jejich 
výskyt mapuje ve spolupráci s místními obyvateli 
a v případě každého kusu postupuje individuálně. 
„Za každým odstaveným vozem se skrývá jiný pří-
běh. Některá vozidla byla umístěna v okrajových 
částech Prahy 3 na zelené ploše, jindy se jednalo 
třeba o vozidlo v modré zóně. Postupy jsou různé, 
v podstatě šlo o důsledné využití všech možnos-
tí daných stávající úpravou zákona. U aut bez RZ 
to znamenalo dohledat dle VIN kódu původního 

Parkovací situaci na Trojce změní 
několik novinek: úpravy zón 
placeného stání, nové garáže, 
odtahy dlouhodobě odstavených 
vozidel i systém CYRIL, zaměřený 
na cyklistiku.

Pokud by radnice 
nezměnila přístup, přijde 
o další parkovací stání
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Jak se zbavíte 
nepotřebného auta? 

Vyberte si některou z místních firem, kte-
ré se specializují na ekologickou likvida-
ci vozidel. Nabídku najdete na internetu. 
Ta vozidlo bezplatně odveze a zlikviduje. 
Stačí, když při odtahu předložíte doklady, 
které potvrzují, že jste vlastníkem vozidla. 
Následně obdržíte potvrzení o ekologické li-
kvidaci, na jehož základě bude na úřadě vůz 
odhlášen z evidence motorových vozidel.
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vlastníka, v některých případech jsme řešili možné 
ohrožení životního prostředí a tak dále,“ objasňuje 
strategii starosta Jiří Ptáček. Zároveň vítá návrh 
novely zákona o pozemních komunikacích, kterou 
začátkem února schválila Poslanecká sněmovna. 
Podle ní je na dálnicích, silnicích a místních ko-
munikacích „zakázáno odstavovat silniční vozidlo, 
které je pro závady v technickém stavu zjevně 
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních ko-
munikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo 
výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí 
mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“. 
V praxi to znamená, že vypořádat se s nepojízd-
ným vrakem, který majitel odstavil na ulici, bude 
snazší. Pokud si i vy všimnete opuštěného auto-
mobilu, k němuž se nikdo nehlásí, můžete na něj 
upozornit na mailové adrese 
jancalek.milan@praha3.cz.

Modrá, nebo fialová?
Podněty obyvatel zúročila radnice i v případě 
systému zón placeného stání. Od minulého léta 
pečlivě vyhodnocovala, jak jsou spokojeni s jeho 
stávajícím fungováním. Na základě analýzy, kterou 
nechal zpracovat odbor dopravy, vznikly pak ná-
vrhy úpravy jak provozní doby, tak možné redukce 
smíšených fialových úseků ve prospěch modrých 
rezidentních. Dopravní komise následně doporuči-
la upravit některé smíšené fialové úseky a zároveň 
rozšířit provozní dobu o nejkritičtější období ne-

dělního večera, kdy se místní vracejí domů a nej-
více se potýkají s nedostatkem míst pro parková-
ní. „Požádal jsem hlavní město o úpravu provozní 
doby zóny od neděle 17.00 do pátku 17.00. Přibližně 
o polovinu také chceme redukovat počet fialových 
zón. Jde nám hlavně o ochranu rezidentů. Fialové 
zóny v některých rezidentních oblastech nemají 
opodstatnění, zejména pak v situaci, kdy od roku 
2018 může návštěvník parkovat po platbě na chyt-
rém telefonu po dobu tří hodin kdekoli v modré 
zóně. Pokud nám hlavní město vyhoví, můžeme 
předpokládat fyzické vyznačení této změny někdy 
na podzim. Celé se to ale může zadrhnout v sou-
vislosti s uvažovaným sjednocením provozních 
dob zón v celé Praze,“ vysvětluje místostarosta 
Ondřej Rut, který má na starosti dopravu.

Zřizovatelem zón, a tedy tím, kdo určuje pravidla, 
je podle zákona o pozemních komunikacích hlavní 
město Praha, celý systém pak spravuje Technická 
správa komunikací (TSK). Praha aktuálně připra-
vuje novou Koncepci zón placeného stání. Podle 
informací z Odboru dopravy MHMP jsou součástí 
jejího návrhu sjednocení provozních dob a úpravy 
návštěvnických tarifů. V zájmu sjednocení a pře-
hlednosti systému přijdou ale možná městské 
části o pravomoc rozhodovat o některých provoz-
ních parametrech zón. „Principiálně lze souhla-
sit s rozšířením provozní doby na nedělní večer 
i s redukcí fialových zón ve prospěch modrých. 
Oba tyto kroky jsou v zájmu občanů Prahy 3. Pak 
je tu však i pohled řádného hospodáře, protože 

uvažovaná změna by stála radniční pokladnu sta-
tisícové částky a vydržela by pravděpodobně jen 
pár měsíců. Otázka je, jestli je pro Prahu 3 obha-
jitelné pouštět se do této změny při vědomí, že 
hlavní město Praha samo připravuje zásadní a po-
vinnou změnu v koncepci zón placeného stání,“ 
namítá opoziční zastupitel a člen dopravní komise 
Mojmír Mikuláš.

Podobně rozporuplnou situaci řeší městská část 
i v oblasti cyklistiky. Zatímco řada místních sdílení 
kol vítá nebo přinejmenším toleruje, jiná část oby-
vatel Prahy 3 poukazuje spíš na problémy s ním 
spojené — hlavně na nedisciplinovanost při parko-
vání. Radnice proto přijala v únoru usnesení o roz-
šíření stávajícího systému preferovaného parková-
ní kol na území Prahy 3 do těch prostor chodníků, 
kde nemůže dojít ke kolizi s chodci ani ke zhoršení 
průchodnosti. „Zavádíme systém CYRIL, který má 
podpořit hlavně to, aby lidé v naší čtvrti používa-
li kola. Stojany na kola jsou základním vybavením 
každého úspěšného evropského města. Širokou 
nabídkou míst zároveň vycházíme vstříc službám 
sdílení kol, ale současně budeme asertivně poža-
dovat, aby ho respektovali,“ upřesňuje Ondřej Rut. 
Díky tomu má vzniknout do konce tohoto roku na 
Praze 3 pro kola 187 parkovacích míst vybavených 
cyklostojany, a to aniž by jejich vybudování zatížilo 
radniční rozpočet. Náklady totiž zaplatí TSK. 

Trojka dokázala loni 
odstranit 34 dlouhodobě  
odstavených vozidel 

Systém CYRIL má 
podpořit hlavně to, 
aby lidé používali kola
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Anketa:  
Parkování na Trojce
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

Přede dvěma lety byl zrušen víkendový pro-
voz zón a zavedena možnost návštěvnického 
parkování na tři hodiny kdekoli v modré zóně 
při platbě přes aplikaci. Ty změny byly spíše 
pro návštěvníky, teď je čas chránit rezidenty. 
Velmi vítáme přeměnu spousty míst z fialo-
vých zón na modré, ale upřednostnili bychom 
i nepřetržitý provoz zón s levným víkendovým 
tarifem pro návštěvy. Odpadly by i chaotic-
ké značky o době provozu. Dopravní komise 
doporučila zapnout alespoň neděli večer, pro-
tože ta je zdaleka nejkrizovější. Celková kon-
cepce města ale směřuje k jednotné provozní 
době pro celou Prahu a to je dobře.

Karel Vejvoda (TOP 09 a STAN), předseda 
komise pro dopravu

Na základě požadavků obyvatel Prahy 3 jsme 
jako komise pro dopravu udělali dvě hlav-
ní změny v systému zón placeného stání. 
1. Neplacené víkendové období jsme zkrátili 
tak, aby od neděle 17 hodin byly modré zóny 
k dispozici jen rezidentům. To ocení zejména 
lidé vracející se z víkendů. 2. Druhým čas-
tým požadavkem byla redukce zón fialových 
(smíšených) ve prospěch modrých, tedy 
pro rezidenty. Ulice nejsou nafukovací, ale 
určitý prostor vidíme do budoucna ve větší 
respektovanosti zón. Analýza ukázala, že ne-
respektovanost zón je asi 20 %, což zname-
ná, že každé páté auto parkuje na Praze 3 
neoprávněně.

Jiří Svrček (Piráti), koaliční zastupitel
Parkování v centru Prahy je něco, co jen tak 
někdo nevyřeší. Celé širší centrum nebylo 
stavěno na to, že v něm bude potřebovat par-
kovat jedno auto na jednoho obyvatele. Kdo 
si myslí, že je možné parkovat zadarmo, jako 
to bylo za minulého režimu, ten je prostě ve-
dle. Co určitě udělat lze, je zpřísnění vymáhá-
ní dodržování modrých zón. Víme, že je igno-
ruje spousta řidičů, a to často bez postihu. To 
je demotivační vůči ostatním a zároveň chud-
ne obecní kasa. Paralelně ale musíme stavět 
nová parkovací místa, a to zejména přinuce-
ním developerů, aby parkovacích míst vždy 
postavili víc, než je „spotřeba“ jejich objektu.

Filip Brückner (ANO 2011), opoziční zastupitel
Problematika parkování není jen otázkou 
Prahy 3, ale komplexní a celopražskou. 
Všechno souvisí se vším, a proto je nezbyt-
né se zaměřit na budování parkovišť P+R, 
zatraktivnění MHD a také na podporu sdílené 
mobility. Pro ty, kteří se po Praze potřebují 
pohybovat autem, by nemělo být omezení jen 
na MČ. Jsem pro jednu pražskou rezidenční 
oblast s omezením na historické centrum. 
Dílčím a snadným řešením je úprava provozní 
doby ZPS tak, aby měli rezidenti po návratu 
z víkendu kde zaparkovat. V souvislosti s par-
kováním je také třeba věnovat pozornost řidi-
čům, kteří se vyhýbají zónám a parkují v kři-
žovatkách. HZS pak například při požáru mají 
znesnadněný průjezd a utíká drahocenný čas, 
potřebný pro samotný zásah. 

Komunikace Úsek

Lucemburská Velehradská — Bořivojova

Orlická Lucemburská — Přemyslova

Bořivojova Jagellonská — Lucemburská

Fibichova Křížkovského — Kubelíkova

Fibichova Pospíšilova — Křížkovského

Vlkova Krásova — Přibyslavská

Vlkova Přibyslavská — Víta Nejedlého

Husinecká Krásova — Blahníkova

Štítného Cimburkova — Kostnické nám.

Roháčova Ostromečská — Černíkova — sever

Roháčova Ostromečská — nám. Barikád — jih

Jeseniova Tovačovského — Koldínova

Buchovcova Koněvova — Biskupcova

Loudova Koněvova — Biskupcova

Na Hlídce Koněvova — Biskupcova

Jeseniova Koněvova — Biskupcova

Na Hlídce Koněvova — V Domově

K Vrcholu Na Balkáně — slepá

Na Vrcholu Na Balkáně — V Domově

V Domově Pod Vrcholem — K Lučinám

Luční Křivá — U Kněžské louky

Luční U Kněžské louky — Křivá

Buková Buková — Pod Lipami

Květinková Pod Lipami — Květinková

Na Chmelnici Na Jarově — V Zahrádkách

Za Vackovem V Zeleni — Pod Jarovem

Na Vackově Mezi Domky — Malešická

Orlická Přemyslovská — Vinohradská

Perunova Vinohradská — Slezská

Nitranská Vinohradská — Slezská

Písecká Vinohradská — Slezská

Chrudimská Vinohradská — Slezská

Na Balkáně  K Vrcholu — Na Vrcholu

Kde se mění parkovací 
zóna ze smíšené na 
rezidentní?
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Možnost získat a ověřit data z informačních systémů ve-
řejné správy nebo třeba převést písemné dokumenty do 
elektronické podoby máte teď v novém klientském centru 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Radnice tak vychází vstříc 
potřebám místních obyvatel a po intenzivních půlročních 
přípravách tu nabídne služby CzechPOINT a výdej parko-
vacích oprávnění. Pracoviště se třemi přepážkami zároveň 
nahrazuje pobočku v Perunově ulici. Příjemné prostředí 
a hlavně možnost vyřešit naráz několik různých požadavků 
uvítá mnoho klientů. Jejich pořadí určí vyvolávací systém, 

pro čekající je připravený dostatek míst k sezení. V pon-
dělí a středu je pracoviště v provozu 8.00—18.00, v úterý 
a čtvrtek 8.00—15.00, v pátek potom 8.00—14.00. Na mís-
tě je platební automat. Pro parkovací oprávnění se může-
te zastavit i na radnici, a to v pondělí a středu 8.00—12.00 
a 13.00—18.00, v úterý a čtvrtek 8.00—12.00 a 13.00—15.30 
a v pátek 8.00—12.00. 

Informační centrum Praha 3 slouží turistům i místním déle 
než pět let. Vedle poradenských služeb nabízí prodej tema-
tických publikací a dalších upomínkových předmětů, ale 
i třeba vlastní kulturní program. Pravidelně pořádá poznáva-
cí vycházky, přednášky a setkání s populárními osobnostmi. 
Senioři v nouzi tady každý čtvrtek nacházejí pomoc om-
budsmana, zdomácněly tu i pravidelné debaty se starostou. 
Galerie Toyen, která sídlí v suterénu, už třetím rokem před-
stavuje tvorbu místních umělců. Právě tady najdou nově 
své místo všechny akce, které se až dosud konaly v salon-
ku. O oblíbené přednášky ani další program jejich příznivci 
tedy nepřijdou. 

Parkovací 
karty 
dostanete 
nově na 
Jiřáku 
a radnici

Patriot 
navrhuje 
naučnou 
stezku
Stezku, která by spojila 
na Trojce lokality, kde 
bývaly v dobách minulých 
usedlosti, plánuje vytvořit 
místní rodák Stanislav 
Hořejší — Žižkovák duší 
i tělem.

Projekt naučné stezky, která by přímo v uli-
cích Prahy 3 připomněla místa, kde stály vý-
znamné statky, představil v únoru na radnici 
starostovi Jiřímu Ptáčkovi Stanislav Hořejší. 
Digitalizuje a sbírá totiž staré dokumenty 
a hodně času tráví v Archivu hlavního města 
Prahy, takže je přímo u zdroje. 

O tom, že to se stezkou, potažmo se 
Žižkovem myslí vážně, nás snadno přesvěd-
čil: stačilo si všimnout jeho nového tetování. 
Prostě patriot každým coulem. 

Informační centrum Praha 3 
rozšiřuje nabídku svých služeb. 
Od března vydává parkovací 
oprávnění místo pobočky 
v Perunově ulici, která končí.

V informačním centru sídlí 
nově CzechPOINT
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Ve Vozovně se 
představil projekt 
obytného domu 
na Ohradě

V panelu zasedli zástupce investora STRM Gama 
a majitele pozemku Vojtěch Podval, autor projektu 
Michal Šourek z ateliéru MS architekti a předseda 
výboru pro územní rozvoj Prahy 3 Matěj Michalk 
Žaloudek. Za třetí městskou část se debaty zú-
častnili také starosta Jiří Ptáček a místostaros-
ta Tomáš Mikeska, do jehož gesce územní rozvoj 
patří.

Výstavba se má týkat území, na němž roste ze-
leň, která není komponovaná. Většina plochy je 
v užívání letní zahradní restaurace. Dále se týká 
prostoru křižovatky Koněvova — Ohrada — Pod 
Krejcárkem. O využití území, určeného k měst-

ské výstavbě, se diskutuje nejméně už od 30. let 
minulého století. Pozemek byl a stále je využí-
ván pro sportovní a rekreační účely, v polovině 
devadesátých let byl prodán soukromníkům. Od 
roku 1999 figuruje v územním plánu jako závazný 

zastavitelný pozemek. Část pozemku je ve vlast-
nictví hlavního města Prahy, další ve vlastnictví 
investora.

Současný projekt se v mnohých ohledech inspi-
ruje regulačním plánem Velké Prahy z roku 1930, 
případně navazuje na reálný územní vývoj, který 
posléze v průběhu desetiletí nastal. Původní pro-
jekt, tvořený na přelomu let 2016 a 2017 a zpraco-
vaný do fáze studie, připomínkovaly Institut plá-
nování a rozvoje a Úřadem městské části Praha 3. 
Následně byl pozměněn a dopracován ateliérem 
MS architekti tak, aby více reflektoval převládající 
charakter blokové nebo poloblokové zástavby na 
Žižkově. 

Upravený projekt zároveň věnuje větší pozornost 
veřejnému prostoru. Velkou roli v něm hraje i ob-
čanská vybavenost. Architektonický záměr počítá 
s obnovou přilehlé zeleně na náklady investo-
ra i se zachováním přilehlých stávajících míst na 
parkování. Zároveň by mělo dojít k jejich rozšíření 
podzemními garážemi. Zajištěno tedy bude stání 
pro rezidenty, jejich návštěvníky, ale i živnostníky 
v objektu.

Projekt zatím není podaný na stavební úřad. 
„Budeme se k němu vyjadřovat ve výboru pro 
územní rozvoj,“ uvedl Matěj Michalk Žaloudek.  

V pondělí 24. února 
se v KC Vozovna 
konala prezentace 
a veřejná debata 
k záměru výstavby 
obytného domu na 
Ohradě.

Upravený projekt věnuje 
větší pozornost veřejnému 
prostoru
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Inspiraci pro novou strategii hledala radnice v ze-
mích, jako je Dánsko nebo Německo. „Rozhodli 
jsme se jít zjednodušeně řečeno skandinávskou 
cestou. Důraz při zpracování plánu klademe na 
pečlivé prodiskutování témat se všemi klíčovými 
aktéry městské části a veřejností,“ vysvětluje radní 
pro strategii Jana Belecová a dodává, že cílem je 
zpracovat plán participativně.

Participativní plánování je takový přístup k řeše-
ní městských problémů a výzev, který dává slovo 
obyvatelům, tedy nejdůležitějším uživatelům měs-
ta. Data vzešlá z jednání s veřejností pak pomá-
hají úředníkům i politikům lépe se rozhodovat. 
V zahraničí už teď běžný trend se v posledních le-
tech dostává i do Česka. Nejznámější formou jsou 
zatím projekty tzv. participativního rozpočtu, ty ale 
představují jen jeden z mnoha procesů, kterých 
lze využít.

