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Reklama 
za hubičku
Dejte o sobě vědět za poloviční 
cenu! Od října do prosince inzerujte 
v Radničních novinách s 50% slevou 
a představte se 65 000 odběratelů 
z řad domácností a fi rem na Praze 3.

 

⟶  Kompletní ceník najdete 
na adrese 1url.cz/Ezsda. 

⟶  Sleva se nevztahuje na řádkovou inzerci.

⟶  Kontaktujte nás 
na e-mailu rn.inzerce@praha3.cz 
nebo telefonu 222 116 708.
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Pod věží 
znovu zažijete  
Hvězdné léto
Přípravy druhého ročníku 
festivalu Hvězdné léto 
v areálu pod Žižkovským 
vysílačem finišují. 
Program startuje 
1. července retrokomedií 
Zločin v Posázavském 
Pacifiku.

Hvězdné léto pod Žižkovskou věží 
začíná 1. července a poslední před-
stavení odehraje 2. září. Na jevišti 
letní scény se opět prostřídá řada 
známých hereckých jmen. Repertoár 
se opírá vedle pořádajícího Divadla 
Kalich o inscenace Komorního diva-
dla Kalich. Pod věž se vrátí rovněž vy-
hledávané tituly Caveman, Dva naha-
tý chlapi a Federer—Nadal. Akustické 
koncerty tu odehrají Tomáš Klus 
(na snímku), František Nedvěd, 
Michal Hrůza nebo 4TET.

Letošní ročník se ponese také 
v rytmu šlágrů první republiky, 
a to díky inscenacím a koncer-
tům Ondřeje Havelky. Ve středu 
1. července se vrátí pod hlavičku 
Divadla Kalich trampská hudební 
retrokomedie Zločin v Posázavském 
Pacifiku. Havelka ji napsal společně 

s Martinem Vačkářem, režíroval 
ji a nyní se také představí v jed-
né z hlavních rolí vedle Jaroslavy 
Kretschmerové, Petra Halíčka, 
Martina Zbrožka, Rozálie Havelkové, 

Vojtěcha Havelky a dalších. „Tehdy 
jsem dostal nápad, že bychom mohli 
zkusit žánr, který jsem dosud příliš 
neprobádal, to jest české trampské 
a kovbojské písně dvacátých a tři-
cátých let. Tak jsme začali hledat 
námět, ale moc se toho nedělo. Po 
nějakém čase jsme to s Martinem 
Vačkářem zase probírali a já jsem 

plácnul: Co kdyby se to jmenovalo 
Zločin v Posázavském Pacifiku, to by 
mohlo táhnout, zkus k tomu vymys-
let nějaký děj. A stalo se,“ vysvětluje 
Ondřej Havelka.

Na pražskou divadelní scénu se bě-
hem Hvězdného léta vrátí také další 
Havelkova úspěšná hudební inscena-
ce, populární Saturnin s Jiřím Hánou 
v titulní roli. A na programu se ob-
jeví i dva koncerty Ondřeje Havelky 
a jeho Melody Makers. Novinkou 
bude premiéra Komorního divadla 
Kalich s názvem TIK TIK francouz-
ského autora, režiséra a humoristy 
Laurenta Baffieho, která připravila 
velké herecké příležitosti pro Terezu 
Kostkovou, Kristýnu Frejovou, Evu 
Josefíkovou, Josefa Poláška, Václava 
Knopa a Jaromíra Noska. 

V amfiteátru pod Žižkovskou věží se 
pochopitelně nebude sázet jen na 
dobrou náladu. Jeho prostory bude 
personál pravidelně dezinfikovat jak 
běžným způsobem, tak pomocí pří-
strojů čistících areál ozónem. 
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Letošní ročník se ponese také 
v rytmu šlágrů první republiky

Sousedská sleva na Hvězdné léto

Všichni, kdo mají trvalé bydliště na Praze 3, mohou získat vstupenku se 
slevou ve výši 100 Kč. Uplatnit ji lze na představení s maximálně dvoudenním 
předstihem po předložení průkazu totožnosti na pokladně Žižkovské věže 
(každý den 9.00—00.00), na pokladně areálu letní scény (v hrací dny vždy 
od 17.00) nebo na pokladně Divadla Kalich (Jungmannova 9, všední dny 
9.30—12.30 a 13.00—18.00). Počet vstupenek se slevou je omezen volnou 
kapacitou hlediště.
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inzerát

Celostrana 
už od 33 300 Kč!
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Plánujte s námi budoucnost Prahy 3

9 Aktuality O budoucí tváři Slezské ulice rozhodnete i vy

13 Report Z chátrajícího prostoru zóna klidu a pohody 

14  Dialog Ondřej Vetchý: Angažmá v Žižkovském divadle beru jako službu

18 Scéna Kulturní babí léto přichází

19 Sport Už jste vyzkoušeli discgolf?

20 Komunita Centrum Pražačka nabídne nové pohybové aktivity

21 Senior Aby senioři byli v kontaktu se svými blízkými

23 Reflexe Swap mění spotřební návyky

24 Retrospektiva Od mlýna k supermarketu

26 Republika Žižkov A zase ta Koněvka!

27 Gastronom Med jak z Chorvatska

28 Relax Křížovka a aktivity pro děti

29 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

32 Program Kulturní tipy a neziskové organizace

36  Info Informační servis

38 Inzerce Nabídka a poptávka

Milé čtenářky, milí čtenáři,
po jaru v izolaci a létu na dovolených se vracíme do běhu „normálního“ všedního 
života. Snad i rádi. Děti zas chodí do školy, věci mají svůj řád a město tepe svým ob-
vyklým rytmem. Všechno se zdá být jako dřív, ale možná se přece jen něco změnilo. 
Doba izolace nás paradoxně naučila zajímat se o místo, kde žijeme, o naše sousedy 
a komunitu. Prošli jsme si kapitolou, ve které bylo potřeba víc si pomáhat, víc si vší-
mat druhých a přemýšlet nad tím, jak společně fungujeme. 

Teď, když se život vrací do normálu, možná dokážeme vidět i Prahu 3 trochu jinak. 
Zajímat se aktivně o společné soužití, radovat se ze setkání a zapojit se do iniciativ, 
které nás jako obyvatele Trojky spojují. Užít si pouliční slavnosti, přispět svým ná-
padem do participativního plánování, zorganizovat lokální akci a dát o tom vědět ve 
svém okolí… Zářijové noviny jsou plné nápadů, jak to uskutečnit.

Příjemné čtení a chuť být součástí vám přeje

Anežka Hesová 
redaktorka

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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es seznamte se s modrozelenou realitou 
Trojka pořádá ve spolupráci se Společností pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu 15. října v kongresovém sálu Tower 
Park Praha konferenci Modrozelená realita aneb péče o zeleň 
a vodní zdroje v souvislosti s klimatickou změnou ve městě. 
Událostí pozdrženou v důsledku epidemie reaguje na součas-
ný problém klimatických změn v souvislosti se zelení, vod-
ními zdroji a jejich hospodárným užíváním. Cílem setkání je 
iniciovat mezioborovou diskuzi mezi krajináři, ekology, klima-
tology, vodaři a urbanisty. Moderuje krajinářská architektka 
a členka České komory architektů Jana Pyšková. 

zachraňujeme mladé stromy
Trojka v srpnu instalovala na Kostnickém náměstí přenos-
né velkoobjemové zavlažovací vaky na záchranu stromů se 
sníženou vitalitou. Voda z vaků o objemu 57 litrů se postup-
ně uvolňuje přímo ke kořenům a její využití je tak efektiv-
nější než při rychlé zálivce hadicí. Zavlažovací vaky používá 
Praha 3 už od roku 2018 a momentálně je jimi osazeno zhru-
ba 170 stromů. 

Zprávy z rady
 ⟶ 15. července

Stavební úpravy panelových domů v ulicích 
Roháčova a Blahoslavova  

Rada MČ schválila zadání nadlimitní zakázky 
na stavební úpravy panelových domů v Praze 
3, ul. Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10 a Roháčova 
30. Hlavním předmětem připravovaných pra-
cí je oprava a zateplení fasády objektů, výmě-
na oken v nebytových a společných prostorách, 
výměna stávajícího zábradlí na lodžiích, oprava 
a zateplení střešního pláště, změna konstrukce 
a zateplení ateliérů v nadstřešní části objektu. 
Předpokládaná hodnota díla činí 160 milionů Kč 
bez DPH a 184 milionů Kč včetně DPH.

 ⟶ 12. srpna
Praha 3 zve na návštěvu čínského  
disidenta Chenga

Rada MČ schválila záměr místostarosty pro 
zahraniční vztahy Štěpána Štrébla pozvat na 
debatu či konferenci, která by se konala při pří-
ležitosti některé z letos konaných akcí, pana 
Simona Chenga — občana Zvláštní správní ob-
lasti Hongkong, politického disidenta a stou-
pence hongkongských demokratických reforem. 
Místostarosta Štrébl na základě tohoto usnesení 
také žádá Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky, aby poskytlo garance a pan Cheng ne-
byl vydán do Číny.

Park Rajská zahrada schválen  
pro svatební obřady již trvale 

Na základě trvajícího zájmu snoubenců o uzavře-
ní manželství v parku Rajská zahrada podpořila 
Rada městské části Prahy 3 návrh, který schva-
luje tento park jako alternativní místo pro konání 
občanských svatebních obřadů ve správním ob-
vodu Prahy 3, a to od roku 2021 již trvale. Správní 
poplatek činí 2 000 Kč, nemá-li jeden ze snou-
benců na území České republiky povolen trvalý 
pobyt, anebo 3 000 Kč v případě, že ani jeden ze 
snoubenců nemá na území České republiky povo-
len trvalý pobyt.

Změny v obsazení expertní pracovní skupiny pro 
klimatickou změnu

Rada MČ bere na vědomí rezignaci dvou členů 
expertní pracovní skupiny Anny Kárníkové a Pavla 
Křečka, které nahradí Ondřej Kolínský a Tereza 
Svobodová.

Antigraffiti program nyní pokrývá  
i kulturní památky 

S ohledem na zkušenosti s úspěšným během 
programu a po konzultaci s odborem památko-
vé péče MHMP, Národním památkovým ústavem 
a dodavatelem odstraňování graffiti přijala Rada 
městské části  aktualizovanou verzi smlouvy, kte-
rá umožní do Antigraffiti programu zařadit i ne-
movitosti — kulturní památky. Ty z něj byly totiž 
dosud vyloučeny.

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

připravujeme školy na druhou vlnu
Radnice vypracovala přes léto pro 
rodiče školáků a školaček dotaz-
ník mapující zkušenosti s distanč-
ní výukou, zavedenou například 
v souvislosti s koronavirovou epi-
demií. Cílem je získat nezávislou 
zpětnou vazbu, která nám pomůže 
se co nejlépe připravit na distanč-
ní výuku, pokud by byla znovu za-
vedena. Dotazník můžete vyplnit 
naskenováním QR kódu nebo na 
adrese bit.ly/praha3dotaznik.

radnice instaluje další  
informační tabulky

Během prázdnin začala Trojka doplňovat značení ulic tabul-
kami, které informují o osobnostech, událostech, pojmech 
a místech souvisejících s husitstvím. Projekt se podle dosa-
vadních ohlasů zamlouvá jak místním, tak turistům. Pokud 
máte i vy zájem, aby dům ve vašem vlastnictví nesl vedle 
klasické červené také modrou vysvětlující tabulku, ozvěte se 
nám na e-mail hajkova.eva@praha3.cz.
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eszprávy z dopravy
Trojka v srpnu snížila počet úseků smíšené parkovací zóny 
(fialové), které nahradila zóna rezidentní (modrá). Zároveň 
došlo k rozšíření provozní doby zón placeného stání i na ne-
dělní večer. Nová provozní doba je od neděle 17.00 do pátku 
17.00. „Pro přebarvení na modrou jsme vybrali takové fialové 
zóny, které nejsou návštěvníky příliš využívány. Redukovali 
jsme je také se zřetelem k tomu, aby v blízkosti vždy nějaká 
fialová zóna byla,“ říká místostarosta Ondřej Rut. Další novin-
kou je zvýraznění zóny 30 na Jarově a instalace zpomalova-
cích polštářů v ulici Na Balkáně. Zónu 30 plánuje Trojka také 
v okolí Biskupcovy ulice. Společně s ní připravuje vyznačení 
zóny zákazu vjezdu pivních kol. Úplný zákaz pivních kol, o nějž 
radnice Prahy 3 stejně jako další městské části usiluje, závisí 
na jednání s magistrátem hlavního města.

utkání křížovkářů
Pro seniory z Prahy 3 se ve středu 30. září od 14 hodin 
uskuteční jednorázová křížovkářská soutěž týmů i jednotliv-
ců za příjemného posezení u kávy a drobného občerstvení 
v kongresovém sále v přízemí Žižkovské věže. Účast nahlas-
te do 24. září na registračním místě v Infocentru Praha 3, 
Milešovská 1. Vítěz získá odměnu, na ostatní čeká sladký ba-
líček. Počet míst je omezen. Akce se koná v rámci projektu 
Luštíme s Prahou 3, která trvá až do října.

rekonstrukce koněvovy ulice pokračuje
Až do 31. října probíhá třetí etapa rekonstrukce Koněvovy 
ulice, během níž je v úseku Rokycanova—Prokopova uzavře-
na pro veškerý provoz. Doprava do centra je vedena do ulice 
Rokycanova, Prokopova a zpět do Husitské. Doprava z cen-
tra vede po objízdné trase ulicemi Prokopova a Olšanská. 
Autobusová doprava ve směru z centra je vedena po ob-
jízdné trase ulicemi Prokopova, Rokycanova, Jeseniova 
a Ostromečská. Ve směru do centra je odkloněna do 
Rokycanovy, Prokopovy a zpět do Koněvovy. Změna se do-
časně dotkne linek č. 133, 136, 175, 207, 908, 909, 913. Stavbu 
realizuje společnost Strabag.

kde najdete kompostéry?
Na základě vašich tipů a po průzkumu terénu poslouží jako 
stanoviště kompostérů tyto lokality: Žerotínova ulice — pod 
stromy u plotu MŠ, sídliště Jarov — Buková ulice — v blíz-
kosti trafostanice, sídliště Chmelnice — mezi ulicemi Na 
Vrcholu a K Lučinám, v blízkosti dětského hřiště, Koněvova 
ulice — za policejní stanicí, vnitroblok Radhošťská — pod 
stromem u plotu v jižní části vnitrobloku. Používat je budete 
moci od druhé poloviny září.

Kriminálka Žižkov
Falešný policista

V neděli 21. června patnáct minut před třetí hodinou ran-
ní se poškozený vracel z narozeninové oslavy z pražských 
Vinohrad. Poblíž parku Radost v Siwiecově ulici k němu 
přistoupil muž, který se prokázal jako policista a vyžado-
val po něm finanční hotovost. Jednatřicetiletý poškozený 
mu nic nedal a chtěl odejít pryč. Vtom k němu přišel další 
muž s ženou a důrazně mu řekli, že chtějí peníze. Následně 
ho jeden z útočníků strhl na zem a několikrát ho udeřil. 
Poté mu z peněženky uloupili veškerou finanční hotovost. 
Kriminalisté během šetření zajistili kamerové záznamy, na 
kterých je trojice vidět před samotným loupežným přepa-
dením. Celý případ policisté prověřují pro podezření ze spá-
chání trestného činu loupež, za což pachatelům v případě 
dopadení a odsouzení hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Zloděj na nákupu
Na autohlídku strážníků se v první polovině července obrátil 
mladý muž s žádostí o pomoc. Z osobního auta mu někdo 
odcizil peněženku s doklady a platební kartou. Díky mobil-
nímu bankovnictví měl okradený informace, kde se zloděj 
právě pohybuje a za kolik nakupuje. Ve chvíli, kdy se obrátil 
na strážníky, zloděj právě prováděl pátou platbu u čerpací 
stanice v ulici U Nákladového nádraží. Strážníci se spojili 
s další hlídkou, která byla poblíž, a začali po dotyčném spo-
lečně pátrat. Od obsluhy čerpací stanice zjistili popis muže, 
který měl být středně vysoký a hubený. Vzápětí přišla další 
SMS, tentokrát z prodejny potravin v ulici Jana Želivského. 
Nedaleko od prodejny si pak hlídka všimla muže odpovída-
jícího popisu. Ten se dal po spatření auta s majáky na útěk. 
Pomocí donucovacích prostředků včetně pout byl násled-
ně zpacifikován. Před převozem 38letého podezřelého na 
policejní stanici u něj strážníci našli zavírací nůž a na těle 
připevněné pákové kleště.

Podnapilý šofér
Vozidla, které jelo pomalu a nejistě, si autohlídka všim-
la časně ráno ve čtvrtek 16. července v Seifertově ulici. 
Způsob jízdy nasvědčoval tomu, že by řidič mohl být pod 
vlivem alkoholu nebo opiátů, proto se strážníci rozhod-
li vozidlo zastavit. Řidič ale naopak zrychlil a začal ujíž-
dět. Nerespektoval dopravní značení a nakonec zastavil 
až v řadě stojících vozidel na náměstí Sladkovského, kde 
z vozu vystoupil a zůstal stát vedle něho. Při komunikaci 
s 34letým mužem, který nerozuměl česky, ucítili strážníci 
alkohol. Muž se přiznal ke třem pivům a zároveň se omlou-
val za své chování, údajně zpanikařil. Dechová zkouška 
potvrdila přes jedno promile, proto byl muž pro podezření 
z trestného činu předán státní policii.

Vandalka s bílýma rukama
Jásat radostí asi nebudou rodiče 16leté dívky, která koncem 
července poničila bílým sprejem betonovou zídku památní-
ku na Vítkově. Zřejmě se předváděla před skupinkou svých 
vrstevníků. Strážníka k mládeži navedl muž, kterému se po-
čínání dívky v bílém tričku nelíbilo. Dvě slečny a čtyři mla-
díci však nejprve shodně tvrdili, že o ničem nevědí. Dívku 
v bílém ale prozradily bílé ruce. K batohu se dvěma spreji, 
který ležel na zemi, se nikdo nehlásil. Případem se nyní za-
bývají policisté.

