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Úřad práce najdete 
na nových adresách

Rádi bychom vás upozornili, že agenda 
zprostředkování, hmotné nouze, státní sociální 
podpory a dávek pro osoby se zdravotním 
postižením Kontaktního pracoviště Úřadu práce 
Prahy 2 a 3 se stěhuje z budovy Úřadu městské 
části Praha 3 v Seifertově ulici na nové adresy.

Odd. zprostředkování zaměstnání a odd. hmotné nouze 
najdete od konce září na nové adrese

1.  Budova Roháčova 13, Praha 3 
(odd. hmotné nouze pro správní obvod Praha 1, 2, 3)

 ⟶  Přesun oddělení hmotné nouze pro správní obvod 
Prahy 1, 2, 3 z Bělehradské 86, Praha 2.

 ⟶  Pokladní hodiny: Pondělí a středa 8—12 a 13—17 h, 
úterý 8—12 h

2. Budova Bělehradská 214/86, Praha 2 
(odd. zprostředkování, evidence a podpory 
v nezaměstnanosti pro správní obvod Praha 1, 2, 3)

 ⟶  Přesun oddělení zprostředkování, evidence 
a podpory v nezaměstnanosti pro správní 
obvod Praha 3 z Roháčové 13, Praha 3. Najdete tu 
oddělení zprostředkování, evidence a podpory 
v nezaměstnanosti pro správní obvod Praha 1, 2, 3.

Od 15. do 16. 10. proběhne stěhování odd. státní sociální 
podpory a odd. dávek pro osoby se zdravotním postižením

3. Budova Bělehradská 214/86, Praha 2 
(odd. příspěvku na péči a osob se zdravotním postižením 
pro správní obvod Praha 1, 2, 3)

 ⟶  Přesun oddělení dávek pro osoby se zdravotním 
postižením pro správní obvod Praha 1, 2, 3 
ze Seifertovy 51, Praha 3 a Šafaříkovy 14, Praha 2.

 ⟶  Od 15. do 16. 10. bude budova z provozních důvodů 
uzavřena. Provoz zajištěn — podatelna Bělehradská 86, 
Praha 2, box pro vhození žádostí Šafaříkova 14, Praha 2. 
Od 19. 10. bude odd. dávek pro osoby se zdravotním 
postižením v plném provozu.

4. Budova Šafaříkova 557/14, Praha 2 
(odd. státní sociální podpory a dávek pěstounské péče 
pro správní obvod Praha 1, 2, 3)

 ⟶  Přesun oddělení státní sociální podpory pro správní 
obvod Prahy 3 ze Seifertovy 51, Praha 3. Od 15. do 16. 10. 
bude budova z provozních důvodů uzavřena. Provoz 
zajištěn — podatelna Bělehradská 86, Praha 2, box 
pro vhození žádostí Šafaříkova 14, Praha 2. Od 19. 10. 
bude odd. státní sociální podpory v plném provozu.

Každé oddělení Úřadu práce pro správní obvod Praha 1, 2, 3 
bude v jedné budově.
⟶  Odd. hmotné nouze 

Roháčova 13, Praha 3 + pokladna Bělehradská 86, Praha 2
⟶  Odd. státní sociální podpory a pěstounské péče 

Šafaříkova 14, Praha 2
⟶  Odd. příspěvku na péči 

a dávek pro osoby se zdravotním postižením 
Bělehradská 86, Praha 2

⟶  Odd. zprostředkování, evidence a podpory 
v nezaměstnanosti 
Bělehradská 86, Praha 2

Ředitelka Kontaktního pracoviště Praha 2 a 3 od 29. 9. 
Roháčova 13, Praha 3 (hlavní kancelář).
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Žádný Divoký Žižkov, na Trojce je stále bezpečněji

10 Aktuality Vítkov se promění

13 Report Sousedské akce jinak

14  Dialog David Matásek: Neberu život jako křížovou cestu

18 Scéna Nekonvenční žižkovský podzim oslavuje Beethovena

19 Sport Národní házená si v Praze 3 udržuje tradici

20 Komunita Konverzační kluby pomáhají cizincům s integrací

21 Senior MŠ Perunova hledá pohádkové babičky a dědečky

23 Reflexe Patrik Hábl: Když tu byl rybník, proč by tu nemohl být vodopád?

24 Retrospektiva  Do Husitské ulice se chodívalo pro boty i za kulturou

26 Republika Žižkov Kde Žižkov končí a kde začíná

27 Gastronom Když dostanete chuť na bujabézu

28 Relax Omalovánky 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,
snad v tušení toho, že s sebou další měsíce přinesou zpřísnění hygienických opat-
ření a možné restrikce, jsme se snažili, aby září na Trojce bylo bohaté na kulturní 
události všeho druhu. Poprvé jsme vám představili putovní vinobraní, kde jste vedle 
tradičního náměstí Jiřího z Poděbrad mohli koštovat víno i na dalších čtyřech zají-
mavých místech. Utužovat sousedské vazby bylo posláním akcí Poznejme se, souse-
dé, Žižkovské mezidvorky a Sousedská slavnost v Ondříčkově, kterou jsme pořádali 
v rámci Dne bez aut.

A kulturu jsme podpořili i na další frontě. Menší projekty související s třetí městskou 
částí vám budeme pravidelně představovat v minigalerii, která vznikla minulý měsíc 
v Infocentru. Tam seženete i kulturní mapu, vytvořenou v rámci projektu Pražský 
Montmartre. Jejím cílem je seznámit turisty, ale dost možná i některé místní oby-
vatele s pestrou škálou zdejších památek, architektonických zajímavostí, kin, divadel 
a galerií. Ať je vám k užitku!

Miroslav Štochl 
šéfredaktor

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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es v infocentru najdete minigalerii
Na začátku září vznikla v infocentru nová komorní galerie. 
Od začátku října nabízí výstavu fotografií starého Žižkova 
viděného objektivem Zuzany Strnadové, od 16. pak navazuje 
expozice Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu. Ta 
přináší fakta o dopadech globální změny klimatu a zejména 
možnostech, jak na ně můžeme reagovat. 22. a 26. října si 
k výstavě můžete poslechnout odborný komentář.

s námi se neztratíte
V rámci projektu Pražský Montmartre jsme pro vás vytvo-
řili užitečného pomocníka, který vás provede po nejzajíma-
vějších lokalitách Prahy 3. Najdete tu přehled památek, kin, 
divadel, muzeí a galerií, ale i třeba zajímavé tipy na trávení 
volného času. Mapa je zdarma a seženete ji v infocentru. 

oprava ulice jana želivského 
Technická správa komunikací pokračuje v údržbě vozovky na 
komunikaci Jana Želivského v úseku Koněvova — Olšanská, 
směr z centra. Práce by měly skončit 10. října.

žižkovské vzpomínky
Kniha Žižkovské vzpomínky je osobní výpovědí pražského 
herce Oldřicha Janovského o dětství a mládí prožitém na 
Žižkově v letech 1920 až 1939. První část publikace tvoří do-
bový místopis, ve druhé pak autor líčí život svůj a své rodiny. 
Kniha je doplněna fotografiemi z šedesátých až osmdesá-
tých let 20. století, kdy se na Žižkov vracel, a zachytil na nich 
i místa, jejichž podoba se výrazně změnila. Knihu koupíte 
v infocentru.

vyhlášení dobrovolníka roku 2020
Žižkovská radnice už po desáté ocení ty, kteří vykonávají 
dobrovolnickou činnost minimálně jeden rok. Návrhy nej-
lepších dobrovolníků posílejte do 31. října 2020 na e-mail 
mandrlova.klara@praha3.cz nebo na adresu ÚMČ Praha 3, 
Odbor sociálních věcí, oddělení prevence a metodické pod-
pory, Mgr. Klára Mandrlová, Seifertova 51, 130 00 Praha 3. Ve 
svém dopise popište činnost doporučovaného dobrovolníka, 
můžete přidat i fotografie. Dopis musí obsahovat také infor-
mace o navrhovateli. Pravidla soutěže Dobrovolník roku 2020 
najdete na webu Prahy 3. Slavnostní vyhlášení letošního roč-
níku proběhne v prosinci 2020.

Zprávy z rady
 ⟶ 7. září

Praha 3 bude mít lesní mateřskou školku
Rada MČ přijala záměr rozšíření vzdělávacího 
programu o projekt lesní mateřské školy na úze-
mí Prahy 3. Účelem je zpestření nabídky před-
školního vzdělávání o chybějící typ lesní školky, 
navýšení kapacity předškolního vzdělávání a oži-
vení zamýšleného parku Přemysla Pittera. 

Městská část plánuje nový sociální fond 
Rada MČ schválila záměr zřízení sociálního fon-
du. Ten má poskytovat finanční pomoc občanům 
městské části Praha 3, kteří se ocitli v akutní 
tíživé situaci a vyčerpali veškeré možnosti jejího 
řešení. Fond může být tvořen přídělem z rozpočtu 
MČ Praha 3 na běžný rok, mimořádným přídělem 
z rozpočtu MČ Praha 3 schváleným ZMČ Praha 3, 
dary přijatými od fyzických i právnických osob 
včetně zahraničních a přebytkem hospodaření 
fondu z předchozích let. 

Zprávy ze 
zastupitelstva

 ⟶ 15. září
Zastupitelstvo městské části Praha 3 neschválilo 
navržený a upravený program jednání

Personální změny v zastupitelstvu
Dne 8. září byla městské části Praha 3 doruče-
na rezignace na mandát členky zastupitelstva 
od Anny Kratochvílové z České pirátské strany. 
Podle § 56 odst. 1 zákona 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí nastupuje na uprázdněný 
mandát první náhradník téže volební strany v po-
řadí a tím je Martin Chour. Rada mu dne 15. září 
předala osvědčení o tom, že se stal členem za-
stupitelstva městské části. 

Dne 2. září byla městské části Praha 3 doruče-
na dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí rezigna-
ce na mandát člena zastupitelstva od Ondřeje 
Horázného z volební strany TOP 09 a Starostové 
(STAN) s podporou Žižkov (nejen) sobě. Podle 
§ 56 odst. 1 zákona 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí nastupuje na uprázdněný 
mandát první náhradník téže volební strany v po-
řadí a tím je Josef Heller. Rada mu dne 15. září 
předala osvědčení o tom, že se stal členem za-
stupitelstva městské části.