Podle slov radní Belecové má teď Praha 3 am-
biciózní cíl: chce obyvatelům umožnit účast 
v míře, jakou hlavní město ještě nezaznamenalo. 
Strategický plán se stane platformou, skrze kterou 
bude možné komunikovat požadavky veřejnosti na 
veškerá témata: dopravu, bydlení, životní prostředí, 
celkové směřování a vize. Pro ty, kdo se svou zpět-
nou vazbou nezúčastní osobně, bude připraveno 
online prostředí. Možná je i návštěva úřadu — také 
senior, který by mohl mít problém s online přístu-
pem, má mít možnost vyjádřit se k prostředí, ve 
kterém žije.

Důraz na veřejná setkání s aktéry města (tzv. 
stakeholdery) a jeho obyvateli vyžadoval, aby si 
úřad rozdělil mapu městské části nikoliv podle 
sídelních jednotek, ale podle komunit. Záměrem 
je komunikovat s každou specifickou oblas-
tí zvlášť, protože například Vinohrady řeší úplně 

jiné problémy než Jarov. „V tuzemsku zpracová-
vají strategie tradičně externí firmy. My chceme 
většinu odbavit v rámci úřadu — ať se radnice co 
nejvíc přiblíží občanům,“ říká Belecová. Spuštění 
plánu chystá radnice na 13. března tohoto roku 
s tím, že projekt potrvá odhadem rok a půl. Za tu 
dobu by se měla zlepšit i komunikace a důvěra 
v městské části.

Projekt zpracování vize pro Prahu 3 zapadá do 
širší strategie pražského magistrátu. Ten ve spo-
lupráci s Institutem plánování a rozvoje schvá-
lil pilotní projekt na podporu tzv. koordinátorů 
participace. V praxi to znamená, že ve dvanácti 
městských částech vznikne pozice projektového 
manažera, který bude mít na starosti výhradně 
participaci. To by se mělo stát modelem přístupu 
k řízení města. „Když jsme se o projektu dozvěděli, 
okamžitě jsme se jako Praha 3 přihlásili. Jde totiž 

o krok, který Prahu přibližuje evropským velko-
městům právě v oblastech plánování a strategic-
kého přemýšlení. Jedná se o projekt, který nemá 
minimálně v zemích Visegrádské skupiny obdoby. 
Naším vlastním cílem je, aby se Praha 3 v tomto 
směru stala výkladní skříní a hlavně vzorem pro 
ostatní města tady i v zahraničí. Už teď se nám 
ozývají města z Německa s tím, že chtějí sdílet 
zkušenosti,“ uzavírá Jana Belecová. 

Praha 3 
připravuje 
desetiletou vizi 
Do zpracování nového strategického 
plánu na příštích deset let se už 
v březnu pustí Úřad městské části 
Praha 3. Čerpat bude z názorů 
místních obyvatel.

Participativní plánování 
je přístup, který dává 
slovo obyvatelům
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Víkendový program pro všechny generace se 
konal na různých místech: U Vystřelenýho oka, 
v kině Aero, v KC Vozovna či v Žižkovském divadle 
Járy Cimrmana. V sobotu 22. února byly na tr-
zích na náměstí Jiřího z Poděbrad k mání zabi-
jačkové pochoutky. Pro všechny přítomné zahrál 
Štěpán Kordík. Děti si odnesly hned dvojí suve-
nýr: rozvernou malůvku na obličeji nebo dárek 
od Balónkového mága.   

V neděli 23. února se v hospodě U Vystřelenýho 
oka servírovaly tradiční zabijačkové hody. Bylo 
možné ochutnat masopustní menu, k tanci i po-
slechu zazněly odrhovačky a lidovky. Zpátky v čase 
se ocitli ti, kteří přijali pozvánku na komentova-
nou procházku po starém Žižkově. Drby o žižkov-
ské galérce, místních slavných bohémech a dal-
ší zajímavosti o naší čtvrti povyprávěla osoba 

nejpovolanější, žižkovská Mici. V kině Aero si děti 
užily projekci večerníčků a pohádek a následně se 
pustily do výroby masopustních masek. Na své si 
přišli i senioři, kterým přichystalo speciální před-
stavení Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. 

Veselice pak vyvrcholila 25. února masopustním 
průvodem. Nechyběli v něm žongléři, chůdaři 
v maskách ani obří masky z dílny Střední umělec-
koprůmyslové školy. Průvod se letos odehrál ve 
znamení sousedské pospolitosti a sounáležitosti. 
Účastnili se jej hasiči, myslivci, místní fotbalový 
klub a další spolky a organizace. Mnozí si nezapo-
mněli vyrobit správné masopustní rekvizity: nejen 
masky, ale i kreativní a vtipné transparenty.

Hudební doprovod obstarala formace Tam Tam 
Batucada nebo hudba skupiny Trio Romano. 
Masopustní průvod vedl Žižkovský Pepík, který si 
na radnici od starosty vyžádal klíč od Žižkova. Poté 
dav vyrazil na náměstí Radost, kde svůj kompo-
novaný program tance, zpěvu a divadla uvedlo di-
vadlo Řešeto. Vyhlášením nejlepších masek, jimiž 
se stala rodinka králíků, vlk a střapáč, a symbo-
lickým pochováním basy sedmadvacátý ročník 
Žižkovského masopustu skončil. 

V pořadí sedmadvacátý 
Žižkovský masopust se 
konal 22., 23. a 25. února. 
Ani letos nechyběly 
zabijačkové pochoutky, 
odpolední program pro 
nejmenší i seniory nebo 
rej masek.

Letos se průvod odehrál 
ve znamení sousedské 
pospolitosti 
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Žižkov ožil 
masopustním 
rejem masek 
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Vaše rodina žije na Praze 3 po několik generací. 
Je to tak?
Dům postavil pradědeček za pomoci svého švagra, 
slavného architekta a urbanisty Oldřicha Lisky, 
který po válce obnovoval zničený Mnichov. Já 
jsem ale původně z Vršovic a do domu, kde měl 
můj tatínek jen garáž, jsem jako malá nerada cupi-
tala a spíš jsem se těšila na výlet někam k rybní-
ku. Čekala jsem na lavičce u židovského hřbitova, 
až vyjede tatínek s autem ven. Teď celému místu 
vévodí Žižkovská věž. Dá se pod ní jíst na trávě, 
zahrát si minigolf a je z ní krásný výlet na Prahu. 
Některými nenáviděna, jinými obdivována. Já se 
jejím směrem moc nedívám, ale miminka Davida 
Černého, která ji zdobí, se mi líbí. 

Jak vidíte naši čtvrť dnes?
Vždycky jsem chtěla bydlet na Malé Straně. To 
už neplatí. Líbí se mi, jak jsou tady všude malé 
kavárničky, lidé hovoří všemi možnými jazyky, ve 

dne i v noci můžu nakoupit, co potřebuji. Miluju 
trhy na Jiřáku, které jsou jen pár kroků za hranice-
mi Žižkova. Vždycky jsem toužila toulat se ulicemi 
v dobách minulých a záviděla třeba Paříži, městu 
mých snů. Teď se mi můj sen splnil. Jen dávnou 
Paříž vystřídal současný Žižkov. Taky jsem toužila 
potkávat se se všemi těmi nádhernými rozervan-
ci, malíři a spisovateli a diskutovat s nimi o umě-
ní. Ve sklepení mám galerii, která se stala místem, 
kde se setkávají u sklenky vína současní výtvarní-
ci, autoři, hudebníci a ti, kteří je rádi posloucha-
jí. Diskutuje se, směje i hádá, plánuje a vzpomí-
ná. Někdy s velkou nostalgií na pavlače starého 
Žižkova, klučičí bitvy na Pecích, první lásky. To když 
se sejdou žižkovští patrioti. V takových chvílích si 
pak zase já v duchu zavzpomínám na jednu žižkov-
skou holku, ve kterou jsem se kdysi na chvilku pro-
měnila. Na film Lásky mezi kapkami deště, který 
určil mou životní cestu, když mi bylo 18 let. Žižkov 
mě provází celým životem.

Tereza Herz Pokorná: 
Lásky mezi kapkami 
deště určily mou 
životní  
cestu
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Herečka, tanečnice, publicistka, žena 
režiséra Juraje Herze zavzpomínala, jak se 
točil film Lásky mezi kapkami deště, kde 
ztvárnila hlavní ženskou roli.
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Jako představitelka Páji z kultovního Kachyňo‑
va filmu Lásky mezi kapkami deště (1979) máte 
srovnání, jak naše čtvrť vypadala kdysi a nyní.
Ano, to ale platí o celé Praze. Její pověstnou 
kafkovskou atmosféru už jen tak nenajdete. Při 
vší úctě jsem ale ráda, že žijeme v jiné době. 
Jinak film nebyl točený jen na Žižkově, ale i ve 
Vršovicích a jinde. Třeba vůbec nevím, kde se 
nachází ona rozpadající se vila, která se stala 
jedním z ústředních míst filmu! Několikrát jsem 
ji hledala, ale bezúspěšně. Nikdy ale nezapome-
nu na první natáčecí den. Vycházíme z dnešního 
divadla Ponec, já s bříškem a za doprovodu Jana 
Hrušínského a Lukáše Vaculíka. Honzu jsem na 
place potkala poprvé. Obejmul mě se samozřej-
mostí sobě vlastní. Kamera se spustila a my kou-
káme na Němce, jak přijíždějí okupovat Prahu. Nic 
jsme neprobírali, necvičili.

Jak probíhal konkurz na roli Páji?
Stáňa Hudková, asistentka Karla Kachyni, hledala 
po uměleckých školách nové tváře pro jeho nový 
film. Moje spolužačka mě doporučila. Měla před-
stavu, že bych mohla být jeho Pájou. Nikdy jsem 
neplánovala stát se herečkou. Brala jsem to jako 
příležitost ulejt se ze školy. Baletní konzervatoř je 
tvrdým studiem a tohle byla příležitost, jak si od-
počinout. Ani ve snu mě nenapadlo, že by mě pan 
režisér vybral, a tak jsem se ani neučila text. Když 
na mě přišla řada, prostě jsem jen improvizovala. 
Za dva dny zvoní telefon, že je role moje.

Co se dělo pak? Přišly další nabídky na  
natáčení?
Film měl premiéru v kině na Václaváku. Pak ale 
začala spartakiáda a náš film byl okamžitě stažen 
z kin, prý aby nekazil mládež. Mně se ale změnil ži-
vot. Herecké nabídky chodily jedna za druhou a já 
si mohla vybírat. 

Měla jste možnost úzce pracovat s režiséry, kte‑
ří výrazně ovlivnili naši kinematografii, jako prá‑
vě byli Karel Kachyňa a Juraj Herz. Dá se jejich 
práce nějakým způsobem srovnat?
Těžko. Oba mají svůj specifický rukopis, ale pojí 
je vášeň a touha sdělení. Byli to kumštýři, kte-
ré je dnes těžké najít. Juraj například neměl tolik 
možností točit, co by chtěl. Byl mu dán dar, že 
z většiny námětů, které mu byly přiděleny, udělal 
úžasný film. 

Který jeho film máte nejraději?
Sladké hry minulého léta. Je to renoirovsky laděný 
film, příběh jedné ženy a pěti mužů podle knižní 
předlohy Guye de Maupassanta. Pak samozřejmě 
Spalovače mrtvol. A Pasáž, která není příliš známá 
a minula se dobou. Film vznikl podle stejnojmenné 
novely Karla Pecky a dnes by byl snímek absolut-
ně aktuální. Je o muži, který vejde do pasáže, ale 
nikdy z ní nevyjde. Pasáž je reálným prostorem, ale 
je zároveň i uvnitř v něm. Prožije v ní peklo a vá-
šeň. To uměl Juraj vždy.

Onen erotikon se jak u Karla Kachyni, tak Juraje 
Herze objevuje často. Mám pravdu?
Ano, vždyť to je život. Jen ho marně hledám 
v současných filmech. Buď se jedná o „romantic-
ké“ komedie, nebo thrillery. Vévodí vulgarita před 
erotikou, o které teď spolu mluvíme a která byla 
doménou světových režisérů předešlé generace.

Zažila jste i emigraci na konci 80. let. Jaké to 
pro vás bylo? 
Vždy něco získáváte a něco ztrácíte. Já jsem emi-
grací splnila Jurajův sen. Chtěl žít na svobodě 
a procestovat svět. A to se stalo. Měli jsme velké 
štěstí. Pracovali jsme, narodila se nám dcera. 

Řeknu ale jinou příhodu. První večer v našem 
mnichovském bytě jsme si lehli na molitany, které 
jsme měli na zemi, otevřeli víno a pustili televizi 
půjčenou od kamarádů. Na obrazovce se objevily 
titulky filmu Lásky mezi kapkami deště. 

Co chystáte v nejbližší době?
K 90. narozeninám připravujeme v mojí galerií 
AzeReT výstavu Blance Bohdanové, která tu bude 
k vidění od 4. března. Obdivuji na ní neskutečnou 
vitalitu. Své publikum chce tato velká dáma naše-
ho divadelního světa a uznávaná malířka překvapit 
zcela novými obrazy. Dodělávám také pohádkovou 
knížku O dobrodružstvích malého štírka, kterou 
musím dokončit. Jinak v plánu mám dělat spous-
tu blbin se svým malým vnukem, radovat se ze 
života a pomáhat lidem činit okolo totéž. 

Tereza Herz Pokorná
Tereza Herz Pokorná (nar. 1960) vystudo-
vala Taneční konzervatoř v Praze a stala 
se sólist kou baletu Laterny Magiky, kde po 
šest let (1981—1987) působila jako tanečni-
ce a sólistka. Ve filmu Karla Kachyni Lásky 
mezi kapkami deště ztvárnila roli Páji, sta-
la se také ve své době jednou z hereckých 
představitelek českých televizních princezen. 
Spolu s manželem Jurajem Herzem emig-
rovali do Spolkové republiky Německo, kde 
si zahrála v šesti filmech a pracovala jako 
pomocná režisérka a choreografka. Po sa-
metové revoluci se vrátila do Prahy. Hrála 
v divadle Na Fidlovačce a moderovala Noční 
Mikrofórum. V Ondříčkově ulici provozu-
je galerijní klub AzeReT a věnuje se psaní.

Současnému filmu 
vévodí vulgarita před 
erotikou
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autentičnosti, které jsou „určeny 
pro masy a jejich cirkulaci“, jak uvá-
dí Augé. Pojem ne-místa v rámci 
koncepce předloženého výstavní-
ho projektu k této definici částečně 
tenduje, ale současně je v důrazné 
kontradikci.

V podání Michala Škody se Ne/Místa 
v první řadě mění z antropologické 
kategorie na estetické, piktoriál ní 
a skulpturální vymezení. Mají spe-
cifické vizuální kvality, sugestivní 
atmosféru, nárokují si jistou nadča-
sovost. Jsou zcela záměrně zbave-
na identity, účelu a jasné definice. 
Nejsou to ale konkrétní místa, na 
kterých jsme někdy byli a občas si 
na ně vzpomeneme, nejsou „vizuál-
ními suvenýry“. Autentické umělecké 

vidění světa, budováno po fragmen-
tech, políčkách mozaiky jednotlivých 
snímků-obrazů-artefaktů, je zcela 
jiné. Směruje k zpomalení, až k za-
stavení, je situováno mimo proudění 
a cirkulaci. Je určeno ne pro masy, 
nýbrž spíše pro disponovaného, 

senzitivního jednotlivce. Nejsou to 
místa sdružování, naopak místa sa-
moty a pozitivního prázdna. Nejsou 
uzavřená ani odtažitá, není ale mož-
né se v nich zabydlet, spíše v nich 
jenom pobývat, souznít s nimi a čer-
pat z jejich potenciálu.

Výstava Ne/Místa, připravená kurá-
torkou Silvií L. Čúzyovou, bude k vi-
dění v Atriu do 19. dubna. Vernisáž 
se koná 19. března v 18.00. 

Michal Škoda má za sebou řadu 
výstav doma i v zahraničí a jeho 
díla jsou zastoupena v tuzemských 
a mezinárodních sbírkách. Komorní 
výstavní projekt Ne/Místa, koncipo-
vaný pro prostor Atria, představuje 
materializaci kurátorského uvažová-
ní o jednom z důležitých fenoménů 
v tvorbě Michala Škody. Název  
Ne/Místa symbolizuje abstrahovaný 
urbánní prostor, nasycený specific-
kou atmosférou, který bude předsta-
ven průřezem tvorbou a médii, jež 
Škoda aktuálně rozvíjí. Výsledná po-
doba výstavy koresponduje se sub-
tilní estetikou a vizualitou přítomné 
tvorby, se ztišeným, redukovaným 
a zároveň bytostně intenzivním tvo-
řivým programem.

Ne-místa (Non-Places, Non-lieux), 
původně termín francouzského an-
tropologa současných urbánních 
prostorů Marca Augého, označují 
anonymní, globalizované, civilizační 
prostory, které vznikají v současných 
městech. Jsou vybudovány pro kon-
krétní účely, například jako super-
markety nebo letištní haly. Jsou to 
místa bez historie, prostory zbavené 

Pozitivní 
prázdnota 
Michala 
Škody
V galerii Atrium 
na Žižkově můžete 
vidět druhý výstavní 
projekt vzešlý 
z veřejné výzvy 
Open Call 2020. 
Od 20. března se tu 
představí Ne/Místa 
Michala Škody.
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Bez názvu 44, 2018

Ne/Místa, galerie Atrium, 
Čajkovského 12, Praha 3, 
20. 3. — 19. 4. 2020
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Akcie společnosti FK Viktoria Žižkov 
získal v listopadové dražbě podnika-
tel Martin Louda, který se stal jedi-
ným vlastníkem fotbalového klubu. 
Do křesla předsedy představenstva 
usedl Milan Richter, podnikatel v po-
travinářství a bývalý aktivní hoke-
jista. Klub zároveň změnil své sídlo 
a nový domov našel v Radosti na 
náměstí Winstona Churchilla.