Připravila Anežka Hesová
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Plánujte s námi  
budoucnost 
Prahy 3 

Zpracovávání nového desetiletého strategického 
plánu Prahy 3 postoupilo do nejdůležitější fáze. 
Až do konce roku bude radnice sbírat poznatky 
veřejnosti, které pak poslouží jako podklad pro 
tvorbu konečného dokumentu. Trojku tak čeká 
produktivní podzim; obyvatelé městské části bu-
dou mít totiž možnost zúčastnit se otevřených 
setkání a prodiskutovat tam podle nich nejdů-
ležitější témata. „Každý mítink bude mít jednot-
ný scénář, výsledky pak budou zpracovány do 
reportu. Právě tato data poslouží jako podklad 
pro tvorbu strategického plánu,“ vysvětluje ko-
aliční zastupitel a předseda komise pro strate-
gické plánování a participaci Michal Vronský. 
„Chceme vytvořit platformu, kde bude možné 

upozornit na negativní, ale také pozitivní, dobře 
fungující aspekty naší městské části,“ dodává.

Veřejná setkání budou organizována ve dvou 
úrovních. První budou určena pro zástupce míst-
ních organizací, spolků a institucí — tzv. stake-
holdery či aktéry. Zbytek mítinků bude otevřen 
všem bez rozdílu. S aktéry se plánuje radnice 
scházet už v září. Zdejší obyvatelé pak dostanou 
slovo během října a listopadu. „Území jsme kvůli 
tomu rozdělili do deseti menších, logicky vyme-
zených celků, které kopírují hranice tradičních 
komunit. V každém z nich proběhnou setkání,“ 

říká nový koordinátor participace Prahy 3 Karel 
Světlík. „Při debatách s obyvateli chceme jít 
do většího detailu. Ono to dává smysl, proto-
že pohled na místní témata a budoucnost bude 
značně odlišný například na Vinohradech a na 
Jarově.“ Jakmile skončí sběr informací od oby-
vatel, uspořádá radnice ještě kvantitativní zkou-
mání v podobě reprezentativního průzkumu. 

Celá fáze veřejného projednávání se měla usku-
tečnit už na jaře, bohužel ji ale zmařila koro-
navirová krize. Bude-li také podzim pozname-
nán různými omezeními a zákazy, je Praha 3 
připravena reagovat. Podle Karla Světlíka se 
část programu přesune do online prostře-
dí. „Chceme se s takovým scénářem poprat 
a najít co možná nejvhodnější řešení. Určitě 
budeme myslet i na ty, kteří internet nepou-
žívají, to je samozřejmost. Je pro nás důleži-
té projednávání strategického plánu úspěšně 
zvládnout a koronakrize nám to může v hor-
ším případě znepříjemnit, nikoliv ale zkazit.“  

Podzim na Praze 3 bude ve znamení 
komunitních setkání, jejichž cílem je 
projednat nový strategický plán.
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Trojku čeká  
produktivní podzim

Kde se dozvím více? 

 ⟶ planujtrojku.cz 
 ⟶ facebook.com/PlanujTrojku 

Pokud patříte k aktérům a máte chuť se za-
pojit, kontaktujte koordinátora participace. 
Adresa slouží i pro vaše dotazy: 

 ⟶ svetlik.karel@praha3.cz
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1.
Jarov

2.
Vackov, Balkán

3.
Ohrada, Pražačka5.

Pod Ohradou a okolí
Komenského náměstí

6.
Parukářka, Olšanská

7.
Dolní Žižkov

8.
Horní Žižkov

9.
Vinohrady 
— Jiřího z Poděbrad

10.
Vinohrady 
— Flora, Želivského

4.
Nákladové nádraží 
a okolí

Praha 3 je pro účely strategického plánování rozdělena do deseti lokalit, jejichž problémy a možná řešení budou mapovány samostatně. 
Veřejné debatě v každé z nich tak budou moci dominovat ryze lokální témata.

Anketa: Priority pro budoucí rozvoj Prahy 3
Štěpán Štrébl (Piráti), místostarosta

Priority k rozvoji vidí Piráti v budování lidského kapitálu 
a příjemného prostředí pro život. Výstavbu vnímáme jako 
důležitou, ale v případě Prahy 3 ji již nevnímáme jako nosný 
pilíř jejího rozvoje. Zásadní pro budoucnost Prahy 3 je pes-
tré školství postavené na veřejných i soukromých školách, 
s deváťáky digitálně kompetentními a hovořícími plynně 
anglicky, kteří mají rozhled a umějí se učit. Měl by existovat 
i dostatek míst ve školkách pro dvouleté děti. Dále bychom 
rádi viděli proměnu ulic, kde by namísto aut dominovala 
stromořadí a zeleň. Jedině stromy zlepší kvalitu vzduchu 
a zkrotí letní vedra.

Pavel Křeček (TOP 09 a STAN), radní 
Je obtížné říct jednu nejdůležitější prioritu budoucího smě-
řování Prahy 3, protože městské části takto nefungují — 
jsou velmi složitými systémy. Kdybych ale měl uvést téma, 
které je podle mě pro budoucí rozvoj Prahy 3 zásadní, tak 
jím bude otázka rozvoje území kolem nákladového nádra-
ží Žižkov. Přeměna území v nové centrum Žižkova, kde díky 
nové bytové výstavbě najde domov až 23 tisíc obyvatel, 
bude velkou výzvou z hlediska nároků na dopravní a tech-
nickou infrastrukturu, občanskou vybavenost a veřejné 
služby. Správně se k celému tématu postavit, to bude pro 
budoucnost Trojky nesmírně důležité.

Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí), koaliční 
zastupitel 

Když se na tohle zeptáte politika, začne vám vyjmenová-
vat svůj program: ochranu parků, stromy v ulicích, do-
stupné bydlení, vyrovnaný rozpočet, podporu komunitního 
života, pomáhat tomu, aby normální obchůdky a hospody 
nebyly vytlačovány atrakcemi pro turisty, nebo ulice, které 
patří všem a ve kterých se nebojíte pustit děti na chvilku 
z dozoru…

Právě proto, že naše politické programy musejí být co 
nejvíc konfrontovány s realitou toho, co lidi trápí, děláme 
strategický plán participativně. To neznamená rezignaci na 
hodnoty, které zastávám, znamená to spolupracovat s lidmi 
a naslouchat jim.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Amatérismus vedení radnice Prahy 3 se začíná projevovat. 
Nikdo nekoordinuje kritickou dopravní situaci. Měl by to být 
lehký úkol vzhledem k tomu, že na magistrátu sedí v ko-
alici stejné strany jako zde u nás. Radnice musí také řešit 
bezpečnost, začínáme být semeništěm drobné kriminali-
ty. Drogy, fyzická napadení a desítky bezdomovců v ulicích, 
v parcích a na zastávkách. V neposlední řadě chceme, aby 
vedení městské části méně řešilo své PR a v ekonomické 
krizi přestalo dosazovat další a další placené politiky a asis-
tenty do funkcí. Je jich totiž nejvíce za celou historii, a vý-
sledek? Posuďte sami…

Petr Venhoda (ANO 2011), opoziční zastupitel
Za nás musím říct, že se v zastupitelstvu snažíme prosazo-
vat, aby se finanční prostředky vynakládaly účelně, efek-
tivně a hospodárně. Nikoli jen na základě toho, co něko-
ho, kdo má potřebu zanechat „pomníček“, napadne ráno 
u kávy. Totiž veškeré strategické projekty začínají a končí fi-
nancováním. A tu startovní pozici nemáme zrovna růžovou. 
Peníze v radniční kase protékají jako průtokovým ohřívačem 
a já za dva roky jako opoziční zastupitel nemám pocit, že se 
mnoho změnilo k lepšímu. Čistě telegraficky — neprůhled-
né městské společnosti, opravy bytů, privatizace, doprava, 
chodníky a mohl bych pokračovat :((
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Karel Světlík: 
Lidé z Trojky mají 
velký smysl pro 
pospolitost

Co máte za sebou a co vás motivovalo se 
přihlásit na pozici koordinátora participace? 
Vystudoval jsem filozofii na FF UK a dříve působil 
převážně jako pedagog a organizátor kulturních 
akcí. Důležitější ale je, že žiji dlouho na Praze 3. 
Momentálně bydlím u Ohrady a znám řadu míst-
ních komunit. Nový magistrátní program je pro-
myšlený a má šanci na úspěch. Může překonat li-
mity, které v minulosti participace na Trojce měla. 
Chytlo mě to za srdce, a tak jsem nabídl svou 
hlavu a ruce. Náramně se to sem hodí. Myslím si, 
že lidé z Trojky mají velký smysl pro pospolitost, 
někdy to tady připomíná vesnici — hlavně to, jak 
se lidé znají. Jde o historický fenomén, o který je 
třeba se starat, hýčkat jej. 

V čem bude spočívat vaše práce? 
Praha 3 je jednou z dvanácti městských částí, kte-
ré se připojily k novému programu Institutu pláno-
vání a rozvoje hlavního města Prahy. Cílem je posí-
lit participativní plánování a k tomu má sloužit na 
úřadě nová pozice koordinátora participace. Mým 
úkolem je přispět k tomu, aby když místní obyva-
telé někde uvidí novou stavbu nebo nově zrekon-
struovanou plochu, říkali „my jsme udělali“ a ni-
koliv „oni udělali“. V praxi to zjednodušeně řečeno 
znamená, že dostaneme ke stolu lidi, kteří v té 
oblasti působí, žijí, podnikají, a společně najdeme 
podobu, na kterou všichni kývnou. Pracujeme teď 
na výběru projektů, které budeme takto plánovat. 
Některé projekty, jako třeba tvorba nového stra-
tegického plánu, se participativně nastavily díky 
někdejší radní Janě Belecové už dřív. Takže to do 
sebe všechno krásně zapadá. 

Znamená to, že se lidé mohou obracet přímo 
na vás? 
Určitě ano. Jsem zde pro místní komunity. Rolí ko-
ordinátora participace je být spojnicí mezi radnicí, 
magistrátem a zástupci místních komunit. Nejsem 
ovšem tiskový mluvčí ani politik. Jsem zaměst-
nanec úřadu, jehož úkolem je zajistit, aby změ-
ny plánovali ti, kterých se to týká. Cílem je také 
ušetřit zdroje — peníze i čas. O tom participativní 
plánování je. 

Na co konkrétně se můžeme těšit? 
Na podzim chystáme veřejné diskuze ke strate-
gickému plánu. To bude velké. Chceme, aby vize 
Prahy 3 na příštích deset let opravdu vzešla od 
místních a díky tomu byla respektována jakoukoli 
příští politickou reprezentací. Už žádné zbytečné 
dokumenty do šuplíku. Dále se připravujeme na-
příklad na úpravy parku Přemysla Pittera, na Floře 
se chystá revitalizace vnitrobloku nebo je v plánu 
participativní rozpočet ve školách. 

A na co se nejvíc těšíte vy osobně? 
Na osobní setkání s lidmi, kterým záleží na budou-
cí podobě Prahy 3. To je vždycky radost.  

„Rolí koordinátora 
participace je být 
spojnicí mezi radnicí, 
magistrátem a zástupci 
místních komunit,“ říká 
Karel Světlík. 
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O svém okolí mají 
rozhodovat lidé, kteří 
v něm žijí
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O budoucí tváři 
Slezské ulice 
rozhodnete i vy

Rezidentní ulice často využívaná motoristy pro 
rychlé spojení mezi náměstím Míru a centrem 
města se těší na přívětivé řešení dopravy i celého 
uličního prostoru. Slezská trpí dlouhodobě znač-
ným zatížením automobilovou dopravou. Kromě 
intenzivního provozu a parkování patří mezi její 
problémy i špatný povrch, který zvyšuje hlukovou 
zátěž celé lokality, chybějící zeleň, bariérové pře-
chody i absence mobiliáře. Ulice v rezidentní ob-
lasti s dvěma mateřskými a jednou základní ško-
lou by přitom měla být příjemným a bezpečným 
prostorem pro místní obyvatele i návštěvníky.

Nevyhovující situaci začala městská část rozplétat 
už před časem, kdy požádala o přípravu koncepč-
ní studie na tuto ulici Institut plánování a rozvo-
je hlavního města Prahy. Ten vyhodnotil iniciati-
vu kladně a nabídl spolupráci na zadání veřejné 
zakázky architektonickým týmům. Mezi prioritami 
bylo komplexní řešení pro tuto lokalitu, profe-
sionalita i zapojení veřejnosti. Při výběru autor-
ského týmu byla důležitá nejen cenová nabídka, 
ale také portfolio referenčních prací a profesní 
přístup zpracovatele. „Nejvíc nás pálí nebezpečné 
a degradované prostory v sousedství mateřských 
škol a Základní školy Perunova. Tyto oblasti by se 
řešení měly dočkat nejdříve. Nechceme ale dílčí 
problémy řešit izolovaně, protože Slezská ulice si 
zaslouží celkově nové pojetí a v dlouhodobém vý-
hledu by mohla vypadat úplně jinak. Úpravy kon-
krétních míst proto chceme realizovat v kontextu 
vize přestavby celé ulice,“ vysvětluje místosta-
rosta pro dopravu Ondřej Rut. Ve hře je napří-
klad zrušení světelné signalizace na křižovatkách 

s Boleslavskou a Perunovou a kvalitní koncepční 
studie by mohla být dobrým podkladem pro reali-
zaci takových kroků. Návrh má zahrnovat i výsad-
bu stromořadí, rozšíření chodníků, praktické řešení 
bezbariérové pěší sítě, možnost zavedení zóny 30, 
zajištění bezpečného cyklistického průjezdu ulicí, 
materiálové řešení povrchů a umístění městského 
mobiliáře nebo dalších prvků ve veřejném prosto-
ru. Důležitým předpokladem je zapojení míst-
ních obyvatel do výsledného návrhu. Revitalizace 
Slezské počítá se zpětnou vazbou ze strany veřej-
nosti už na podzim v průběhu přípravy koncepční 
studie.

Na základě veřejné zakázky vybrala hodnoticí ko-
mise za pomoci externích odbornic jako zhotovi-
tele koncepční studie Davida Mareše z ateliéru Tři 
architekti. Jeho práce teď bude podkladem pro 
následující přípravy, návrh rekonstrukce a samot-
nou realizaci. Na konkrétní změny ve Slezské ulici 
si ještě počkáme, ale sny o vytvoření přívětivého 
veřejného prostoru jsou snad na dobré cestě ke 
svému uskutečnění.  

Na komplexním řešení 
revitalizace Slezské 
ulice chce městská 
část spolupracovat 
i s místními obyvateli. 
Radní koncem srpna vybrali 
architektonický tým, který 
zhotoví koncepční studii.
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Hlučná ulice se má 
proměnit v příjemný 
veřejný prostor
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Nová školka v Bukové 
nabídne Montessori 
pedagogiku

Nabídka alternativního vzdělávání na Praze 3 se 
postupně rozšiřuje. Od září se pro rodiny se zá-
jmem o Montessori pedagogiku otevírá nová třída 
v MŠ Buková, jejímž zřizovatelem je městská část. 
„Není běžné, aby měla obecní školka tento alterna-
tivní program výuky. Já jsem za to ale rád. Ze stra-
ny rodičů jsme zaznamenali dostatečnou poptávku 
a rozhodli jsme se jednu třídu otevřít. Třídu máme 
plnou,“ komentuje Štěpán Štrébl, radní Prahy 3 pro 
školství.

V budově s příjemným dřevěným obložením čeká 
na malé návštěvníky prostor členěný do typických 
„center“ — koutků určených ke specifické činnos-
ti. Je tu například centrum praktického života, kde 
si děti samy připravují svačinky, centrum psaní 
a kreslení s výtvarnými potřebami, centrum čte-
ní nebo centrum relaxace na měkkém koberci. 
Zařízení třídy je podle principů Montessori vzdělá-
vání maximálně přizpůsobeno samostatnosti dětí: 
pomůcky a hračky jsou umístěny v nízkých otevře-
ných policích a označeny štítky s obrázkem a ná-
zvem. Díky tomu se děti přirozeně učí půjčovat si 
předměty a zase je vracet na jejich místo bez nut-
né asistence paní učitelek. Těm se v Montessori 
školce říká „průvodkyně“ a jejich úlohou je do-
provázet děti přirozeným tempem jejich rozvoje. 
„Líbí se mi vedení dětí k tomu, aby se obsluhovaly 
a rozhodovaly samy za sebe. Funguje to i ve vý-
chovné rovině: děti se naučí třeba samostatně ře-
šit konflikty, uznat, že druhý má pravdu,“ vysvětluje 

vedoucí odboru školství Iveta Němečková. Podle 
ředitelky MŠ Buková Jany Vaníčkové je nejdůleži-
tějším předpokladem kvalifikovaný personál. Ne 
každá instituce „s prvky Montessori“ může zajistit 
odpovídající úroveň profesionální Montessori vý-
chovy. Pedagogický standard v MŠ Buková garan-
tuje vyškolená průvodkyně, která absolvovala kurz 
Montessori ČR.

MŠ Buková společně s partnerskou MŠ Na Vrcholu 
přivítá letos celkem 140 nových dětí. Výzvou pro 
pracovníky školek bude nejen jejich velké množ-
ství, ale také nízký věk, asi 60 z nově přihláše-
ných dětí totiž do prosince neoslaví třetí naroze-
niny. Nejmenším návštěvníkům je určen speciální 
adaptační program, který jim pomůže zvyknout si 
na nové prostředí.

Školky jsou připravené reagovat i na případná nová 
hygienická opatření. Budovy jsou vybavené dezin-
fekčními prostředky, děti svačí ve třídách a jídelna 
je přizpůsobena potřebám odděleného stravování 
jednotlivých skupin. 

Zrekonstruovaná MŠ Buková má před sebou první 
školní rok a řadu výzev. Kromě nového prostoru 
a kolektivu také poprvé rozjíždí Montessori třídu. 
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Zařízení Montessori třídy 
vede k samostatnosti dětí
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Co je Mobilní 
rozhlas a proč je 
dobré ho mít?