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.



—
 5

Ex
pr

estrojka má nejtransparentnější  
úřad v praze 

K-index, nový projekt skupiny Hlídač státu, vyhodnotil 
Prahu 3 jako nejvíce transparentní městskou část v me-
tropoli. Cílem K-indexu je poukázat na míru rizikových 
faktorů u státních institucí a odhalit jejich slabá místa. 
Posuzuje například koncentraci stejných dodavatelů, po-
díl smluv se skrytou cenou, podíl smluv s cenou u limi-
tu veřejných zakázek či podíl smluv uzavřených s firma-
mi sponzorujícími politické strany. „V rámci Prahy bylo 
hodnoceno 22 městských částí. A Praha 3 obsadila první 
příčku. Přitom ještě v roce 2018 byla hodnocena znám-
kou D a obsadila deváté místo,“ vysvětluje starosta Jiří 
Ptáček. „Dá se říci, že výsledek je dán férovým zadává-
ním ve řejných zakázek a transparentním zveřejňováním 
uzavřených smluv,“ dodává radní Prahy 3 Pavel Musil. 

zelená pro cyklisty
Technická správa komunikací instaluje na Praze 3 nové cy-
klostojany. Kolo či koloběžku teď zaparkujete na 101 nových 
místech. Cílem systému CYRIL (preferované parkování kol) je 
poskytnout uživatelům soukromých i sdílených kol a kolo-
běžek dostatečně hustou síť parkovacích míst. Stojany jsou 
umisťovány v prostorách chodníků, kde nedochází ke kolizi 
s chodci a zhoršení průchodnosti veřejným prostorem. Mapu 
cyklostojanů najdete na adrese 1url.cz/bzDrx. Magistrát chce 
navíc investovat do nových cyklostezek, na Praze 3 například 
podpoří spojení horní promenády na Vítkově a spodní cyklo-
stezky na Krejcárku.

odešel astronom luboš perek 
Jeden z nejvýznačnějších představitelů české i světové astro-
nomie se narodil 26. července 1919 v Praze. Vedle vědeckého 
přínosu k mnoha oborům, zejména stelární statistiky a dy-
namiky Galaxie i výzkumu planetárních mlhovin, má výrazný 
podíl na tvorbě kosmického práva, mimo jiné na definování 
kosmického prostoru. V roce 2019 byl Luboš Perek zapsán do 
Knihy cti Prahy 3. Zemřel 16. září.

nenechte si ujít volby do školských rad 
Koncem roku končí tříleté funkční období zástupcům učitelů 
a rodičů, a proto je třeba na všech školách vybrat nové. Rady 
jsou zřizovány při každé škole a zasedají v nich zástupci uči-
telů, radnice a dětí, aby se vyjadřovali ke školnímu řádu, roz-
počtu, inspekčním zprávám, způsobu hodnocení i budoucímu 
rozvoji školy. Ucházet o členství se může každý rodič, který 
včas oznámí svou kandidaturu. Podrobnosti vám sdělí ředi-
telé či předsedové školských rad nebo navštivte web školy.

praha 3 se připojuje ke kompostování 
Radnice ve spolupráci s organizací Kokoza nechala v průbě-
hu září postavit kompostéry v Žerotínově a v Koněvově ulici 
a ve vnitrobloku Radhošťská. V každé lokalitě je má na sta-
rosti správce z místní komunity.

nová pamětní deska v lucemburské
Dvě významné osobnosti — dramaturga Jana Pixu 
(1920—2004) a fotbalistu Josefa Čapka (1902—1983) — při-
pomíná od září pamětní deska na domě č. 24 v Lucemburské 
ulici, kde oba žili.

Kriminálka Žižkov
Podezřelá nehoda

V Husitské ulici došlo v sobotu 29. srpna ke střetu osob-
ního automobilu s 38letým chodcem. Na místo ihned vy-
razily nejbližší hlídky Policie ČR. Záchranáři si do své péče 
převzali vážně zraněného muže. Policisté mezitím zjistili, 
že je možné, že ho do silnice někdo strčil. Na místě zadr-
želi podezřelého 19letého mladíka. Záhy přijeli kriminalis-
té z Obvodního ředitelství Prahy III i z Krajského ředitelství 
policie hl. m. Prahy a uzavřeli okolí nehody proti vstupu 
nepovolaných osob. Společně s dopravními policisty zajis-
tili stopy a okolnostmi nehody se nadále zabývají. Zraněný 
muž skončil v nemocnici.

Vražda na Kostničáku
Kriminalisté Krajského ředitelství sdělili 24. srpna devě-
tadvacetiletému muži obvinění pro trestný čin vraždy. 
Zadrženému hrozí až osmnáctiletý trest odnětí svobody. 
V průběhu několika hodin byl podán podnět na jeho vzetí 
do vazby. Incident se stal ve čtvrtek 20. srpna v odpoled-
ních hodinách na Kostnickém náměstí. Útočník napadl 
poškozeného nožem a způsobil mu bodnořezná poraně-
ní v oblasti krku. Poté z místa činu utekl neznámo kam. 
Po medializaci případu a zveřejnění pátrání po hledaném 
podezřelém se dotyčný sám dostavil na policejní služebnu 
v Praze 3.

Fasáda sprejerovi nestačila
Hodinu po půlnoci dne 17. srpna zavolal na tísňovou lin-
ku 156 muž a upozornil na počínání sprejera v Hájkově ulici. 
Fasáda domu už sprejerovi nestačila, barvu nastříkal také 
na okénka zaparkovaných aut. Volající strážníkům muže 
následně i ukázal. Pro podezření ze spáchání trestného 
činu omezila hlídka muže ve věku 26 let na osobní svobodě 
a předala ho kolegům ze státní policie.

Jízda v opojení
Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si 10. srp-
na krátce před desátou hodinou večer povšimli na Žižkově 
motocyklu, který se rozhodli zastavit. V době kontroly se 
řidič choval nervózně a měl k tomu hned několik důvodů. 
Při dechové zkoušce nadýchal půl promile alkoholu, byl 
pod vlivem drog a navíc ve svém batohu převážel návyko-
vé látky. Při prohlídce policisté nalezli více než deset gramů 
marihuany, devět gramů hašiše a osm kusů plodnic houby 
lysohlávky. Dvaatřicetiletého cizince omezili na osobní svo-
bodě a převezli na policejní služebnu. Muž je v současné 
chvíli podezřelý ze spáchání trestného činu přechovávání 
omamné a psychotropní látky a jedu, za což mu v případě 
odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Dále se bude 
zodpovídat z přestupků na úseku dopravy. Veškeré zajištěné 
drogy kriminalisté odeslali k odborné expertize.

Připravil Pavel Šmída
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Žádný Divoký Žižkov, 
na Trojce je stále 
bezpečněji

Padající strom dělá více hluku než rostoucí les. 
Stejně tak zprávy na sociálních sítích o přestřel-
kách, přepadeních a vloupačkách, které mohou 
budit falešné obavy o bezpečnost na Praze 3. 
Skutečná čísla ovšem ukazují pravý opak: trest-
ných činů ubývá, kriminalita se mění a místo 
krádeží spíš městskou část trápí rušení nočního 
klidu a znečišťování ulic.

Podle policejních statistik je Praha rok od roku 
bezpečnější a tento trend se dlouhodobě pro-
jevuje i v městské části Praha 3. Přehledně to 
znázorňuje projekt Mapakriminality.cz, za kte-
rým stojí Otevřená společnost ve spolupráci 
s Policií ČR. Mapa srovnává jednotlivé oblasti 

na základě tzv. indexu kriminality (poměr počtu 
trestných činů na 10 000 obyvatel) a zprostřed-
kovává vývoj situace za posledních sedm let pro 

odbornou i laickou veřejnost. Prahu 3 mají sta-
tistiky obvodní policie rozdělenou na dvě oblas-
ti — Žižkov a Jarov — a jejich index kriminality 
je v porovnání se zbytkem metropole průměrný. 

Kriminalita hlavního města soustavně klesá 
a Praha 3 není výjimkou. K poklesu trestné činnosti 
letos přispělo i vyhlášení nouzového stavu.
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Kriminalita Prahy 3 
se mění

Index kriminality — Žižkov Index kriminality — Jarov
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Anketa: Bezpečnostní 
situace na Praze 3
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta

Podle statistik je Praha 3 jednou z nejbezpečnějších čtvrtí 
v Praze. Prakticky ve všech ukazatelích došlo za posled-
ních deset let k výraznému zlepšení. Ještě v roce 2013 
zde bylo odcizeno 174 motorových vozidel, loni to bylo 41. 
Počet vloupání do bytů klesl na polovinu. Přesto nejsem 
se stávající situací spokojen. Pocit bezpečí není jen o sta-
tistikách. V Praze 3 je hodně deliktů spojeno s drogami. 
Drobné krádeže, sprejerství a vandalismus výrazně ovlivňu-
jí vnímání bezpečnosti ve veřejném prostoru. Společnost 
navíc stále hledá způsob, jak řešit bezdomovectví. V tomto 
ohledu nás čeká dlouhá cesta.

Martin Chour (Piráti), koaliční zastupitel
Kriminalita se nám na Trojce naštěstí nijak tragicky ne-
zhoršuje. Čísla za rok 2019 jsou vcelku podobná těm za 
rok předchozí. Ve spektru typů zločinů čísla kolísají, ale 
celkově jich nepřibylo nijak zásadně. V poslední době jsme 
tu sice měli i medializované případy, jako bylo pobodání na 
Kostnickém náměstí nebo střelba v Seifertově u Viktorky, 
ale určitě není nějaký důvod k obavám; pořád jsme relativ-
ně bezpečnou čtvrtí relativně bezpečného hlavního města 
ve velmi bezpečném státě. Dovolte mi proto na tomto 
místě „před nastoupenou jednotkou“ poděkovat za kvalitní 
práci městské i obecní policii.