Martin Louda je žižkovský rodák, 
a možná proto vzbuzuje naděje, že 
se nad stadionem na Seifertově ulici 
opět rozjasní a Viktorka se postupně 
bude drát zpět na výsluní českého 
fotbalu: „Na Žižkově jsem vyrůstal 
a před třemi lety jsem se sem vrátil. 
Vodím syna do stejné školky, do kte-
ré vodili rodiče mě. Mám k Žižkovu 
citový vztah a rád bych se podílel 
na jeho rozkvětu. A zároveň bych 
mu rád vrátil jeho dávné kouzlo. 
Jsem spolumajitelem domu Radost 
a přilehlého pozemku s parkem, 
přes který je dnes přístup na sta-
dion. Rád bych, aby postupem času 
vzniklo právě na tomto místě jakési 

centrum Žižkova, místo, kde by se 
lidé scházeli, relaxovali, bavili se,“ 
odhaluje další plány podnikatel.

Hlavním cílem klubu je teď postup 
do první ligy. „Příští sezóna bude pro 
útok na tuto metu ideální. A kdyby 
se nám podařilo dostat na pozi-
ce umožňující bojovat o postup už 
letos, nebránili bychom se tomu. 
Jsme pokorní, ale ambice netají-
me,“ říká Louda. Fanoušky samozřej-
mě zajímá i situace okolo stadionu. 
„Stadion chceme udržet v provo-
zuschopném stavu, potřebuje zkva-
litnit a zkulturnit. Budeme proto 
jednat s městskou částí.“ Jestli se 
bude hrát na Viktorce opět fotbal 
jako křen, se můžete přijít přesvěd-
čit na vlastní oči. Jarní část sezóny 
začíná domácím zápasem s Duklou 
Praha. Derby je na programu v sobo-
tu 7. března od 10 hodin a Viktorka 
chystá v rámci utkání charitativní 
akci.

Bojujeme za Žižkov. Přijďte nás po-
vzbudit! 

Rozpis domácích utkání, jaro 2020
 ⟶ 7. 3. FK Viktoria Žižkov — FK Dukla Praha
 ⟶ 22. 3. FK Viktoria Žižkov — MFK Chrudim
 ⟶ 10. 4. FK Viktoria Žižkov — SK Líšeň
 ⟶ 19. 4. FK Viktoria Žižkov — FK Fotbal Třinec
 ⟶ 3. 5. FK Viktoria Žižkov — 1. SK Prostějov
 ⟶ 13. 5. FK Viktoria Žižkov — FC Sellier & Bellot Vlašim
 ⟶ 23. 5. FK Viktoria Žižkov — FK Pardubice

Viktorka na 
prahu nové éry

Během zimy 
došlo v žižkovské 
Viktorce 
k zásadním 
změnám, které by 
měly nasměrovat 
klub k dlouhodobé 
stabilizaci.
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Přípravy 
na sezónu

Svěřenci trenérského dua 
Hašek & Sochor se v novém 
roce sešli poprvé 6. ledna 
a hned je čekala jedna z nej-
méně oblíbených částí — fy-
zické testy. Tou nejnáročnější 
disciplínou byl běh na dva ki-
lometry, se kterým se větši-
na fotbalistů popasovala se 
ctí. Hráči navíc měli o moti-
vaci postaráno, deset okruhů 
v kryté hale na Strahově si pro 
porovnání výkonnosti zabě-
hl i nový majitel a sám aktiv-
ní sportovec Martin Louda.

Pak už čekala na Viktorku kla-
sická zimní řehole, příprava 
na trávnících s umělým povr-
chem, posilovna, regenerace. 
A po pěti dnech i první her-
ní test. Ten nám postavil do 
cesty soupeře více než kva-
litního — podzimní překvape-
ní první ligy, tým SK Dynamo 
České Budějovice. A výsledek 
byl také víc než překvapivý. Do 
roku 2020 jsme vstoupili dr-
tivým vítězstvím 7:1, navíc na 
hřišti soupeře v jihočeské me-
tropoli! Hned v prvním utká-
ní o sobě dali vědět i některé 
zimní posily a hráči na testech. 
Těch se objevilo v bíločerve-
ném dresu celkem sedm: David 
Bezdička (FK Dukla Praha), 
Václav Dudl (AC Sparta Praha), 
Farid Nabiyev (SK Slavia Praha), 
Jan Pavlík (AC Sparta Praha), 
Marek Szotkowski (FC Odra 
Petřkovice), Egon Vůch 
(TJ Jiskra Domažlice), Ondřej 
Žežulka (SK Slavia Praha).

Odchodů naopak hlásí žižkov-
ská kabina minimum. V zámo-
ří zůstal argentinský útoč-
ník Cabaña a do Karviné se 
z hostování vrátil bek Tusjak. 
I v dalších zápasech se žižkov-
ským výsledkově i herně dařilo. 
Z šesti úvodních duelů jsme 
klopýtli jen jednou, těsnou pro-
hru 1:2 jsme si připsali s Duklou 
Praha. S Podbrezovou (SK), 
Varnsdorfem a Benešovem 
jsme slavili vítězství a svou 
váhu má i bezgólová remíza na 
hřišti FC Viktorie Plzeň. V závě-
ru února absolvovala Viktorka 
týdenní soustředění v Blšanech 
a v těchto dnech už ladí formu 
na první zápas jarní části FNL. 
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Architektonické vycházky Žižkov známý i neznámý pod vedením Kateřiny 
Lopatové a Dany Schlaichertové budou letos pokračovat již dvanáctým ro-
kem. Návštěvníkům přiblíží zajímavosti kunsthistorie, z historie a součas-
nosti vybraných lokalit, významných budov nebo galerií.

Vlastivědné procházky a žižkovské kočárkování organizuje Informační 
centrum Praha 3. Zatímco kočárkování z podstaty vyžaduje pokud možno 
bezbariérové a dobře přístupné prostory, na vlastivědných procházkách 
se účastníci podívají do míst, která běžně pro veřejnost, a mnohdy navíc 
bez další povolané osoby, přístupná nejsou. Zájemce provází historička 
umění Vlaďka Holzapfelová. Kočárkování se koná pravidelně již od léta 
2014. Projekt je určený pro všechny zájemce, především ale cílí na rodiče 
s malými dětmi. „Maminky s dětmi jsou vůči sobě tolerantnější. Nikomu 
nevadí, že se rozbrečí miminko, nikdo nikoho nepoučuje, jak umlčet řvou-
cí dítě,“ přibližuje Vlaďka Holzapfelová, „zároveň mají účastnice možnost 
pobavit se s někým, kdo právě prožívá podobnou životní etapu, a navázat 
nová přátelství.“

Měsíční program kočárkování a vlastivědných procházek naleznete na 
webu Prahy 3 a na facebooku Informačního centra Praha 3. Vstup na 
všechny akce je zdarma, podmínkou je však rezervace místa. Vstupenky 
jsou až do rozebrání k dispozici od prvního dne v daném měsíci na recep-
ci infocentra. 
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Summercamp, příměstský tábor v angličtině 
s kvalifikovaným rodilým mluvčím a českými 
asistenty, je určený pro děti, které si chtějí 
užít spoustu zábavy, her a komunikace v an-
gličtině, ale na večer se vždy vracet domů. 
Každý den bude tematicky zaměřený a podle 
toho se bude odvíjet procvičovaná slovní zá-
soba a další hry a soutěže. K tomu vydatně 
pomůže areál Ulity (Na Balkáně 2866/17a), 
který nabízí spoustu zábavy a dobrodružství, 
nebo vybraná jazyková škola. Ta má propra-
covanou metodiku výuky angličtiny pro děti 
a kvalitně vybrané lektory. Dotované kurzy AJ 
s rodilými mluvčími pro děti z Prahy 3 tak za-
jišťuje i během roku.

Na výběr bude ze dvou termínů. Od 20. do 
24. července bude tábor určený pro děti 
5. a 6. tříd, v termínu od 3. do 7. srpna je na-
plánovaný summercamp pro žáky 7. a 8. tříd. 
Devět hodin angličtiny bude začínat vždy od 
9.00, dotovaná cena pro děti z Prahy 3 je 
stanovena na 1 500 korun, tak aby výuka byla 
finančně dostupná. V ceně tábora je pětiden-
ní program s dopolední zábavnou výukou 
angličtiny s rodilým mluvčím, obědy, výtvar-
né a výukové materiály i odměny. V případě 
velkého zájmu je radnice připravena pro děti 
zajistit i další termíny. Přihlásit se můžete od 
března přes rezervační systém Ulity.

Příměstský tábor v angličtině navazuje na 
snahu městské části podpořit a rozšířit ja-
zykové vzdělání dětí z Prahy 3. Kurzy ang-
ličtiny pro žáky probíhají již od minulého 
roku v ZŠ Lupáčova a další se otevřou v ZŠ 
Jeseniova. Městská část umožnila zároveň 
i bezplatnou výuku angličtiny pro pedagogy 
z Trojky. 
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I letos pořádá Trojka exkurze po zdejší 
městské části. Je připravená další série 
architektonických a vlastivědných 
procházek i žižkovské kočárkování.

Společně s DDM Ulita 
plánuje městská část pro 
děti z Prahy 3 příměstský 
tábor s kvalifikovaným 
rodilým mluvčím.

Cyklus 
komentovaných 
procházek pokračuje

Trojka 
připravuje 
tábor 
s angličtinou

Program Žižkov známý 
i neznámý

2. 4. čt ⟶  Umprumka na Žižkově a její okolí 
Sraz v 17.00 před Střední uměleckoprůmyslovou ško-
lou, Žižkovo nám. 1

23. 4. čt ⟶  Fenomén žižkovských galerií I. 
Sraz v 16.30 před infocentrem na nám. Jiřího 
z Poděbrad, Milešovská 846/1

21. 5. čt ⟶  Sport a volný čas Na Balkáně 
Sraz v 17.00 u zastávky autobusu Balkán (směr 
Spojovací)

18. 6. čt ⟶  Jagellonská ulice a její okolí 
Sraz v 17.00 na rohu Lucemburské a Radhošťské ulice

24. 9. čt ⟶  Nová výstavba Na Vackově 
Sraz v 17.00 u zastávky autobusu Vackov (roh ulic 
Malešická a Na Vackově)

8. 10. čt ⟶  Jarov a Chmelnice 
Sraz v 17.00 u tramvajové zastávky Chmelnice

21. 10 st ⟶  Fenomén žižkovských galerií II. 
Sraz v 16.30 před budovou radnice,  
Havlíčkovo nám. 700/9

12. 11. čt ⟶  Orlická ulice a její okolí 
Pozor, sraz již ve 14.00 před budovou VZP, roh Orlické 
a Vinohradské ulice
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Nelehká 
sociální situace

Návštěvu ombudsmana pro seniory si do 
bytu telefonicky objednala 84letá paní L. K., 
která se potýkala s nedostatkem finančních 
prostředků.

Paní L. K. je vdova, bezdětná, zcela osamě-
lá. Na Praze 3 žije od narození. Bydlí v bytě 
soukromého majitele. Má nízký důchod. Po 
zaplacení veškerých nezbytných plateb se jí 
nedostávají finanční prostředky na stravu. 
Kromě toho nezvládá chod domácnosti, po-
třebovala by pomoc, cítí se osaměle.

S paní L. K. jsme probrali její sociální situaci 
a nabídli jí možnost podání žádosti o dávku 
státní sociální podpory — příspěvku na by-
dlení, dále příspěvku na péči, průkazu osoby 
se zdravotním postižením a příspěvku na mo-
bilitu. Vzhledem k tomu, že je obtížně hybná, 
ráda využila nabídky zprostředkování podání 
žádostí sociální pracovnicí. Dále jsme paní 
L. K. nabídli zavedení pečovatelské služby, 
a spojili ji s pracovnicí pečovatelské služby. 
Následně jsme jí sjednali schůzku s dobrovol-
níkem z neziskové organizace.

V současné době je finanční situace paní 
L. K. zajištěna sociálními dávkami, péče o do-
mácnost a její osobu pečovatelskou službou 
a pocit osamělosti mírní pravidelné návštěvy 
dobrovolníka. 

Zdeňka Hošková
 ⟶ ombudsman pro seniory
 ⟶ Seifertova 559/51
 ⟶ T: 222 116 451
 ⟶ hoskova.zdenka@praha3.cz 

Ombudsman poskytuje seniorům Prahy 3 po-
radenství v oblasti bydlení, důchodů, sociál-
ních a zdravotnických služeb, volnočasových 
aktivit, zajišťuje bezplatné právní poraden-
ství, doprovod při úředních jednáních a po-
moc v tíživých životních situacích. Nejbližší 
termíny: 5., 12., 19. a 26. března 10—14 h, 
Informační centrum Praha 3, Milešovská 1

 
 
 

Jednoduchý pomocník, který vám 
může zachránit život. Záchranáři 
totiž v Seniorské obálce najdou 
důležité údaje o vašem zdravotním 
stavu, pokud se ocitnete v kritické 
situaci a oni vám přijedou na pomoc. 
Stačí, když ji správně vyplníte 
a umístíte. Poradíme vám krok 
za krokem, jak na to.

Kartu si spolu s praktickou obálkou můžete na Praze 3 vyzvednout hned na 
několika místech:

 ⟶ Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3, Seifertova 51
 ⟶ Informační centrum Praha 3, Milešovská 1
 ⟶ Remedium Praha o.p.s., Křišťanova 15
 ⟶ Klub seniorů Praha 3, Olšanská 7

Už máte doma 
svou obálku?

1

2

3
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Vyplňte všechny údaje. 
Pomůže vám při tom zdravot‑
ní sestra, dcera, vnouče, sou‑
sedka — zkrátka kdo je zrovna 
po ruce.

Kartu složte tak, aby se vešla 
do správné obálky. Tu pak 
v horní části opatřete lepicí 
páskou.

Obálku připevněte na dobře 
viditelné a dostupné místo, 
jako je třeba vnitřní strana 
vchodových dveří nebo čelo 
ledničky.
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Městská část Praha 3 vás srdečně zve na výstavu

Barbora Mališová 
Paměťovky

Výstava potrvá od 3. do 30. března 2020

Informační centrum Praha 3 — Galerie Toyen 
Milešovská 1, Praha 3, 130 00

Otevřeno: Po— pá 8—18 hodin, so 8—14 hodin
VSTUP ZDARMA

  
galerietoyen.cz

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

příběhy českých vojáků v zahraničních operacích

1990–2020
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březen 2020
program 
informačního 
centra praha 3

3. 3. (10 h) ⟶ Vlastivědná procházka* 
— Ateliéry a dílny Národního 
Divadla, sraz v 10 h, Vinohradská 117, 
Praha 3

5., 12., 19.  ⟶ Ombudsman pro seniory 
a 26. 3. (10—14 h) — poskytuje seniorům Prahy 3
   poradenství v oblasti bydlení, důcho-

dů, sociálních a zdravot nických slu-
žeb, volnočasových aktivit, zajišťuje 
bezplatné právní poradenství, dopro-
vod při úředních jednáních a pomoc 
v tíživých životních situacích

16. 3. (16 h) ⟶ Na kus řeči se starostou 
— přijďte si popovídat se starostou 
Jiřím Ptáčkem

18. 3. (17 h) ⟶ Vlastivědná procházka* 
— Dům Radost (bývalý D. O. S.), 
sraz v 17 h před hlavním vstupem 
do budovy, nám. Winstona 
Churchilla 1800/2, Praha 3

19. 3. (17 h) ⟶ Cestovatelská přednáška 
s Tomášem Kubešem 
— Tam na východě

23. 3. (18 h) ⟶ Žižkovské rozhovory 
s Martinem Severou*
— tentokrát s herečkou a zpěvačkou 
Světlanou Nálepkovou

24. 3. (10 h) ⟶ Žižkovské kočárkování 
— slavné osobnosti a jejich bydliště 
na Praze 3 — dolní Žižkov, sraz v 10 h, 
Krásova 2, Praha 3

25. 3. (17 h)  ⟶ Čtení jmen obětí holocaustu 
— zástupci Institutu Terezínské 
iniciativy představí historii připo-
mínkové akce Veřejné čtení jmen 
obětí holocaustu — Jom ha-šoa 
v českých zemích

VSTUP ZDARMA — Na programy označené hvězdičkou* je 
třeba si vyzvednout volné vstupenky z důvodu omezené ka-
pacity, jedná se o vlastivědné vycházky a vybrané přednáš-
ky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního 
centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném 
měsíci, od devíti hodin. Děkujeme za pochopení.

3. — 30. 3. ⟶ Galerie Toyen si Vás dovoluje pozvat 
na výstavu akademické malířky Barbory Mališové. Galerie 
Toyen, Milešovská 846/1, 130 00 Praha 3. Vstup ZDARMA.

 ⟶ Milešovská 846/1, Praha 3
 ⟶ +420 222 116 800
 ⟶ infocentrum@praha3.cz
 ⟶ praha3.cz

 ⟶ pondělí—pátek 8—18
 ⟶ sobota 8—14

 ⟶ Zelená linka v infocentru
 800 163 163
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zařízení. Z různých průzkumů vyplývá, že v popu-
laci v důchodovém věku převažuje přání zůstat 
doma co nejdéle. K tomu je ale nutné zprostřed-
kovat profesionální péči.

Kdy bude projekt zahájen?
V tuto chvíli je jasné, že žádost o financování pro-
jektu je schválená. Žadatelem byl Institut sociál-
ní práce. Jedná se o částku necelých tří milionů 
korun, která by měla být investována během dvou 
let. Budou probíhat školení, stáže, kulaté stoly, 
budeme oprašovat metodiky. Navštívíme zařízení, 
kde podobný projekt funguje, aby děvčata v teré-
nu měla představu, jak vše reálně probíhá v za-
řízeních, která již transformací prošla. Měla jsem 
zatím několik schůzek s pečovatelkami z terénu 
a snažím se jim celou myšlenku více přiblížit, aby 
se s ní lépe seznámily a projekt profesionalizace 
pečovatelské služby pojaly za vlastní.