Radnice Prahy 3 zavedla před časem novou infor-
mační službu, která zajistí rychlejší a snadnější in-
formování místních obyvatel. Na svůj e-mail či do 
mobilní aplikace můžete zdarma dostávat nejaktu-
álnější zprávy a důležité informace z různých ob-
lastí. Při registraci na praha3.mobilnirozhlas.cz si 
zvolíte, o jaký druh zpráv máte zájem, vyplníte 
e-mail a telefonní číslo a je hotovo.

Do vaší mailové schránky či formou SMS vám pak 
budou chodit například upozornění na odstávky 
energií či vody, dopravní uzavírky, změny v provozu 
úřadu, pozvánky na kulturní a sportovní události či 
informace, které se týkají místa vašeho bydliště.

Navíc se vám také otevírá možnost s radnicí pro-
střednictvím Mobilního rozhlasu komunikovat 
a podílet se v naší městské části na pozitivních 
změnách.

Pokud používáte chytrý telefon, máte možnost 
stáhnout si mobilní aplikaci a zprávy dostávat for-
mou upozornění. Aplikace navíc nabízí mnoho dal-
ších užitečných funkcí. Díky ní budete mít vždy po 
ruce veškeré důležité informace. 

Informace o uzavírkách a odstávkách, ale 
i pozvánky na kulturní a sportovní akce 
pro celou rodinu. To všechno a ještě víc 
získáte díky Mobilnímu rozhlasu Prahy 3.
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Jak začít používat 
aplikaci Mobilní 
rozhlas?

1.  Stáhněte aplikaci z uvedeného 
odkazu a nainstalujte ji.

2.  Otevřete aplikaci a vyberte místo 
bydliště.

3.  Zadejte své telefonní číslo, aby 
bylo možné přiřadit váš kontakt 
přiřadit k aplikaci.

4.  A to je všechno! Můžete začít 
využívat všechny funkce 
Mobilního rozhlasu.
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Sousedské září 
na Praze 3

Devátý ročník multikulturní akce Poznejme se, sou-
sedé na podporu integrace cizinců se uskuteční 
v neděli 9. září v parku Parukářka. Od 13 hodin od-
poledne tu zažijeme ukázky a workshopy africké-
ho a břišního tance a salsy, ochutnáme speciality 
zahraniční kuchyně, užijeme si kuchařskou show 
i taneční představení vietnamských dětí. Program 
je připraven pro celou rodinu, děti jistě ocení před-
stavení kouzelníka a žonglérů nebo soutěže o ceny. 
Sousedské odpoledne bude provázet kubánskou 
hudbou kapela Pragasón. Akci pořádá městská 
část Praha 3 v rámci projektu Praha 3 — Společné 
soužití 2020 na podporu integrace cizinců v ob-
cích. Vstup je zdarma.

Legendární Žižkovské mezidvorky se mezi podzim-
ními akcemi ocitly kvůli epidemii. Původní červno-
vý termín sousedského festivalu byl přesunut na 
neděli 13. září, kdy se opět sejdeme mezi žižkov-
skými pavlačemi. „Letos se zapojilo 11 dvorků, za-
hrádek a dvorečků, které byste všechny našli na 
dolním Žižkově. Tato historická část města je sama 
o sobě jedinečnou lokalitou, jejíž genius loci oslo-
vuje od nepaměti nejen Pražany,“ říká organizátor-
ka Slávka Hladíková. Festival je příležitostí podívat 
se i na místa, která jsou nám za normálních okol-
ností utajena. Takových zákoutí je na Žižkově celá 
řada a v rámci akce se tak dostaneme třeba na 
dvorek Betlémské kaple, na tajnou zahrádku u no-
vého bistra Řepánek v domečku nebo na soukro-
mý dvoreček v Jeronýmově ulici. Kromě tradičních 
podniků se do programu nově připojila zahrádka 

pod korunami stromů kavárny VinCaffé a v Locked 
In Prague pro zájemce přichystali venkovní únikov-
ku, která své účastníky provede po Žižkově. Kdo by 
chtěl stylové tričko nebo plátěnku s originálním 
motivem festivalu, ať sleduje soutěž na sociálních 
sítích Žižkovských mezidvorků.

V sobotu 19. září oživí řadu míst na Praze 3 sou-
sedské slavnosti Zažít město jinak. Letošní ročník 
nese název Nadechni se pro město a nezůstá-
vá jen u muziky, divadla, výstav a workshopů. 
„Koronavirové jaro přineslo na několik týdnů mož-
nost se zastavit, rozhlédnout se po své ulici nebo 
čtvrti a popřemýšlet, co by mohlo být jinak,“ po-
pisuje koordinátor akce Martin Šotola ze spolku 
AutoMat. Prahu 3 zažijeme jinak v Atriu na Žižkově, 
v KC Vozovna, v Žižkovském obýváku pod věží, v za-
hradě Hostelu Elf a v ulicích Biskupcova, Řehořova, 
Vinohradská, Vlkova a Pod Jarovem. Záštitu nad 
akcí převzal na Praze 3 také starosta městské části 
Jiří Ptáček. U příležitosti mezinárodního Dne bez 
aut zároveň ve stejný den ožije i Ondříčkova ulice, 
kde městská část připravuje sousedskou slavnost 
s dalším kulturním, zábavním a osvětovým progra-
mem. 

První tři zářijové víkendy se na Trojce 
ponesou ve znamení pouličních 
setkání a sousedských akcí.
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Sousedské vynalézavosti 
se meze nekladou
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Z chátrajícího 
prostoru zóna klidu 
a pohody

Desítky let zůstával vnitroblok Baranova - 
– Sudoměřská stranou zájmu místních obyvatel, 
postupně chátral a zarůstal nekultivovanou zelení. 
Není divu, že zanedbaný a neudržovaný vnitroblok 
prakticky nikdo nenavštěvoval, nevyhledával k od-
počinku, k posezení s rodinou nebo přáteli… Na 
počátku roku 2017 se s bídným stavem vnitroblo-
ku rozhodli skoncovat noví vlastníci vzešlí z priva-
tizace bytového fondu třetí městské části. Výbory 
společenství vlastníků, k nimž prostor přiléhá, se 
dohodly na společném postupu. Část finančních 
prostředků na realizaci vybraly mezi sebou, část 
získaly jako grant od Prahy 3 a zbytek opět od 
obce jako bezúročnou půjčku. 

V následujícím roce přikročily k revitalizaci. Během 
první fáze proběhla většina hrubých a jemných 
terénních úprav od rozvodu elektřiny a vody přes 
opravy zídek až po instalaci nových terénních prv-
ků nebo dřevěných schodů. Nevyhovující dřeviny 

nahradily nové vzrostlé stromy, ty stávající zkrášlilo 
arboristické ošetření. „Prostor jsme k odpočinku 
a setkávání začali užívat už po dokončení prv-
ní fáze revitalizace,“ vrací se zpět do roku 2018 
Ondřej Trnka, předseda výboru Společenství vlast-
níků Baranova.

V roce 2019 odstartovala druhá fáze, která naváza-
la na úpravy z uplynulého roku. Pokračoval rozvod 
vody na další pozemky i rekultivace zeleně — vni-
troblok čekala další výsadba květin, keřů a stromů 
včetně živého plotu. V prostoru navíc přibyly dvě 
zpevněné plochy. „Nový prostor nám nabízí i mož-
nost aktivního odpočinku při péči o zeleň a rostliny 
na záhonech,“ shrnuje Ondřej Trnka. 

Poslední fáze proměny zahrnuje ještě např. insta-
laci dřevěného domku, proutěné chýše, kreslicí 
tabule a houpačky pro děti, altánu pro volnočaso-
vé aktivity dospělých, rozvod vody pro zavlažování 
a elektřiny pro osvětlení. Ke kompletnímu dokon-
čení prací dojde v průběhu dalších let, kdy by měl 
být vnitroblok plně využitelný ke všem účelům tak, 
jak je představil projekt. „Vybavuji si nespočet situ-
ací, kdy se v rámci jednoho SVJ nedokážou dohod-
nout ani na opravě střechy. Ale tohle je úplně jiný 
příběh. Vybudovali dokonalý prostor, kde mohou 
trávit čas. Perfektní a následováníhodné!“ komen-
tuje sympatickou sousedskou iniciativu starosta 
Jiří Ptáček. 

Tříletá práce členů 
společenství vlastníků 
se vyplatila: vnitroblok 
Baranova – Sudoměřská se díky 
společné píli a grantu Prahy 3 
stal pro místní opět lákadlem.
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Vnitroblok oživila 
výsadba květin, keřů 
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Jak jste se stal členem Divadla Járy Cimrmana?
Divadlo se ocitlo ve velice svízelné situaci a já 
jsem bral jako povinnost nabídnout své služby ve 
chvíli nouze. Už to nebylo to mladistvé vzedmutí. 
Bylo to rozhodnutí někoho, kdo má vhled do této 
intence a může dobře posloužit. 

Jak dlouho se znáte se Zdeňkem Svěrákem?
Se Zdeňkem jsme se skamarádili v roce 1989. 
Potkali jsme se na festivalu v Moskvě. Zajiskřilo to 
mezi námi a od té doby jsme začali komunikovat. 
Nebyli jsme zatížení společnou minulostí, bylo to 
velice opojné. Potkal jsem úžasného chlapa, kte-
rého jsem si zamiloval, a vzniklo mezi námi silné 
pouto. Pak přišel film Kolja, kde jsme spolu stáli 
poprvé před kamerou. Pseudointelektuální kritiky, 
co vznikly a útočily na pány Svěráky, že natoči-
li film pro Američany, oba tenkrát těžce nesli. 

Pro Zdeňka to bylo zraňující a jsem toho názo-
ru, že ho to tenkrát v otevřenosti vůči veřejnosti 
hodně umírnilo. Tehdy jsem chtěl hrát v Divadle 
Járy Cimrmana. Přišlo mi to jako výborné ře-
šení. Ucházeli jsme se o angažmá s Michalem 
Suchánkem, ale neuspěli jsme. 

Po třiceti letech se zdá, že jste se konečně 
dočkal a splnil se vám sen. 
Důvodem odmítnutí bylo, že jsme proškolení her-
ci a každý by poznal, že umíme hrát. Nyní je ale 
situace jiná. Divadlo se ocitlo ve svízelné situaci 
a já svoje angažmá beru zčásti jako službu. O sou-
boru Divadla Járy Cimrmana se již nedá říct po 
desítkách let na jevišti, že se jedná o neherce. Je 
to stejné jako s fotbalem. Začnete kopat do míče 
v osmnácti, postupně se zlepšujete a postupuje-
te, pak ale stárnete a padáte z vyšší ligy do nižší. 

Ondřej Vetchý: 
Angažmá  
v Žižkovském divadle 
beru jako službu
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Známý herec 
poskytuje rozhovory 
jen zřídka. Nám 
vyhověl například 
kvůli tomu, že na 
Trojce žije a zároveň 
se nedávno stal 
posilou souboru 
Žižkovského divadla 
Járy Cimrmana.
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A začínající nebo veteráni se setkají v B třídě. 
U Cimrmanů je to podobné a já se nyní setkávám 
s těmi „opotřebovanými“. Samozřejmě, aby to ne-
vyznělo blbě, Cimrmani nejsou žádná B třída, ale 
holt už ani ta extraliga. (smích) 

Co vás na Divadle Járy Cimrmana nejvíc baví?
Hlavně ti chlapi. Chtěl jsem je všechny poznat 
po lidské stránce. Podobnou situaci jsem zažil 
v Činoherním klubu. Měl jsem čest se seznámit 
se spoustou neskutečných lidí, byl jsem s nimi 
šťastný patnáct a více let, pak ale začali postup-
ně odcházet a já si tyhle zdrcující momenty zažil 
až běda. Mám v povaze vyhledávat generaci, která 
vás nějakým způsobem chrání a vy s ní máte pocit 
bezpečí. Když už pak není nikdo, kdo by nad vámi 
držel ochrannou ruku, jste patrně dospělý a měl 
byste tuhle schopnost poskytovat dalším. Nevím, 
kolik lidí je připraveno, aby to samo dělalo.

V divadle představujete náčelníka Karla Němce 
ve hře Dobytí severního pólu. Jak jste se s ní 
sžil?
Hra je strašně vtipná, má laskavý nadhled, i his-
torický směrem k nám, Čechům. Je to dílo, které 
v sobě ukrývá hrdost. Karel Němec mi ve své am-
bicióznosti připomíná Jirku Luňáka z Okresního 
přeboru, který je vyčleněný z kolektivu. Varel taky, 
ale jemu to nedochází a netrápí se tím. Uvědomil 
jsem si, že Karel Němec unese úplně všechno, 
protože ho drží nad vodou jeho ego a on nikdy ne-
strádá. Je sebestředný a chybí mu trochu sociální 
inteligence.

Uvažujete jako herec ihned o postavě 
z psychologického hlediska, abyste ji dobře 
rozklíčoval?
To musíte vždycky. Až ji pochopíte, můžete se tou 
postavou teprve stát. Musíte chápat její emoce 
a pocity.

Jaká byla vaše první zkouška na prknech 
žižkovského divadla?
Byl jsem vyjukanej! Text mi nenaskakoval, nevěděl 
jsem, co mám dělat. Přitom se nedá říct, že scé-
na je složitě řešená. Pak mi taky došla jedna věc. 
Většinou jsou herci na prknech interaktivní, reagují 
na sebe nebo na jakýkoli náznak interpretace, jak 
je to míněno. Cimrmani ale jen stojí a dávají to do 

Slyšel jsem nejméně 
o dvaceti filmech, že je 
to moje životní role
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nu a budu s tím mít potíže. Když jsem se na to ptal 
Zdeňka, vysvětlil mi, že na začátku, když nebyli ješ-
tě hlasově vycvičení, stáli směrem k divákům a jen 
hlasitě mluvili. Samotné hry jsou zcela jiného rázu 
než ty klasické divadelní, kde na sebe dialogy přiro-
zeně navazují. 

Dá se říct, že neherectví je pro vás největší 
výzva?
O Cimrmanech už musíme mluvit jako o hercích, 
ale samotná realizace, zinscenování a interpretová-
ní, které je podobné tomu, jako když spolu klábosí-
te při čekání na autobus, to se musím ještě doučit. 
To mi bude dělat určitě problém, protože na ně 
budu živě reagovat. 

Jste dlouholetým členem Činoherního klubu. 
Dá se najít průsečík mezi Činoherákem 
a Cimrmany?
Ten je naprosto zřejmý! Ve filmových modifikacích 
pánů Svěráka a Smoljaka všechny postavy ztvárnili 
herci z Činoherního klubu. Jednalo se o moderní 
herectví a navíc všichni měli přidanou hodnotu, 
že byli geniální ve své profesi. Petr Čepek, Josef 
Abrhám, Jirka Hálek, Josef Sommer a další herci 
byli oslovováni Láďou a Zdeňkem, protože svým 
uměním předávali film co nejširšímu publiku. 
Proto jsem vycházel z předpokladu, že je to něco 
tak organického, že bych se mohl Cimrmanům 
přizpůsobit. 

Velice často se objevujete také ve Svěrákových 
filmech. Máte pocit, že jste na tuto linii navázal?
Je pravda, že ta linie na chlapy z Činoheráku tu 
zachovaná je. V žádném filmu Ládi Smoljaka jsem 
ale nehrál. Jen u Zdeňka a u Honzy. 

Plánujete s nimi v nejbližší době něco nového?
Zatím nevím. S Honzou Svěrákem jsme kamará-
di a myslím, že by chtěl, abych hrál v každém jeho 
filmu. Vyhovuje nám to, protože se na svět díváme 
společnýma očima. Volal mi, když připravoval po-
hádku Tři bratři, ale já neumím zpívat. 

(Do šatny vstupuje Zdeněk Svěrák a říká: „To on 
ještě vůbec neví, co se na něj chystá!“)

Zdeněk Svěrák v rozhovoru pro Radniční 
noviny prozradil, že chystá pohádku o čertech. 
Nezopakujete si svoji životní roli?
Když jsme se se Zdeňkem v roce 1989 seznámi-
li na festivalu v Moskvě, byl jsem tam kvůli filmu 
Dům pro dva. Bylo mi přes dvacet let a lidi za 
mnou chodili a ptali se: „Jaké je natočit film, který 
už nepřekonáš?“ Režisér Hynek Bočan mi pozdě-
ji vysvětloval, že bylo štěstí i pro režiséry, že jsem 
zrovna byl na trhu práce. Čili spíš jsem se jim do 
pohádky S Čerty nejsou žerty hodil. Měl jsem ostré 
rysy v obličeji, byl jsem vykulenej a hodnej. Zkrátka 
jsem se jim hodil do krámu. Byl jsem ještě takové 
střevo. To bylo patrné i ve filmu Sestřičky, který 
je ze stejného období. Já bych o roli čerta nemlu-
vil jako o své životní roli. Lidi mají vůbec potře-
bu neustále něco definovat. Slyšel jsem nejméně 

o dvaceti filmech, v nichž jsem hrál, že je to moje 
životní role.

Kterého filmu, v němž jste hrál, si vážíte nejvíc?
Fakt netuším, který bych měl jmenovat jako prv-
ní. Jestli Mrázka, Vendetu, Báječná léta pod psa, 
Goleta v údolí, Kolju, Tmavomodrý svět, Černé 
barony, Okresní přebor… Pro nikoho už nejsem 
muž jedné role. Oslovují mě „pane Vetchý“ nebo 
„Ondro“. A už nikdo neřeší, jééé, to je přece ten 
Kefalín! V tomhle roce mám naplánováno okolo 
pěti věcí a všechny by mohly být životní role. 