Martina Chmelová (Zelení a nezávislí), koaliční zastupitelka
V 2019 došlo ke vzrůstu případů vytipování bezbranného 
seniora a zneužití jeho důvěry s následným okradením o fi-
nanční hotovost, platební karty a jiné osobní věci. Praha 3 
společně s neziskovými organizacemi stále dává v této 
oblasti největší důraz na preventivní aktivity a sdílení infor-
mací. Dobře informovaný senior méně podléhá požadav-
kům cizích osob. Připomínám pozici ombudsmanky pro 
seniory, zřízenou Prahou 3 jako pomoc a podporu senio-
rům i jejich blízkým — i v situacích, kdy dotyčný senior má 
pochyby a není si jist, zda udělal vše dobře. Kontaktovat ji 
můžete na čísle 222 116 451.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Současná Ptáčkova koalice se v koaliční smlouvě zavázala, 
že bude více investovat do bezpečnosti na Praze 3. To se 
bohužel vůbec neděje a situace se spíš zhoršuje, než aby 
se zlepšovala. Více strážníků v ulicích není, nové kamero-
vé systémy se vůbec nezavedly. Naopak nám často píšou 
občané, že se bojí jít po setmění kolem Ohrady, kde se 
srocují různé podezřelé existence. Na Žižkově došlo také 
nedávno k brutální vraždě, kdy byl zabit mladík bodnutím 
do krku. Starosta a radní by se měli k situaci postavit če-
lem a urychleně ji řešit. Nechceme, aby se nám ze Žižkova 
stalo království kriminality.

Filip Brückner (ANO 2011), opoziční zastupitel
Pro objektivní hodnocení poslouží aktuální zpráva PO ČR, 
která ukazuje růst kriminality ve většině oblastech. Pocit 
bezpečí je spíše subjektivní a vychází z vlastní zkušenos-
ti. Moje zkušenost říká, že je tu spousta povalujících se 
bezdomovců, pořvávající opilci pod okny, koloběžkáři na 
chodnících atd. Kvůli podstavu strážníků není zajištěný 
dostatečný dohled nad dodržováním pořádku. Možným 
opatřením je rozšíření městského kamerového systému. 
Přestože v někom vyvolává kamera pocit ztráty soukromí, 
je ve skutečnosti pomocníkem při prevenci, včasné detekci 
trestné činnosti nebo při následném vyšetřování. 

174

Kromě roku 2019, ve kterém se údaj nárazově 
zvýšil zhruba o 2 %, sledujeme soustavné snižo-
vání kriminality na území Prahy 3. To se promítá 
i do statistik první poloviny letošního roku, kdy 
se čísla opět vrátila do standardního, asi sed-
miprocentního meziročního poklesu. Konkrétně 
v roce 2019 bylo na území Prahy 3 zjištěno cel-
kem 2574 trestných činů a z toho jich bylo ob-
jasněno 24 %. Třetí městská část má tak stále 
nejvyšší objasněnost trestné činnosti v rámci 
hlavního města Prahy.

Žižkov se svými bary, restauracemi a cizinci 
má podle očekávání o něco vyšší celkový index 
kriminality než Jarov, vykazuje ale podstatně 
méně případů řízení pod vlivem alkoholu nebo 
jiných omamných látek. U výroby, držení a dis-
tribuce drog je Žižkov s indexem 7,5 za rok 2019 
stále na vyšších příčkách v porovnání s ostatní-
mi městskými částmi, i v této oblasti však sle-
dujeme značný sestupný trend: počet případů 
nedovolené výroby, držení a distribuce drog se 
na Žižkově v posledních letech snížil na čtvrti-
nu (ze 135 případů v roce 2016 na 31 případů 
v roce 2019).

Trojku trápí hluk 
a znečišťování  
veřejného prostoru

Počet ukradených aut

Počet vloupání do bytů

2013

2013

2019

2019

41

178 90
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V době nouzového stavu 
ubylo krádeží i vloupání

Za posledních sedm let také výrazně klesá po-
čet odcizených automobilů a vykradených bytů. 
Převládající typ trestné činnosti se celkově 
mění, namísto dřívějších krádeží a vloupání se 
Trojka v současné době častěji potýká s hlukem 
v ulicích a znečišťováním veřejného prostoru. 
Problematickým tématem nadále zůstává vyšší 
počet lidí bez domova, kteří našli útočiště v uli-
cích a parcích Prahy 3. Těm ale nelze přikládat 
podíl na celkové trestné činnosti.

Co ale můžeme s křivkou vývoje kriminality spo-
jit téměř stoprocentně, je vyhlášení nouzového 
stavu v prvním pololetí letošního roku. Navzdory 
poplašným fake news o narůstající trestné 
činnosti klesla v březnu kriminalita meziročně 
o čtvrtinu, v dubnu o třetinu a v květnu zhruba 
o sedm procent. V tiskové zprávě to po skon-
čení nouzového stavu uvedl mluvčí policejního 
prezidia Ondřej Moravčík. Pokles se podle něj 
týkal téměř všech sledovaných oblastí, nejvíc se 
projevil u trestných činů spojených s venkovním 
pohybem osob. „Pokud jde o městskou část 
Praha 3, snížil se podle místních kolegů v prv-
ních týdnech nouzového stavu počet vykrade-
ných vozů v okolí Žižkova dokonce až o pade-
sát procent,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva 
Kropáčková. Toto období místní policie eviduje 
jako výrazně klidnější. Většina lidí zůstala doma, 
takže pochopitelně ubylo krádeží a vloupání. Na 
přesné vyhodnocení vývoje jednotlivých druhů 
trestné činnosti ve vztahu k mimořádným opat-
řením je však ještě brzy.

Optimisticky klesajícímu trendu trestné činnosti 
se ale nejen na Praze 3 vymyká jedna oblast, 
která naopak rapidně roste každým rokem, 
a tou je kyberkriminalita. Policejní prezidium ČR 
už v letošním roce eviduje asi 10% nárůst nápa-
du trestné činnosti spadající do oblasti počíta-
čové kriminality, ve druhém kvartálu dokonce 
12%. Podle mluvčího Moravce nejsou tato čísla 
překvapivá a spíše než koronakrize se na nich 
podepsalo personální posílení policejních útva-
rů zabývajících se vyhledáváním v internetovém 
prostředí a celospolečenský fenomén přesu-
nu obchodu a agend do virtuálního prostředí. 
Pokud bychom tedy rádi viděli víc policistů a ka-
merových systémů v ulicích, „nainstalujme“ si 
je na prvním místě do našich elektronických za-
řízení a buďme v internetové džungli opatrní. 

celkem za rok 
2019

první pololetí 
2019

první pololetí 
2020

srovnání prvních  
pololetí 2019 

a 2020

majetková 2031 1047 836 -211

drogová 118 58 52 -6

násilná

loupeže 13 10 5 -5

ostatní 106 57 47 -10

CELKEM 2268 1172 940 -232

Veškerá trestná činnost 2574 1355 1070 -285

Trestná činnost na území Prahy 3 Fo
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Vítkov se promění

V srpnu se přímo na Vítkově setkali zástupci ma-
gistrátu a radnice Prahy 3, aby projednali plány 
revitalizace jedné z největších pražských do-
minant. Jako první se má změnit okolí v těsné 
blízkosti památníku, asfaltové parkoviště nahra-
dí volný prostor s fontánou, lavičkami, ale i kios-
kem s občerstvením a veřejnými toaletami, které 
budou zapuštěny do svahu směrem ke Karlínu. 
„Úprava je velmi atraktivní, obsahuje množství 
vodních prvků, které se budou realizovat téměř 
po celé délce hlavní tepny parku. Zmizí nevzhled-
ná asfaltová komunikace, jež v minulosti slouži-
la pro příjezd delegací, které měly uctívat pa-
mátku mumifikovaného Klementa Gottwalda,“ 
upozorňuje místostarosta Tomáš Mikeska. 

V projektu je parkoviště nahrazeno víceúčelo-
vou plochou, tzv. piazzettou, a jako vyvrcholení 
promenády bude v první etapě projektu vysáze-
no 24 nových stromů. „Zachování stromů a ze-
leně v co nejvyšší míře bude i naší prioritou,“ 
potvrzuje vedoucí oddělení životního prostředí 
Prahy 3 Barbora Heřmánková. Dřeviny už pro-
šly revizí a několik kusů je třeba pokácet, za ty 
ale magistrát vysadí desítky nových stromů. 
Budou to zejména sophory, javor klen či mléč.

Se dvěma původně plánovanými prvky se ale spíš 
nepočítá. Problematický je výtah z Karlína na vr-
chol Vítkova, který magistrát kvůli náročnosti tech-
nické i ekonomické spíš zavrhuje, diskutabilní je 
také nový pěší přístup do Karlína. Ten by mohl vy-
budovat buď soukromý investor stavějící v Karlíně, 

nebo Správa železnic v místě uvažované nové kar-
línské vlakové zastávky. Podpora nové stanice ale 
v poslední době slábne z důvodu snížení frekvence 
projíždějícíh vlaků. „Každopádně v plánech revita-
lizace Vítkova napojení cest od možného nového 
přístupu z Karlína je,“ podotýká vedoucí oddělení 
péče o zeleň z pražského magistrátu Dan Frantík. 

Revitalizace bude realizována z prostředků hlavního 
města a má stát přibližně 650 milionů korun. První 
část úprav by mohla být hotová v roce 2023. 

Moderní pěší zóna lemovaná okrasnými stromy, 
nový kiosek či zahradní restaurace. Tak by mohl 
vypadat Vítkov po chystané revitalizaci.
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První část úprav by mohla 
být hotová v roce 2023
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Jarovská třída 
odlehčí dopravě 
v ulicích Žižkova

Mnohaleté diskuze o osudu areálu kolem žižkov-
ského nákladového nádraží spějí ke konstruktivním 
plánům. Rozhodnuto je už nejen o výstavbě nové 
městské čtvrti, ale také o dopravní obslužnosti bu-
doucích obyvatel. Na místě 33hektarového brown-
fieldu vyrostou v příštích letech byty pro 15 tisíc 
lidí a Praha 3 se tak společně s dalšími developer-
skými projekty v okolí rozroste o zhruba 20 tisíc 
obyvatel. S velkolepým parkem a kulturními insti-
tucemi v budově bývalého nákladového nádraží 
se má tato lokalita stát nejen atraktivní obytnou 
zónou, ale také zajímavým cílem pro návštěvníky 
Žižkova.

Podle místostarosty pro dopravu Ondřeje Ruta je 
správné, aby město rostlo dovnitř a ne do okra-
jových částí. „Suburbanizace komplikuje dopravu 
mnohem víc než proměna brownfieldů uvnitř měs-
ta. Když lidé dojíždějí za prací do centra, je to pro 
dopravu větší problém. Lepší je zpřístupnit a dobře 
využít prostor, který město nabízí,“ vysvětluje Rut. 