Nebojíte se, že žadatelů o službu bude více,  
než čekáte?
Máme ještě jistou rezervu úvazků, co se týká sítě 
sociálních služeb. Je samozřejmě nutné provést 
určitou inventuru, kolik dosavadní práce pečovate-
lek, respektive jejich pracovní náplně, je věnováno 
pečovatelským úkonům. Existují určité doporuče-
né standardy a těm bychom měli dostát. Probíhá 
analýza, jak jsme na tom s úvazky, jestli jsme 
plně vytížení a jestli péči čerpají ti, kteří ji sku-
tečně potřebují. Otázkou je samozřejmě rozšíření 
týmu, to však v tuto chvíli ještě není na pořadu 
dne. Nejprve se musíme důkladně zamyslet nad 
tím, zda jsou peníze městské části, které máme 
k dispozici, vynakládány hospodárně v souladu se 
zákonem a současnými trendy. 

Pečovatelská služba Praha 3 poskytuje te-
rénní nebo ambulantní službu osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

S jakou vizí jste nastoupila do své funkce, v níž 
působíte od února letošního roku?
Pečovatelská služba na Praze 3 stojí na prahu 
transformace, jejíž cíl spočívá ve zprofesionalizo-
vání a zefektivnění poskytované péče. Jedná se 
o projekt s názvem Rozvoj pečovatelské služby 
na Praze 3 jako základ péče v domácím prostře-
dí, který pomůže realizovat Institut sociální práce. 
Mohu říci, že jsem pozici ředitelky PS P3 přijala 
jako určitou výzvu. Ráda se budu spolupodílet na 
transformaci pečovatelské služby v souladu se 
zákonem tak, aby nabídla ještě větší a profesionál-
nější pole působnosti.

Můžete celý projekt více přiblížit?
Pečovatelská služba na Trojce by měla v souladu 
se sociální politikou státu nabízet prioritně služby 
v oblasti sociální péče. To znamená úkonů sou-
visejících s péčí o osobu, která se z důvodu věku 
či zdravotního stavu ocitla v nepříznivé sociál-
ní situa ci. Na tyto úkony jsou také vázány státní 
dotační prostředky. Některé ze služeb by časem 
mohly být nahrazeny komerčními subjekty, na 
něž bychom pouze odkazovali. Jedná se například 
o úklid nebo rozvoz obědů a další pomoc s cho-
dem domácností u osob, které nepobírají příspě-
vek na péči a nemají deficit v oblasti sebepéče. 
Užší spolupráce bude nutná s domácí zdravot-
ní péčí, zejména v případě, že se klient rozhodne 
zůstat v pohodlí a bezpečí domova až do konce 
svého života.

Jaké zkušenosti v tomhle směru máte?
Myšlenka péče v domácím prostředí je mi velice 
blízká. Celý život se pohybuji v sociálně zdravot-
ní oblasti. Posledních sedm let jsem pracovala 
jako ředitelka Městského centra komplexní péče 
v Benátkách nad Jizerou, kde jsme provozova-
li i terénní služby, a to jak zdravotní domácí péči, 
tak pečovatelskou službu. Shodou okolností jsme 
v rámci pečovatelské služby prošli podobným pro-
jektem transformace. Snažili jsme se, aby došlo 
k rozvoji pečovatelských úkonů. Aby o lidi v do-
mácnostech bylo pečováno, aby mohli zůstat co 
nejdéle doma a nemuseli odcházet do pobytových 

Emilie Kalová: 
O potřebné chceme 
pečovat v jejich 
domově

Co čeká v blízké budoucnosti 
Pečovatelskou službu Praha 3, 
prozradila nová ředitelka Emilie Kalová.
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Požár 
na Žižkově

V dnešním historickém okénku vám přinášíme 
autentický popis požáru známé žižkovské 
továrny, tak jak ho nabídly svým čtenářům 
Národní listy 22. října 1899.
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robu mazadel a smůly pivovarské na Žižkově, 
v Poděbradově třídě č. 9, včera po poledni lehl 
popelem. Zpráva o požáru rozšířila se záhy po 
Praze. Věštily ho ohromné mraky dýmu, vznáše-
jícího se do výše a do značné dálky zahalujíce 
oblohu na západní straně. Zejména z Hybernské 
ulice od státního nádraží naskytoval se na řádění 
rozpoutaného živlu uchvacující pohled. Z toho-
to místa zdálo se, jakoby vrch Žižkov proměnil se 
v sopku, z které chrleny do obzoru husté mraky 
dýmu, který s úžasnou rychlostí vznášel se do 
výše a světlomodrý blankyt zahaloval šedým závo-
jem. Řídký tento zjev sledován byl velikými zástupy 
obyvatelstva.

Vzbudil-li požár továrny, který ve skladištích nale-
zal hojné potravy, pozornost v Praze, byla zvě-
davost na Žižkově tím větší. Prokopovou třídou 
k Ohradě putovalo ohromné množství obecenstva. 
Neodvrátil ho ani pronikavý zápach, šířící se široko 
daleko z hořícího objektu. Podívaní na hořící závod 
bylo velkolepé, možno li slova toho použíti při po-
pisování následků a škody, ničícím a rozpoutaným 
živlem způsobené. Všaktě také na rozsáhlých pro-
stranstvích pod kapslovkou a na sousedních ná-
vrších po několik hodin vydržely státi nepřehledné 
davy lidu. Ačkoliv chvílemi kotouče nesnesitelné-
ho zápachu dýmu zanášeny byly do diváků, přece 
nikdo z nich zaujaté postavení neopouštěl, ba na-
opak bylo třeba provésti nejdůkladnější opatření, 
aby diváci nedostali se do bezprostřední blízkosti 

požářiště. Oddělení vojáků a policie utvořilo kor-
don za účelem udržení pořádku.

A nebylo nezajímavo poslouchati vypravování divá-
ků. Z pravidla vzbudí požár soustrast pro postiže-
ného. V tomto případě sice také litováni byli maji-
telé závodu, ale nikoli objekt požárem zachvácený. 
Byl okolí trnem v oku. Už také konaly se přípravy 
a kroky za příčinou odstranění této továrny, které 
ovšem nemohly mít v zápětí odstranění závodu, 
jehož majitelé vždy pečovali o to, aby výroba ne-
obtěžovala obyvatelstvo v okolních domech. Tyto 
okolnosti byly uvažovány v zástupech, trpělivě 
snášejících žár a zápach, z požároviště vycházející. 
Dravý živel postaral se, aby nespokojencům bylo 
vyhověno. Závod byl ve třech hodinách obrácen 
v popel. Jen zčernalé zdi a komíny trčí na oněch 
místech, kde ještě včera dopoledne čile bylo 
pracováno.

Jaký způsobem požár vznikl, není ještě s úplnou 
určitostí zjištěno. Dle vypravování osob úřadních, 
vyšetřováním požáru se zabývajících, vznikl oheň 
ve varně. Tam včera v poledních hodinách dělník 
Bažata vařil násadu na mazadlo v kotli, nalézajícím 
se v odděleném domku na nádvoří závodu na vý-
chodní straně. Vyslovuje se domněnka, že Bažata 
od kotle se vzdálil a že v jeho nepřítomnosti ma-
zadlo v kotli přeteklo, vzňalo se, načež plameny 
s úžasnou rychlostí se kolkolem rozšířily. Tvrzení 
toto opírá se o přesvědčení, že v přítomnosti děl-
níka nemohla se katastrofa tato přihoditi a kdy-
by i obsah kotle přetekl, pak rychlým opatřením 
mohly býti následky toho odstraněny. Dvakráte již 
podobným způsobem požár v tomto závodě po-
vstal, ale vždy byl uhašen a budova před pohro-
mou zachráněna. Bažata naproti této domněnce 
prohlašuje, že u kotle neustále prodléval, ale že 
rozšíření plamenů nemohl nikterak zabrániti. Snad 
podrobnějším vyučováním se zjistí, co jest pravdy 
na ospravedlnění dělníka Bažaty.

Zdálo se, jakoby vrch 
Žižkov proměnil se 
v sopku
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V době, kdy požár vypukl, nebyli v závodě žádní 
jiní dělníci, ani majitelé firmy, kteří před 12. hod. 
polední závod opustili. Plameny vyšlehly z továrny 
o ¼1. hod. v poledne. Pan Stome, soused továr-
ny, automatem z Ohrady nejdříve oznámil vznik-
nutí požáru, o jehož rozsahu v prvém okamžiku 
neměl nikdo ani tušení. Proto také první oddělení 
žižkovských hasičů přijelo na místo pouze s ruční 
stříkačkou a teprve později přijelo oddělení druhé 
se stříkačkou parní. Několik občanů s kancelis-
tou p. Čermákem, ačkoliv veškeré budovy závodu 
byly dýmem naplněny, přece odvážilo se do vnitř, 
vniklo do kancelářských místností, nalézajících se 
v nádvorní jednopatrové budově a vynesli odtud 
železnou pokladnu, ve které bylo asi 800 zl., dále 
obchodní knihy, účty a pod. Dále zachránili několik 
kusů nábytku domovníka Vimmra. V nádvoří závo-
du leželo 13 sudů různých druhů olejů, které byly 
vyvaleny na bezpečné místo u žižkovské nemoc-
nice. Kromě těchto předmětů nic jiného z celého 
závodu nebylo zachráněno. Vše ostatní bylo požá-
rem zničeno. (…)

Škoda, již majitelé závodu utrpěli, páčí se na 25 
až 30 tisíc zlatých. Závod pojištěn jest u praž-
ské městské pojišťovny. V továrně nalezalo se asi 
za 15 000 zl. zásob olejů a jiných potřeb. Právě 
v minulém týdnu byly tam přivezeny tři vagony 
smůly, oleje, tuků a pod. Firma trpí značnou škodu 
tím, že požár stihl závod právě v nejčilejší kam-
pani. Majitelé firmy sdělují, že postarají se, aby 
v nejbližší době na jiném místě závod svůj znovu 
zřídili a že zakázkám přesně vyhoví. Žár, z hořících 
budov vycházející, byl tak intensivní, že velmi záhy 

přepáleno bylo 14 drátů telefonického a telegrafic-
kého vedení a požárního automatu. Sloupy vedení 
tohoto jsou tak opálené, že bude nutno novými je 
nahraditi. Stalo se ovšem ještě odpoledne opatře-
ní, aby obě vedení byla znovuzřízena. Na místo po-
žářiště dostavili se žižkovský starosta pan Žďárský, 
okresní hejtman pan Smutný, člen ochranného 
sboru pan Novotný, komisař pan Vaněk. K udržení 
pořádku dostavila se požární hotovost pluku zá-
kopníků. 

Na místě továrny Klimeš & Schustler na Krejcárku najdete dnes administrativní komplex. Budova zanikla kolem roku 2004

Další velké žižkovské  
požáry a tragédie

 ⟶ V roce 1973 hořel hostinec Ohrada (č. p. 11), nalézající se na místě 
dnešní známé křižovatky

 ⟶ Během druhé světové války vzplanula usedlost Libeňský dvůr (na 
místě dnešní ZŠ Chelčického). Zajímavostí je, že hasiči ze Sokolovské 
přijeli k zásahu dříve než ti žižkovští, kteří sídlili v Chelčického ulici

 ⟶ 16. ledna 1962 ve 21.30 explodoval v nárožním domě na Ohradě na-
hromaděný svítiplyn a způsobil mohutný výbuch, který doslova roz-
metal jeho přízemí. Do té doby činžovní dům byl poté přestavěn na 
hotel Vítkov

 ⟶ 27. května 1983 vyhořely garáže v Sudoměřské ulici. Požár vznikl ne-
šťastnou náhodou, když vrátný odčerpával benzín z parkujícího auto-
mobilu se zapálenou cigaretou



—
 2

4
Im

ag
in

ár
iu

m
 —

 R
ep

ub
lik

a 
Ži

žk
ov

Tenhle problém se už prostě dál nedá zastírat. Je jich tu tolik, že to začí-
ná být naprosto neúnosné. Člověk už pomalu neujde po Žižkově ani krok, 
aby nějakého nezahlédl. Nebo rovnou celou skupinku. Bloumají bezcíl-
ně po ulicích, postávají u výkladů, nakukují do obchodů, do restošek, do 
hospod a do barů, ale nikdy nejdou dovnitř, aby si něco koupili nebo 
objednali. Někdy jen tak stojí na rohu a čumí, jako by neměli kam jít a do 
čeho píchnout, jako by se jim u nás už nic nelíbilo. Poslední dobou jsou 
čím dál tím nervóznější, některým občas rupne v té jejich bedně nebo 
co to vlastně je, a když začnou vyvádět, je to řádění, jaké naše žižkovská 
republika ještě neviděla! Oni… Takhle neurčitě jsme jim říkali už dlouho. 
Ale pryč s politickou korektností. Všichni dobře víme, co jsou ve skuteč-
nosti zač. Návštěvníci. Mimozemšťani. Prostě ufoni.

Začali se tu objevovat už v 90. letech minulého století. Jakmile se dosta-
věla Žižkovská věž, ukázalo se, že na ně funguje jako mucholapka. Zvykli 
si k nám přilétat pravidelně. A když se dost nadívali na věž, potřebovali 
se taky někde trochu najíst, napít a pobavit. Pak jejich kroky, pokud se 
tomu tak dá říkat, směřovaly neomylně do Paláce Akropolis. Uprostřed 
kosmických ornamentů a dalších artefaktů z jakýchsi vzdálených galaxií, 
kterými umělec František Skála vyzdobil interiér tamější restaurace, se 
evidentně cítili jako na rodné planetě, kometě nebo odkud to vlastně 
jsou. Vegetili si tam po svém a nikdy po sobě na rozdíl od nás domorod-
ců nenechávali dluhy, spíš naopak. Jenže legendární interiér, o kterém 
jsme si mysleli, že je tu navěky, stejně jako měsíc a hvězdy, tak tenhle 
neoficiální žižkovský Obecní dům byl nedávno v rámci údajné rekon-
strukce kompletně zlikvidován. Už tam není zhola nic. V Akráči je dneska 
mrtvo a vybíleno jako v márnici. Brzy z něj má být tuctová pražská (praž-
ská spíš než žižkovská) žrádelna a nalejvárna.

Jenže vysvětlujte to ufonům! Tam, odkud přilétají, miliony světelných 
let daleko, ta smutná zpráva ještě nedorazila. Jsou ochotni letět celou 
věčnost, kvůli pár pivkům ve slavném Akráči — no jen si představte ten 
šok po příletu! Nedokážou tomu uvěřit a nehodlají se vrátit, dokud nedo-
stanou to svoje, to svoje ve svém, jak byli vždycky zvyklí. Host jako host, 
třebas ufon — nedá se nic dělat. Rýsují se fakticky jenom dvě možnosti. 
Buď urychleně zboříme Žižkovskou věž, aby ztratili i ten poslední zbýva-
jící důvod, proč se tu zastavit. Nebo postavíme co nejdřív nový Akráč se 
vším všudy, tak jak ho měli rádi. Třeba kousek opodál. Ať už mají zase 
kam chodit. Nebo se z nich všichni zblázníme. 
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Už jsou tady!
Básník má mimo jiné za úkol, aby do 
světa vykřičel všechno, o čem se mlčí 
nebo mluví maximálně šeptem. Takže 
na rovinu, přiznejme si to: jsou tady. 
A neustále jich přibývá.

Urychlovač částic 
na Žižkově?

Spolek žižkovských dobrovolných fyziků 
(SŽDF) ohlásil, že se chystá vybudovat vlast-
ní urychlovač částic. Tunel gigasrážeče by 
měl lemovat hranice Prahy 3. Na poznámku 
o nákladnosti podobných projektů reago-
val předseda spolku Radim Kaderka tak-
to: „My z veřejných peněz nic nechceme. 
Uspořádáme sbírku. Věřím, že bude úspěš-
ná, protože když se bavím s lidmi, uvědo-
mují si, jak moc tu urychlovač potřebujeme. 
Jsme na cestě k fenomenálnímu objevu tzv. 
Žižkova bosonu. Je to na Nobelovu cenu. Tu 
tady měl jen Seifert, ale to byl pak už spíš 
Břevnovák.“ Proti výstavbě urychlovače nic-
méně vznikla petice. „Lidé se oprávněně bojí 
zemětřesení, ale hlavně černé díry, která by 
pak celý Žižkov mohla pohltit. Nic se tady 
prostě urychlovat nebude,“ dodává jeden 
z organizátorů petice. 

Vlažné přijetí
Během nejmrazivější lednové soboty si M. T. 
z Kostnického náměstí vyrazila po náku-
pech a za kamarádkami. Když se dopoledne 
rozloučila s manželem požívajícím právě na 
balkóně tzv. rockenrollovou snídani (turec-
ká káva s cigaretou), intuitivně zavřela kliku 
na balkón a dveře bytu se za ní zaklaply. 
Manžel, oděný pouze ve spodním prádle 
a lehkém županu, se ještě pokoušel nataže-
nou rukou z balkónu bouchat na výtahovou 
šachtu. Marně.

Po dlouhém stadiu dřepů a běhu na místě 
se začaly ozývat zprvu nesmělé prosby o po-
moc. Intenzita sílila, až se nakonec jedno 
z oken otevřelo. Dotyčný sousedovi nadikto-
val telefonní číslo své ženy a skrze drkota-
jící zuby namodralý vděčně děkoval. Jeho 
naděje však vzala za své, když vzápětí slyšel 
manželčin telefon zvonit uvnitř bytu. Ano, 
zapomněla ho doma. Po třech mrazivých 
hodinách mu nezbývalo než z posledních sil 
vyrazit balkónové dveře. Stejný čas pak strá-
vil v horké vaně, aby svou ženu mohl přivítat 
alespoň vlažně. 
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Naděžda Burešová, 
myslivkyně

Občas se zamýšlím nad tím, co je pro mě 
vlastně Praha 3. Práce, rodina, přátelé? Od 
všeho asi trochu. Hlavně jsou to zážitky, jako 
třeba tenhle: Jedu tramvají a najednou si mě 
začne prohlížet malá holčička naproti. To ne-
věstí nic dobrého, vždycky je to nějaký chytrý 
poznatek. Najednou z ní vypadne: „Dneska 
nejste zelená.“ Maminka se celá červená 
omlouvá a já jí začala vysvětlovat, že dva dny 
předtím jsem byla ve školce na přírodověd-
ném odpoledni opravdu v zeleném.