Pro nikoho už nejsem 
muž jedné role

Ondřej Vetchý 
Ondřej Vetchý (nar. 1962) se narodil v Jihlavě. 
Od mládí je aktivním sportovcem. Hrál volej-
bal, fotbal, závodně dělal atletiku. Přesto se na-
konec přihlásil na pražskou konzervatoř. Tu vy-
studoval ve čtyřiaosmdesátém a hned se stal 
členem Činoherního studia v Ústí nad Labem. 
V letech 1987—1989 působil v divadle 
E. F. Buriana. Nakonec přestoupil do pražského 
Činoherního klubu, který se stal na dlouhá léta 
jeho domovskou scénou. Důležitým momen-
tem jeho filmového herectví se stalo soci-
ální drama Dům pro dva (1988). Ve stejném 
roce si střihl roli zlodějíčka Ferka v pohádce 
Nebojsa. Po sametové revoluci ztvárnil hlavní 
role například ve filmech Černí baroni, Báječná 
léta pod psa, Tmavomodrý svět, Nevinnost, 
Příběh kmotra, Po strništi bos. Za svůj výkon 
Dana v dramatu Dům pro dva získal Cenu 
MFF Montecatini a zároveň byl nominován 
na Evropskou cenu Felix. Čtyřikrát byl nomi-
nován na Zlatého lva, získal ho (včetně Ceny 
kritiky) v roce 2013 za roli fotbalisty Luňáka 
v komedii Okresní přebor. V roce 2010 dostal 
televizní cenu Týtý. Svoje zkušenosti předá-
vá na DAMU na katedře činoherního divadla. 
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Kulturní babí 
léto přichází

Literatura, architektura, 
osobnosti, filmová 
hudba… a sklenička 
dobrého vína. Září nás 
láká na Dny žižkovského 
kulturního dědictví a na 
Vinohradské vinobraní.

Památky a vzdělání. To je téma le-
tošních Dnů evropského dědictví, na 
které Praha 3 navazuje dvanáctým 
ročníkem Dnů žižkovského kulturního 
dědictví. V rámci programu se podí-
váme na architektonické zajímavosti 
městské části, prohlédneme si no-
voklasicistní Umprumku včetně jejího 
interiéru, setkáme se s odborníky 
z oblasti historie a sochařství a při-
pomeneme si osobnosti, jako jsou 
Jan Pixa či Josef Čapek. Série před-
nášek, besed, tematických prochá-
zek a dalších akcí pokrývá celý měsíc 
září, zahajuje výstavou k 90. výročí 
ZŠ Pražačka a končí architektonickou 
vycházkou s Kateřinou Lopatovou 
a Danou Schlaichertovou po Jarově 
a Chmelnici.

Zvláštní pozornost si zaslouží „literár-
ní výlet“ Eugena Brikciuse inspiro-
vaný pražským mládím a světovým 
dospěním Rainera Marii Rilkeho. Ten 
je na programu v pondělí 7. září u pří-
ležitosti 125. výročí Rilkeho narození. 
Na cestě nás bude provázet scénická 
a historická hudba a také dramatické 
výjevy z umělcova života.

Zážitky a dojmy pak můžeme sdí-
let u sklenky dobrého vína hned 
následující víkend, kdy vypukne 
Vinohradské vinobraní. Místo tradič-
ní velké slavnosti na jednom místě 
letos organizátoři přišli s myšlenkou 
rozprostření akce do pěti lokalit. Má 
to dvě výhody. Jednak se tím mini-
malizuje riziko šíření nákazy v důsled-

ku shromažďování velkého množ-
ství lidí a jednak tím Vinohradské 
vinobraní získá nový, putovní rozměr, 
což kvituje i radní Prahy 3 za kulturu 
Pavel Křeček: „Ono prodloužit si de-
gustování procházkou nakonec ne-
bude tak špatný nápad.“ Při koštová-
ní vína z více než třiceti tuzemských 
i zahraničních vinařství se tak projde-
me z náměstí Jiřího z Poděbrad přes 

Mahlerovy sady, Kostnické náměstí 
a Žižkov BeerGarden až na Prague 
Central Camp, kde bude dětský kou-
tek a doprovodný program.

Tím ovšem kulturní září nekončí. Až 
si po vinobraní náležitě odpočineme, 
můžeme se těšit na komponovaný 
večer se slavnou pohádkou Princ 

Bajaja. Nesmrtelné melodie z jejího 
filmového zpracování zazní v podá-
ní Trojanova tria, které tvoří housle, 
kytara a akordeon. Večer plný fan-
tazie doplní vyprávění a dramatic-
ké akce studentů herectví Pražské 
konzervatoře. Další informace o obou 
akcích najdete uvnitř tohoto vy-
dání Radničních novin a na webu 
praha3.cz. 
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Degustování vína spojíme 
s příjemnou procházkou
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Už jste vyzkoušeli 
discgolf?

V lesoparku na 
Krejcárku se nachází 
discgolfové hřiště, 
které nabízí sportovní 
zábavu a relaxaci 
v městské přírodě.

Discgolf láká nejen na svou jednoduchost či nená-
ročnost, ale také na okolní přírodu, a tak s sebou 
přináší i relax. Spojuje v sobě dva sporty: házení 
létajícím talířem (tedy frisbee) a golf. Smyslem je 
hodit létajícím talířem tak, aby skončil ve speciál-
ním koši s železnými řetízky. Nehází se ale „jen tak“. 

Existují dva základní gripy (úchopy), ze kterých vy-
cházejí další upravené. Prvním je power grip (silo-
vý úchop), který se používá hlavně u driverů; ty to-
tiž potřebují hodně síly, aby letěly. Druhým z nich 
je control grip (kontrolovaný úchop), který se 
naopak používá u midrangů a putterů, u nichž 

je kontrola opravdu to nejdůležitější. Control 
gripem sice předáte disku méně rychlosti, zato 
ale lépe ovlivníte jeho náklon a směr letu. 

Každé hřiště má určitý počet jamek či košů, do 
kterých házejí hráči z odpališť vzdálených obvyk-
le 50 až 120 metrů. Každá jamka má navíc svůj 
par (počet hodů nutných k jejímu zdolání), který 
by hráč pokud možno neměl překročit. Vítězem je 
totiž ten, kdo absolvuje celé hřiště s nejmenším 
počtem hodů.

Hřiště v lesoparku na Krejcárku má takových 
jamek šest, stejně jako odpališť. Správcem areálu 
je Dům dětí a mládeže Ulita, který sousedí přímo 
s parkem. Najdete tu jak místa na rovině či v kop-
ci, tak místa volná, ale i plácky se stromy nebo 
keři. Kromě běžného provozního servisu nabízí 
Ulita příznivcům discgolfu také možnost zdarma 
si půjčit na recepci házecí disky, a to v pracov-
ní dny od 8.00 do 18.30 hodin. Více se dozvíte na 
ulita.cz/discgolf. 
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Co musíte vědět
Discatcher  speciální koš na chytání disků (obdoba golfové 

jamky)
Teesign  charakteristika hřiště umístěná u každé 

„jamky“ 
Infoboard informační tabule s pravidly a popisem hřiště
Teepad  místo, ze kterého se absolvuje první odhod na 

každé „jamce“
Fairway  dráha pro let disku mezi teepadem 

a discatcherem
Par  normovaný počet hodů, které by měly stačit 

k absolvování „jamky“ 

Vítěz musí absolvovat 
hřiště s nejmenším 
počtem hodů 
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Originální disciplíny mají 
přilákat ke sportu celou 
rodinu

komunitu: rodinný víceboj, možnost vyzkoušet si 
netradiční sporty nebo třeba improvizované tur-
naje v duchu hesla „kdo přijde, ten si zahraje“. Pro 
ženy se připravují víkendové workshopy s ukáz-
kami různých forem cvičení (jóga, pilates, kardio 
trénink, posilování vlastní vahou) a s přednáškami 
odborníků zaměřené na prevenci nemocí, zdravý 
životní styl, stravovací návyky, psychologii a souvi-
sející témata.

Třetí týden v září bude ve znamení kroužků zdar-
ma. V areálu na Pražačce si každý všední den bez-
platně vyzkoušíte nabízené sportovní aktivity za 
asistence trenérů a lektorů, kteří dětem pomohou 
zjistit, co je baví, a rodičům získat potřebné infor-
mace. O víkendu pak můžete využít swap sportov-
ních potřeb a oblečení v prostorách RPC Pražačka. 
Místo nepotřebných věcí si domů odnesete to, co 
rádi využijete k aktivnímu trávení volného času. 

Víceboj rodin, volejbalový turnaj „horní vs. dolní 
Žižkov“, večerní běh pro ženy, netradiční sporty, 
víkendové workshopy… Takové projekty plánuje 
Rodinné a pohybové centrum Pražačka společně 
s městskou částí Praha 3 a sportovními organi-
zacemi na Žižkově. „Rodinný klub Ulitka byl často 
zaměňován s nedalekým Domem dětí a mláde-
že Ulita, proto jsme se rozhodli pro změnu názvu, 
který lépe vystihuje to, čemu se budeme věno-
vat především — sportu a zdravému pohybu 
pro celou rodinu,“ vysvětluje ředitel společnosti 
My.aktivity Roman Rozbroj. Z klubu zaměřeného 
spíše na rodiče s malými dětmi a na těhotné ženy 
se má postupně stát multigenerační centrum ak-
tivního životního stylu s nabídkou kroužků, turnajů 
a pohybových programů pro celou rodinu.

Projekt vychází ze zvýšeného zájmu veřejnosti 
o zdravý životní styl a je součástí preventivních 
zdravotních aktivit pro všechny věkové skupiny 
obyvatel. V minulých letech se již nabídka ro-
dinného centra rozšířila o programy pro seniory 
a pro ženy, teď se můžeme těšit na další novin-
ky. Od dubna do října mají například ve sportov-
ním a rekreačním areálu Pražačka probíhat akce 
určené rodinám, které o víkendu zůstávají v Praze. 
Nabídnou jim prostor pro aktivní pohyb na bez-
pečném sportovišti pod vedením trenérů a lek-
torů, samostatné aktivity pro děti a dospělé, ale 
také originální disciplíny pro celou rodinu a širší 

Centrum Pražačka 
nabídne nové 
pohybové aktivity 

Rodinné a pohybové 
centrum Pražačka, 
dříve RK Ulitka, má 
nový název a logo, 
ale především nové 
nápady na sportovní 
aktivity pro různé 
věkové skupiny. 
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Cílem Hodinového ajťáka je pomoci seniorům s tím, co potře-
bují, přímo na jejich zařízení, ať je to počítač, notebook, tablet, 
či chytrý telefon, a to s lidským a trpělivým přístupem. Od roku 
2015 tak organizace individuálně pomohla více než 5 000 senio-
rů. „Zpočátku se na nás obraceli s žádostí o vyčištění a zrychle-
ní počítače, notebooku. Dnes se více zajímají o to, jak správ-
ně používat chytrý telefon, jak komunikovat se svými blízkými 
a s úřady, jak vyhledávat a nakupovat na internetu nebo použí-
vat internetové bankovnictví a zálohovat fotky z chytrého telefo-
nu,“ popisuje předseda organizace Tomáš Hubálek. 

O pomoc hodinového ajťáka mají zájem především ženy (98 %). 
Ročně má Moudrá sovička v Praze asi 600 výjezdů. „Letos jsme 
se kvůli epidemii koronaviru více zaměřili na možnosti spojení 
na dálku. Při osobním výjezdu Hodinového ajťáka připravíme 
seniorům jejich zařízení — ať je to počítač, nebo chytrý tele-
fon — tak, abychom se na něj mohli připojit v případě potřeby 
na dálku,“ vysvětluje Hubálek.

Hodinového ajťáka si můžete objednat přes infolinku na čísle 
777 611 790 v pracovní době od 10.00 do 14.00 hodin. Následně 
vás bude kontaktovat Hodinový ajťák a přímo si s vámi domluví 
termín návštěvy.

Díky pomoci MČ Praha 3 je nyní cena 50 Kč za hodinu (částka 
je pohyblivá). Spolek Moudrá sovička také nově poskytuje mož-
nost pomoci v mobilním centru pro seniory, kdy za klientem 
přijede na domluvené místo speciální auto vybavené sezením, 
připojením k internetu a solárními panely.

Díky používání nových zařízení tak mohou být senioři v kontak-
tu se svými blízkými a být soběstační.  
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Službu Hodinový ajťák poskytuje organizace 
Moudrá sovička v Praze od roku 2015. Vznikla 
na základě poptávky seniorů, kterým spolek 
pomáhal v různých kurzech.

Aby senioři byli 
v kontaktu se svými 
blízkými

Pozor na podomní 
podvodníky

Na ombudsmana pro seniory se obrátila 
79letá paní, která si nevěděla rady s neroz-
vážným nákupem. Když si jednoho dne dávala 
doma kávu se svou sousedkou, zazvonil u ní 
podomní obchodník. Byl to velmi pozorný 
pán, pochválil paní šaty a účes a pak jí nabídl 
sadu příborů v dárkovém balení za osm tisíc 
korun. Vypadalo to jako hezký dárek pro vnuč-
ku, sousedka ji v nákupu také podpořila, paní 
zaplatila, dostala účtenku i smlouvu o koupi 
a drahé příbory byly doma.

Brzy nato však seniorka zahlédla v kamenném 
obchodě stejnou dárkovou kazetu za méně 
než poloviční cenu. Uvědomila si, že kupovat 
příbory od podomního obchodníka nebyl dob-
rý nápad. Obrátila se tedy na ombudsmana 
pro seniory a požádala o pomoc.

Hned jsme případ nahlásili České obchodní 
inspekci a telefonicky jsme kontaktovali také 
daného prodejce. Ten se nám nejprve snažil 
namluvit, že odstoupit od uzavřené smlouvy 
nejde. V tom ovšem neměl pravdu, protože 
podle občanského zákoníku má spotřebitel 
právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti 
dnů. Byli jsme rozhodnutí řešit situaci i soud-
ně, ale nejprve jsme společně s klientkou 
zkusili podat písemnou žádost o odstoupení 
od kupní smlouvy. Paní napsala, že je připra-
vena zboží vrátit a požádala o informaci, kde 
a jak může příbory předat prodávajícímu zpět. 
Obchodník se ozval přímo ombudsmance, 
zboží si za její přítomnosti od seniorky převzal 
a peníze vrátil. 

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 poradenství, 
doprovod při úředních jednáních a pomoc 
v tíživých životních situacích.

Ombudsmana pro seniory najdete 
v Kulturním centru Vozovna, Za Žižkovskou 
vozovnou 18. Úřaduje ve čtvrtek 10.00—14.00. 
Vstup je možný výtahem přes knihovnu. 
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Městská část Praha 3 
si vás dovoluje pozvat na autorskou výstavu

3.—30. 9. 2020

Petr Toman  
„Po kolejích z duše“  
⟶  pondělí a středa 8—18
⟶  úterý a čtvrtek 8—16
⟶  pátek 8—14

⟶  VSTUP ZDARMA

⟶  Galerie pod radnicí
⟶   Havlíčkovo náměstí 9, 

Praha 3

⟶  praha3.cz  

⟶  tomanovi-grafi ka.cz

GPR_Petr-Toman-09-2020-90x138-6_RN.indd   1GPR_Petr-Toman-09-2020-90x138-6_RN.indd   1 18.08.2020   17:41:4618.08.2020   17:41:4614. 9. 2020 — 16 h

Na kus řeči 
se starostou 
Přijďte si popovídat :-)

v sále 
zastupitelstva 
radnice
 
Havlíčkovo nám. 9
Praha 3

⟶ praha3.cz
⟶ facebook.com/praha3.cz
⟶ instagram.com/mcpraha3

na-kus-reci-starosta-06-2020-RN-90x138.indd   1na-kus-reci-starosta-06-2020-RN-90x138.indd   1 25.05.2020   13:36:3025.05.2020   13:36:30

Městská část Praha 3 vás srdečně zve na výstavu

8.—29. 9. 2020

Miluše Poupětová
Zahrada

 ⟶ pondělí—pátek 8—18
 ⟶ sobota 8—14

 ⟶ VSTUP ZDARMA

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

IC-09-2020-RNt_90x138.indd   2IC-09-2020-RNt_90x138.indd   2 18.08.2020   14:43:3318.08.2020   14:43:33

 
Mezinárodní (nejen) loutkový festival 

12.–13. září 2020

KC VOZOVNA
ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

www.zizkovskaloutka.cz
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Co se vám na swapování nejvíc líbí?
LP: Přitahuje to fajn lidi, kteří se cítí součástí 
a spolupracují. Je to určitá kultura, životní styl. Za 
nějakou dobu, co swapujete, se vám změní myšlení 
a přemýšlíte jinak. Možná je to časově náročnější, 
ale zato méně materiální a šetrnější k přírodě.

Proč si myslíte, že má swap v Česku úspěch? 
Má to co dělat s naší povahou, nebo jde 
o celosvětový fenomén v rámci ekologie 
a udržitelnosti?
KH: Češi rádi šetří. Někteří jdou poprvé na swap 
kvůli penězům, že je to zdarma. Pak ale zjistí, že 
šetří nejen peněženku, ale i planetu. A to je vlastně 
naším cílem, aby se lidé začali chovat jinak. 
LP: Já v tom vidím i otevřenost Čechů, když to 
třeba srovnám s Jihoevropany. Jsou otevřenější 
novým věcem. 

Kde se vzal swap v Praze?
LP: Swapy jsme s Kristýnou začaly organizovat 
v roce 2016, když jsme pracovaly pro organiza-
ci Bezobalu. Nejdřív šlo o volnočasovou aktivitu, 
která nás zajímala a dávala nám velký smysl, tak 
jsme tomu věnovaly stále víc času. A potom k těm 
klasickým jednodenním swapům přibyly týdenní, 
a aby to bylo dlouhodobě udržitelné, dělaly jsme 
vše pro to, abychom se tím mohly živit a věnovat 
se tomu naplno. Naše organizace se nezabývá je-
nom swapem jako takovým, ale změnou spotřeb-
ních návyků. Pořádáme i přednášky a snažíme se 
lidi edukovat.

Budeme na swapu 19. září platit vstupné?
LP: Ne, jen dobrovolný příspěvek. 
KH: Společně s Prahou 3 jsme vybrali místní or-
ganizaci R-Mosty, která poskytuje profesionální 
pomoc ohroženým lidem. Příspěvek ze vstupného 
půjde na podporu této organizace.

Jak takový swap probíhá? Může přijít třeba 
člověk, který nemá nic na výměnu, jen chce 
něco nového získat?
LP: Myšlenka je taková, že přinesete své přebyt-
ky, ale jen hezké, v top stavu. Třeba džíny, které už 
jsou vám malé. Odevzdáte je našim dobrovolní-
kům, ti to roztřídí na různá stanoviště a vy si pak 
vybíráte, co chcete. Pokud nemáte co nabídnout 
na výměnu, můžete zaplatit dobrovolný příspěvek 
a pak si jen vzít, co se vám hodí.