Změnu územního plánu městská část podmíni-
la vznikem nové ulice, aby provoz v této oblasti 
nekomplikoval průjezd ulicemi Koněvova a Jana 
Želivského, které jsou již nyní velmi zatížené au-
tomobilovou dopravou. Plánovaná Jarovská tří-
da má spojit rekonstruovanou Malešickou ulici 
s Českobrodskou, zlepšit prostupnost území a od-
vést tak auta z nové zástavby na budoucí silnič-
ní okruh. „Nebude to žádná dopravní tepna, ale 

normální městská ulice s jedním pruhem v ka-
ždém směru,“ zdůrazňuje předseda výboru pro 
územní rozvoj Prahy 3 Matěj Michalk Žaloudek. 
Počítá se i s cyklopruhy a s tramvajovou tra-
tí, která přispěje k lepší dostupnosti nové čtvrti. 
Původní návrh, aby tramvaj projížděla mezi křídly 
funkcionalistické budovy nádraží, byl nakonec za-
mítnut a trať povede z křižovatky Jana Želivského 
a Olšanské severně kolem nádražní budovy a dále 
na východ k podjezdu pod ulicí K Červenému dvo-
ru. Potom bude pokračovat po trase stávající že-
leznice do smyčky Malešická. Nová tramvajová trať 
bude mít pět zastávek a město ji chce vybudovat 
ještě předtím, než se v areálu nákladového nádraží 
postaví obytná čtvrť.

Změna územního plánu je nyní ve fázi úpravy návr-
hu na základě připomínek ze společného jednání, 
pak ji čeká veřejné projednání. Po jejím schválení 
bude zrušena stavební uzávěra a proměna areálu 
může začít. 

Plánovaná zástavba 
okolí nákladového 
nádraží významně navýší 
počet obyvatel Prahy 3. 
Prostupnost území 
zajistí nová tramvajová 
trať a Jarovská třída.
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K lepší dostupnosti 
nové čtvrti přispěje 
tramvajová trať

Jarovská třída propojí novou rezidenční čtvrť s městským okruhem
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Řekněte, jak se 
má změnit vaše 
okolí v příštích 
deseti letech

Orionka 
a Slezská 
na prahu 
proměny

Přijďte na jedno ze dvou veřejných setkání k de-
setiletému strategickému plánu v oblasti vaše-
ho bydliště či působiště. Prahu 3 jsme rozděli-
li na 10 částí, aby témata byla skutečně lokální. 
Každé setkání se koná od 18.00 do 20.00. Z ka-
pacitních důvodů pošlete pro registraci na e-mail 
info@planujtrojku.cz datum setkání, jméno a pří-
jmení, telefon, e-mail. Neváhejte, příští šance bude 
až v roce 2030!

Více informací hledejte na:
 ⟶ planujtrojku.cz 
 ⟶ facebook.com/PlanujTrojku/ 
 ⟶ T: 222 116 509

V rámci prvních dvou 
vinohradských setkání ke 
strategickému plánu se 
budete moci vyjádřit také 
k tomu, za čím chcete 
chodit do Orionky a jak 
má vypadat Slezská ulice.

Bývalá vozovna Královské Vinohrady neboli 
Orionka, jak se jí přezdívá podle zaniklé továrny na 
čokoládu, patří Dopravnímu podniku, který ji nyní 
využívá jen částečně jako garáže, dílny, kancelá-
ře a sklad. Institut plánování a rozvoje aktuálně 
prověřuje možnosti dočasného využití areálu na 
dobu dalších 10 let. Bývalá vozovna by měla slou-
žit kulturním a komunitním aktivitám především 
pro děti a mládež. Pokud bydlíte v okolí a osud 
Orionky vám leží na srdci, přijďte na jedno ze 
dvou setkání ke strategickému plánu, kde budeme 
o bývalé vozovně diskutovat: 6. října v ZŠ Náměstí 
Jiřího z Poděbrad 7 a 8. října v ZŠ Náměstí Jiřího 
z Lobkovic 22.

Na vaše nápady čeká i Slezská ulice, jejíž revitali-
zaci připravuje tým architekta Davida Mareše. Od 
poloviny října můžete sdílet své zkušenosti s touto 
lokalitou a náměty na změnu prostřednictvím on-
-line dotazníku na webu planujtrojku.cz. V papírové 
podobě bude dotazník dostupný v infocentru na 
náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Debatujte s námi o budoucnosti Trojky

Datum Oblast Místo setkání

6. 10. 9 Vinohrady—Jiřák ZŠ Jiřího z Poděbrad

7. 10. 6 Parukářka, Olšanská ZŠ Chmelnice

8. 10. 10 Vinohrady—Flora ZŠ Lobkovicovo

13. 10. 4 Nákladové nádraží ZŠ Jeseniova

14. 10. 2 Vackov, Balkán ZŠ Chmelnice

15. 10. 8 Horní Žižkov  
(od Seifertovy ul.)

ZŠ J. Seiferta

20. 10. 7 Dolní Žižkov  
(po Seifertovu ul.)

ZŠ Lupáčova

22. 10. 3 Ohrada, Pražačka ZŠ Jeseniova

26. 10. 1 Jarov ZŠ Jarov

27. 10. 5 Pod Ohradou, 
Komenského 
náměstí

ZŠ Žerotínova

3. 11. 10 Vinohrady—Flora ZŠ Lobkovicovo

5. 11. 9 Vinohrady—Jiřák ZŠ Jiřího z Poděbrad

10. 11. 6 Parukářka, Olšanská ZŠ Chmelnice

11. 11. 2 Vackov, Balkán ZŠ Chmelnice

12. 11. 4 Nákladové nádraží ZŠ Jarov

18. 11. 8 Horní Žižkov  
(od Seifertovy ul.)

ZŠ J. Seiferta

19. 11. 5 Pod Ohradou, 
Komenského 
náměstí

ZŠ Žerotínova

24. 11. 3 Ohrada, Pražačka ZŠ Pražačka

26. 11. 7 Dolní Žižkov  
(po Seifertovu ul.)

ZŠ Lupáčova

30. 11. 1 Jarov ZŠ Jarov
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Sousedské  
slavnosti jinak

Restrikce hromadných akcí mohou být pro nás 
omezením. Anebo příležitostí. Jde jen o to, jestli 
jsme schopni dívat se na plánované akce z nové 
perspektivy a nebojíme se dělat věci jinak. 
Přesunout červnové Mezidvorky na září, rozdro-
bit Vinobraní do pěti lokalit, zajistit dezinfekci 
povrchů a rozestupy návštěvníků… a třeba zjistit, 
že zdánlivé limity se mohou stát dobrými nápa-
dy. Jako v případě Vinohradského vinobraní, které 
se díky minimalizaci rizika šíření koronaviru stalo 
příjemnou putovní slavností. Každé z pěti míst, 
na kterých akce probíhala, mělo svou specifickou 
atmosféru, někde vládla cimblálovka a folklórní 
tance, jinde bylo víc prostoru pro dětský program 
nebo stylový jazz. 

Že se dá na ulici i tančit, malovat, šít nebo vymě-
ňovat oblečení, jsme si vyzkoušeli u příležitos-
ti Dne bez aut na programech akce Zažít měs-
to jinak, které byly rovněž rozmístěny v různých 

lokalitách Prahy 3. Výhodou všech pořáda-
ných zářijových akcí — od mezinárodní pře-
hlídky Poznejme se, sousedé (na snímku vle-
vo) přes Žižkovské mezidvorky (snímek vpravo)

a Vinohradské vinobraní až po Sousedskou slav-
nost v Ondříčkově ulici — byl fakt, že se konaly 
převážně venku a že měly štěstí na skvělé počasí. 
A také na naši sousedskou pospolitost a vynalé-
zavost. 

Jak být spolu a přitom bezpečně, to 
byla výzva pro letošní zářijové akce 
na Praze 3. Zvládli jsme to?
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Na ulici se dá tančit, 
malovat, šít nebo 
vyměňovat oblečení
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Váš rod je s Žižkovem spjatý už několik 
generací…
Bydlíme s rodinou a dětmi v Milíčově ulici. Náš 
dům je vlastně takový rodinný, ve 20. letech ho 
nechal postavit praděda, měl na Vackově dobře 
prosperující dílnu, ze zisků postavil činžák. Po válce 
se nám o něj „krásně“ staralo OPBH a jako téměř 
ruinu ho tátovi vrátili v 90. letech. Teď tu bydlíme 
s mámou a bratrovou rodinou a je nám na Žižkově 
skvěle. Praděda byl také rodák ze Žižkova, pak se 
tu narodil i děda, táta, já, moje děti a teď i moje 
vnouče, což je tedy šest generací Žižkováků. 

Když se bavíme o rodině: jste třikrát rozvedený, 
z předchozích manželství máte tři děti, aktuálně 
máte čtvrtou manželku a čtvrté dítě, čtyřletého 
synka Tondu. Jak to zvládáte? 
Je to top management. Časově náročné, k tomu 

ještě zvládat zaměstnání. Všemu vládne diář. Když 
hlídám děti, beru si víc volna. Ze všech vztahů se 
snažím vzít si to dobré. Neberu život jako křížovou 
cestu, ale jako neustálé poučení sebe sama. Učím 
se komunikaci, respektu. Že to prostě nevyjde, i to 
se může stát. Jde o to, nedělat si naschvály a ne-
pomlouvat se. Máme společnou etapu, společ-
né děti a je zbytečné si něco vyčítat. Jde hlavně 
o dobrý život dětí.

Máte také dvouleté vnouče. Jak vnímáte roli 
dědečka?
S tím dědečkováním to je trochu složitější, ta role 
mi úplně nejde. Nejsem ten děda v důchodu, kte-
rý je pořád k dispozici. To ale nebyli ani mí rodiče, 
dnes tedy už jen máma. Ta má stále hodně aktivit. 
Když má hlídat, také se dívá do diáře. Taková je 
doba. 

David Matásek: 
Neberu život 
jako křížovou
cestu
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Rodina Matásků je 
s Žižkovem spjatá 
několik generací. 
Legendární „básník“ 
a herec Národního 
divadla David 
Matásek tu prožil 
skoro celý život. 
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Je první rozvod horší než třeba ten druhý, třetí?
Ne, každý rozvod je opravdu blbý, jen se mění 
okolnosti. Říkám si ale, že nás mohlo potkat 
i něco horšího, třeba jsem se mohl zabít v autě 
nebo na motorce.