I to je pro mě Praha 3. Patřím totiž mezi mys-
livce Prahy 3 a ti se formou seminářů, vzdělá-
vacích, kynologických, střeleckých a fotogra-
fických akcí snaží získávat veřejnost, zejména 
mládež, pro aktivní ochranu přírody. I proto 
navštěvují MŠ, ZŠ i SŠ a vyprávějí dětem 
a učitelům o přírodě, seznamují je se základy 
zoologie, ekologie a etologie, ukazují jim růz-
ná lovecká plemena psů, předvádějí ukázky 
mysliveckých tradic včetně lovecké hudby. 
V doprovodu psích kamarádů a dravců se 
pravidelně účastní dětských dnů.

Pro širokou veřejnost pořádá náš spolek kul-
turní akce zaměřené na mysliveckou osvětu 
s ukázkami mysliveckých zvyků, tradic, cere-
moniálů a lovecké hudby. Trubači a sokolníci 
se pravidelně účastní většiny námi pořá-
daných akcí a ozvláštňují tak jejich průběh. 
S ukázkami lovecké hudby a vábením se 
obyvatelé Prahy 3 mohli seznámit například 
na koncertu v kostele sv. Rocha. Pro podporu 
sousedských vztahů se každoročně koná tra-
diční Myslivecký ples. 

Z odborných akcí se jedná především 
o zkoušky loveckých psů, soutěže střelecké, 
soutěže fotografů přírody a zvěře, předsta-
vení loveckých trofejí a ukázky jejich dalšího 
uměleckého i průmyslového zpracování. Další 
činností je výuka adeptů a zkoušky o první 
lovecký lístek, výuka a zkoušky mysliveckých 
hospodářů a příprava uchazečů o zbrojní prů-
kaz všech skupin. Svými akcemi se snažíme 
přiblížit myslivost z jiného pohledu, z pohledu 
člověka/myslivce všem, které příroda, zvěř, 
případně i lov zajímají a kteří se o nich chtějí 
dozvědět nejen základy. 

U Sládečků
V okolí pražské Flory najdeme velmi málo 
restaurací, kde by si gurmán vybral. 
Právě proto, že jim konkurují fast foody 
v obchodním centru, mohli by se místní 
restauratéři pokusit nabídnout alternativu 
v podobě kvalitní domácí kuchyně 
s přesahem.

Plzeňská restaurace U Sládečků na rohu poblíž křižovatky Flora 
se neprezentuje jako luxusní, výjimečná — žádné přívlast-
ky nepotřebuje. Nabízí denní menu, vedle toho slušně dlouhý 
seznam jídel na objednávku, který se snaží sledovat všechny 
současné „reality show“ trendy. Obsluha je velmi milá a vstříc-
ná a stejně jako restaurace si na nic nehraje. Prostředí je de-
kadentní ve stylu útulných devadesátek, přijatelnou nostalgii 
ale narušil nástup hned dvou velkých obrazovek — v den naší 
návštěvy naštěstí vypnutých. Velmi příjemné je i ticho nenaru-
šované „výtahovou“ hudbou.

Nejprve jsme si objednali dva různé předkrmy, tak trochu pro-
tipóly: grilovaný kozí sýr a krájený roastbeaf. Obojí dorazilo na 
listech mladého špenátu, ke každému z jídel na dochucení dip 
servírovaný zvlášť. Sýr, který je sám o sobě výrazný, doplňovala 
zálivka v podobě hrubozrnné hořčice v oleji, k roastbeafu byla 
mistička s nakrájenou kyselou okurkou a majonézou dochuce-
nou pravděpodobně lžičkou kečupu.

Jako hlavní chod jsme zvolili hovězí guláš s houbovým knedlí-
kem. Vyzdvihnout je třeba zejména knedlík připravený s oprav-
dovým umem a láskou. Restauraci U Sládečků se určitě vyplatí 
navštívit v případě, pokud se právě pohybujete v okolí Flory 
a v prostředí s vysokou koncentrací podniků s rychlým občers-
tvením zatoužíte po české kuchyni. Tady ji totiž připravují s evi-
dentními zkušenostmi. 

Prostředí je dekadentní ve 
stylu útulných devadesátek
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Znění tajenky posílejte do 8. března na adresu redakce@praha3.cz s předmětem Tajenka. Tři nejrychlejší luštitele odměníme.

Ilu
str

ac
e L

uc
ie 

Lu
ča

ns
ká



—
 2

7
Fó

ru
m

 z
as

tu
pi

te
lů

Rada MČ nás bude stát v novém roce více 
David Tacl (ANO 2011), opoziční zastupitel

Uvolnění členové zastupitelstva naší městské 
části si v novém roce finančně polepší. Nebylo 
by to nic špatného, kdyby naše kasa neze-
la prázdnotou a bylo to zasloužené. Starosta 
Ptáček (TOP 09) si měsíčně polepší o více jak 
8 tisíc na 93 tisíc Kč hrubého.

Místostarostové Rut (Zelení), Štrébl (Piráti) 
a Mikeska (STAN) o více než 7 tisíc na skoro 
82 tisíc hrubého. Bez přidání neodejdou ani 
radní Materna (TOP 09) a Belecová (Piráti). 
Oba dostanou navíc přes 6 500 Kč, a jejich plat 
tedy bude činit více než 72 tisíc Kč.

Rodinný rozpočet vylepší i předseda Žaloudek 
(Zelení), který je uvolněným předsedou výbo-
ru pro územní rozvoj. Od 1. 1. jeho plat vzrostl 
o skoro 6 tisíc na částku přesahující 63 tisíc Kč. 
Placeného předsedu výboru na plný úva-
zek Praha 3 před volbami neměla. Je to tedy 
daň občanů na oltář koalice TOP/STAN, Piráti 
a Zelení.

Co je s podivem, je rozdílný přístup výše jme-
novaných k finančnímu hodnocení dalších 
kolegů a zástupců městské části. Každopádně, 
tímto krokem je ozřejměný alespoň jeden z dů-
vodů skokového zvýšení nájmu obecních bytů. 
Tedy vlastní hostina na úkor občanů P3. Rada 
MČ má tedy bez ohledu na výsledky práce za-
jištěný příjem.

Křížek 
Tomáš Sunegha (KDU-ČSL), opoziční zastupitel

Umístění kříže na Vrchu sv. Kříže je zazna-
menáno k r. 1822. Po kříži se kopec jmenuje. 
„Křížek“ jako místo dětských her či prochá-
zek byl a je „echt“ žižkovský. Napadlo mne, že 
by nebylo špatné vrátit se k tradici a doplnit 

tak jméno o symbol, který k němu patří. 
Nepředpokládal jsem, že obnovení křížku na 
místě, které je po něm pojmenováno, bude od 
samého počátku tak obtížné. Uvažoval jsem 
takto: Na zastupitelstvu bude podán návrh na 
obnovu tradice, zastupitelstvo nebude mít dů-
vod instalaci na tradiční místo neschválit a ná-
sledně budou podniknuty administrativní kroky 
a křížek bude umístěn.

Věc jsme v rámci opozice projednali a v červ-
nu loňského roku navrhl předseda našeho klu-
bu Koalice pro Prahu 3 A. Bellu její projednání 
zastupitelstvem. Marně. V září jsem totéž pak 
navrhl já s tím, že jsem současně přinesl na 
zastupitelstvo hotový dřevěný křížek (asi 1,2 m 
vysoký) a k financování umístění křížku jsem 
uvedl, že nebude třeba obecních peněz. Marně. 
I tímto návrhem se zastupitelstvo, většinově 
ovládané TOP 09, STAN a Zelenými, odmítlo 
zabývat.

Když se pak dále nedělo, tak jsem v úno-
ru 2020 oslovil radu městské části s dota-
zem, proč se návrhem nikdo věcně nezabývá. 
I ukázalo se, že je (pro mne nečekaně) nutné 
oslovení nějakého člena rady MČ (interpelace). 
Oslovil jsem tedy na místě kolegu Maternu, 
který prohlásil, že věc (můj podnět) předá kul-
turní komisi. (Tu si zřídila rada MČ jako svůj 
poradní orgán). Hle — vyřizování návrhu obča-
na (a zastupitele) v současné praxi.

Priority v dopravě 
Michal Papež (Pro Prahu 3), opoziční zastupitel

Dopravní situace na Praze 3 je dlouhodobě 
neuspokojivá. I proto mě zaujal nový pro-
jekt CYRIL, který přichystalo současné vedení 
radnice. O co v něm jde? Jedná se o systém, 
který by pomohl cyklistům s parkováním jejich 
kol. Pan Rut chystá nových 189 míst v rámci 
městské části. Což o to, projekt je to záslužný 
a cyklistům ulehčí život. Je také dobré, že pení-
ze na tento projekt nepůjdou z kasy městské 
části, ale bude ho platit Technická správa ko-
munikací. Bohužel to během posledního roku 
nebývá pravidlem.

Nicméně mě štve, že zatímco městská část vy-
mýšlí další a další projekty pro cyklisty, úplně 

Rubrika reprezentuje názory 
koaličních a opozičních  
zastupitelů Prahy 3
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ubývají, místo toho, aby přibývala. Často je 
to i kvůli tomu, že se malují nové cyklopruhy 
odněkud nikam a nikdo na radnici nemyslí na 
to, jak řidičům ulehčit život. Překvapuje mě to, 
přeci jen velká část řidičů používá automobil 
k dojíždění za prací, jsou aktivní a zkrátka bu-
dují ekonomiku.

Často jsme pak svědky toho, že řidiči krouží 
dlouhé minuty v ulicích a marně hledají místo 
k zaparkování. Proč neřeší radniční koalice tuto 
problematiku? Jasně, je to komplikovanější než 
postavit pár stojanů na kola. Vyjednali si snad 
Zelení, kteří jsou jedním z koaličních partne-
rů, že Praha 3 bude privilegovat cyklisty? Dle 
mého město nesmí a nemůže neustále podpo-
rovat jen jednu skupinu obyvatel.

O ODS se často mluví jako o straně, která pod-
poruje pouze motoristy. Není tomu tak. Stačí 
se podívat do minulosti, kolik kilometrů cyklo-
stezek se vybudovalo mimo hlavní tahy, které 
nekomplikují a nebrzdí dopravu. Podporuji 
všechny formy dopravy, chci Prahu plynulou.

Aby bylo dětem v době prázdnin dobře 
Martina Chmelová (Zelení a nezávislí), koaliční 
zastupitelka

Prázdniny našich dětí mívají dvojí příchuť. 
Zatímco děti je vítají a nadšeně očekávají, ro-
diče si mnohdy zoufají nad nepoměrem počtu 
dní své vlastní dovolené a počtem dní, kdy děti 
mají volno.

Nyní máme za sebou první delší prázdniny — 
jarní. Podpora prázdninových aktivit, ať formou 
pobytových akcí nebo příměstských táborů, je 
jednou z důležitých priorit podpory rodin na 
Trojce. Městská část pomáhá rodinám formou 
dotací na příslušný kalendářní rok. V rámci 
dotačního řízení Programu pro oblast volno-
časových aktivit dětí a mládeže podporujeme 
kromě celoročních aktivit právě i prázdninovou 
činnost. Pro letošní rok je podpora v částce 
3 miliony korun.

Dotační podpora putuje neziskovým organiza-
cím, které pracují s dětmi, mládeží či celými 
rodinami. Dotace umožňuje organizátorům 
aktivit snížit režijní náklady a nastavit cenu po-
platku pro rodiče na přijatelnou částku.

Příměstské tábory jsou jednou z možností, jak 
zajistit dětem smysluplný program formou 
docházkových celodenních akcí. Tyto aktivi-
ty pořádají Tom, Skaut, Pionýr, ale i (pro děti 
nedocházející do pravidelných klubů a oddílů) 
Nová Trojka, Paleček, Teen Challenge, Ateliér 
Kroužek, Club sport Vítkov atd. Rodiče mohou 
být v klidu, že jejich ratolest má smysluplný 
program, může se naučit něco nového a být 
v kontaktu s druhými dětmi. A to je v době, 

kdy se čas strávený u chytrých telefonů nebo 
tabletů neustále prodlužuje, velmi podstatné 
pro rozvoj emocionální a sociální inteligence 
dětí.

Postavíme na Žižkově sochu Frantovi Sauerovi? 
Tomáš Mikeska (TOP 09 a STAN), místostarosta

Zveřejnil jsem na facebooku v době, kdy bylo 
rozhodnuto obnovení Mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí, provokativní nápad 
postavit na Žižkově sochu Frantovi Sauerovi, 
který byl iniciátorem zbourání Mariánského 
sloupu. Třetí listopadový den roku 1918 odpo-
ledne rozvášněný a srocený dav lidu ze Žižkova 
útočil proti místním obyvatelům Prahy, kteří 
vyběhli z domů a šli sloup bránit.

Jen někteří přátelé pochopili, že si dělám 
srandu a chci především připomenout historii 
Žižkova, a zle mi začali spílat: „Dodnes jsem 
netušil, že uctíváš ochlastu, pašeráka, podvod-
níka, vandala a „anarchistu“, který řádil jako 
Černá ruka mezi živnostníky a majiteli nemo-
vitostí na Žižkově. On se možná podepsal i na 
Haškově osudu, ten totiž po návratu z Ruska už 
tolik nepil, ale musel před zdejšími hochy uté-
ct ze Žižkova na Lipnici, leč pozdě. Už to, že tu 
máme ulici po tom ochlastovi.“

O životě Franty Sauera se vypráví po Žižkově 
mnoho věcí. Jak to přesně bylo a co je vlast-
ně pravda, věděl za svého života jen on sám. 
Anarchista a proletář, spisovatel, představi-
tel a člen předválečné bohémy. Vynikal svým 
zjevem a velkou žízní. Na sklonku života ho 
údajně začalo trápit svědomí ohledně zniče-
ní Mariánského sloupu. Jednoho letního dne 
roku 1946 se rozhodl vyzpovídat u Panny Marie 
Sněžné u P. Norberta Šamárka.

Postavíme na Žižkově sochu Frantu Sauerovi, 
nebo raději zapomeneme? Já jsem nyní vážně 
po tom spílání, pro postavení sochy Frantovi 
Sauerovi, ale jsem i pro obnovení Mariánského 
sloupu. Navrhuji také pojmenování nové ulice 
na Žižkově po disidentovi Ivanu Medkovi, který 
zde žil a často na Frantu Sauera vzpomínal.

Privatizační oříšek 
Pavel Dobeš (TOP 09 a STAN), radní

Úvodem je třeba říct, že privatizace je nená-
roková a dnes se týká jen menšího okruhu 
obyvatel z panelových souborů Blahoslavova, 
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havý, protože se privatizují domy až po revita-
lizaci. Má to svou logiku: lidé v těchto domech 
platili 20 let nájem a majitel (městská část) se 
o domy nestaral, jak měl.

Stav těchto domů vyžaduje celkovou rekon-
strukci a je možné, že noví majitelé se po pri-
vatizaci k takto velkému kroku neodhodlají či 
se nedohodnou. Domy pak budou více chátrat 
a měnit okolí v ghetto. Odpůrci rekonstruk-
cí zase namítají, že nejjednodušší řešení je 
domy zprivatizovat hned, protože lidé se o celý 
dům postarají lépe a levněji. Já se přikláním 
k liberálnímu řešení, ať se nájemníci sami roz-
hodnou, zdali chtějí privatizovat hned, ale bez 
rekonstrukce, anebo až po ní. Pak ale musí po-
čkat, až budou hotovy projekty, získaná povole-
ní a dostatek peněz.

Současný stav je takový, že v roce 2020 by 
městská část měla získat stavební povole-
ní na domy v Blahoslavově a je velmi blízko 
k realizaci domu v Táboritské. Rekonstrukce 
obou souborů by mohla začít na konci 2020 
a skončit v roce 2022. Podle dostupných infor-
mací si lidé z těchto domů přejí, aby městská 
část nejprve revitalizovala. Zcela jiná situace je 
v Kubelíkově. Zde jednak chybějí potřebná po-
volení a je otázkou, zdali je možné získat je do 
roku 2021. Rovněž obyvatelé, kteří v domě byd-
lí, by si většinově přáli privatizovat bez rekon-
strukce. Osobně jim v tomto rozumím.

Jasným úkolem stávající koalice je ukončení 
privatizačního procesu do konce roku 2022. 
Privatizace byla tématem posledních 20 let 
a je na čase se posunout dál.

Praha 3 nepatří k nejzelenějším městským 
čtvrtím náhodou 
Jan Bartko (Piráti), koaliční zastupitel

Když se na podzim loňského roku poprvé se-
šla expertní pracovní skupina pro klimatickou 
změnu, padlo na ní, že jsou Olšanské hřbito-
vy zelenými plícemi Prahy 3, a díky tomu že je 
Praha 3 zelenými plícemi celého centra města. 
A je tomu skutečně tak — když se podíváte na 
satelitní snímek, uvidíte, že Olšanské hřbitovy 
mají podstatně hustěji vysázené stromy, než 
je tomu u jediných dvou srovnatelně velkých 
„parků“ v okolí centra (Petřín a Stromovka).

To, že neležíme v absolutním centru města, 
nám ale dává i další výhodu — naše ulice, také 
podstatně později a velkoryseji založené, než 
je tomu na Prahách 1 či 2, svou šíří poskytu-
jí dost místa k výsadbě stromořadí. A že jich 
na Praze 3 máme! Nyní se našemu Odboru 
ochrany životního prostředí (OOŽP) ve spolu-
práci s Odborem informatiky podařilo vytvo-
řit mapu, na které všechna naše stromořadí 
najdete (1url.cz/1z1b2). A nejen stromořadí jako 

taková — při patřičném přiblížení se o každém 
stromu můžete dozvědět jednak informaci 
o jeho druhu, ale dle jeho barevného zazna-
čení v mapě i to, je-li v majetku Prahy 3 nebo 
magistrátu, a tedy je-li ve správě našeho OOŽP 
nebo ve správě TSK.