Swap mění spotřební 
návyky
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Lucie Poubová a Kristýna 
Holubová jsou průkopnice 
českého swapu. Jeden 
proběhne také 19. září 
v Ondříčkově ulici 
naproti Bistru 8 v rámci 
sousedské slavnosti.

Swap [:svop:] je výměna krásných funkčních pře-
bytků ze skříně i domácnosti, životní styl, který 
šetří peněženku i planetu. Dáte někomu, co už 
nevyužijete, a zároveň si můžete odnést coko-
liv, co se vám líbí. Počet kusů není nijak omezen 
a není podmínkou, že do swapu musí přispět 
každý.

Co můžete přinést na výměnu: oblečení (pán-
ské, dámské, dětské), hračky, sportovní potře-
by, zahradní náčiní, knihy, domácí potřeby, obuv, 
rostliny (oddenky, pokojové rostliny…), doplňky 
(módní i do bytu), nádobí, nářadí

Vstupné: dobrovolné, vybraná částka půjde na 
organizaci R-Mosty

Swap je určitá  
kultura, životní styl
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Od mlýna 
k supermarketu

Z legendární Bezovky v Prokopově ulici zůstal 
dnes už jen název supermarketu a příběh, který 
stojí za to si připomenout.
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PŽ Dávno v minulosti na území osady Olšany, rozklá-
dající se kolem současného Olšanského náměs-
tí, proudil potok Bezovka. Pramenil kdesi pod 
Židovskými pecemi a tekl přibližně ve stopě sou-
časné Olšanské ulice. Bylo to údolí mezi Vrchem 
sv. Kříže, kterému nesprávně říkáme Parukářka, 
a svahem od jihu, tedy dnešními Olšanskými hřbi-
tovy. Údolí mělo malý spád, a bylo tedy protékají-
cím potokem hodně zamokřené a porostlé olšemi, 
jimž se daří právě v mokru. Odtud název obce na 
potoce stojící — Olšany, původně snad Olšiny. 

V místech naproti kostelu sv. Rocha, pod dneš-
ní nafukovací tenisovou halou před školou 
Chelčického, vtékal potok do kdysi velkého rybníku 
Olšaňáku. Rybník si tam mnohý ze starší gene-
race pamatuje. Chodívali jsme tam na „dafnie“ 
akvarijním rybičkám a v zimě bruslit. Ten ryb-
ník, který si pamatujeme, už ale byl jen zby-
tek původní velké vodní plochy. Už v době vedle 

stojícího tzv. Libeňského dvora byl dávno z větší 
části zavezený a mnohem menší. Posléze z něj 
zbyla jen akumulační nádrž pražské kanalizace. 

Když totiž přišel velký déšť a velké množství vody 
z plochy Olšanských hřbitovů městská kanaliza-
ce nepobrala, rybník vodu naakumuloval. Z této 
doby ještě může zvědavý návštěvník Olšanských 
hřbitovů u severní zdi hřbitova najít vyústění 
do stoky, která sváděla velkou vodu ze hřbito-
vů pod Olšanskou ulicí do zmíněného rybníka.

Mnozí tvrdí, že jméno 
Bezovka pochází od 
množství keřů kolem 

Prostor Bezovky po prokopání úpatí Vrchu sv. Kříže 
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Olšanský potok z rybníka pokračoval pár desítek 
metrů do malého rybníčku u hospody U Zeleného 
stromu, ve kterém majitel uchovával ryby pro 
restauraci. Z něj pak potok pokračoval směrem 

k dnešnímu hotelu Olšanka, kde se stáčel doprava 
dolů a vtékal do velkého mlýnského rybníka, kte-
rému se říkalo Bezovský a mlýnu na něm usedlost 
Bezovka. Proč Bezovka a Bezovský rybník? Mnozí 
tvrdí, že jméno pochází od množství keřů ko-
lem. Podle německého názvu Fliedermühle, který 
uvádějí některé dokumenty, bychom měli mlu-
vit spíš o šeříku — v překladu to je šeřík a mlýn. 
Ale pokud jde o kamenitou lokalitu pod kop-
cem, spíš se jednalo o skutečný bez, tedy černý 
bez, který roste právě v takovém terénu divoce 
a používá se nejen v kuchyni, ale také jako léčiv-
ka. Jméno rybníka se tedy jeví logické vzhledem 
k jeho okolí, ať už budeme obhajovat ten či onen 
keř. Název na dokumentech podporuje šeřík, po-
nechme mu název Bezovský a neřešme to. I já, 
když jsem byl kluk, chodil jsem utrnout mamin-
ce trošku „bezu“, třebaže to byl šeřík, abych si 
ji udobřil, když jsem neměl čisté svědomí…

S názvem rybníka souvisí i jméno následně 
postavené budovy Bezovka na místě původní-
ho mlýna. Ten byl nejprve přestavěn na výlet-
ní restauraci s rybníkem, upravenou zahradou 
a, věřte nevěřte, i s lodičkami! Ta ale byla záhy 
zbořena a v roce 1875 nahrazena velkou bu-
dovou s restaurací a společenským sálem — 
Bezovkou. Tam se odehrávala řada plesů a ji-
ných společenských akcí. Schůzovaly tam spolky 
i politické strany. Po nějaký čas měl v Bezovce 

pronajatou část prostor i vyhlášený stavitel var-
han Štěpán Petr. Nepohodl se ale s městem 
Žižkov jako vlastníkem, a tak přemístil firmu na 
Vinohrady. Provoz budovy však s léty postupně 
upadal a nakonec byl v budově sklad nábytku. 

Bezovka stála napříč přes Prokopovu ulici, přibližně 
u Rokycanovy, a jezdila kolem ní i původní, do roku 
1905 koněspřežná tramvaj, když stáje koněspřežky 
byly v Chelčického ulici. Bezovka ale stála v cestě 
zamýšleným plánům města Žižkov. To mělo v úmy-
slu Prokopovu ulici, tehdy třídu, prodloužit a za-
končit monumentálním schodištěm do nové ulice 
Na Bezovce. Ta měla vést napříč od Lupáčovy 
a stát se přístupem do městských sadů, které 
měly být vybudovány pod Vrchem sv. Kříže. V loka-
litě byl zamýšlen i nový společenský sál a městské 
divadlo. Nic z toho kromě zboření Bezovky se ne-
stalo. Ke zboření došlo až v roce 1936. Terénních 
úprav, zcela odlišných, se lokalita dočkala až 
v sedmdesátých letech, kdy byla Prokopova ulice 
propojena s Olšanským náměstím prokopáním 
svahu kopce, a pak spolu se stavbou panelové-
ho domu v Lupáčově ulici. Jméno Bezovka pak 
přešlo na zmíněnou prodejnu potravin Albert. 

V Bezovce se odehrávala 
řada plesů a jiných 
společenských akcí

Klub přátel Žižkova hledá spolupracovníky
Přijmeme nové členy, kteří se zajímají o his-
torii Prahy 3 a mají zájem spolupracovat na 
činnosti spolku. Působíme v nových prosto-
rách v Ondříčkově ulici, máme k dispozici 
rozsáhlý archiv a knihovnu týkající se Prahy 3. 
Scházíme se pravidelně každý týden, podle 
potřeby i častěji. Jednou za 14 dní pořádáme 
přednášky a besedy. 

Spolek vznikl před 50 lety a je jedním z nej-
starších sdružení, která se zabývají histo-
rií městských částí v Praze. Můžete přijít 
na návštěvu každé úterý po 14. hodině do 
Ondříčkovy ulice č. 35.

Kolem Bezovky jezdila koněspřežná tramvaj
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„Jak to vlastně dopadlo s tou Koněvkou, přejmenuje se, nebo ne?“ 
slýchávám v posledních týdnech čím dál častěji. Kauza možného pře-
jmenování ulice nazvané po kontroverzním sovětském maršálovi se 
před časem intenzivně přetřásala v médiích Republiky Žižkov i několika 
dalších evropských velmocí. Nakonec ale bezvýsledně utichla. Ve všech 
koutech naší planety se poslední dobou kácejí pomníky a přejmenová-
vají ulice o sto šest, jen v naší žižkovské republice, kde celé tohle glo-
bální hnutí ve skutečnosti začalo, zůstává všechno při starém. Pokusím 
se sumarizovat názory žižkovských domorodců na možné řešení. „A to 
jako nedokážou najít nějakýho jinýho Koněva?“ Povzdech nejmenované-
ho štamgasta jednoho nočního lokálu naznačuje šalamounskou cestu 
ze stávající patové situace. Rusko je obrovské a maršál Ivan Stěpanovič 
Koněv určitě nebyl jediným nositelem tohoto příjmení. Kdyby se v rus-
kých dějinách našel nějaký morálně a politicky nezávadný Koněv — 
umělec, vědec, nevinná oběť Stalinova teroru nebo aspoň kosmo-
naut —, bylo by po starostech. 

A teď pro změnu názor občasné návštěvnice jedné pivnice uprostřed 
parku: „Proč se ta ulice prostě nemůže jmenovat Koněvka, když jí tak 
stejně každej říká?“ Bingo! Nemůžeme totiž popřít, že jméno inkrimi-
nované ulice za ta léta skutečně zlidovělo. A jak praví známé přísloví, 
hlas lidu, hlas boží. „Koněvova“ slyšíme hlavně od přespolních, místňá-
ci bydlí zásadně na „Koněvce“. Výměna všech cedulí by sice městskou 
pokladnu zatížila o trochu víc, ve skutečnosti by však šlo jen o projev 
úcty k autentickému domorodému názvosloví. Informační cedulka na 
začátku a na konci ulice by suše konstatovala, že „Koněvka je tradiční 
místní lidový název pro komunikaci, původně zvanou Vídeňská cesta“. 
Tak bychom se elegantně vyhnuli jakékoli zmínce o sporném sovětském 
válečníkovi. 

„Ta ulice by se rozhodně měla pojmenovat po nějaký ženský. Nejsem 
žádnej feminista, ale když se tady všechny ulice jmenujou po samejch 
husitech, nakonec si je poplete i rodilej Žižkovák.“ Tohle moudro jsem 
zaznamenal na zahrádce U Vystřelenýho oka. Po jaké ženě by se měla 
Koněvova přejmenovat, v tom měli všichni tamní štamgasté jasno: po 
nejslavnější české malířce, žižkovské rodačce Toyen. Je tu samozřejmě 
jeden háček, o kterém leckdo ze studu nerad mluví. Řada našich spolu-
občanů totiž ve skutečnosti neví, jak jméno Toyen správně vyslovit. „Tak 
by se to konečně naučili,“ pronesl s husitskou razancí jeden z mých 
nejsdílnějších respondentů, udeřil půllitrem o dřevěný stůl, polkl pár za-
sloužených doušků a dodal: „Hele, a jak že se to vlastně vyslovuje?“  
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A zase ta Koněvka!

Všichni jsme kvůli 
koronavirové pandemii 
museli odložit spoustu 
věcí na později, ale 
nakonec před nimi 
stejně neutečeme. Ani 
před změnou názvu 
Koněvovy ulice.

Spása 
z popelnice

Jednoho červencového odpoledne se 
dva kamarádi sešli s taškami u kontej-
nerů na tříděný odpad. Dan s Michalem 
se chvíli neviděli, a jak se rozpovídali, 
vzápětí zaznělo: „Neskočíme tady k Voku 
na jedno?“ Dan měl v kapse drobné na 
dvě piva. V tom pařáku se v nich jedno 
rychle ztratilo a oba toužili ten chladi-
vý zážitek zopakovat. Vyběhli ovšem jen 
v pantoflích, takže kromě klíčů s sebou 
neměli nic. Vrátit se domů pro peníze 
znamenalo množství otázek a nejspíš 
nezdar. Michal se najednou rozzářil: 
„Mám nápad! Ten monitor!“ Oba chlap-
ci nelenili, běželi zpátky ke kontejnerům. 
Z vyřazených elektrospotřebičů vylovili 
starý monitor, který tam před půlhodi-
nou Michal hodil. „Zkusíme to, možná 
ještě funguje.“ Běželi do nejbližší zasta-
várny. Když monitor bezchybně naběhl, 
zajásali. Zinkasovali 200 korun a běželi 
se znovu zchladit. Jen reakce manže-
lek po příchodu domů prý byly zbytečně 
starostlivé.

Tajemství 
dlouhověkosti

Paní Helena z Vlkovy ulice vypadá jako 
zachovalá sedmdesátnice, jezdí na kole, 
chodí plavat a vede kroužek háčková-
ní. Brzy ovšem oslaví 94. narozeniny. 
Roky se jí mnozí ptali, co způsobuje 
její dlouhověkost, vitalitu a mladistvý 
vzhled. Vždy pokrčila rameny a řekla: 
„Asi mám štěstí na kamarády.“ Unikátní 
je, že i většina jejích přátel je stále na-
živu. Nyní ovšem vyšla s pravdou ven: 
„Může za to Zdeněk, můj první muž, byl 
chemik. Přišla jsem za ním po oslavě 
pětapadesátin a naříkala si na vrásky. 
Řekl, že něco vymyslí, a začal vařit elixír. 
Moc jsem tomu nevěřila, ale ty vrás-
ky už mě skutečně pak tolik netrápily. 
Nalévala jsem to přátelům do štamprle 
jako domácí likér. Ze zdvořilosti to pili. 
Zdeněk to ještě nějakou dobu zdokona-
loval, takže toho asi pil nějak moc. Byl 
to fešák, vypadal tak na čtyřicet. Když 
si pak šel žádat o důchod, tak s ním vy-
běhli. Nakonec ho ale ta alchymie stála 
život, bouchlo mu to před očima a bylo 
po něm.“ Paní Helena se později znovu 
vdala: „Luděk byl o 13 let mladší, ale 
bylo to málo, už je také na pravdě boží.“ 
Teď už má paní Helena jen partnera na 
tanec, téměř o čtyřicet let mladšího. 
Recept elixíru jí Zdeněk bohužel nikdy 
neprozradil a jediné, co si pamatuje, 
je, že když vařil, tak byla špajzka plná 
prázdných lahví od Šumavského vína. 
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z Chorvatska
Ve čtvrtek a v sobotu najdete na trzích 
na Jiřáku Martina Štěpaníka ze Včelařství 
Marmedy. Lžičku medu nabídne k ochutnání 
vám a druhou vosám poletujícím kolem.

V naší rodině včelaříme s tátou a s bráchou, úly máme u Jižního 
Města. Když zrovna v okolí není dost květů, včely si doletí do 
Milíčovského lesa nebo do dendrologické zahrady v Průhonicích. 
Odtud občas přinesou něco podobného, jako je v Chorvatsku. 
Vzpomínám si, jak jsme tím překvapili jednoho zákazníka, který 
tvrdil: „Já miluju chorvatské medy, vy mě nezaujmete.“ Zaujali 
jsme.

Tady na Jiřáku se nám líbí, že jsme ve stínu a není tu hic jako 
na jiných tržnicích. Ve čtvrtek tu ještě bývá dost lidí, kteří jdou 
z práce a spěchají, ale v sobotu přijdou posedět, popít, dát si 
jídlo… To je takový ten francouzský trh. Když se u nás zastaví, 
vždycky jim radím: ochutnávejte medy! Každé včely přinesou 
něco jiného, a každý med má tím pádem trochu jinou chuť.

Já sám si dávám lžičku medu každé ráno. Dělá to dost lidí a je 
prokázané, že jsou díky tomu zdravější. Do černého čaje se hodí 
květový med, to je taková typická chuť dětství. Do bílých čajů 
nebo do kávy je lepší ten lesní, nepřehluší tolik aroma. Hlavní 
je nedávat med do vařícího čaje, jinak přijde o prospěšné látky. 
Až když se čaj dá pít nebo do něj můžete strčit prst, je vhodná 
doba přidat med.

Pokud jde o zdraví, dám vám tip na skvělou „meducínu“: med 
smíchejte s citronem, zázvorem a vodkou. Tím se u nás léčí 
všechny nemoci. Největším hitem jsou ovšem žebra na medu, 
která dělá moje švagrová. Nic na tom není, jen rozmícháte 
v medu hořčici a maso potřené touto marinádou necháte do 
druhého dne odležet. Pak žebra upečte a nechte si chutnat! 
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Bohumil Rakouský, 
strážník

Dveře služebny rozrážím už dvacet let pravi-
delně v 6.45. Směna sice začíná až za 45 mi-
nut, ale zvyk je železná košile a já si den bez 
prolistování novin koupených cestou do prá-
ce neumím představit. Poslední doušek čaje, 
poslední odstavec, převléknout se a zvese-
la na instruktáž. Dnes se na Vítkově nekoná 
žádná mimořádná akce a ani úřad městské 
části nepotřebuje asistenci při vyklízení bytů 
či černých skládek. Čeká mě tedy běžný den 
v žižkovských ulicích a ten začíná ranním 
dozorem na školních přechodech. Náš ob-
vod hlídá celkem 11 přechodů a já dostal na 
starost ten před Základní školou Lupáčova. 
A musím říct, že mě to celkem baví. Hlídat 
prvňáčky nesoucí obrovské tašky nebo de-
váťáky se znuděnými obličeji zapíchnutými 
do telefonů.

S prvním zvoněním však tahle ranní „roz-
cvička“ končí a nás čeká běžná hlídková 
činnost. Řešíme hodně dopravu, osoby na-
rušující veřejný pořádek, drobné krádeže 
a sprejery. Zkrátka co den přinese. Nevím 
proč, ale dost mi vadí psí exkrementy v uli-
cích. Bohužel v naší přítomnosti jsou lidé 
schopni sebrat „dáreček“ od svého mazlíčka 
i holou rukou, ale jak tam nejsme… No, stačí 
se rozhlédnout. Když už jsme u těch dáreč-
ků, jdeme se s kolegou ještě podívat na ne-
daleké hřiště kvůli jehlám. Žádnou nevidíme, 
a protože školáci už odpočítávají poslední 
minuty do konce vyučování, vracíme se na 
od rána známý přechod.