Máte rád motorky, zejména skútry Vespa. 
Ty nejen sbíráte, ale jezdíte s nimi po Praze 
a občas i dál. 
Vespa, italsky vosa, je skvělý stroj, vymyšlený 
do přecpaných poválečných italských měst, kdy 
nebyly peníze na auta. Lehce opravitelné, žen-
ským se do nich nemotaly sukně. Italové jezdí 
celoročně, proti Čechům jsou mnohem víc vy-
ježdění, mají lepší odhad, neohrožují se. Jejich 
jízdu vnímám skoro jako lidskou chůzi. Nic lepší-
ho než skútr do města není a řidiči to pochopi-
li už i v Praze, která je takový kaňon a dostat se 
na kole na Žižkov nebo na Břevnov je makačka. 
V Praze se už řidiči naučili skútry respektovat, 
k tomu se už asi dva roky dají v Praze skútry sdí-
let. To je skvělé.

Když se večer na skútru či pěšky vracíte ulicemi 
Žižkova z představení z Národního divadla, 
cítíte se v tu chvíli jako legendární „básník“, 
nebo spíš už jako vážený pán, herec ze „zlaté 
kapličky“?
Ten čas básníků už je nenávratně pryč, nejsem 
sentimentální, žiji teď a tady. Občas si cestou 
představuji obrovské velikány, jako byli pánové 
Marvan, Seifert, Hašek či Vlasta Burian, a to, jak 
je Žižkov, kde se narodili nebo kde pak žili, asi 
formoval. Že jsem starší chlap, mě nijak nedrásá, 
cítím se mladší. To je také tím, že mám čtyřleté-
ho synka a mladou ženu. To, že hraji v Národním 
divadle, nijak velikášsky neprožívám. 

V divadle účinkujete v několika hrách. Které 
představení je divácky nejúspěšnější?
Z diváckého hlediska je bezesporu nejúspěšněj-
ší Audience u královny britského autora Petera 
Morgana s Ivou Janžurovou v hlavní roli. Audienci 
hrajeme už pět let a letos oslavíme sto padesátou 
reprízu. Ale v Národním máme spoustu zajímavých 
inscenací i na jiných scénách. Na té Nové napří-
klad Návštěvu podle povídek Emila Hakla nebo 
nejnověji ve Stavovském inscenaci Stát jsem já. 
Přijďte! 

Pochvalte se. V čem máte pocit, že jako herec 
nejvíc vynikáte? 
Tak to neudělám. Ne snad pro falešnou skrom-
nost, ale sám sebe prostě nemůžu posuzovat. 
Subjektivně se dobře cítím v humorných polohách 
a mám rád kolektivní představení, kde do sebe 
všechno hezky zapadá, nikdo netrčí ať negativně, 
či mistránkovsky. Rád pracuji v týmu.

Zpátky na Žižkov. Vybavíte si svou první 
vzpomínku na něj? 
Bydleli jsme na Jarově v dělnické kolonii dvojdom-
ků a máma mě vozila na rámu tátova kola kolem 
polního tábora spřátelených armád po srpnu 68. 
Bylo mi pět a zpívali jsme Běž domů, Ivane… Věděl 
jsem, že bydlíme v Praze, přitom do Prahy se 
jezdilo tramvají přes půl hodiny. Na kávu a dort 
k Myšákovi nebo do Labutě. To ale výjimečně.

Nejsem sentimentální,  
žiji teď a tady 
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Líbí se mi nová cyklostezka na místě zrušené tra-
ti kolem Vítkova. To je skvělé místo, kde naučíte 
děti jezdit na kole i obejít spícího tuláka. Můžete 
se tu projet na bruslích, zkrátit si cestu do centra, 
když zrovna nemusíte jet tramvají, nebo na druhé 
straně projít magickým tunelem a jste na periferii 
s dalekými výhledy od Karlína až po Prosek. Moc 
rádi chodíme i na druhou stranu, na Jiřák. Pro 
ovoce z trhů a chleba od Antonína. Nebo na kafe 
u Plečnika. To jsou drobné radosti jako odměna za 
vyfuněný kopec.

V jakém období máte Žižkov nejraději? 
Mám rád podzim. Chodíme se ženou po 
Olšanských hřbitovech, plánujeme budoucnost, 
a když chytneme tu správnou dobu, sype se nám 
na ramena listí a jako bonus dostaneme kašta-
nem. Ale krásné je i jaro, kdy z Vítkova do ložni-
ce zaletí vůně právě rozkvetlých šeříků. V zimě se 
naše ulice změní na Holmenkollen a máme co dě-
lat, abychom zastavili právě u našich vrat. Ale tako-
vá zima už dlouho nebyla. Léto je taky fajn, ale vadí 
mi vedro a na půdě si ho užijeme až až. Jen večer 
vyrážíme za kamarády do putyk i bizárů. Přeji všem 
provozovatelům hodně zdaru bez karantény, slušné 
hosty a další nápady.

Co by čtvrti nejvíc prospělo?
Myslím, že víc zeleně by Žižkovu rozhodně neškodi-
lo. S rozmyslem přidat zvolené stromy, keře a trav-
naté pruhy. S rozmyslem říkám proto, že ne všech-
ny druhy se do rozpáleného města hodí. Třeba ty 
lípy kolem Jiřáku a jejich lepkavá šťáva na chodní-
cích a autech jsou pro zlost. A neškodilo by trochu 
víc respektu od pejskařů. Žijeme ve městě, je na-
ším společným domovem. Pojďme se tedy chovat 
jako civilizované bytosti a uklízet po svých psech. 
A venčit je tam, kde si nehrají děti. Vypadá to jed-
noduše, ale tenhle nešvar je zřejmě nezničitelný. 

Plánovaná výstavba na nákladovém nádraží by 
znamenala nárůst obyvatel i automobilů. Jak to 
vnímáte? 
Věřím, že se už dávno pracuje na tom, aby to pro-
blém nebyl. Máme docela vysoké daně, volíme si 
prozíravé zástupce a ti jistě na takovou důležitou 
věc nezapomněli. Už dnes jsou obě důležité žižkov-
ské tepny ve své vytíženosti na maximu, v součas-
né době se navíc jedna z nich, Koněvova, radikálně 
opravuje. Takže je zřejmé, že stávající situace je 
neudržitelná a je potřeba vymyslet rozumné řeše-
ní. Ale jak říkám, věřím, že jsme si dobře zvolili a ti, 
kteří to mají na starosti, na tom pilně pracují. Je to 
jejich povinnost.

Fungujete ve facebookových skupinách 
zaměřených na sousedský život na Žižkově? 
Jsem jejich členem a je fajn sledovat, co lidé řeší. 
Když se vám něco nelíbí, tak to příkoří můžete sdí-
let. Karanténa posílila vztahy a zdejší komunitu. 
Právě na FB se řeší, který podnik je třeba pod-
pořit, nedávno například prostor Pracovna nebo 

Bar Behind The Curtain. Nebo místní hospody. Díky 
FB jsem o nich věděl a mohl k nim chodit kupovat 
jídlo v krabičkách. Nebo se dalo zjistit, kteří viet-
namští prodejci dávají roušky zadarmo. 

Jaké to je, dát rozhovor do novin, které vycházejí 
jen na Praze 3?
Ač je vlastně dopad menší než u celostátních 
médií, tak si musím paradoxně víc dávat pozor. 
Protože tu bydlím, tak je třeba být víc citlivý. Je 
to také osobnější. V celostátním rozhovoru mě 
v diskuzi pod článkem klidně může nějaký anonym 
urazit, ale žižkovští čtenáři jsou kritičtější, protože 
to je i jejich čtvrť, tak toho člověku moc neodpustí. 
Kromě toho je na ulici potkávám. 

To, že hraji v Národním 
divadle, nijak velikášsky 
neprožívám

David Matásek
David Matásek se narodil v roce 1963 v Praze 
na Žižkově. Část dětství prožil v Hradci Králové, 
v Praze pak vystudoval konzervatoř, kterou 
absolvoval v roce 1984. Svůj první film Jak 
svět přichází o básníky natočil v roce 1981. 
Začínal v Žižkovském divadle, kde dnes sídlí 
Divadlo Járy Cimrmana. V roce 1991 coby sed-
madvacetiletý nastoupil do Národního divadla, 
kde zůstal čtyři roky. Poté odešel do divadla 
Komedie, od roku 2002 je opět členem činohry 
Národního divadla. Je počtvrté ženatý s pře-
kladatelkou a výtvarnicí Evou Matáskovou, 
která mu porodila syna Antonína. Jeho koníč-
kem jsou skútry Vespa, které využívá v Praze 
místo MHD, zároveň se občas účastní stov-
ky kilometrů dlouhých výletů přes Alpy. 
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Nekonvenční 
žižkovský 
podzim 
oslavuje 
Beethovena

250. narozeniny Ludwiga van Beethovena nenecháme 
bez povšimnutí. Mezinárodní hudební festival Prahy 3 
je beethovenovsky vyladěný do posledního detailu.

Viděl hudbu v barvách, hrál si s cha-
rakterem jednotlivých tónin a někte-
ré své mistrovské skladby složil jako 
téměř nebo úplně hluchý. Geniálního 
Ludwiga van Beethovena vyzdvihu-
je 24. ročník festivalu Nekonvenční 
žižkovský podzim, kde zazní jeho 
kompletní violoncellové dílo a další 
zjevně či nenápadně související hu-
dební skvosty.