Městská část nicméně dohlíží na to, aby se 
důsledně pečovalo i o stromy v gesci TSK. 
Samozřejmě nám záleží na tom, jak naše ulice 
vypadají. Proto bych vás chtěl poprosit: uvidí-
te-li kdekoli po Praze 3 cokoli v nepořádku se 
stromy, prosím, nebuďte lhostejní a pomozte 
nám s vyřešením situace prostým nahlášením 
závady skrze aplikaci Čistá Trojka (typ hlášení 
Veřejná zeleň). Moc vám děkuji.

#drzimekurz

Mezi politikou a občany existuje propast; Piráti 
ji cíleně zasypávají 
Pavel Musil (Piráti), radní

Smutná realita dnešního světa je taková, že 
se běžný člověk o politiku prakticky nezajímá. 
A to jsme v Praze, kde to je řádově lepší než ve 
zbytku republiky. Krutou realitou je také to, že 
ze strany politiků k zakopávání těchto příkopů 
moc nedochází, spíše naopak — politiku řada 
lidí vnímá jako něco, do čeho má občan „co 
kecat“ jednou za čtyři roky; v mezičase má, 
dámy prominou, „držet hubu a krok“.

To jako Piráti odmítáme, proto jednáme ma-
ximálně transparentně uvnitř vlastní strany 
a tuto praxi otevřenosti máme nyní možnost 
přenášet i na radnice a brzy jistě i na kra-
je. Občas vás o krocích, které v tomto směru 
podnikáme, na tomto místě také informuji. 
Posledním takovým krokem bylo důležité zve-
řejnění katalogu nebytových prostor MČ, kde 
se dozvíte první poslední o každé garáži, kan-
celáři nebo obchodě, které město pronajímá. 
Zároveň tam kdykoli najdete i ty volné, které 
jsou vám k mání k pronájmu. Tudy, prosím: 
tiny.cc/nebyty.

Řada z vás si ale nelibuje jen v online svě-
tě, a tak chceme jít ještě o krok dál. Po vzoru 
spousty kolegů po republice i ve světě zavá-
díme dny otevřených dveří, kdy najdete naše 
radní i zastupitele pěkně na jednom místě. 
Vždy třetí čtvrtek v měsíci od 17 do 19 hodin 
nás všechny najdete na našem sekretariátu 
v hlavní budově radnice na Havlíčkově náměs-
tí, kancelář č. 022. Obzvlášť my, kteří jsme 
tzv. neuvolněnými radními, kteří chodí do nor-
mální práce, takovou příležitost oceníme, jako 
to jistě oceníte i vy. Takže na viděnou na radni-
ci třeba už 19. března od 17 hodin!

#drzimekurz
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k zápisu do 
první třídy?

V kolika letech dítěte jít k zápisu?
Zápis do první třídy je prvním krokem k zahájení školní docház-
ky, která je v České republice povinná pro děti zpravidla od šesti 
let. Pokud dítěti není povolen odklad, zahajuje povinnou školní 
docházku počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku. V letošním roce jde tedy o děti, 
které se narodily 31. 8. 2014 a dříve.

Zápis je třeba realizovat i v případě, že dítěti byl povolen odklad 
školní docházky, který již uplynul a dítě bude zahajovat povinnou 
školní docházku ve školním roce 2020/2021.

Jak je to s dětmi mladšími?
Dítě, které nedosáhne šestého roku věku do 31. 8. 2020, ale 
v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zá-
konný zástupce.

Základní 
a mateřské školy
Základní a mateřská škola, Praha 3, 
Chelčického 43/2614

 ⟶ PhDr. Pavel Ostap, ředitel školy 
Mgr. Zuzana Hřebenová, zástupkyně ředitele

 ⟶ T: 222 592 504
 ⟶ hrebenova@chelcickeho.cz
 ⟶ Zápis: 14.00—18.00
 ⟶ Zaměření: běžná základní škola zaměřená na rozvoj 

finanční gramotnosti, mediální výchovy a standardní 
vzdělávací obory (důraz na matematiku, český jazyk); 
na druhém stupni posílena: v 7. třídě mediální výcho-
va, v 8. třídě ekonomie domácnosti, v 9. třídě dějepis 
a chemie

 ⟶ Den otevřených dveří: 24. 3., 8.30—10.30  
nebo 14.00—16.30

 ⟶ zschelcickeho.cz

Základní a mateřská škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

 ⟶ Mgr. Naděžda Hrebíková, ředitelka školy
 ⟶ Mgr. Božena Brožová, zástupkyně ředitelky
 ⟶ T: 272 734 869, 267 310 706
 ⟶ hrebikova@lobkovicovo.cz, brozova@lobkovicovo.cz
 ⟶ Zápis: 14.00—18.00
 ⟶ Zaměření: program školy byl vytvořen tak, aby umožňo-

val v co největší možné míře přizpůsobit výuku potře-
bám, zájmům a schopnostem jednotlivých žáků; důraz 
je kladen na prostupnost a všestrannost nabízených 
vzdělávacích oblastí a s ohledem na různé individuální 
zájmy našich žáků; v rámci nabídky volitelných před-
mětů ve vyšších ročnících možnost zaměřit se na své 
zájmy i v rámci výuky a postupně prohlubovat znalosti 
a dovednosti v různých oblastech — cizí jazyky (AJ od 
1. ročníku), informatiku, matematiku a přírodovědné 
předměty, sport

 ⟶ Den otevřených dveří:  
pracoviště nám. J. z Lobkovic: 10. 3., 14.30—17.00,  
pracoviště Perunova 6: 12. 3., 14.30—17.00

 ⟶ lobkovicovo.cz

Základní a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, 
Vlkova 31/800

 ⟶ Mgr. Marie Suchá, ředitelka
 ⟶ T: 222 721 550
 ⟶ sucha@skolaseiferta.cz
 ⟶ Zápis: 14.00—18.00
 ⟶ Zaměření: škola rodinného typu s důrazem na  

individuální přístup k žákům; ve škole je zřízena  
přípravná třída

 ⟶ Den otevřených dveří: 18. 3. a 1. 4., 9.00—12.00
 ⟶ skolaseiferta.cz

Základní a mateřská škola Jarov, Praha 3, 
V Zahrádkách 48/1966

 ⟶ PaedDr. Stanislav Šebl, ředitel
 ⟶ T: 284 860 650
 ⟶ kancelar@zsjarov.cz
 ⟶ Zápis: 14.00—18.00
 ⟶ Zaměření: zrekonstruované a nově vybavené prostory 

včetně sauny, výuka AJ od 1. třídy, odpolední program 
AJ s rodilými mluvčími, důraz na výchovu ke zdraví 
a etiku

 ⟶ Den otevřených dveří: proběhl 27. 2., nyní informace 
k zápisu podá Mgr. Hovorka, zástupce ředitele

 ⟶ zsjarov.cz 
 
 

Zápis do prvních tříd 
základních škol na školní 
rok 2020/2021 se bude ve 
všech školách zřizovaných 
městskou částí Praha 3 
konat v úterý 14. 4. a ve 
středu 15. 4. 2020. 
Přesnější informace o čase 
a podrobnostech zápisu 
uveřejní každá škola na 
svých webových stránkách 
a na viditelném místě 
v budově školy.
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Podmínkou přijetí dítěte, kterému bude šest let 
v období od září do konce prosince 2020, k plnění 
povinné školní docházky je také doporučující vy-
jádření školského poradenského zařízení; podmín-
kou přijetí dítěte, kterému bude šest let od ledna 
do konce června 2021, je doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení a odborného lé-
kaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kterých dětí se týká povinná školní docházka?
Povinná školní docházka se vztahuje na státní 
občany České republiky a na občany jiného člen-
ského státu Evropské unie, kteří na území České 
republiky pobývají déle než 90 dnů.

Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné 
cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území 
České republiky trvale nebo přechodně po dobu 
delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení 
mezinárodní ochrany.

Do jaké školy dítě zapsat?
Podle školského zákona má žák přednostní právo 
přijetí k plnění povinné školní docházky v základní 
škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, 
kde má místo trvalého pobytu, v případě cizin-
ce místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“). 
Místo trvalého pobytu dítěte je to, které rodič či 
jiný zákonný zástupce dítěte zapsal do rejstříku 
osob. Pokud zákonný zástupce zvolí jinou než spá-
dovou školu, může zde být dítě k plnění povinné 
školní docházky zapsáno v případě, že tato škola 
bude mít volnou kapacitu.

Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základ-
ních škol postupují ředitelé podle stanovených 
a na webových stránkách základních škol zveřej-
něných kritérií.

Ředitelé spádových škol jsou povinni přijmout 
přednostně žáky s místem trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu.

Kde zjistíte, která škola v Praze 3 je pro vaše 
dítě spádová?
Školské obvody základních škol zřízených měst-
skými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vy-
hlášce č. 14/33 hl. m. Prahy, o školských obvodech 
základních škol. Informace o spádových obvodech 
škol zřizovaných MČ Praha 3 najdete také na  
1url.cz/cz1Ko.

Co je důležité udělat, pokud budete hlásit dítě 
do školy jiné, než je jeho spádová?
Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne při-
hlásit dítě do jiné než spádové školy, oznámí při 
zápisu tuto skutečnost řediteli školy, kam dítě hlá-
sí, a požádá ho, aby přijetí dítěte nahlásil řediteli 
spádové školy. Oznámení o docházce do jiné než 
spádové školy mohou ohlásit přímo i rodiče, a to 
buď řediteli spádové školy, nebo na odbor školství 
MČ Praha 3.

A na závěr — jaké doklady potřebujete s sebou?
Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj 
platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Přejeme všem dětem, rodičům a pedagogům škol 
příjemné první setkání ve škole a hezkou a úspěš-
nou cestu základním vzděláváním. 

Základní školy
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

 ⟶ Ing. Irena Meisnerová, ředitelka
 ⟶ T: 603 574 470
 ⟶ reditelka@cimburacka.cz
 ⟶ Zápis: 14.00—18.00
 ⟶ Zaměření: vedle běžných tříd jsou ve škole i třídy specializované pro 

děti se specifickými poruchami učení; i pro školní rok 2020/2021 plá-
nujeme otevřít přípravnou třídu

 ⟶ Den otevřených dveří: 1. 4., 14.00—17.00
 ⟶ cimburacka.cz

Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
 ⟶ Mgr. Bc. Václav Havelka, ředitel
 ⟶ T: 284 824 705
 ⟶ reditel@zschmelnice.cz
 ⟶ Zápis: 14.00—18.00
 ⟶ Zaměření: důraz je kladen na podporu výuky anglického jazyka a tě-

lesné a ekologické výchovy (posílením časové dotace)
 ⟶ Den otevřených dveří: 11. 3., v 15.00, 16.00 a 17.00 — prohlídka školy 

a besedy s ředitelem
 ⟶ zschmelnice.cz

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
 ⟶ PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D., zástupkyně ředitelky
 ⟶ T: 222 103 413
 ⟶ babusova@zsjeseniova.cz
 ⟶ Zápis: 14.00—18.00
 ⟶ Zaměření: sport, pohybové aktivity
 ⟶ Den otevřených dveří: 12. 3. nahlédnutí do provozu školy 9.40—11.40, 

komentované prohlídky 15.00 a 16.00
 ⟶ zsjeseniova.cz

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
 ⟶ Mgr. Jiří Kopecký, ředitel
 ⟶ T: 222 715 691
 ⟶ kopecky@lupacovka.cz
 ⟶ Zápis: 14.00—18.00
 ⟶ Zaměření: rozšířená výuka jazyků a ICT; rodilí mluvčí; sportovní kurzy; 

zahraniční výjezdy; mezinárodní projekty; Klub nadaných žáků; pří-
pravný kurz na mezinárodní zkoušky z AJ; partnerská instituce British 
Council; člen sítě škol UNESCO

 ⟶ Den otevřených dveří: proběhl 22. 1., nyní možnost schůzky a prohlíd-
ky školy individuálně po předchozí domluvě

 ⟶ lupacovka.cz

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700
 ⟶ Mgr. Pavel Dobeš, ředitel
 ⟶ T: 222 592 044
 ⟶ info@zsprazacka.cz
 ⟶ Zápis: 14.00—18.00
 ⟶ Zaměření: od prvního ročníku výuka anglického jazyka, od pátého 

ročníku pracovní činnosti rozdělené na dílny, vaření a pěstitelské 
práce

 ⟶ Den otevřených dveří: 25. 3., 17.00
 ⟶ zsprazacka.cz

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685
 ⟶ Mgr. Pavel Sommer, ředitel
 ⟶ T: 602 541 238
 ⟶ sommerp@skola-jirak.cz
 ⟶ Zápis: 14.00—18.00
 ⟶ Zaměření: od první třídy nabídka anglického jazyka nebo dramatické 

výchovy; od 4. ročníku možnost rozšířené výuky cizích jazyků
 ⟶ Den otevřených dveří: 17. 3., 8.00—15.00
 ⟶ skola-jirak.cz
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2. po ⟶ KC Vozovna 16.00 Fresh Senior: Beseda s Hanou 
Talpovou (pro seniory) 
Ponec 10.00 a 20.00 Progres (tanec) 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 Dobrý 
proti severáku | Daniel Glattauer, Ulrike Zemme: 
3D company (divadlo)

3. út ⟶ IC Praha 3 10.00 Vlastivědná procházka — 
komentovaná prohlídka: Ateliéry a dílny Národního 
divadla | sraz v 10 hod., Vinohradská 117 
Atrium 19.30 Trio Českého rozhlasu (hudba) 
KC Vozovna 17.00 Teátr Pavla Šmída: Zapomenutá 
pohádka (pro děti) 
Kino Aero 10.00 Králíček Jojo (projekce pro seniory) 
Palác Akropolis 20.00 Ufftenživot: 
What’s happening (divadlo) 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 Večery 
u Werichů s Orchestrem Ježkovy stopy (hudba) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Sezuan | L. Bestien 
(divadlo)

4. st ⟶ KC Vozovna 17.00 Křeslo pro hosta: Robert Vano 
(beseda) 
Ponec 18.30 Contemporary dance (tanec) 
Hospoda U Vystřelenýho oka 18.30 Žižkov v roce 
1989 (beseda), 20.00 Dominik Kotyza (koncert) 

Venuše ve Švehlovce 20.00 Zámek na Loiře |  
L. Bestien (divadlo)

5. čt ⟶ IC Praha 3 10.00 Ombudsman pro seniory 
(poradna) 
KC Vozovna 16.00 Klub deskových her (pro děti) 
Kino Aero 13.30 Karel Svoboda: Šťastná léta (film) 
Venuše ve Švehlovce 19.00 Hygiena krve | Divadlo 
Líšeň (divadlo) 
Palác Akropolis 19.30 Debashis Bhattacharya 
(hudba) 
Hospoda U Vystřelenýho oka 20.00 The Radicals 
(hudba)

6. pá ⟶ Ponec 16.00 Čáty, máry, fuk, světlo, pohyb, zvuk | 
dílna (tanec pro teenagery) 
Atrium 18.00 Eat To The Beat! (hudba) 
Palác Akropolis 19.00 Rose Tattoo (hudba) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Pinkbus (divadlo)

7. so ⟶ KC Vozovna 16.00 Loutky bez hranic: Kouzelník  
Eňo Ňůňo (pro děti)

9. po ⟶ KC Vozovna 16.00 Fresh Senior: Aktivní stárnutí 
očima odborníka (pro seniory) 
Kino Aero 20.30 Popkulturní milníky s Moviezone.cz: 
Statečné srdce (film) 
Palác Akropolis 19.30 Olin Nejezchleba & skupina 
Malý bobr (hudba)

10. út ⟶ Atrium 19.30 Klavírní duo Martin a Kristina Kasíkovi 
(hudba) 
KC Vozovna 17.00 Divadlo pro malý: Pohádka 
o Robinsonovi (pro děti) 
Kino Aero 10.00 Malé ženy (projekce pro seniory), 
20:30 Diáky | Antarktida 
Ponec 20.00 Leť (tanec)

11. st ⟶ KC Vozovna 18.00 Svatý Patrik ve Vozovně:  
Kapela Rí Ra (hudba) 
Kino Aero 20.30 Stand-Up Comedy: Underground 
Comedy Jukebox (talk show) 
Ponec 20.00 Leť (tanec)

12. čt ⟶ IC Praha 3 10.00 Ombudsman pro seniory 
(poradna) 
Kino Aero 13.30 25 km/h (projekce pro seniory) 
Palác Akropolis 19:30 Tomáš Matonoha & Inspektor 
Kluzó + Epoque Quartet (divadlo) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Marie Stuartovna. 
Anatomie (divadlo) 
Hospoda U Vystřelenýho oka 20.00 Phil Shöenfelt 
& Southern Cross (hudba)

13. pá ⟶ Atrium 18.00 Eat To The Beat (hudba) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Večer tříkrálový | 
BodyVoiceBand (divadlo) 
Ponec 18.00 Same Same (tanec)

Výběr  
kulturních akcí

Tipy na akce
Festival otrlého diváka

 ⟶ 3.—8. 3. Kino Aero (kinoaero.cz)

Svět z papíru
 ⟶ 29.—30. 3. Divadlo Ponec (divadloponec.cz)

Žižkovská noc 
 ⟶ 26.—28. 3. (zizkovskanoc.net) Tři dny kultura vše-

ho druhu. Příležitost navštívit desítky scén (hudba, 
divadlo, autorské čtení), na nichž probíhá program 
bez žánrového omezení. Mňága a Žďorp, Gleb, Giant 
Swan, Katarína Máliková, Hentai Corporation, Senyawa, 
Houpací koně, Zrní, Onanizer, Průmyslová smrt, Fredag 
den 13:e, Jáchym Topol, Koťátko zkázy, Bára Zmenková, 
Veganská apokalypsa a další. Koná se na různých mís-
tech Prahy 3.