Než se pustíme do odpoledních povinnos-
tí, čeká nás na služebně svačina a zaslou-
žená pauza. V kuchyňce potkáváme kolegy, 
kteří dnes hlídkují na Jarově. To je taková 
klidná část, kde si připadáte jako na vesnici. 
Obrovský protiklad spodní části Žižkova plné 
barů a hospod. Ty jsou celou noc plné pře-
vážně cizinců, kteří pijí a ruší noční klid až do 
rána. Když k nim připočítáte party v bytech 
pronajatých přes Airbnb, není divu, že se lin-
ka se zoufalými rezidenty v noci nezastaví. 
I tak bych ale svou práci a Žižkov nevyměnil 
za nic na světě. 

Lžičku medu každé ráno  
a hned budete zdravější
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Socialistický realismus 
Tomáš Sunegha (KDU-ČSL), opoziční zastupitel 

Socialistický realismus vidí zdroj krásy v tom, 
co je nové, nepřemožitelné, revoluční a prog-
resivní… (ze Základů marx-leninské estetiky). 
Přetěžko přemoci nositele revoluční smršti. 
Obtížné zastavit běsy rozumem. Kulturní erup-
ce, kterou se magistrát pokrokově utkává 
v ulicích, náměstích a parcích Prahy 3 s kon-
zervativní minulostí a která se jmenuje festi-
val Landscape, zcela vědomě a cíleně otevírá 
otázku, co vše je nyní možné ve jménu aktu-
álního revolučního tažení páchat ve veřejném 
prostoru.

Nemám vůbec nic proti těm, kteří tvoří či snad 
páchají. Ovšem pokud tvoří na svém a za své. 
Nic proti těm, kteří neparazitují a nejsou vnu-
cováni. O Landscape toto neplatí. Nevím, koho 
uspokojí (fajnšmekři se jistě najdou), nadchne 
či povznese pohled na rudé kůlky zapíchnuté 
do trávníků nebo kdo ocení barikádu z vraků 
aut před radnicí, ale již jsem zaznamenal, že 
jsou tací obyvatelé naší čtvrti, kteří pokládají 
hromady nepořádku v různých koutech Žižkova 
za pokroková tvůrčí díla festivalu.

Titíž, kteří se mj. zasloužili o řádění bagru ve 
veřejné zeleni ohrožující chráněné živočichy 
(viz umění u Pitterovy ulice), současně dlou-
hodobě brání byť jen projednání možnosti 
vrácení křížku na Vrch svatého Kříže. Na místo, 
kde kříž desítky let byl a po němž nese kopec 
jméno. Nejde totiž o revoluční a progresivní 
akt! Návrat k tradici je nežádoucí! Útěchu nad 
stavem obce hledám v letní poezii o asijském 
příboru: „Rudá čára na zdi, druhá vedle ní, ne-
souběžná třetí — snad bude poslední…“ 

 

 
Doprava na Žižkově 
Michal Papež (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

Dopravní situace na Žižkově připomíná koncem 
prázdnin peklo. Uzavřená ulice Jana Želivského 
způsobila u Ohrady zásadní dopravní problémy, 

kdy musí řidiči objíždět uzavřený úsek přes 
vedlejší ulice. Přijde nám, že zase někdo moc 
nemyslel, když vymýšlel koncepci oprav, a ne-
došlo mu, že tím způsobí celodenní kolony. 
Tím hůř, že přes objízdnou trasu jezdí i náklad-
ní vozy a autobusy. Magistrát navíc schválil 
špatné vyznačení trasy, které posílá řidiče i do 
Biskupcovy a Rečkovy ulice. Pokud se tak ně-
kdo potřeboval dostat z Žižkova třeba na Černý 
Most, čekalo ho velmi nepříjemné překvapení, 
dlouhé čekání v kolonách nebo musel objíždět 
pomalu půlku Prahy. 

Potvrzuje se tak opět špatná komunikace ná-
městka Scheinherra z magistrátu s městský-
mi částmi. Pražská doprava je poslední rok 
nekoncepční chaos. Mosty jsou v otřesném 
stavu, stavba okruhu stojí a nehýbe se. Metro 
D je v nedohlednu. Místo toho ale máme nový 
chodník a betonové zátarasy na Smetanově ná-
břeží, rozkopanou Prahu a naštvané řidiče. Do 
toho se během léta objevily spekulace, že by 
hlavní město mohlo zavést mýto při vjezdu do 
centra. Tím bychom se stali naprosto unikát-
ním městem, které nejde objet, protože nejsou 
dodělané okruhy, ale museli byste v podsta-
tě zaplatit „výpalné“ za to, že městem musíte 
projet. 

Dalším problémem jsou v Praze vraky automo-
bilů. Všimli jste si třeba vraku na Olšanském 
náměstí, který tam stojí celé léto? Naší radnici 
je asi úplně jedno, že někdo blokuje silnice, 
parkovací místa a chodníky. Starosta Ptáček 
a zodpovědný radní Rut by toto měli řešit a ne-
nechávat to lidově řečeno vyhnít.

 

 
Stromy vysazujeme s rozmyslem  
a na základě dat 
Jan Bartko (Piráti), radní 

Privatizace, logo nebo městské firmy — na té-
měř každé téma, o kterém se u nás mluví, exi-
stuje více relevantních pohledů. Že bychom ale 
v ulicích Trojky chtěli podstatně více stromů, 
na tom se shodneme asi všichni. Velmi často 
mi někteří z vás občanů říkají, že „nesázíme 
dost“. Je třeba si ale uvědomit, že zakládání 
nových stromořadí v ulicích je komplikovaná 
záležitost s řadou omezení. U volby stromů 
preferujeme původní druhy; zvolené dřeviny 
ale musí vyhovovat dnešnímu prostředí. Volbu 
substrátu, technologií či přípravu komplexní 
projektové dokumentace pro výsadbu městská 
část dosud zvládala dobře.

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Je nám ale asi všem jasné, že ani desítky no-
vých stromů v okrajových částech (Jarov), kde 
se sází lépe, nevyřeší tepelný ostrov ve staré 
žižkovské zástavbě. V boji s klimatickou změ-
nou musíme přicházet s dalšími nápady; je tře-
ba sázet i tam, kde to doposud nebylo možné, 
např. kvůli podzemním sítím, kterými jsou naše 
ulice doslova „prolezlé“.

Abychom se s těmito nástrahami mohli utkat, 
nechali jsme si vypracovat komplexní studii, 
která se zabývá právě výskytem sítí v téměř 
všech ulicích městské části. Mapuje také po-
tenciální dopad na parkovací místa. Tento ro-
bustní nástroj jsme pro vás, jako ostatně i další 
studie, zveřejnili (shorturl.at/eDOSV); brzy tak 
vezmeme novou výsadbu v ulicích opravdu od 
podlahy. Naším záměrem bude vybrat tako-
vá místa, kde stromy vytvoří co nejvíce stínu 
a ochladí ulice. Zároveň ale budeme dbát na 
to, abychom co nejméně omezili možnosti par-
kování. Už brzy se snad dočkáme zelenějšího 
Žižkova.

#DržímeKurz

 

 
Zajímají vás názory politiků? 
Margita Brychtová (Piráti), koaliční zastupitelka

Zajímá útočná výměna názorů mezi politiky 
v této sekci Radničních novin vlastně někoho? 
Často si s kolegy Piráty klademe otázku, jestli 
tuto sekci novin vlastně někdo čte. Dejte nám 
vědět! Pokud chcete být v obraze a mít mož-
nost vyjadřovat se k aktuálním tématům, za-
čněte odebírat náš newsletter. Zaregistrujte se 
skrze tento formulář: tiny.cc/Pirati.

A rovnou nám můžete odpovědět na malou 
anketu: Čtete Radniční noviny v tištěné, nebo 
elektronické formě? A zajímá vás tato rubrika, 
tedy Fórum zastupitelů?

Děkujeme za vaše názory!

#DržímeKurz

 

 
Vítkov — atraktivní místo Prahy 
Tomáš Mikeska (TOP 09 a STAN), místostarosta

Vítkov byl po roce 1990 vytipován jako je-
den ze čtyř nejdůležitějších parků v Praze — 
po Petřínu, Letenských sadech a Stromovce, 
které bude spravovat hlavní město. První tři 
parky již revitalizací prošly, Vítkov stále čeká. 

V těchto dnech rozhoduje Rada hlavního města 
o ambiciózním projektu, který již má územní 
rozhodnutí. Úprava je velmi atraktivní, obsa-
huje množství vodních prvků, které se budou 
realizovat téměř po celé délce hlavní tepny par-
ku — promenády, zmizí nevzhledná asfaltová 
komunikace, jež v minulosti sloužila pro příjezd 
delegací, které měly uctívat památku mumifi-
kovaného Klementa Gottwalda. 

První etapa obnovy parku od památníku smě-
rem k Ohradě v délce cca 200 metrů má sta-
noven termín realizace 2021—2023. V projektu 
je parkoviště nahrazeno víceúčelovou plochou, 
tzv. piazzettou, a jako vyvrcholení promenády 
bude v první etapě projektu vysázeno 24 no-
vých stromů. V proměně páteřní promenády 
spočívá jeden z největších potenciálů par-
ku. Celá revitalizace, která bude realizována 
z prostředků hlavního města, má rozpočet 
cca 650 milionů korun. 

Projekt mimo hlavní promenádu obsahuje 
vybudování vyhlídkové restaurace ve svahu 
k Žižkovu, výstavbu výtahu na Vítkov z pěší-
ho tunelu mezi Žižkovem a Karlínem a mno-
ho dalších, menších úprav. Na studii hlavního 
města navazují již připravené realizace Prahy 3: 
revitalizace Tachovského náměstí, vybudování 
schodiště z Jeronýmovy ulice a projekt chytré 
cyklostezky. Atraktivní pro návštěvníky Vítkova 
bude také otevření obnoveného Armádního 
muzea Vojenského historického ústavu s vy-
hlídkovou kavárnou na úpatí Vítkova v průběhu 
roku 2022.

 

 
Sdílená koloběžka — dobrý sluha, ale zlý pán 
Filip Brückner (ANO 2011), opoziční zastupitel

Nevím, jak vám, ale mně už ty všude se pova-
lující koloběžky celkem dost vadí. Vyjdu z domu 
a před vchodem koloběžka, vystoupím z au-
tobusu a málem zakopnu o koloběžku, jdu po 
chodníku a co myslíte… V sobotu a v neděli 
ráno je jich spoustu spolu s prázdnými lahve-
mi poházených na Vítkově a v dalších parcích. 
Chceme být moderní a inovativní, ale nějak se 
to vymyká a zejména díky problematické spo-
lečnosti Lime je už bohužel překoloběžkováno.

Kdo z nich má vlastně kromě provozovatele 
užitek? Podle totálně a nekoordinovaně rozko-
paného Žižkova soudím, že by se vedení Prahy 
líbilo, kdybychom na koloběžkách jezdili všichni. 
No ale vážně. Přijde mi, že na nich jezdí přede-
vším turisti a mladí z hospody nebo na pitky 
v parcích. Takže většina pod vlivem a ideálně 
po chodníku, kde navíc ohrožují chodce. Tohle 
opravdu chceme? 

V různých průzkumech shodně vychází, že přes 
80 % dotazovaných sdílené koloběžky v uli-
cích nechce. Tak proč, když naprosté většině 
tahle atrakce vadí, vedení naší radnice nechává 
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vyznačovat pro koloběžky další parkovací stání 
a Lime nezakáže, např. stejně jako Praha 2? 
Pro koho to je? Ti, kteří se na koloběžkách 
prohánějí, je stejně odhodí, kde se jim zrovna 
zachce.

Můžou přitom stejně jako většina jezdit MHD, 
kterou máme jednu z nejlepších na světě. Kdo 
přesto potřebuje k přepravě koloběžku, ať si 
pořídí vlastní. U vlastní věci totiž málokdo pou-
žije stejnou techniku jako u sdílené, tedy „půjč 
si a zahoď“. Navíc ani samotná chůze by také 
nikomu neuškodila. Není žádný důvod si kolo-
běžkami nechat zaneřádit město!

 

 
Když je proces stejně důležitý jako výsledky 
Pavel Křeček (TOP 09 a STAN), radní 

Když jsem zdědil po své předchůdkyni agen-
du strategického plánování, přiznám se, měl 
jsem obavy. Příjemně mě překvapilo, v jakém 
stavu jsem projekt našel. Důraz na partici-
paci se ukázal jako opravdu nejlepší cesta. 
Moderní město se musí otevřít svým obyva-
telům. A kde jinde s tím systémově začít než 
při tvorbě nového desetiletého strategického 
plánu Prahy 3? 

Metodický přístup k participaci spočívá v pou-
žívání selského rozumu: zmapujte si všechny, 
kterých se věc týká, a dejte jim šanci smys-
luplně říct svůj názor. Líbí se mi, že na Trojce 
takto přemýšlíme také o zaměstnancích úřadu 
a samotných politicích. Naše snahy podtrhává 
účast Prahy 3 v novém programu magistrá-
tu, jehož cílem je posílit v příštích dvou letech 
participativní plánování v co nejširší paletě 
projektů (a strategický plán je jedním z nich!). 
Na úřadě kvůli tomu vznikla nová pozice, 
tzv. koordinátor participace. Rozšířili jsme zá-
roveň funkce naší komise pro strategické plá-
nování, která si jako doplňující agendu přibírá 
právě zmíněné participativní plánování. 

V příštích měsících nás všechny čeká hod-
ně práce, bude to ale aktivita smysluplná. Od 
nástupu do nové role radního jsem se naučil 
jednu věc: participativní plánování sice přináší 
efektivnější výsledky, mnohem důležitější ale 
je samotný proces, který nás k závěrům při-
vádí. Participace totiž stojí na diskuzi, respek-
tu, výměně názorů a nestranné práci s infor-
macemi. Ničeho takového nelze dosáhnout, 
pokud se obyvatelé města nezačnou stýkat, 
poznávat, bavit se a tvořit kvalitní sousedské 
vztahy. Málokterá městská část má k tomu 
lepší dispozice než Praha 3.

  

Rozkopaný Žižkov, zas a zas 
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

Letošní léto bylo na Praze 3 spojeno s nebý-
valým množstvím uzavírek a rozkopaných ulic. 
Nejčastěji ke mně doléhají dva druhy výtek — 
proč město nezajistí lepší koordinaci jednot-
livých akcí a proč se ulice musí rozkopávat 
na několikrát? Opravdu se zdá, že stavební 
práce nikdo neřídí, jinak by přece nešlo zavřít 
Koněvovu a Želivského najednou! Jak je mož-
né, že Bořivojova ulice je rozkopaná už řadu let 
za sebou!?

Při koordinaci jednotlivých prací by mělo hrát 
nejsilnější roli hlavní město Praha. To je zaprvé 
vlastníkem a správcem ulic a zadruhé investo-
rem jejich kompletních rekonstrukcí. V ide-
álním světě by mělo město svolat vlastníky 
všech sítí a zajistit rekonstrukci ulice a vý-
měnu všech sítí najednou. Jenže se to, až na 
výjimky, neděje. Hlavní město a jím pověřená 
organizace TSK v této roli absolutně selhává. 
Jednotliví investoři sice na TSK hlásí pláno-
vané akce, TSK však nemá sílu a kompetence 
akce koordinovat a sdružovat a hlavní město 
v tomhle nevyvíjí žádnou iniciativu. Vlastníci 
sítí navíc často využívají svého zákonem da-
ného silného postavení a rekonstruují sítě 
narychlo jako „havárie“, aby se vyhnuli úřední 
proceduře povolení stavby. Výsledkem je cha-
os a zmatek.

Na Praze 3 pak taháme za nejkratší konec pro-
vazu. Snažíme se ale dělat to, co umíme dob-
ře — komunikovat a šířit informace. Srpnovou 
uzavírku Želivského nám hlavní město oznámi-
lo čtyři dny před zahájením. Tady už se nedalo 
dělat víc než použít sociální sítě a Mobilní roz-
hlas. V srpnu jsem svolal na radnici všechny 
zhotovitele staveb na rekonstrukci Koněvovy 
ulice a zástupce místních podniků. Nebýt té-
hle schůzky, místní by se ani nedozvěděli, jak 
bude možné zásobovat obchody nebo svážet 
odpad.
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1. út ⟶ ZŠ Pražačka „Celých 90 let na Pražačce“ — 
zahájení výstavy 
Hospoda U Vystřelenýho oka 18.00 Sto zvířat 
(hudba)

2. st ⟶ Divadlo Kalich (Letní scéna) 19.00 Prachy!!! 
(divadlo) 
KC Vozovna 17.00 Křeslo pro hosta: Adéla Gondíková

3. čt ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00  
3D Company: Racek 
Palác Akropolis 19.00 Re-opening: Zvíře jménem 
Podzim, Divnotaj, Cermaque, Grottup (hudba) 
IC Praha 3 10.00 Ombudsman pro seniory 
IC Praha 3 15.00 Veletrh volného času na náměstí 
Jiřího z Poděbrad 
Divadlo Kalich (Letní scéna) 16.30  
Jarek Nohavica — Tři čuníci (hudba) 
Divadlo Kalich (Letní scéna) 19.00  
Jarek Nohavica (hudba)

4. pá ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00 3D Company: Racek 
Palác Akropolis 20.00 Run OpeRun: Operní klystýr 
(divadlo) 
Divadlo Kalich (Letní scéna) 20.00 Čermák & 
Staněk Comedy: Divnej rok (talkshow)  
Náměstí Jiřího z Poděbrad 9.00 Merkádo — 
latinskoamerické trhy

5. so ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00  
3D Company: Racek 
Palác Akropolis 18.30 Cult of Fire (hudba)

6. ne ⟶ Park Parukářka 13.00 Poznejme se, sousedé 
(slavnost)

7. po ⟶ KC Vozovna 16.00 Fresh senior: Mozkový jogging 
s Adrianou Rohde Kabele 
Atrium na Žižkově 17.00 E. Brikcius: Pražské mládí 
a světové dospění R. M. Rilkeho (literární výlet) 
IC Praha 3 18.00 Vernisáž výstavy Miluše Poupětové 
Palác Akropolis 20.00 Tantehorse: Invisible I. / 
Hannah (divadlo) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Jordan (divadlo)

8. út ⟶ KC Vozovna 17.00 Šárka Radová: Keramika a socha 
ve veřejném prostoru (přednáška) 
Hospoda U Vystřelenýho oka 19.30 Schodiště

9. st ⟶ KC Vozovna 10.30 LouDkové divadélko: Perníková 
chaloupka 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Milostný dopis ženě, 
kterou nemilujeme (divadlo) 
Kino Přítomnost 19.00 Pavel Rataj: Slova ve vztahu 
nestačí (přednáška)

10. čt ⟶ IC Praha 3 10.00 Ombudsman pro seniory 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Samko Tále (divadlo) 
Hospoda U Vystřelenýho oka 19.30 Byl Pes + Kojoti

11. pá ⟶ Vinohradské vinobraní 14.00 (Trhy na Jiřáku, 
Kostnické náměstí, Pod Žižkovskou věží, Žižkov 
BeerGarden, Prague Central Camp) 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 
Divadlo Aqualung: Dracula reloaded

12. so ⟶ Vinohradské vinobraní (Trhy na Jiřáku, Kostnické 
náměstí, Pod Žižkovskou věží, Žižkov BeerGarden, 
Prague Central Camp) 
Atrium na Žižkově 9.30 Žižkovská loutka 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 20.00  
3D Company: Mexický večer s představením Frida K.