Zakladatel a umělecký garant festi-
valu Jiří Hošek šibalsky zamrká. Má 
talent na propojování symbolů, čísel 
a událostí. Některé nechá našemu 
důvtipu, jiné prozradí: „Jako každý 
organizátor kulturní akce jsem měl 
tento rok obavy, jak to s festiva-
lem dopadne. A všimněte si — za-
hájili jsme letošní ročník v nejstar-
ším žižkovském kostele sv. Rocha, 
Šebestiána a Rozálie, což jsou proti-
moroví patroni. V roce novodobého 
moru.“ A se smíchem dodává: „Taky 
jsem první koncert nazval Domine 
Deus — Pane Bože!“

Symboliku má pro Prahu 3 i slavný 
Trojkoncert pro klavír, housle a vio-
loncello C-dur, který Beethoven složil 
pro svého přítele, českého virtuosa 
a skladatele Antonína Krafta. „Pro 

mě jako violoncellistu a rokycanské-
ho rodáka je Kraft srdcová záleži-
tost, tak jsem si v beethovenovském 
roce dovolil věnovat mu koncert 
v Rudolfinu,“ přiznává Hošek. V pro-
gramu tohoto večera čeká poslucha-
če ještě jeden skrytý unikát: Kraftův 
Koncert pro 2 violoncella C-dur, kte-
rý bude novodobou českou premi-
érou. Jiří Hošek ho zrekonstruoval 
na základě poslechu, když náhodou 

narazil na internetu na jeho záznam 
z koncertu v Petrohradě. Český noto-
vý přepis nebyl v archivech k naleze-
ní. Tak si Hošek musel poradit sám 
a rozepsat jednotlivé party podle 
sluchu. 

Kromě vážné hudby je tradičně 
součástí festivalu i „veselejší žánr“, 
zpravidla svérázný žižkovský folklor 
první republiky. Toho se pravidelně 

ujímá divadlo Řešeto, které se díky 
festivalu zabydlelo na Žižkově. Letos 
bude poprvé hrát v secesním sálu 
hotelu Theatrino a poctu žižkovským 
osobnostem připravuje v hudebním 
zpracování. Vlastu Buriana předsta-
ví písní Přednosta stanice, Jaroslava 
Ježka Jackovou písní a dalšími hity. 
Podobnou notu ladí i následný jazzo-
vý večer ve Švehlovce s orchestrem 
Ježkovy stopy. Milovníky českého 

swingu 30. a 40. let potěší autentic-
kou hudbou i dobovými kostýmy.

Tradičnímu závěrečnému koncertu 
festivalu ve Vencovského aule VŠE 
opět kraluje klasicismus a jeho tři 
hvězdy: Mozart, Haydn a Beethoven. 
„Koncertů je celkem třináct. Snad 
toto nešťastné číslo proměníme ve 
šťastné,“ doufá Jiří Hošek. Najdete 
je v našem kulturním přehledu. 
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Vážnou hudbu doplní žižkovský 
folklor první republiky
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Národní 
házená si v Praze 3 
udržuje tradici

Spoje Praha, 
které patří 
mezi tradiční 
kluby národní 
házené, se 
mohou pochlubit 
osmdesátiletou 
existencí.

Národní házená je sport prvně popsaný v Praze 
roku 1905, který však vznikal a vyvíjel se do dneš-
ní podoby souběžně s klasickou házenou. Liší se 
od ní v několika zásadních pravidlech, například 
tvarem a velikostí branek a členěním hřiště na tři 
části, v nichž se mohou pohybovat hráči pouze 
v závislosti na postu.

Obě však spojuje kouzlo kolektivních míčových 
sportů. Házená je dynamická hra plná zvratů 
a soubojů; jednotlivá utkání provází napětí, týmy 
se o vítězství přetahují až do posledních sekund 
hrací doby. Zatímco klasická házená získala mezi-
národní oblibu, ta národní zůstává poněkud ve stí-
nu své „slavnější sestry“. Ne ovšem v Praze 3.

Národní házená se na Žižkově pod různými jmény 
oddílů a na různých místech hraje přes 80 let, pod 
hlavičkou Spoje Praha pak od roku 1954. Klub ná-
rodní házené Spoje Praha (ve zkratce KNH Spoje 
Praha) vznikl osamostatněním oddílu národ-
ní házené z TJ Spoje Praha v roce 2013. Využívá 

ke své činnosti hřiště v areálu TJ Spoje v ulici 
Na Balkáně.

„V současnosti hrají naše družstva oblastní přebor. 
V soutěžním ročníku 2020/2021 máme celkem 
osm družstev — mladší smíšené žactvo, mladší 
žáky, starší žáky, starší žákyně, dorostenky, doros-
tence, muže a ženy,“ vypočítává předsedkyně klu-
bu Ladislava Janková. 

Družstvo žen hrálo od roku 2003 do roku 2013 
první ligu, muži si několikrát zkusili ligu druhou. 
Posledního většího úspěchu v rámci klubu do-
sáhly dorostenky v letech 2016 a 2017, když hrály 
Pohár ČR. 

V jarních měsících proběhla částečná rekonstruk-
ce venkovní hrací plochy — mistrovské soutěže, 
tj. oblastní přebor, ligové soutěže a vrcholné sou-
těže mládeže se totiž (na rozdíl od klasické háze-
né) hrají právě pod širým nebem, v halách probí-
hají nemistrovské soutěže (např. turnaje, Český 
pohár dospělých, zimní celostátní akce mládeže).

„Od října bychom měli společně s DDM Ulita 
vést kroužek házené,“ uvádí Ladislava Janková. 
Zájemci mohou hlásit své děti ve věku 8 do 15 let 
na webu ulita.cz. Samotný klub přijímá nové 
členy, hlavně mládež od 6 do 15 let, na e-mailu 
ladislava.jankova@gmail.com. 
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Národní házená se 
v Praze 3 hraje už 80 let
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V Dámském klubu na 
Žižkově jsou vítáni i muži

V Dámském klubu v KC Žižkov mě v úterý dopo-
ledne překvapuje kromě skupiny žen i pár mužů. 
Pan Artiom klub navštěvuje pravidelně a koordi-
nátor Benoît dnes zastupuje dobrovolnice, které 
ho mají na starosti. „Název Dámského klubu je 
trochu zavádějící, původně byla totiž aktivita urče-
na maminkám. Proto také probíhá v dopoledních 
hodinách. Dřív tady bylo na programu i vaření,“ 
vysvětluje koordinátor z Centra pro integraci ci-
zinců (CIC), které Dámský klub na Praze 3 pořádá. 
Účast mužů je tedy vítána a spíše než dámský je 
klub konverzační.

Zdá se, že jsem tu dnes jediná rodilá mluvčí. 
Přesto se celou dobu mluví výhradně česky a také 
o českých tématech. Většina účastníků pochá-
zí z Ruska a Ukrajiny, klub ale obvykle navštěvují 
lidé ze všech kontinentů. Čeština je pro ně důle-
žitá a za každou možnost prohloubení jazykových 
znalostí jsou vděční. Někteří mají kromě CIC ještě 
zkušenosti s kurzy Integračního centra Praha nebo 
spolku InBáze. „Bez těchto organizací by pro mě 
bylo těžké žít v Praze,“ svěřuje se paní Elena. Bydlí 
tu už tři roky, ale se čtyřletým synem nemá moc 
příležitostí k procvičování češtiny. Bez jazykových 
znalostí je pro ni zároveň těžké najít si v českém 
prostředí práci. Cestu ven z tohoto začarované-
ho kruhu cizincům usnadňují čeští i zahraniční 
dobrovolníci, kteří jim opravují výslovnost, pomá-
hají se slovní zásobou a seznamují je s českými 
zvyklostmi.

V Dámském klubu panuje uvolněná atmosféra. 
Účastníci si chvíli vyměňují tipy na programy pro 
cizince v Praze a pak se na stole objevuje mapa 
České republiky a kartičky s popisem zajímavých 
lokalit. Každý má za úkol představit ostatním vy-
braný kraj, hra se rychle ujme a za chvíli už si dá-
váme i hádanky a předháníme se v doporučování 
turistických destinací v Česku. Nestačím se divit, 
jak dobře cizinci znají naše hrady, hory a města. 
Konverzace se točí i kolem houbaření a bydlení.

Ve čtvrtek si přijdou na své zájemci o angličtinu. 
Také v Anglickém klubu pod vedením dvou zahra-
ničních dobrovolníků jde kromě jazyka o vytváření 
přátelských vztahů a sdílení zkušeností. „Účastníci 
se většinou chtějí zlepšit v angličtině, ale kro-
mě toho je zajímá Praha a vůbec Česká republi-
ka a chtějí si o tom povídat anglicky,“ představuje 
klub dobrovolnice Gloria. Podle ní je důležité, aby 
se lidé cítili ve skupině bezpečně a nebáli se mlu-
vit. Konverzační kluby jsou přínosné i pro české 
účastníky, kteří si tu procvičí angličtinu, zbaví se 
předsudků a získají světový pohled na diskutovaná 
témata.  

Konverzační kluby 
pomáhají cizincům 
s integrací

Sejít se v přívětivém 
prostředí, procvičit 
češtinu nebo angličtinu, 
získat užitečné tipy 
a nové přátele. K tomu 
je dobré chodit 
do Dámského či 
Anglického klubu.
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Představte si tento výjev: Mateřská škola Perunova, děti před 
malou chvílí ulehly k odpolednímu odpočinku, klid a občasné 
šustění přikrývek přerušuje pouze pomalý laskavý hlas vyprá-
vějícího. Ten ale namísto paní učitelky či pana učitele patří 
babičce či dědečkovi. 

Nápad „čtecích prarodičů“ rozvedla do současné podoby ne-
zisková organizace Mezi námi. V programu Přečti sdružuje 
dobrovolníky z řad seniorů, kteří pravidelně jednou týdně do-
cházejí na 30 minut do mateřských škol číst dětem před od-
poledním spánkem. „Čtecí babičkou či dědečkem se mohou 
stát senioři nejlépe v důchodovém věku,“ uvádí dobrovolnice 
Alena Lindauerová. „Tedy ti, kteří nechodí denně do zaměst-
nání, mají dostatek času, rádi se pohybují mezi dětmi a chtějí 
dělat něco užitečného nejen pro sebe.“ Stačí si jen opatřit vý-
pis z rejstříku trestů, lékařské potvrzení a po domluvě s vede-
ním školky nastoupit do některé z tříd. Mateřskou školu vybírá 
organizace s ohledem na bydliště seniora.

Právě díky pravidelnému setkávání seniorů s dětmi se otevírá 
prostor pro vznik mezigeneračních vazeb, dialog a přátelství. 
Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a cit pro jazyk. Od se-
niorů mohou vstřebávat klid a rozvahu. Děti na oplátku seni-
orům pomáhají s udržením aktivního životního stylu a elánu. 