… s vědomím rizika 
 ⟶ do 28. 3. Galerie pod radnicí (Havlíčkovo nám. 9)  

výstava o vojácích nasazených v zahraničních opera-
cích za uplynulých 30 let

Vlajka pro Tibet 
 ⟶ 10. 3. od 14.00 Žižkovská radnice  

(Havlíčkovo náměstí 9)
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14. so ⟶ KC Vozovna 16.00 Divadlo Toy Machine: 
Sněhová královna (pro děti) 
Kino Aero 18.45 MET: Live in HD: Bludný Holanďan | 
Wagner (film) 
Venuše ve Švehlovce 17.00 Co čumíš?! II (divadlo)

15. ne ⟶ Kino Aero 11.00 Ladislav Zibura: 40 dní pěšky  
do Jeruzaléma (přednáška) 
Palác Akropolis 19.30 Ephemerals (hudba) 
Ponec Kozí kraviny | Tereza Říčanová (tanec)

16. po ⟶ IC Praha 3 16.00 Na kus řeči se starostou (beseda) 
KC Vozovna 16.00 Fresh Senior: O Islandu 
s Janem Burianem (pro seniory) 
Kino Aero 20.30 Legendy: Ran (film)

17. út ⟶ Atrium 19.30 Trio Clavio (hudba) 
KC Vozovna 17.00 Studio Damúza: Hodina 
modrých slonů (pro děti) 
Kino Aero 10.00 Modelář (projekce pro seniory) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 120 dnů Sodomy | 
Depresivní děti touží po penězích (divadlo) 
Ponec 20.00 Korekce (tanec)

18. st ⟶ IC Praha 3: 17.00 Vlastivědná procházka — 
komentovaná prohlídka: Dům Radost (bývalý 
D. O. S.) | sraz v 17 hod. před hlavním vstupem do 
budovy, nám. Winstona Churchilla 1800/2 
KC Vozovna 18.00 Chemici v Zálivu (přednáší 
PhDr. Petr Janoušek, Ph.D.) 
Kino Aero 17.30 Expediční kamera (film) 
Palác Akropolis 19.30 Erik Truffaz (hudba)

19. čt ⟶ IC Praha 3 10.00 Ombudsman pro seniory, 17.00 
Cestovatelská přednáška s Tomášem Kubešem: 
Tam na východě 
Kino Aero 13.30 Daleko od Reykjavíku  
(Projekce pro seniory) 
Ponec 20.00 Lighter than woman | Kristina Norman 
(tanec) 
Hospoda U Vystřelenýho oka 20.00 Sketa syn 
& Johannes Benz (hudba)

20. pá ⟶ Kino Aero 20.00 Double feature: Tiché místo 
a Tiché místo 2 (film) 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 Muži 
ve zbrani aneb Celá plocha jest jevištěm (Divadlo 
Aqualung) 
Ponec 20.00 Pure Gold is Seeping Out of Me 
(tanec)

21. so ⟶ Atrium 15.00 Quasi Trio, 18.00 Eat To The Beat 
(hudba) 
KC Vozovna 16.00 LokVar: Matěj a čerti (pro děti) 
Palác Akropolis 18.30 Cult Of Fire (hudba) 
Ponec 15.30 Sobotní Bazzar, 20.00 Noc buřiček 
v Ponci (tanec) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Promiňte, že rodím | 
MAnaMA (divadlo)

23. po ⟶ IC Praha 3 18.00 Žižkovské rozhovory s Martinem 
Severou: Světlana Nálepková (beseda) 
Kino Aero 20.30 Encyklopedie akčního filmu: 
Demolition Man | 1993 (film) 
Ponec 20.00 Duety (tanec)

24. út ⟶ IC Praha 3 10.00 Žižkovské kočárkování: slavné 
osobnosti a jejich bydliště na Praze 3, dolní Žižkov, 
sraz v 10.00, Krásova 2 (vycházka) 
KC Vozovna 17.00 Dřevěné divadlo: O princi z knížky 
(pro děti) 
Kino Aero 10.00 Judy (projekce pro seniory) 

Palác Akropolis 18.30 Tři sestry a host (hudba) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Zámek na Loiře

25. st ⟶ Kino Aero 19.20 PechaKucha Night Prague Vol. 68 
(umělecká beseda)

26. čt ⟶ IC Praha 3 10.00 Ombudsman pro seniory 
Kino Aero 13.30 Gentlemani (projekce pro seniory) 
Ponec 20.00 Jáma lvová (tanec)

28. so ⟶ Atrium 18.00 Eat To The Beat (hudba) 
KC Vozovna 16.00 Tomáš Podrazil a Werichova Vila: 
Fimfárum (pro děti)

29. ne ⟶ Kino Aero 20.30 Branky, body, kokoti Live! (diskuze)

30. po ⟶ KC Vozovna 16.00 Fresh Senior: Životní síla a její 
oslabení na jaře (pro seniory) 
Kino Aero 20:30 Mistři animace: Falešná hra 
s králíkem Rogerem (pro děti) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Láska, vzdor a smrt 
(divadlo)

31. út ⟶ KC Vozovna 17.00 Divadlo Toy Machine: Skřítci  
(pro děti) 
Kino Aero 10.00 V síti 15+ (projekce pro seniory)

Kam za uměním?
Galerie Toyen

Milešovská 1 
galerietoyen.cz

 ⟶ 3.—30. 3. Výstava Barbory Mališové

Galerie Atrium
Čajkovského 12/12a 
atriumzizkov.cz, zatrojku.cz

 ⟶ do 15. 3. Kryštof Brůha: Resonare de Inter Solaris
 ⟶ 20. 3 — 19. 4. Michal Škoda — NE/MÍSTA

Hunt Kastner
Bořivojova 85
huntkastner.com

 ⟶ do 21. 3. Si On: Female Creature

AzeReT Art Galerie
Ondříčkova 20
galerieazeret.cz

 ⟶ 4. 3. — 30. 4. Blanka Bohdanová: Mé ostrovy 
(út 16.00—18.00, ne 15.00—17.00 — mimo velikonoční 
neděli)

Galerie 35m2
Víta Nejedlého 23
35m2.cz

 ⟶ Marie Tomanová — It Was Once My Universe 
7. 3. — 5. 4., vernisáž 6. 3., 19.00

Nau Gallery
Kubelíkova 22
naugallery.cz

 ⟶ 10. 3. — 29. 5. Ondřej Roubík: Červený keř

Galerie gambit
Husitská 86
galeriegambit.cz

 ⟶ 4. 3. — 23. 4. David Segeta: Blue Team
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alfa human service
Na Vrcholu 25/2595 
T: 722 913 207 
info@alfabet.cz, konzultace@alfabet.cz 
alfahs.cz

10. út ⟶  Konference „Směřování neformální péče 2020“ 
(více na webu)

28. so ⟶  Skupinová setkávání — nácvik relaxačních metod, 
prevence syndromu vyhoření, sdílení problémů,  
v IC Zahrada 13.00—20.00.

 ⟶  Alfa Centrum: volnočasové, poradenské a vzdělávací cent-
rum v městské části Praha 3 — Jarov. Pravidelné aktivity: 
Dětská skupina Alfík — dětská skupina pro děti od 2 let.

 ⟶  Ambulantní poradenství a terapeutické konzultace jsou 
poskytovány ZDARMA, stačí se objednat na telefonu: 
722 913 207 nebo emailu: kristyna.padrtova@alfabet.cz.

 ⟶  Od března doplňujeme místa do Rodičovské skupiny pro 
rodiče dětí s postižením nebo ohroženým vývojem. Více 
informací: skupina2019@gmail.com, nebo na tel. číslech 
774 373 223, 776 843 164.

klub beztíže
Dům dětí a mládeže Praha 3 — Ulita, Na Balkáně 2866/17a 
T: 770 141 571 
beztize.ulita.cz

Téma měsíce: Alkohol a marihuana
2. po ⟶ Proč lidé pijí alkohol a co jim to dává?
5. čt ⟶ První pomoc — člověk pod vlivem alkoholu
13. pá ⟶  Jak marihuana působí na člověka, co mu dává 

a co mu bere?
16. po ⟶  Co se může stát, když budeš prodávat  

a podávat drogy?
17. út ⟶ Virtuální realita
19. čt ⟶ Rizika užívání alkoholu a marihuany
24. út ⟶ Sázecí dílna — přijď si připravit sazeničku
27. pá ⟶ Vývoj závislosti na alkoholu nebo marihuaně
30. po ⟶ Výroba jarní dekorace

klub přátel žižkova
Ondříčkova 35

3. út ⟶  Televizní věž v Mahlerových sadech a její vztah 
k Žižkovu 16.30 přednáší režisérka Olga Strusková 

17. út ⟶ Můj Žižkov 16.30 přednáší výtvarník Tomáš Hájek
31. út ⟶ Žižkovští spisovatelé 16.30 přednáší PhDr. Jiří Kraus

klub remedium — centrum aktivit 
pro seniory
Táboritská 2 
T: 222 712 940 
senior@remedium.cz 
vstupujte.cz

3. a 24. út ⟶ Podpůrně‑terapeutická skupina 14.30
5. a 19. čt ⟶ Skupina Kontakt 10.30
10. út ⟶ recitál Jaroslavy Kopecké 16.00 Za Žižkovskou 

vozovnou 2687/18 
16. po ⟶ Trénování paměti 14.30 Roháčova 268/26
17. út ⟶ Trénování paměti 10.30 Za Žižkovskou 

vozovnou 2687/18
17. út ⟶ Seznamovací setkání 14.30
18. st ⟶ Trénování paměti 10.00 Husitská 110/70
27. pá ⟶ Výměnná burza jarního a letního  

oblečení 11.00
Společenské hry

 ⟶ Každou středu 12.00 mariáš
 ⟶ Každý pátek 13.00 žolíky

občanská poradna remedium
Křišťanova 15 
T: 272 743 666  
obcanskaporadna@remedium.cz

po, út, čt ⟶  osobní konzultace bez objednání  
8.30—11.30

po, út ⟶  telefonické dotazy na T: 272 743 666 
12.30—15.30

út ⟶  osobní konzultace pro předem objednané 
15.30—17.30

čt ⟶  osobní konzultace pro předem objednané 
12.30—15.30

Jarní výlety pro seniory:
4. út ⟶ Zámky Děčín a Benešov nad Ploučnicí
5. st ⟶ Zámek Hrubý Rohozec, město Turnov
5. st ⟶ Vodní hrad Švihov, zámek Chudenice
6. čt ⟶ Český ráj — Trosky, Valečov, Sobotka

komunitní centrum husitská
Husitská 114/74 
suteren@r-mosty.cz 
husitska.eu

5. čt ⟶ Ekovesnice Sieben Linden 18.30
12. čt ⟶ Úvod do jógy
26. čt ⟶ Úvod do jógy
29. ne ⟶ SWAP 10.00—14.00
31. út ⟶ Cyril Höschl hostem Jana Bárty 19.30

po ⟶ Konverzační angličtina s rodilým mluvčím —  
13.30—15.00, 15.00—16.30 
Interkulturní klub pro děti a mládež / clubin 
16.45—18.15

út ⟶ Konverzační angličtina s rodilým mluvčím  
13.00—14.30 
Hlasy Praha 17.00—18.30

čt ⟶ Pedig (pletení z proutí) 15.00—17.45
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komunitní centrum žižkov ii.
Koněvova 2755/65A 
T: 775 917 645 
m.me/KCZizkov

2. po ⟶  Kurz šití na strojích pro začátečníky 17.30
9. po ⟶  Kurz pletení a různorodé ruční práce 17.30
16. po ⟶  Kurz šití na strojích pro začátečníky 17.30
23. po ⟶  Kurz šití na strojích pro začátečníky 17.30
30. po ⟶  Kurz pletení a různorodé ruční práce 17.30

po ⟶ Terapeutické služby 9.00 
Cvičení nejen pro seniory: zdravá záda 14.00 
Otevřená hodina šití na stroji 15.30

út ⟶ Sociální poradenství pro cizince 9.00 
Psychoterapeutické služby pro rodiny s dětmi 9.00 
Předškolní dětský klub 9.00 pro děti 2,5—6 let 
Otevřený klub pro seniory 10.00 
Dámský klub 11.00

st ⟶ Kondiční cvičení pro seniory 9.00 
Terapeutické služby 9.00 
Kreativní workshopy 10.00 
Otevřený klub pro seniory 12.00

čt ⟶ Kondiční cvičení pro seniory 9.00 
Předškolní dětský klub 9.00 a 16.00  
pro děti 2,5—6 let 
Anglický klub 18.00

Všechny aktivity jsou bezplatné. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií.

nová trojka
Rodinné a kulturní centrum, Jeseniova 19 
T: 222 589 404, 777 650 759 
provoz@novatrojka.cz 
nova-trojka.cz

6. pá ⟶ Pyžámkový večírek 18.00
13. pá ⟶ Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny 15.30
26.—28. ⟶ čt—so Jarní dobročinná burza oblečení 

a potřeb pro děti a luxusního dámského oblečení
29. ne ⟶ Sportovní dopoledne pro ženy 8.45—12.00 nebo 

9.00—11.15

Individuální poradenství
9. po ⟶ Poradna v oblasti osobnostního rozvoje 9.00 
10. út ⟶ Nemocné dítě v rodině 15.00
13. pá ⟶ Psychomotorický vývoj 9.30—11.30
17. út ⟶ Dvojčata v rodině 15.00
18. st ⟶  Dobrovolnické tvoření pro Hospic Dobrého  

Pastýře 19.00
19. čt ⟶ Sebepéče pro ženy 10.30
19. čt ⟶ Jak na poruchy učení a chování 17.00
20. pá ⟶  Péče o dítě v raném věku, výživa, praktické  

rady a návody 10.00
29. ne ⟶ Výživová poradna pro děti i rodiče 11.15
30. út ⟶ Poradna pro děti školního věku 14.45

Krizová linka Nové Trojky: 734 258 291.
Internetové poradny: jolana.kurzweilova@novatrojka.cz. 
T: 603 416 724.

nzdm husita 
Roháčova 66 
npkhusita.husitskecentrum.cz

 17. út ⟶ bowling s NPK Husita

Pravidelné aktivity 
po ⟶ taneční skupina Romani 14.00
út ⟶ otevřený klub různorodých aktivit 14.00
st ⟶ box a práce s agresí 16.00
čt ⟶ taneční skupina Romani 14.00
pá ⟶  taneční skupina Gitanne a individuální  

poradenství 16.00

rodinný klub ulitka na pražačce
My.Aktivity, o. p. s., Nad Ohradou 2667/17 
T: 777 851 386 
info@ulitka.cz 
rkulitka.cz

4. st ⟶ Kritické myšlení 12.30
11. st ⟶ Kritické myšlení 12.30
14. so ⟶  Komentovaná vycházka: atomový kryt Jalta pro 

rusky mluvící spoluobčany | Комментированная 
прогулка: ядерный бункер Ялта 10.00—11.00

17. út ⟶ Vítání jara 16.00
29. ne ⟶  Uličníci v pražských uličkách: Křížem krážem  

Starým Městem 14.00
30. po ⟶ Očkování — fakta a mýty 17.30

ulita
Dům dětí a mládeže, Na Balkáně 2866/17a 
T: 271 771 025-26, 606 611 920 
ulita.cz

3. út ⟶ Košíkaření z pedigu 17.00 atelier 
10. út ⟶ Jarní drátování 17.00 atelier 
14. so ⟶  Na hory s Ulitou 690 Kč (doprava autobusem, 

skipas, instruktoři, program)
22. ne ⟶ Konvice 14.00 keramická dílna
24. út ⟶ Macramé lucerny 17.00 atelier 
28. so ⟶  „Poplach v galerii“ rodinná úniková hra  

10.00—18.00 a každou středu 16.00—19.00 
29. ne ⟶ Konvice 14.00 keramická dílna 
31. út ⟶ Velikonoční drátování 17.00 atelier 

připravuje odbor sociálních věcí

Trojka pro seniory 2020
út, st, čt ⟶  Plaveme s Trojkou pro seniory 12.00—12.45 

Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19 
Senioři 65+ z Prahy 3 se mohou telefonicky 
přihlašovat na T: 777 464 855 vždy v úterý 
10.00—14.00 hodin. Senior se může přihlásit vždy 
na následující týden, a to pouze na jeden termín.

Jazykové kurzy a trénování paměti pro seniory 3. 3. — 18. 6.
po ⟶ Trénování paměti 10.45—11.45 
út ⟶ Angličtina: mírně pokročilí 15.30—16.30
st ⟶ Angličtina: „falešní“ začátečníci 11.30—12.30 
čt ⟶ Němčina: mírně pokročilí 12.15—13.15
Přihlásit se můžete od 3. 3. v klubu Remedium, Táboritská 22, 
T: 222 712 940, úterý 10.00—13.00, středa 13.00—16.00 a pátek 
12.00—15.30. Počet míst je omezen.

Právní služby pro seniory
Po předchozí domluvě — ÚMČ Praha 3, Odbor sociálních věcí, 
Bc. Zdeňka Hošková, T: 222 116 451 či e-mailem na  
hoskova.zdenka@praha3.cz.

Trojka pro rodiny 2020
7. út ⟶  Velikonoce na Trojce aneb přivítejte s námi jaro 

13.00—17.00, nám. Jiřího z Poděbrad. Velikonoční 
workshopy pro děti, malování na obličej, stánky 
s velikonočními dekoracemi a občerstvení.
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Určeno pouze pro domovní odpad, nikoliv pro živnostníky a firmy! Kontejnery prosím nepře-
plňujte, vhazujte pouze objemný odpad. Nevhazujte stavební suť, nebezpečné odpady a od-
pad ze zeleně. Neznečišťujte jejich okolí. Úklid stanovišť zajistí firma AVE CZ odpadové hos-
podářství, 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 hradí MHMP.