13. ne ⟶ KC Vozovna 9.30 Žižkovská loutka 
Žižkovské mezidvorky 12.00 (festival) 
Palác Akropolis 20.00 Fekete Seretlek: Kar (divadlo)

14. po ⟶ Radnice 16.00 Na kus řeči se starostou 
Kostnické náměstí 19.00 Tančírna na Kostničáku 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00  
3D Company: Dobrý proti severáku 
Palác Akropolis 20.00 Fekete Seretlek: Rat (divadlo) 
IC Praha 3 17.00 Vlastivědná vycházka — 
komentovaná prohlídka u příležitosti 100. výročí 
založení 4. přístavu Jana Nerudy + včelaři, sraz na 
adrese Pitterova 2892/1, Praha 3 
KC Vozovna 16.00 Setkání s Janem Kačerem

15. út ⟶ IC Praha 3 10.00 Žižkovské kočárkování — Kolonie 
Domov na Jarově + kostel sv. Vojtěcha 
KC Vozovna 17.00 Divadlo pro děti: Český Honza 
Betlémská kaple 17.00 Památky a vzdělávání 
(beseda) 
Venuše ve Švehlovce 19.00 Terapie sdílením live 
(talkshow)

Kulturní tipy

Výběr redakce

Pražské mládí a světové dospění R. M. Rilkeho 
 ⟶ 7. 9. 17.00
 ⟶ Atrium na Žižkově
 ⟶ Literární výlet po stopách slavného básníka a praž-

ského rodáka R. M. Rilkeho s umělcem a filozofem 
Eugenem Brikciusem a jeho ženou Zuzanou. Po tra-
dičním zpěvu žižkovské hymny se účastníci podívají 
na dvě dějství rilkovského dramoletu, pak dostanou 
skleničku vína a vydají se na tramvaj, která je zaveze 
do Jindřišské ulice, v níž Rilke vyrůstal. Nakonec do-
spějí účastníci do Památníku národního písemnictví, 
prohlédnou si Rilkeho rukopisy a zhlédnou závěreč-
né dějství dramoletu vrcholícího krátkým filmem Sen 
o Sidonii Nádherné. Akce se koná za každého počasí. 

Tančírna na Kostničáku
 ⟶ 14. 9. od 19.00
 ⟶ Kostnické náměstí
 ⟶ Večer nabitý energií s tradičními a lidovými tan-

ci z celé Evropy za doprovodu živé hudby. S lektory 
Place 4 People si osvěžíte základy i pokročilé variace 
standardu a latiny. Akce je vhodná pro ženy i muže 
všeho věku, dorazit lze s přáteli, drahou polovičkou 
nebo klidně i sám — o taneční partnery na místě 
nouze nebude. Partnery Tančírny na Kostničáku jsou 
MČ Praha 3, Kiosko — Kostničák a Place 4 People. 
Aktuální informace k tančírnám naleznete v události 
na facebooku Letní tančírny na Kostničáku.
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16. st ⟶ IC Praha 3 18.00 Žižkovské rozhovory s Martinem 
Severou: Jan Pixa — syn, vnučka a pravnučka  
vzpomenou na Jana Pixu u příležitosti 100. výročí 
jeho narození 

17. čt ⟶ IC Praha 3 10.00 Ombudsman pro seniory 
SUPŠ (Žižkovo nám. 1) 16.00 Umprumka na Žižkově 
a její okolí (architektonická procházka) 
Palác Akropolis 20.00 Tantehorse: Invisible I. / 
Hannah (divadlo) 
Atrium na Žižkově 19.30 Recitál pro housle 
s klavírem: „Four souvenirs" 
Hospoda U Vystřelenýho oka 18.30 Benefice pro 
Banát — Fredy & Krasty a další

18. pá ⟶ Lucemburská 24 18.00 odhalení pamětní desky 
Jana Pixy a Josefa Čapka 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00  
Pub in the Glade 
Palác Akropolis 20.00 Ondřej Holba: And Who Is 
Useless Now? (divadlo)

19. so ⟶ Ondříčkova ulice 10.00 Sousedská slavnost 
v Ondříčkově 
Zažít město jinak (slavnost) 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 Divadlo 
Aqualung: Ze života hmyzu — premiéra

20. ne ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 Švestka 
Palác Akropolis 19.00 Spitfire Company: Podvraťáci 
(divadlo)

21. po ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 Divadlo 
Aqualung: Ze života hmyzu — premiéra 
Palác Akropolis 19.00 Spitfire Company: Konec 
člověka?! Reportáže psané z kuchyně (divadlo) 
Ponec 20.00 Michal Záhora: Obrat konce. Evropa 
k bodu Omega (tanec)

22. út ⟶ KC Vozovna 17.00 Divadlo pro děti: Tři medvědi 
a drzá Máša 
SUPŠ (Žižkovo nám. 1) 18.00 Princ Bajaja 
(komponovaný večer s hudbou a dramatizací) 
Ponec 20.00 Michal Záhora: Obrat konce. Evropa 
k bodu Omega (tanec) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Sezuan (divadlo)

22. út ⟶ IC Praha 3 10.00 Vlastivědná vycházka — 
sochařská výzdoba v okolí Jiřího z Poděbrad,  
sraz před hlavním vstupem do kostela Nejsvětějšího 
srdce Páně  
Palác Akropolis 19.30 Aneta Langerová & Korben 
Dallas (hudba)

23. st ⟶ KC Vozovna 17.00 Petr Čornej: Jan Žižka a bitva na 
Vítkově 14. července 1420 (přednáška) 
Ponec 20.00 Věra Ondrašíková: Guide (tanec) 
Palác Akropolis 18.00 Liveurope festival (hudba)

24. čt ⟶ IC Praha 3 10.00 Ombudsman pro seniory 
Atrium na Žižkově 19.30 Barbora Mochowa (hudba) 
Chmelnice (tramvajová zastávka) 16.00 Jarov 
a Chmelnice (architektonická procházka) 
Ponec 18.00 Věra Ondrašíková: Guide (tanec) 
Hospoda U Vystřelenýho oka 19.30 Ozvěny 
mezinárodního filmového festivalu Mental power 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Láska, vzdor a smrt 
(divadlo)

25. pá ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00  
3D Company: Vyhnání Gerty Schnirch 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Stop Fucking Smiling 
(divadlo) 
Náměstí Radost 12.00 Jazz wine fest

26. so ⟶ Atrium na Žižkově 15.00 Šmoldas hraje Ježka 
a hudbu z filmů první republiky 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 16.00 
Komentovaná prohlídka divadla 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Promiňte, že rodim 
(divadlo) 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 Vražda 
v salónním coupé 
Náměstí Radost 12.00 Jazz wine fest

27. ne ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 15.00  
3D Company: Velká divadelní pohádka — premiéra 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 17.00 3D Kapela 
Noční optika a Velká divadelní pohádka 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Maryša (mlčí) (divadlo)

28. po ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 15.00 Divadlo 
Aqualung: Až opadá listí z dubu a komentovaná 
prohlídka divadla 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00  
3D Company: Fantastická žena

29. út ⟶ Atrium na Žižkově 10.00 Oslavy Mezinárodního dne 
seniorů 
KC Vozovna 17.00 Divadlo pro děti: Pinocchio 
Ponec 20.00 Tereza Hradilková: Nepřestávej (tanec) 
Palác Akropolis 19.30 Koop Oscar Orchestra 
(hudba) 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Zámek na Loiře 
(divadlo) 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 Blaník

30. st ⟶ KC Vozovna 18.00 Literární večer: Ze života hmyzu 
Ponec 20.00 Constellations III. My Son Looking To 
The Sun (tanec) 
IC Praha 3 17.00 Tomáš Kubeš — Indie 
(cestovatelská přednáška) 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 Afrika 

Kam za uměním?

Galerie Toyen
 ⟶ Milešovská 1
 ⟶ galerietoyen.cz
 ⟶ 8.—29. 9. výstava akademické malířky Milušky 

Poupětové — Zahrada

Galerie Atrium
 ⟶ Čajkovského 12/12a
 ⟶ atriumzizkov.cz, zatrojku.cz
 ⟶ do 26. 9. Michal Škoda: NE/MÍSTA
 ⟶ 3. 9. 18.00 komentovaná prohlídka výstavy NE/MÍSTA

Hunt Kastner
 ⟶ Bořivojova 85
 ⟶ huntkastner.com
 ⟶ od 5. 9. Ján Mančuška: A Gap

Galerie 35m2
 ⟶ Víta Nejedlého 23
 ⟶ 35m2.cz
 ⟶ do 27. 9. Pamela Kuťáková: V utajení
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Neziskové  
organizace

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

2. st ⟶ Gabriel Guerreiro & 2+1 Jam Band 19.00
8. út ⟶  Podpůrná skupina při kojení & kontaktní 

rodičovství
15. út  ⟶  Vylidněno / filmové úterky —  

www.husitska.eu/filmy 19.00
22. út ⟶  Podpůrná skupina při kojení & kontaktní 

rodičovství
27. ne ⟶ SWAP 10.00—14.00
29. út  ⟶ Jindřich Štreit hostem Jana Bárty 19.30

po ⟶  Interkulturní klub pro děti a mládež / Clubin, 
16.45—18.15 začíná 14. 9. 

út ⟶  Konverzační angličtina s rodilým mluvčím 
13.00—14.30

út ⟶  Konverzační angličtina s rodilým mluvčím 
14.30—16.00

út ⟶ Hlasy Praha 17.00—18.30
čt ⟶ Pedig (pletení z proutí) 15.00—17.45

Více o programu: www.husitska.eu/suteren

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

Své místo na akce, besedy a semináře si rezervujte na  
nova-trojka.webooker.eu.

1. út ⟶  První pomoc. Základní prvky první pomoci a jejich 
aplikace. 17.00—18.00 

10. čt ⟶  Teribear hýbe Prahou. 10.10 
12. so ⟶  Jógová relaxace 9.00—10.30 
13. ne ⟶  Žižkovské mezidvorky 12.00—18.00 
13. ne ⟶  Sportovní podvečer pro ženy 17.00—20.00 
18. pá ⟶  Čarodějnice aneb … o něco později :) 16.00—18.30
18. pá ⟶  Puberta a zodpovědnost 16.00—18.00 
18. pá ⟶  Pyžámkový večírek 18.00—9.30 

Zápis do kurzů 
Registrujte se do kurzů na školní rok 2020/2021 na 
nova-trojka.webooker.eu. Vyberte si z nabídky kurzů pro rodiče 
s dětmi, děti i dospělé. Využít můžete i ukázkovou hodinu 
zdarma.

rodinné a komunitní centrum paleček
Písecká 17 
T: 607 812 510 
rcpalecek.cz 
kurzyprodeti@rcpalecek.cz

 ⟶  registruje do kurzového období září—prosinec 2020, 
volné kurzy je možné vyzkoušet za cenu jednorázového 
vstupu

 ⟶  provozuje hernu pro děti a kavárnu pro dospělé, otevíra-
cí doba po—čt 9—18, pá 13—18

 ⟶  nabízí prostory k pronájmu pro dětskou oslavu naroze-
nin, vzdělávací semináře apod.

1. 9. ⟶  Úvodní seminář k Montessori kurzům 
18.00—20.00

2. 9. ⟶  Podpůrná skupina v počátcích mateřství 
13.00—15.00

3. 9. ⟶  Veletrh volného času na náměstí Jiřího 
z Poděbrad 15.00—18.00

9. 9. ⟶  Podpůrná skupina pro ženy s batolaty 
10.00—12.00

9. 9. ⟶  Podpůrná skupina Sourozenci v pohodě 
13.00—15.00

9. 9. ⟶  Úvodní seminář ke kurzu Předškolák 
18.00—20.00

12. 9. ⟶  Příměstská sobota pro děti v pěstounské péči
16. 9. ⟶  Podpůrná skupina v počátcích mateřství 

13.00—15.00
18. 9. ⟶  Blízký vztah s dítětem 18.00—21.00

Paleček za dotovanou cenu nabízí:
 ⟶  Psychoterapeutickou poradnu pro dospělé, dospívající 

a děti
 ⟶ Sociálně-právní poradnu
 ⟶ Logopedickou poradnu
 ⟶ Poradnu empatického rodičovství
 ⟶ Poradnu pro slaďování profesního a rodinného života
 ⟶  Svépomocné podpůrné skupiny: Sourozenci v pohodě; 

Počátky mateřství; Rodiče s batolaty; Zkrocená poporod-
ní deprese

komunitní centrum žižkov ii.
Koněvova 2755/65A 
T: 775 917 645 
m.me/KCZizkov

7. po ⟶  Kurz šití na strojích pro začátečníky  
s paní Bukolskou 17.30—19.30

14. po ⟶  Kurz šití na strojích pro začátečníky  
s paní Bukolskou 17.30—19.30

21 po ⟶  Kurz pletení a různorodé ruční práce  
s paní Skalickou 17.30—19.30
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po ⟶  Otevřená hodina šití na stroji bez lektora 
13.00—17.00 
Cvičení pro seniory: zdravá záda 15.00—16.00

út ⟶  Sociální poradenství pro cizince 9.00—11.00 
Předškolní dětský klub pro děti od 2,5 roku do 
6 let 9.00—12.00 (přihlašování na T: 603 700 037) 
Otevřený klub pro seniory 10.00 — 13.00 
Dámský klub — povídání si o tradicích a kulturách 
světa, procvičování češtiny 11.00—13.00

st ⟶  Břišní tance pro seniorky 9.00—10.00 
Kondiční cvičení pro seniory 10.00—11.00 
Kreativní workshopy 11.00—12.30 
Otevřený klub pro seniory 12.30—14.30

čt ⟶  Předškolní dětský klub pro děti od 2,5 let 
do 6 let 9.00—12.00—16.00 (přihlašování na 
T: 603 700 037) 
Kondiční cvičení pro seniory 10.00—11.00 
Kreativní workshopy 11.00—12.30 
Anglický klub — konverzace v angličtině o životě 
v ČR a v zahraničí 18.00—19.30

Komunitní centrum Žižkov je 28. 9. z důvodu státního 
svátku zavřeno. Všechny aktivity jsou bezplatné. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií. Přehled aktivit v Komunitním 
centru Žižkov II. je pravidelně aktualizován na facebooku  
facebook.com/KCZizkov. Kontakt (recepce): 775 917 645

trojka pro seniory
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 
Seifertova 51

Výlety pro seniory — přihlašování
Středa 9. 9. 8.00—15.00 
ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, kancelář č. 210 a 208 (2. patro)

Na výlety je možné se přihlásit osobně od středy 9. září 
a následně v úřední dny mezi 9. a 15. hodinou u Bc. Kateřiny 
Tůmové v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210. 
Od 10. 9. 2020 je možné se přihlašovat na telefonním čísle 
222 116 481 či e-mailem na tumova.katerina@praha3.cz. 

Každý zájemce (senioři 65+ s trvalým pobytem na Praze 3) 
má možnost zúčastnit se v kalendářním roce jednoho výletu. 
Výlety jsou zdarma včetně vstupů na památky, služeb průvodce 
a cestovního pojištění.

 16. 9. ⟶  Šumava (Chalupská a Jezerní slať, Kvilda, Antýgl, 
Čeňkova pila) 

 22. 9. ⟶  Prachovské skály, Jičín, Sobotka, Mnichovo 
Hradiště 

1. 10. ⟶  Holašovice, České Budějovice, Hluboká 
7. 10. ⟶  Teplá, Mariánské Lázně, Kladská 
13. 10. ⟶  Veselý kopec, Žďár nad Sázavou
21. 10. ⟶  Frýdlant, Hejnice

Plaveme s Trojkou pro seniory
 ⟶ Úterý, středa, čtvrtek 12.00—12.45
 ⟶ Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19

 Luštíme s Prahou 3
 ⟶ Každý čtvrtek nová křížovka 

Kurzy Nordic Walking
 ⟶ Středa 2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9. a 30. 9. od 14.00

Vycházky — Dům Radost a jeho okolí
 ⟶ Pátek 18. 9. od 13.45

Jazykové kurzy a trénování paměti pro seniory 
Od 14. 9. do 16. 12. nabízíme tyto kurzy:
út ⟶  Angličtina — mírně pokročilí 15.30—16.30
st ⟶ Angličtina — pokročilí začátečníci 11.30—12.30 
čt ⟶  Němčina — mírně pokročilí 12.15—13.15
po ⟶ Trénování paměti 10.45—11.45 

 Přihlásit se můžete od 25. 8. v klubu Remedium, Táboritská 22, 
Praha 3, T: 222 712 940, út 10.00—13.00 a st 13.00—16.00. 
Počet míst je omezen. 

Právní služby pro seniory
 ⟶  Po předchozí domluvě — ÚMČ Praha 3, Odbor sociálních 

věcí, Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451 či e-mailem 
na zdenkah@praha3.cz.