„Někdy se s dětmi společně hodně nasmějeme,“ říká Alena 
Lindaueurová a dodává: „Ale jen chvilku, jsem tam přeci hlav-
ně proto, abych je uspala.“

Program, který běží od září 2015, se setkal s kladným ohla-
sem jak ze strany mateřských škol, tak i seniorů. Ti se o své 
zážitky mohou podělit v Klubu pohádkových čtecích babiček 
a dědečků. Každý senior, který se do projektu zapojí, absolvuje 
zároveň seminář Čteme dětem poutavě. Na něm se dozví, jak 
pracovat s hlasem, aby jeho čtení bylo pro dětské posluchače 
poutavé. „Mám dobrý pocit, když čtu postupně tišeji a poma-
leji, až usne i ten poslední neposeda a mně se z toho taky klíží 
oči,“ popisuje Lindauerová. Pokud máte zájem se připojit, při-
hlaste se na info@mezi-nami.cz.  
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Prarodiče čtou a děti usínají — program 
Přečti posiluje mezigenerační vazby 
i v Praze 3. Jak projekt vypadá a kdo se 
do něj může přihlásit?

MŠ Perunova hledá 
pohádkové babičky 
a dědečky 

Odstoupení od 
smlouvy

Na ombudsmana pro seniory se obrátil 86letý 
starobní důchodce, celoživotní obyvatel Prahy 
3. Před týdnem u něj zazvonili dva muži, 
představili se jako zástupci firmy dodávající 
elektrickou energii a zemní plyn. Naslibovali 
mu výhodnou cenu energií. Jednání probíhalo 
v rychlosti, nakonec podepsal žádost o uza-
vření smlouvy. 

Po odchodu zástupců společnosti všech-
no přehodnotil a telefonicky příslušné firmě 
oznámil, že žádost bere zpět a o dodávku 
uvedených energií nemá zájem. Za dva dny 
obdržel smlouvu s uvedenou společností na 
dodávku energií. V tomto momentě nás na-
vštívil s žádostí o pomoc. 

Po podrobném přečtení žádosti o uzavření 
smlouvy jsme zjistili, že ve spodní části listiny 
je drobným písmem uvedeno, že níže pode-
psaný žádá o okamžité poskytování služby 
bez ohledu na možnost odstoupení od smlou-
vy, dle § 1823 zákona č. 89/2012, občanské-
ho zákoníku. Spojili jsme se se zástupcem 
dodavatelské firmy a jednání to bylo opravdu 
náročné a nepříjemné. Nakonec po zaslání pí-
semného vyjádření firma s našimi námitkami 
souhlasila a k uzavření smlouvy nedošlo. 

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. Poradnu najdete 
v Kulturním centru Vozovna, Za Žižkovskou 
vozovnou 18. Úřaduje ve čtvrtek 11.00—15.00. 
Vstup je možný výtahem přes knihovnu.
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Kytkobraní
sobota 10. října
13.00—17.00
Atrium na Žižkově
swap kytek

květinové poradenství

poznávačky pro děti

přednáška Na byliny do města

workshop s Liškou Mazanou

12. 10. 2020 — 16 h

Na kus řeči 
se starostou 

 

v sále 
zastupitelstva 
 
Havlíčkovo nám. 9
Praha 3

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

na-kus-reci-starosta-10-2020-RN-90x138-nofe-foto.indd   1na-kus-reci-starosta-10-2020-RN-90x138-nofe-foto.indd   1 22.09.2020   11:27:4922.09.2020   11:27:49

Městská část Praha 3 
si vás dovoluje pozvat na autorskou výstavu

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

prodlouženo do 30. 10. 2020

GPR_Petr-Toman-10-2020-90x138-6_RN.indd   2GPR_Petr-Toman-10-2020-90x138-6_RN.indd   2 21.09.2020   13:05:5921.09.2020   13:05:59

Městská část Praha 3 vás srdečně zve na výstavu

2.—29. 10. 2020

Karel Prášek  
TRAŤ 09  
⟶  pondělí—pátek 8—18
⟶  sobota 8—14

⟶  VSTUP ZDARMA

⟶   Milešovská 846/1, 
Praha 3

⟶  +420 222 116 800
⟶  infocentrum@praha3.cz

⟶  galerietoyen.cz 

GT_10-2020_karel-prasek_90x138-6_RN.indd   1GT_10-2020_karel-prasek_90x138-6_RN.indd   1 21.09.2020   13:02:3721.09.2020   13:02:37



—
 2

3
Re

fl
ex

e

Jak se stal vaším plátnem panelový dům nad 
Bezovkou?
Radnice Prahy 3 mi nabídla dům z 80. let. Plocha 
byla obrovská, takže jsem zvažoval, zda to zvládnu. 
Zábor ulice jsem měl totiž povolený na jediný den.

Den D jste tedy musel pečlivě naplánovat.
Studoval jsem všechny možné předpovědi i radary 
a nakonec jsme s organizátory festivalu vybra-
li jednu červencovou sobotu. Jenže dopoledne 
pršelo, tak jsem ještě pro jistotu volal pražským 
sestrám benediktinkám, pro které jsem v minulos-
ti připravoval velkou instalaci, zda by počasí nějak 
nezařídily. Ty mi slíbily, že se pokusí. (smích)

Jak dlouho Vodopád vznikal?
S přípravami jsem začal v pět ráno, na plošině 
jsem pracoval 16 hodin a nezastavil se. Malba zabí-
rá 350 metrů čtverečních.

Co bylo hlavní inspirací?
Inspirovala mě historie Žižkova. Nedalekým 
Olšanským náměstím protékal v minulosti potok. 
Pátral jsem v dobových fotkách a zjistil, že ještě 
v 50. letech se na místě dnešního hotelu Olšanka 
bruslilo. Tehdy se zrodil nápad, že když tu byl ryb-
ník, proč by tu nemohl být vodopád.

Proč je malba černobílá?
Maloval jsem na dům z 80. let, postavený během 
žižkovské asanace, kdy se bouralo staré a stavě-
lo nové. To byla doba, kdy byl Žižkov takový šedý, 
a já se rozhodl vytvořit Vodopád stejně. Malba na 
sebe nemá strhnout pozornost, ale spíš splynout, 
což by nějaká křiklavá barevná „dekoračka“ asi 
nedokázala.

Pocházíte ze Zlína, v Praze ale bydlíte už třicet 
let. Máte rád Žižkov?
Bydlím na okraji Prahy, kde je klid. Žižkov naopak 
vnímám jako takový hrnec, „papiňák“, kde se vše 
vaří: bohatí, chudí, všichni dohromady. 

Vystavoval jste ve Francii, Itálii nebo 
Japonsku, vaše dílo dražila prestižní aukční síň 
Sotheby's. Je velký je to úspěch pro českého 
malíře?
Povedená dražba ve světové aukční síni je pro 
mne jako z říše snů. Když mé dílo zařadili do 
Sotheby's poprvé, byla to pocta, přede mnou se 
tam objevilo asi pět umělců z Česka. Jenže 
pak mě zařadili ještě do dalších dražeb 
do vyšší, mezinárodní kategorie, a tam jsem  
se dostal coby první Čech. 

Patrik Hábl: Když  
tu byl rybník, proč  
by tu nemohl  
být vodopád?
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Panelový dům na rohu 
Kubelíkovy a Táboritské 
zdobí nově čtyřicetimetrový 
Vodopád. V rámci letošního 
ročníku festivalu Landscape 
ho vytvořil malíř Patrik Hábl.
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Do Husitské ulice 
se chodívalo pro boty 
i za kulturou

Obchody všeho druhu, staré Divadlo Ponec nebo 
moderní městské lázně. Tím vším se svého času 
mohla pochlubit Husitská ulice.
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PŽ Vídeňská silnice, která začínala u Nové brány, se 
kolem roku 1865, kdy v okolí počaly vyrůstat domy 
budoucího města Žižkova, postupně měnila v uli-
ci. Od roku 1872 nesla jméno Husova a od roku 
1947 pak dnešní pojmenování Husitská. Od svého 
počátku měla dvě podoby. První neutěšená část 
začínala u nynějšího Bulhara a táhla se po viadukt 
Malé Hrabovky, zbudované v roce 1872. Z jedné 
strany ji lemovalo technické zázemí Státního ná-
draží (Masarykova), a proto se obytné domy sta-
věly od roku 1884 jen na její jižní straně. Bylo jich 
celkem 10 a končily Krennovým domem, který zde 
stál již od roku 1841.

Pokračování Husovy ulice od Malé Hrabovky, kde 
se domy stavěly na nových parcelách, mělo úplně 

jiný charakter. Bohatý výběr obchodů s různým 
sortimentem, veřejné lázně, restaurace, hospody, 
ale i kavárna. To vše bylo dostatečným důvodem 
k návštěvě této ulice. Žižkované mohli navíc za-
pomenout na starosti všedního dne v kině Ponec, 
které se nacházelo v přestavěné hale po strojíren-
ské továrně a slévárně Rudolfa Stabenova. Kino 
bylo provozováno od roku 1910 až do roku 1960. 
V roce 2001 se umělecká tvorba do přestavěného 
kina vrátila. Vzniklo zde Divadlo Ponec, které se vě-
nuje převážně tanci.

Vykoupat se ve vanových lázních, případně v ba-
zénu, a napařit se v páře měl možnost návštěvník 
zdejších Městských lázní. Vybudovány byly podle 
plánů inženýra Jindřicha Motejla v roce 1903. V té 
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době se jednalo o největší a nejmodernější lázně 
nejen na území Prahy, ale i celých Čech. V roce 
1907 je navštívil císař František Josef I., který je 
milostivě pochválil. Ke zvýšení pohodlí návštěvní-
ků vedl z lázní zasklený můstek do sadů na Vítkově 
a do zahradní restaurace, která se zde nachá-
zela. Provoz restaurace ukončil kolem roku 1926 
požár. Na jejich místě vyrostly v letech 1926—1927 
budovy památníku podle návrhu architekta Jana 
Zázvorky. O oblibě lázní svědčí i to, že kromě míst-
ních sem přicházeli návštěvníci i z hlavního města 
Prahy. Patřil mezi ně také malíř Jan Zrzavý, který 
dojížděl ze vzdálené Malé Strany. Umělec sem 
pravidelně týden co týden jezdil tramvají číslo 9. 
Přímo před lázněmi vystoupil, aby vyzkoušel žiž-
kovskou vodu. V současnosti čeká budova lázní na 
své znovuzrození.