Ulice Termín Od Do

Buková — Pod Lipami 3. 3.  13.00 17.00

Jeseniova 143 3. 3.  14.00 18.00

Přemyslovská — Orlická 4. 3.  13.00 17.00

Sudoměřská — Křišťanova 4. 3.  15.00 19.00

Křivá 15 5. 3.  15.00 19.00

Přemyslovská — Sudoměřská 6. 3.  13.00 17.00

U Rajské zahrady — Vlkova 6. 3.  15.00 19.00

V Zahrádkách — Květinková 7. 3.  9.00 13.00

Ambrožova — Malešická 7. 3.  10.00 14.00

Koněvova — V Jezerách 10. 3.  13.00 17.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 10. 3.  14.00 18.00

Tachovské náměstí 11. 3.  13.00 17.00

Na Vrcholu — V Domově 11. 3.  15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 12. 3.  15.00 19.00

nám. Barikád 14. 3.  9.00 13.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 14. 3.  10.00 14.00

Buková — Pod Lipami 17. 3.  13.00 17.00

Jeseniova 143 17. 3.  14.00 18.00

Přemyslovská — Orlická 18. 3.  13.00 17.00

Sudoměřská — Křišťanova 18. 3.  15.00 19.00

Křivá 15 19. 3.  15.00 19.00

Přemyslovská — Sudoměřská 21. 3.  9.00 13.00

U Rajské zahrady — Vlkova 21. 3.  10.00 14.00

V Zahrádkách — Květinková 24. 3.  13.00 17.00

Ambrožova — Malešická 24. 3.  14.00 18.00

Koněvova — V Jezerách 25. 3.  13.00 17.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 25. 3.  15.00 19.00

Tachovské náměstí 26. 3.  15.00 19.00

Na Vrcholu — V Domově 28. 3.  9.00 13.00

nám. Jiřího z Lobkovic 28. 3.  10.00 14.00

nám. Barikád 31. 3.  13.00 17.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 31. 3.  14.00 18.00

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Svoz nebezpečného 
odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu probíhá od března. Zahrnuje 
například použité rostlinné oleje, ale lze vyhodit i minerální ole-
je, staré barvy, ředidla a podobně.

Doručeno
Dobrý den, 
jsem konzervativní, pomalu 
v důchodovém věku a mám le-
titou zkušenost, že každá změ-
na čehokoliv je změnou k hor-
šímu. Ale novým formátem 
Radničních novin jsem nadšen. 
Ani nevím proč, ale připadá mi, 
že jejich nová úprava je geniální 
a povedlo se Vám něco skvělé-
ho, všechno je prostě tak, jak 
mi připadá, že by mělo být. A to 
už jsem dlouho nikde nezažil. 
I ta /||, která mě nejdřív vyděsi-
la, se mi najednou docela zača-
la zamlouvat (…).

Díky a těším se na další číslo.  
František Roubík

Vážená redakce, 
včera přinesl manžel „nějaké 
noviny“. Po nějaké době jsme 
zjistili, že jsou to Radniční novi-
ny. Vaše nová úprava nás velice 
zklamala, zmenšilo se písmo 
a špatně se to, nám starším, 
čte. Dále se nám zdají nepře-
hledné, zejména info o kultur-
ních akcích. Dřívější rozdělení 
na jednotlivé organizace bylo 
přehlednější. Nyní když chce-
me zjistit např. akce v kině Aero 
nebo knihovně, musíme hledat 
v celé stránce a ve všech da-
tumech. (…) No prostě, nová 
forma se nám vůbec nelíbí, ne 
vždy je něco nového a rádoby 
moderního ku prospěchu. 

S pozdravem ať se Vám daří  
dlouholetí čtenáři RN Dlabačovi 
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Centrum pro integraci cizinců
Obecně prospěšná společnost Centrum pro integraci cizinců 
(dále CIC) působí na Praze 3 již od roku 2003, když začínala s po-
skytováním odborného sociálního poradenství především pro 
azylanty. Nyní poskytuje i službu pro dlouhodobě nezaměstnané 
cizince z Prahy a od roku 2019 i sociálně aktivizační službu pro 
rodiny s migrační minulostí. CIC je významným poskytovatelem 
kurzů češtiny pro migranty a vzdělává formou akreditovaných 
kurzů i lektory češtiny, pedagogy a úředníky veřejné správy. Na 
Praze 3 je CIC partnerem projektu Komunitního centra Žižkov, kde 
aktuálně pořádá přípravné kurzy ke zkoušce k trvalému pobytu, 
občanství, nabízí řadu klubových aktivit dobrovolnického progra-
mu otevřených pro veřejnost. Dobrovolnický program je vedle 
sociálních služeb a vzdělávání třetím pilířem aktivit organizace. 
Nabízí individuální mentoring a právě otevřené skupinové aktivity 
nejenom pro cizince. Díky větší potřebnosti rodin s dětmi nyní 
CIC přizpůsobuje svou nabídku s ohledem na nejmladší, a to ať 
už se jedná o metodiku kurzů češtiny, skupinové doučování skr-
ze dobrovolníky nebo různé sportování a jiné kreativní aktivity. 
Velkou předostí je dlouhodobá personální stabilita organizace 
a kontinuita služeb, jež ročně využije několik tisíc cizinců z nejrůz-
nějších zemí, kteří se rozhodli žít v České republice. CIC má 32 za-
městnanců a desítky externistů. Je členem Konsorcia nevládních 
organizací pracujících s migranty a účastní se Výboru pro práva 
cizinců při Úřadu vlády ČR. Další informace získáte na  
cicpraha.org nebo benoit.wyn.w@cicpraha.org.

 
Центр інтеграції іноземців
Центр інтеграції іноземців (CIC), некомерційна організація, 
відкрита в 2003 році в місті Прага, за адресою Прага-3, з цього 
часу почала надавати професійні соціальні консультації, 
головним чином для визнаних біженців. В даний час, центр також 
пропонує послуги для тривало безробітних іноземців з Праги, а з 
2019 року також надає послуги соціальної активації для сімей з 
міграційним минулим. CIC є важливим організатором Чеських 
курсів для мігрантів, а також допомагає з навчанням Чеських 
лекторів, вчителів та посадових осіб державного управління, 
навчання відбувається формою - акредитованих курсів. У Празі-3, 
центр CIC є партнером проекту "Громадський центр Жижков", 
в даний час організовує підготовчі курси для складання іспиту 
на постійне проживання та громадянства, а також пропонує ряд 
клубних заходів для Добровольчої програми, які є відкритими 
для відвідування громадськості. Волонтерська програма є третім 
напрямком діяльності організації і є доповненням до соціальних 
послуг та освіти. Програма пропонує індивідуальне наставництво 
і просто відкриті групові заняття не тільки для іноземців. Завдяки 
зростаючій потребі сімей з дітьми, CIC тепер впроваджує свою 
пропозицію для самих маленьких, будь формою (у вигляді) 
чеських курсів, групових занять з волонтерами або участі в різних 
видах спорту та інших творчих занять. Величезною силою є 
довготривала стабільність персоналу організації і безперервність 
послуг, якими щорічно користуються кілька тисяч іноземців 
з різних країн, які вирішили жити в Чеській Республіці. У CIC 
працюють 32 співробітники і десятки зовнішніх співробітників. 
Центр CIC є членом консорціуму неурядових організацій, що 
працюють з мігрантами, і бере участь в Комітеті з прав іноземців 
при Уряді Чеської Республіки. Для отримання додаткової 
інформації відвідайте cicpraha.org або benoit.wyn.w@cicpraha.org.

 
Center for the Integration of Foreigners
The Center for the Integration of Foreigners (CIC) has been ope-
rating in Prague 3 since 2003 when they began providing pro-
fessional social counseling primarily for asylum seekers. Now it 
is providing also a service for long-term unemployed foreigners 
in Prague and since 2019 a social activation service for families 
with a migration background. CIC is an important provider of 
Czech courses for migrants and also educates Czech lecturers, 
teachers and public administration officials through accredited 
courses. In Prague 3, CIC is a partner of the Zizkov Community 
Center project where it currently organizes preparatory cour-
ses for the permanent residence test, citizenship, and offers 
a number of club activities for the volunteer program open to 
the public. In addition to social services and education, the vo-
lunteer program is the third pillar of the organization’s activi-
ties. It offers individual mentoring and open group activities not 
only for foreigners. Thanks to the greater need of families with 
children, CIC is now adapting its offer to the youngest, whether 
it be the methodology of Czech courses, group tutoring through 
volunteers, or various sports and other creative activities. The 
great strength is the long-term staff stability of the organization 
and the continuity of services which are used annually by several 
thousand foreigners from various countries who have decided 
to live in the Czech Republic. CIC has 32 employees and dozens 
of external staff. It is a member of the Consortium of NGOs 
working with migrants and participates in the Committee on 
the Rights of Foreigners at the Office of the Government of the 
Czech Republic. Please visit cicpraha.org or contact  
benoit.wyn.w@cicpraha.org.

 
Trung tâm hội nhập người nước ngoài
Tổ chức xã hội Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài (viết 
tắt CIC) làm việc ở Praha 3 từ năm 2003, khi tổ chức bắt đầu bằng 
công việc tư vấn chuyên môn những vấn đề xã hội chủ yếu cho những 
người tị nạn. Hiện nay tổ chức cung cấp dịch vụ cả cho những người 
nước ngoài thất ngiệp lâu dài ở Praha và từ năm 2019 tư vấn và giúp 
đỡ những gia đình di tản cũ. CIC mở các khóa dậy tiếng Tiệp cho 
những người di tản và những khóa nâng cao có cấp chứng chỉ dành 
cho những người dậy tiếng Tiệp, giáo viên và các nhân viên nhà nước. 
Tại Praha 3 CIC hợp tác trong chương trình của Trung tâm cộng đồng 
Žižkov, ở đó hiện tại tổ chức các khóa chuẩn bị để thi cư trú vĩnh viễn, 
quốc tịch, cung cấp nhiều hoạt động tự nguyện mở rộng cho công 
chúng. Chương trình tự nguyện bên cạnh các dịch vụ xã hội và giáo 
dục. Cung cấp dịch vụ chỉ dẫn cho cá nhân và từng nhóm, không chỉ 
với người nước ngoài. Vì sự cần thiết trước tiên cho những gia đình 
có trẻ em hiện nay CIC chú trọng cung cấp dịch vụ cho giới trẻ - đó là 
trong các khóa học tiếng Tiệp, nhóm dậy học thêm qua những người tự 
nguyện, các hoạt động thể thao và các hoạt động sáng tạo khác. Bằng 
sự ưu đãi lớn là sự vững vàng lâu dài của các nhân viên của tổ chức và 
tính liên tục của các dịch vụ mà hàng năm có hàng nghìn người nước 
ngoài từ các nước khác nhau tìm đến tổ chức, khi họ quyết định định 
cư ở Tiệp. CIC có 32 nhân viên và hàng chục cộng tác viên. Là thành 
viên của Tổ chức những nhóm phi chính phủ làm việc với những người 
di tản và tham gia vào Hiệp đoàn bảo vệ quyền lợi người nước ngoài 
của Uỷ ban chính phủ Tiệp. Những thông tin tiếp theo các bạn có thể 
tìm trong trang cicpraha.org hoặc benoit.wyn.w@cicpraha.org.

Vítání občánků  
na jaře 2020

Děti narozené ve druhé polovině roku 2018, v roce 
2019 a 2020 můžete hlásit hlásit Evě Sotonové, 
Lipanská 14, 130 00 Praha 3, T: 222 116 325  
sotonova.eva@praha3.cz.

Jubilejní svatby  
na jaře 2020

Přihlášky posílejte Evě Sotonové,  
Lipanská 14, 130 00 Praha 3, T: 222 116 325,  
sotonova.eva@praha3.cz.
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ŠPALETOVÁ 
A KASTLOVÁ OKNA

VČETNĚ DOKUMENTACE A VYŘÍZENÍ ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA OD PAMÁTKÁŘŮ.

Vzorková prodejna Roháčova 11, Praha 3

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz

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

Vedení účetnictví
pro firmy i fyzické osoby

Veškeré služby  
pro dům a SVJ

Kancelář – Na Vrcholu 17, Praha 3
603 711 529, act.consulting@tiscali.cz

Služby
 ⟶ Nabízíme zajištění dokončovacích 

prací, sortingu, kompletace materi‑
álů. Poskytovatel náhradního plně‑
ní, dílna Praha 9. Tel.: 777 916 630,  
www.complete‑offer.cz

 ⟶ SVJ servis – kompletní rekonstruk‑
ce panelových a bytových domů 
a nebytových prostor, oprava 
a výstavba sklepních kójí a další. 
Tel.: 603 814 590,  
e‑mail: stavbysrba@gmail.com.

 ⟶ Tradiční japonské Ju-Jutsu, po a st 
19.00—20.30, Na Balkáně 812.  
Tel.: 604 725 657.

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

 ⟶ OPRAVA ŽALUZIÍ — výměna vodi‑
cích lanek — nové žaluzie — seří‑
zení plastových oken a balk. dveří. 
Antismogové sítě a sítě proti hmy‑
zu. Tel.: 733 720 950,  
zdenek.janci@email.cz.

 ⟶ Kompletní rekonstrukce bytů, 
domů, bytových jader, půdní ve‑
stavby, malířské, podlahářské, 
topenářské, instalatérské a elek‑
trikářské práce. Seriózní jednání 
a kvalita. Tel.: 603 814 590,  
e‑mail: stavbysrba@gmail.com

 ⟶ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK 
extrakčním strojem Kärcher Puzzi, 
horkou cestou, praxe 8 let. „Dámy 
s luxem“ — tel.: 732 212 022.

 ⟶ VODA – PLYN – TOPENÍ montáž 
a oprava rozvodů plynu, vody, ka‑
nalizace a topení, opravy plynospo‑
třebičů, revize plynu. Vladimír 
Tymeš, www.voda‑plyn‑tymes.cz, 
tel.: 603 937 032.

 ⟶ Vyklízení i menších věcí, opravy zdí. 
Volat po 18. hod. Tel.: 734 695 775.

 ⟶ LIKVIDACE POZŮSTALOSTI 
Vyklízím byty, domy, půdy, skle-
py, celé pozůstalosti a jiné. Volejte 
kdykoliv, pracuji nonstop. Žižkovák 
Roman, tel.: 775 520 155

 ⟶ ! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU! Cokoliv naložíme a od‑
vezeme. Vyklízíme sklepy, byty, 
pozůstalosti atd. Rozumná cena. 
Stěhování. Tel.: 773 484 056.

 ⟶ Opravy zdí, byt, sklep apod., vyklízení 
i malé, jiná pomoc. Tel.: 734 695 775.

 ⟶ Malířské a lakýr. práce + úklid, 
levně kvalitně, p. Sus. Tel.: 
603 505 927.

 ⟶ Vyklízení bytů a jiných prostor, 
odvezeme staré nepotřebné věci. 
Volejte kdykoli, tel.: 608 884 148.

 ⟶ HODINOVÝ MANŽEL – profesionál‑
ní pomocník pro opravy, montáže, 
údržbu a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

Poptávka
 ⟶ Vykoupíme známky, mince, obrazy. 

Volejte i SMS tel.: 734 695 775.

 ⟶ Knihy a knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel.: 286 891 400.

 ⟶ Koupím ván. ozdoby, betlém, zvonicí 
stromek, světla aj. Tel.: 603 410 736.

 ⟶ Koupím lid. kroj i díly. 
Tel.: 603 410 736.

Nabídka
 ⟶ Nabízím 1+1 OV, 40 m2, přízemí, 

Praha 3, hledám větší 3+1 OV, DR, 
75 m m2, Praha 3. Tel.: 702 404 176.

Zaměstnání
 ⟶ Ošetřovatelský domov Praha 3, 

Habrová 2654/2, přijme zaměstnan-
ce na HPP na pozici Sociální pracov-
nice / Sociální pracovník. Nástup 
možný ihned nebo dle dohody. 
Podrobnosti najdete na adrese  
praha3.cz/urad/volna-pracovni-mista.

Události
 ⟶ Farní charita Praha 3 – Žižkov po-

řádá v pátek 27. března od 14.00 do 
18.00 a v sobotu 28. března od 10.00 
do 14.00 sbírku šatstva a domácích 
potřeb. Sbírka se bude konat na ad-
rese Prokopova 4, Praha 3.

Seznámení
 ⟶ Žena 58, 178, 93, blond hledá život. 

partnera, muže na úrovni se smy-
sl. pro pořad., abst., nekuř. pro váž. 
vztah žít v Praze blízko své rodiny. 
Auto vítáno. Tel. 722076071.

 ⟶ Hledám pro svoji sestru 57/180 
v část. inv. důch. z JČ hodné-
ho a sluš. pána, nekuř., pro život 
v Praze. Ráda peče, vaří a cestuje. 
Je společenská. Kontakt zprostřed-
kuji: jara.j.m.368@centrum.cz.

 ⟶ Hledám kamarádku k občasným ná-
vštěvám kulturních programů.  
Zn. optimistické povahy.  
Kontakt: znova2@seznam.cz.

 ⟶ Hledám ženu k vážnému seznámení. 
Jsem muž 48/188, co miluje kultu-
ru všeho druhu, všeobecný rozhled 
a výlety po Čechách. Rád poznám 
ženu v mém věku. Prosím pouze 
Praha. Můj e-mail:  
vitik.martin@seznam.cz.

 ⟶ Jsem VŠ 66/182 a rád bych se se-
známil se ženou přiměřeného věku, 
se kterou bychom si dobře rozumě-
li. Ještě pracuji na zkrácený úvazek. 
Zajímám se o hudbu i ostatní kultu-
ru, procházky, výlety. Kontakt:  
antonin.cejchan@centrum.cz.

Seznamte se prosím
Našli byste rádi životního partnera 
nebo partnerku, druha nebo druž-
ku, přítele nebo přítelkyni, kamará-
da nebo kamarádku? Hledáte osu-
dovou lásku, vážnou známost nebo 
prostě jenom spřízněnou duši? 
Využijte naši seznamku. Inzeráty 
v maximálním rozsahu 200 znaků 
včetně mezer posílejte na adresu 
redakce@praha3.cz s předmětem 
Seznámení. Uveřejnění je zdarma.





Sbírejte

Za znečišťování veřejného 
prostranství můžete dostat 
pokutu až 10 000 Kč.