Oslavy Mezinárodního dne Seniorů
 ⟶ Od úterý 29. 9. do pátku 2. 10. 

senioři české republiky
Vážení jubilanti roku 2020, členové naší Základní organizace 
Senioři ČR z. s. — Základní organizace Praha 3, kteří se v roce 
2020 dožíváte významného životního jubilea 70, 80, 85, 90 
a více let, vzhledem k epidemii covid-19 nebylo možné oslavy 
zajistit. Milé posezení s oslavenci se v klubu seniorů Olšanská 7 
uskuteční v následujícím pořadí:

 ⟶  Pro jubilanty narozené v I. pololetí 2020: oslava bude při-
pravena na den 15. října 2020 od 14.00 hod.

 ⟶  Pro jubilanty narozené ve II. pololetí 2020: oslava bude 
připravena na den 26. listopadu 2020 od 14.00 hod.

Všichni obdrží písemné pozvání osobním dopisem na svoji 
bytovou adresu.

Z důvodu epidemiologických opatření bude ve vchodu do 
klubu zajištěna dezinfekce rukou a na WC dezinfekční mýdlo. 
Nejedná se o akci o počtu 100 osob, ale protože doporučované 
rozestupy mezi osobami nelze vzhledem ke kapacitě klubu 
dodržet, je možné podle vlastního uvážení použití roušky před 
podáváním občerstvení.

Těšíme se na setkání s Vámi.

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

Zápis do kroužků na šk. rok 2020/21 — Přihlásit se můžete 
telefonicky, mailem nebo osobně v recepci Ulity 9.00—18.00. 
Pravidelné kurzy a kroužky začínají v týdnu od 21. září.

5. so ⟶  Ulitafest 2020 — Cesta rytíře 14.00—19.00
5.—8. ⟶  Výstava keramiky
12. so ⟶  Bazar oblečení pro Bublinu 9.00—17.00
14. po ⟶  Rodinná úniková hra „Poplach v galerii“  

16.00—19.00 od 14. 9. pondělí a středa, 
22. út ⟶  Základy drátování 17.00—20.00
29. út ⟶  Vitráže technikou Tiffani 17.00—21.00

klub přátel žižkova
Ondříčkova 35 
T: 724 608 007 
kpz@volny.cz 
zizkov-kpz.webnode.cz

8. út ⟶  Kafe po prázdninách — beseda o událostech 
uplynulých dvou měsíců (Jan Schütz, Petr Kallista) 

22. út ⟶ Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo

Pr
og

ra
m



—
 3

6

Kontejnery na  
velkoobjemový odpad

Ulice Termín Od Do

Ambrožova — Malešická 1. 9. 13.00 17.00

Koněvova — V Jezerách 1. 9. 14.00 18.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 2. 9. 13.00 17.00

Prokopovo náměstí 2. 9. 15.00 19.00

Na Vrcholu — V Domově 3. 9. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 5. 9. 9.00 13.00

nám. Barikád 5. 9. 10.00 14.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 8. 9. 13.00 17.00

Buková — Pod Lipami 8. 9. 14.00 18.00

Jeseniova 143 9. 9. 13.00 17.00

Přemyslovská — Orlická 9. 9. 15.00 19.00

Sudoměřská — Křišťanova 10. 9. 15.00 19.00

Křivá 15 12. 9. 9.00 13.00

Přemyslovská — Sudoměřská 12. 9. 10.00 14.00

U Rajské zahrady — Vlkova 15. 9. 13.00 17.00

V Zahrádkách — Květinková 15. 9. 14.00 18.00

Ambrožova — Malešická 16. 9. 13.00 17.00

Koněvova — V Jezerách 16. 9. 15.00 19.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 17. 9. 15.00 19.00

Prokopovo náměstí 19. 9. 9.00 13.00

Na Vrcholu — V Domově 19. 9. 10.00 14.00

nám. Jiřího z Lobkovic 22. 9. 13.00 17.00

nám. Barikád 22. 9. 14.00 18.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 23. 9. 13.00 17.00

Buková — Pod Lipami 23. 9. 15.00 19.00

Jeseniova 143 24. 9. 15.00 19.00

Přemyslovská — Orlická 26. 9. 9.00 13.00

Sudoměřská — Křišťanova 26. 9. 10.00 14.00

Křivá 15 29. 9. 13.00 17.00

Přemyslovská — Sudoměřská 29. 9. 14.00 18.00

U Rajské zahrady — Vlkova 30. 9. 13.00 17.00

V Zahrádkách — Květinková 30. 9. 15.00 19.00

Ambrožova — Malešická 1. 10. 15.00 19.00

Koněvova — V Jezerách 3. 10. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 3. 10. 10.00 14.00

Vzhledem k tomu, že Tachovské náměstí je kvůli stavebním opatřením dočasně ne-
vhodné pro umístění velkoobjemových kontejnerů, je od září minimálně do konce roku 
2020 toto stanoviště přesunuto na Prokopovo náměstí vedle podzemního stanoviště na 
tříděný odpad.

Pronájem 
nebytových 
prostor 
Olšanská 7/2666  
3. podlaží 

 ⟶  Účel užívání: NP č. 123, 
Zdravotnické zařízení 

 ⟶  Plocha: 17,78 m2 
 ⟶  Minimální nájemné 

za m2/rok: 2 300 Kč 
 ⟶  Termín prohlídky: 

1. 9. 2020 9.00—10.00 
 ⟶  Konečný termín pro 

příjem nabídek: 11. 9. 2020 
do 14.00 

Olšanská 7/2666  
3. podlaží 

 ⟶  Účel užívání: NP č. 24, 
Zdravotnické zařízení 

 ⟶  Plocha: 16,53 m2 
 ⟶  Minimální nájemné 

za m2/rok: 2 300 Kč 
 ⟶  Termín prohlídky: 

1. 9. 2020 9.00—10.00 
 ⟶  Konečný termín pro příjem 

nabídek: 14. 9. 2020 
do 18.00 

Českobratrská 7/272 
9. podlaží

 ⟶ Účel užívání: NP č. 101, 
ateliér

 ⟶ Plocha: 106,46 m2
 ⟶ Minimální nájemné 

za m2/rok: 1 600 Kč
 ⟶ Termín prohlídky:  

10. 9. 2020 9.00—10.00
 ⟶ Konečný termín pro příjem 

nabídek: 24. 9. 2020 
do 15.00 

Českobratrská 11/276 
9. podlaží

 ⟶ Účel užívání: NP č. 102, 
ateliér

 ⟶ Plocha: 125,66 m2
 ⟶ Minimální nájemné  

za m2/rok: 1 600 Kč
 ⟶ Termín prohlídky:  

10. 9. 2020 9.00—10.00
 ⟶ Konečný termín pro příjem 

nabídek: 24. 9. 2020 
do 15.00

Aktuální nabídku a další výběrová 
řízení najdete na praha3.cz/urad/
volne-nebytove-prostory
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Přihlášky posílejte Evě Sotonové,  
Lipanská 14, 130 00, Praha 3, 222 116 325,  
sotonova.eva@praha3.cz.

Jubilejní svatby 
na podzim 2020

Vítání občánků  
na podzim 2020

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

Doručeno
Vážení, dovolte, abych vám pogratuloval k nové tváři 
Radničních novin, je opravdu zdařilá. Těší mne o to víc, že 
jsem stál u samých počátků vydávání těchto novin. V rub-
rice Kam za uměním postrádám Galerii pod radnicí, ale 
třeba tam nic zajímavého není. Co mi však opravdu chybí, 
je Poštovní minigalerie na náměstí Jiřího z Poděbrad, která 
funguje od roku 2001 a za tu dobu představila už 225 vý-
stav, každý měsíc jednu. 

Mnoho dalších úspěchů přeje vděčný čtenář a žižkovský 
patriot dr. Pavel Augusta

Na Trojce najdete dvě 
klientská centra

Vyřízení parkovacího oprávnění, služby Czech Point 
i ověřování podpisů a listin nabízejí obě klientská cen-
tra Prahy 3 — to na rohu náměstí Jiřího z Poděbrad 
a Milešovské ulice i v Lipanské ulici 9. Parkovací oprávnění 
si zajistíte také prostřednictvím osobních stránek na adre-
se osu.zpspraha.cz.

Klientská centra oddělení služeb veřejnosti:
Milešovská 1, T: 222 116 802, 222 116 803
Lipanská 9, T: 222 116 205, 222 116 206

pondělí 8—18 h
úterý 8—15 h
středa 8—18 h
čtvrtek 8—15 h
pátek 8—14 h

Je čas na žádost o dotaci 
na rok 2021

Od 1. do 21. září je možné podávat žádosti o dotace 
z Dotačního fondu 2021. Vše probíhá elektronickou formou 
a v osvědčeném harmonogramu z loňského roku.

Fond je určen na podporu projektů v těchto oblastech: 
životní prostředí, tělovýchova a sport, kultura, výcho-
va a vzdělávání dětí a mládeže, památková péče, sociál-
ní a zdravotní oblast. Nově k těmto skupinám přibyla také 
oblast individuální podpory služeb lokálního významu — síť 
služeb.

Podání žádosti probíhá prostřednictvím datové schrán-
ky, která zajišťuje rychlou a transparentní komunikaci bez 
zbytečného papírování. Datovou schránku si žadatel může 
bezplatně zřídit na kterékoli poště.

Termín vyplácení je závislý na včasném schválení rozpoč-
tu hlavního města Prahy a rozpočtu městské části. Každý 
žadatel, ať už uspěl zcela, nebo jen zčásti, či byl případně 
odmítnut, dostane písemné vyrozumění s odůvodněním 
finálního rozhodnutí úřadu.

Žadatelé o dotace najdou veškeré informace včetně do-
tačních zásad, vyhlášených dotačních programů a hodno-
ticích kritérií na praha3.cz/samosprava/oblasti/dotace/
dotace-2021.

Harmonogram podávání a hodnocení žádostí o dotace 
na rok 2021 
1.—21. 9. 2020 podávání žádostí
do 30. 11. 2020  hodnocení žádostí příslušnou  

komisí/výborem
do 31. 12. 2020  rozhodnutí o přidělení/nepřidělení 

dotace ZMČ Praha 3
od 1. 2. 2021 uzavření smlouvy a vyplacení dotace
do 31. 1. 2022 vypořádání (vyúčtování) dotace 2021
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Služby

 ⟶ SVJ servis — kompletní rekonstrukce panelových a by-
tových domů a nebytových prostor, oprava a výstavba 
sklepních kójí a další. Tel.: 603 814 590, e-mail  
stavbysrba@gmail.com.

 ⟶ OPRAVA ŽALUZIÍ — výměna vodicích lanek — nové žaluzie 
— vertikální žaluzie — seřízení plastových oken — sítě 
proti hmyzu. Tel.: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz.

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

 ⟶ Kompletní rekonstrukce bytů, domů, bytových jader, půd-
ní vestavby, malířské, podlahářské, topenářské, instala-
térské a elektrikářské práce. Seriózní jednání a kvalita. 
Tel.: 603 814 590, e-mail: stavbysrba@gmail.com.

 ⟶ VODA — PLYN — TOPENÍ montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení, opravy plynospotřebičů, 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.

 ⟶ !ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU! Cokoliv naloží-
me a odvezeme. 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.

 ⟶ HODINOVÝ MANŽEL — profesionální pomocník pro opra-
vy, montáže, údržbu a další pomoc ve vaší domácnosti, 
na zahradě, chatě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

 ⟶ STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA — prádlo se snadno vytáhne ke 
stropu a nepřekáží. Montáž tel.: 602 273 584.

 ⟶ LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ — vyklízení bytů, domů, půd, 
sklepů. Tel.: 775 520 155 — Roman.

 ⟶ Zajistíme správný chod vašeho počítače či notebooku. 
Provádíme čištění, opravy, instalace, konzultace, výkup 
starých zařízení a pouze nyní ZDARMA vzdálenou podporu. 
Vyzkoušejte nás — e-mail: info@itcan.cz, tel.: 731 732 737.

 ⟶ VYKLÍZÍME BYTY A CELÉ POZŮSTALOSTI. Tel.: 608 884 148.

 ⟶ TVŮJ PŘÍBĚH, MOJE NASLOUCHÁNÍ. Osamělost roz-
ptýlíme, trápení zmírníme, náladu ti zvedne povídá-
ní s kamarádkou. V klidu domova probereme, co tě těší, 
baví nebo trápí. První hovor s podrobnostmi zdarma. 
Tel.: 731 060 009. Číslo si ulož, může se hodit.

 ⟶ Spolek TEP — totální endoprotézy přijímá nové členy. 
Každý čtvrtek cvičíme od 16 a plaveme od 17 hod. V SOŠ 
Jarov, Učňovská 1, Praha 9, konečná tram 1, 9, 11 Spojovací. 
Tel.: 732 907 665, 602 306 193.

 ⟶ HODINOVÁVNUČKA.CZ je služba pro seniory: doprovod 
k lékaři, pomoc s úklidem, naučení ovládání PC, mobi-
lu, procházky, předčítání, záznam paměti, kulturní akce. 
Tel.: 606 740 390.

 ⟶ www.jujutsudojo.cz: po—st 19—20.30, Praha 3, ženy, muži. 
Tel.: 604 725 657.

 ⟶ Zdravotní cvičení, Praha 3, Na Balkáně — čtvrtek 10—17 h. 
Tel.: 604 725 657.

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

 ⟶ Vykoupíme známky, mince, obrazy.  
Volejte i SMS tel.: 734 695 775.

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

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

 ⟶ Hledáme kolegy pro montáže žaluzií, rolet, sítí proti 
hmyzu. Volná pracovní doba, odměna dle počtu zaká-
zek, rozsah práce dohodou. Vhodné i jako přivýdělek. 
Jednoduché montáže, zapracujeme. Kontakt písemně na 
gato@gato.cz, tel. 777 038 000.

 ⟶ Koupím starší vzduchovku (pušku nebo pistoli).  
Tel.: 606 465 136.

 ⟶ Pronajmu místo v zavedeném salonu — vhodné pro 
manikúru, pedikúru, kosmetiku, řasy. Prostory jsou 
nově zrekonstruované, klientela částečně zajištěna. 
Tel.: 602 213 131.

Seznámení
 ⟶ Seniorka z Prahy 3, 79 let, hledá kamaráda/ku. Chybí mi 

spřízněná duše, se kterou se dobře povídá u kávy, na vy-
cházce, kulturní akci. Chodím cvičit, ráda se procházím. Ozvi 
se. Marta, tycoja@seznam.cz

 ⟶ Hledám prima chlapa s vyřešenou minulostí, má chuť začít 
znovu, polehoučku, na pohodu. Jsi vyšší, po šedesátce a rád 
bys našel inteligentní a docela aktivní ženu, které její věk ni-
kdo nehádá. :-) a.vrculova@seznam.cz

 ⟶ Pohledná, v důchodu, štíhlá, hledá partnera vyšší postavy. 
Jsi-li seriózní, napiš. helcom007@seznam.cz

 ⟶ Starší muž, lektor angličtiny, bývalý profesionál v tančení 
v US by rád poznal ženu středního věku do 60 na tanec, hry 
a cestování. Thanks. 735 611 603

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz

ŠPALETOVÁ A KASTLOVÁ OKNA
VČETNĚ DOKUMENTACE A VYŘÍZENÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA OD PAMÁTKÁŘŮ.

Vzorková prodejna Roháčova 11, Praha 3

ai158482162317_Okna-Creativ-2020-Inzerce-91,5x31,8mm-Praha3.pdf   1   21.3.2020   21:13:44

Seznamte se prosím
Našli byste rádi životního partnera nebo partnerku, druha 
nebo družku, přítele nebo přítelkyni, kamaráda nebo kama-
rádku? Hledáte osudovou lásku, vážnou známost nebo pros-
tě 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.
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19. 9. 2020 10—18 h

Sousedská 
slavnost 
v Ondříčkově
Den bez aut — Velký SWAP

 ⟶  Ondříčkova ulice, Praha 3 (v úseku 
Milešovská—Laubova uzavřena pro motorová vozidla) 

 ⟶  SWAP — přines, co tě tíží, a odnes, co tě těší 
 ⟶  stánky městských organizací
 ⟶  doprovodný kulturní, edukativní i zábavní program

 ⟶  Ve spolupráci se Zažít město jinak pod Žižkovskou věží. 
Další slavnosti v rámci akce ve stejný den na dalších 
místech v Praze 3.

 ⟶ vstup zdarma

 ⟶ praha3.cz  

DBA_2020-09-19_RN_186x136,8_(7).indd   1DBA_2020-09-19_RN_186x136,8_(7).indd   1 26.08.2020   9:08:1226.08.2020   9:08:12

6. 9. 2020 13.00—18.30 h

Městská část Praha 3 vás srdečně zve na kulturně-společenskou akci pro celou rodinu

Poznejme se, 
sousedé
�e��������, �e��� �ee�
Соседи, давайтe познакомимся
���� ���, ����� �� ���� ��� ��e�
⟶ kuchařská show
⟶  nabídka občerstvení zahraničních kuchyní
⟶  ukázka a workshop afrického tance
⟶ žonglérské vystoupení
⟶ tanec vietnamských dětí
⟶ kouzelnické vystoupení
⟶  vystoupení břišních tanečnic a workshop břišního tance

⟶  kapela Pragasón (kubánská hudba) 
⟶  workshop salsy
⟶ soutěže pro děti o ceny

⟶ vstup zdarma 
⟶ park Parukářka ⟶ praha3.cz  

Akce je pořádána v rámci projektu Praha 3 — SPOLEČNÉ SOUŽITÍ 2020 
na podporu integrace cizinců v obcích spolufi nancovaného 
Ministerstvem vnitra a Magistrátem hl. m. Prahy.

poznejme-se-sousede-2020-186x138_RN.indd   1poznejme-se-sousede-2020-186x138_RN.indd   1 06.08.2020   15:37:0806.08.2020   15:37:08
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11.—12. 9. 2020
Městská část Praha 3 vás zve na 24. ročník je tu. I když letos trochu jinak!

Vinohradské vinobraní
Trhy na Jiřáku — Kostnické náměstí — Beergarden Žižkov
Prague Central Camp — Žižkovská věž

⟶ vstup zdarma

⟶ praha3.cz   #vinohradeskevinobrani

vinobraní_2020_A4_RN.indd   1vinobraní_2020_A4_RN.indd   1 04.08.2020   13:49:2404.08.2020   13:49:24