Na počátku 20. století existovalo v sousedních 
Královských Vinohradech mnoho kaváren, kde se 
scházeli ti, kterým nevyhovovalo prostředí hos-
tinců. Vůbec tou první na Žižkově se stala kavár-
na Na Proutkové. Po zbourání původní usedlos-
ti ji zde otevřeli podnikatelé staveb Karel Winter 
a Jan Chudoba. Kavárna Na Proutkové fungovala 
do doby kolem roku 1985. Kdo měl hlad, najedl se 
u uzenáře Hrušky. Dům i s obchodem od něj kou-
pila společnosti Zemka. Firma uzenářskou výrobu 
i obchod zmodernizovala a otevřela zde obchod na 
svou dobu přímo vzorový. Zemka zde ukončila čin-
nost kolem roku 2000.

Do celistvé fronty domů z konce 19. století pro-
nikla moderní architektura — obchodní dům fir-
my Baťa, postavený v roce 1931. Podnik v duchu 
hesla Náš zákazník — náš pán vybudoval moder-
ní typizovanou stavbu, přestože v ulici už sídlily 
dva obchody s obuví. Ty patřily pánům Vendrovi 
a Plincnerovi. Posledně jmenovaný se zasloužil 
o vznik škvárového hřiště v místech dnešního sta-
dionu Viktorie Žižkov, na jehož hřišti hrávala jeho — 
Plincnerova — jedenáctka. Na rohu ulice Husitské 
a Prokopovy býval obchod pana Barhoně, pozoru-
hodný svou velikostí a moderním způsobem pro-
deje. Sem si zájemci chodili pro látky všeho druhu 

včetně lůžkovin a záclon. Stávaly zde i jiné drobné 
obchody s různým sortimentem, například vinárna 
Dragičevič, obchod s čajem a kávou Julius Meinl, 
hračkářství pana Tumpacha, hodinářství pana 
Habětína, barvy a laky pana Cvikra, kloboučnictví 
pana Sadila, opravna panenek Müllerová a mnoho 
dalších. 

Ty ale začaly postupně mizet. Třeba kvůli tomu, že 
v roce 1953, kdy byl dokončen tunel do Karlína, 
došlo k odklonění každodenní cesty tisíců dělníků 
do továren na území Karlína, Libně a Vysočan. Ti 
využívali obchody zejména v odpoledních hodi-
nách, kdy se vraceli z práce domů. Nově nemuseli 
obcházet vrch Vítkov Trocnovskou ulicí, ale moh-
li použít přímější cestu tunelem skrz kopec. Za 
druhou významnou změnu lze označit úpravy na 
křižovatce Bulhar, v jejichž důsledku skončil v roce 
1977 v Husitské tramvajový provoz. Od té doby 
ulici dominují zejména automobily směřující na 
magistrálu. 

Místní lázně navštívil 
dokonce císař František 
Josef I.

Centrum Krennovka

Na místě budovy v Husitské 22 byla kdysi 
kaple a pak hostinec, který roku 1820 zakou-
pil pražský měšťan Antonín Krenn. Krennův 
dům sloužil i jako tiskárna železničních lístků. 
V roce 2003 se stal kulturní památkou a nyní 
jej čeká zásadní rekonstrukce. Přes zimu tu 
vznikne zázemí Divadla Ponec včetně zkušeb-
ny, své místo tu ale najde také Unijazz a další 
organizace poskytující veřejně prospěšné 
služby v oblasti kultury a umění.
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S hranicemi Republiky Žižkov je to ještě zapeklitější než s hraniční čárou 
na česko-moravském pomezí. Když šlo o dvě nezávislá města, bylo kaž-
dému jasné, kde končí měšťácké Královské Vinohrady a začíná plebejský 
Žižkov. Za císaře pána se obě města ještě nestihla dostatečně rozrůst, 
takže je oddělovala divoká a nezastavěná země nikoho. Přes den se 
tu vesele mlátily, kamenovaly a sprostě urážely na smrt znepřátelené 
partičky žižkovských a vinohradských usmrkanců, v noci pak tímto keři 
a bodláčím porostlým územím bloudili opilci, pasáci, kapsáři, mordýři, 
flašinetáři a prodejné ženštiny. Prostě pohraničí, jak se sluší a patří. 

Pohlcení obou samostatných měst Prahou a developerský boom z prv-
ních let první republiky přispěly k prvnímu velkému rozmlžení hranic 
Republiky Žižkov. Území někdejšího pohraničí, zastavěné z vinohradské 
i žižkovské strany podobnými činžáky ve stylu funkcionalismu, art deco 
a rondokubismu, je dodnes jakýmsi hybridem mezi oběma kdysi tak 
odlišnými čtvrtěmi. Někdo tomu říká Horní Žižkov, jiný zas vinohradskej 
Žižkov, nebo dokonce Královskej Žižkov. 

Rozdělení buržoazních Vinohrad do několika obvodů po druhé svě-
tové válce a vznik Prahy 3, poslepované ze Žižkova, sousedního kusu 
Vinohrad a Jarova, zamlžilo hranice naší republiky ještě víc. Spousta 
místních obyvatel dnes už ani neví, jestli vlastně žijí na Žižkově, nebo 
na Vinohradech. Když se jich člověk zeptá, odpoví většinou, že „bydlí na 
Trojce“.

Bohužel se ale v posledních letech setkáváme s novým fenoménem. 
Nejen v pohraničních ulicích, ale také na neoddiskutovatelně husitsko-
-hospodském Žižkově dnes bydlí lidé, kteří o tom, že žijí na Žižkově, ne-
jen vůbec nevědí, nýbrž to dokonce zatvrzele popírají. Jedná se o truch-
livé oběti propagandistických triků nejmenovaných realitních kanceláří. 
Činžáky v hlubokém žižkovském vnitrozemí, na echt žižkovských adre-
sách, se nejdřív trochu renovují, hodně načančají, hezky nafotí a poté 
prodávají za horentní sumy pod heslem „luxusní bydlení na praž-
ských Vinohradech“, případně „bydlení uprostřed zeleně v srdci Prahy“. 
Nechtějí slyšet, že ve skutečnosti žijí na všemi snoby tak opovrhovaném 
Žižkově, ačkoli je o tom přesvědčuje každodenní realita i nápisy na po-
uličních tabulích a obchodech. Tihle popírači Žižkova jsou nevyzpytatel-
ní, odmítají veškeré logické argumenty a dokážou být i pěkně agresivní. 

Nakonec si říkám, že bychom si ty hranice Republiky Žižkov přeci jen 
měli raději včas a řádně vyznačit nějakou tlustou bílou nebo červenou 
čarou, abychom nepřišli o svou po staletí budovanou dekadentní identi-
tu a tradiční bohémské hodnoty. Republiku si rozvracet nedáme!  
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Kde Žižkov končí  
a kde začíná

Když kdosi nedávno na 
okresní silnici vyznačil 
bílou barvou staré zemské 
hranice mezi Čechami 
a Moravou, způsobilo to 
mediální rozruch. A co 
hranice Žižkova?

Zrádný dekolt
Do nejmenované žižkovské školky na-
stoupila nová paní učitelka. Jelikož ji 
příroda obdařila přirozenou krásou, ne-
skrývala své plné křivky ani při výběru 
oblečení. Děti si ji ihned oblíbily, protože 
byla i neobyčejně laskavá. Byly také pyš-
né, jak krásnou tetu mají. Rodiče vítala 
vždy ráno vlídným slovem a stejně tak 
se s nimi i odpoledne loučila. Nebylo 
divu, že se tatínci dobrovolně hlási-
li k tomu, že děti budou do školky a ze 
školky vodit více a klidně i každý den. 
Idylka, zdálo by se. Nicméně mezi ma-
minkami brzy vypukla panika. Do školky 
se od té doby téměř nepodívaly. Začaly 
pátrat, co za tím je. Nejaktivnější z nich 
nakonec sepsala petici, ve které paní 
ředitelku důrazně žádala, aby „peda-
gožka přizpůsobila styl svého oblékání 
skutečnosti, že působí ve veřejné insti-
tuci, a nadále nepohoršovala své okolí 
přespříliš krátkými upnutými šaty či 
úplety a výstředním dekoltem“. Většina 
nervózních maminek podepsala. Teta 
pak vítala rodiče už jen v roláku nebo 
volném dlouhém svetru se značnými 
rozpaky a poněkud nuceným úsměvem. 
Od tatínků si autorka petice vysloužila 
přezdívku suchá treska. 

Mimozemšťané 
přistanou  
na Žižkově

Pan Vladimír z nenápadného domku na 
žižkovském Jarově tvrdí, že se podíval 
do budoucnosti. „Byl jsem celý život ve 
vojenském výzkumu,“ usmívá se šibal-
sky. „Rusové jen zdokonalovali techni-
ku, ale s Američany to dostalo grády.“ 
V rámci tajného experimentu se prý 
dostal do roku 2118. „To už budou města 
zelená, ale předtím bude globální otep-
lování velký problém, zvedne se hladina 
moří atd. Lidé jsou nepoučitelní, začnou 
něco dělat, až když jim opravdu teče do 
bot.“ Pan Vladimír tvrdí, že hrozící kata-
strofu odvrátíme s pomocí mimozem-
šťanů, kteří nás navštíví do roku 2050. 
Jsou prý daleko inteligentnější než lidé 
a pan Vladimír s nimi dohodl, že přista-
nou na Žižkově: „Přede mnou tam byl 
jeden Američan a ten jim dal souřadnice 
do Nevady, odkud byl. No a já jim řekl, 
kdepak Nevada, musíte k nám. Původně 
jsem to chtěl dát tady na Jarov, ale na-
konec jsem napsal souřadnice před rad-
nici Prahy 3. To bude reprezentativnější.“ 
Z toho, že ho lidé neberou vážně, si pan 
Vladimír nic nedělá: „Kdybych to nezažil, 
také tomu nevěřím. Hlavně se jich ne-
bojte, jsou fajn a přiletí nám pomoct.“ 
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díKdyž dostanete 
chuť na bujabézu
Široký výběr sladkovodních a mořských ryb 
najdete na Jiřáku ve stánku Rybáren Praha. 
Letos to bude 10 let, kdy je spolu s bratrem 
založil Jiří Fanta. 

Začátek podnikání máme spojený s krásným předvánočním ča-
sem a prodejem vánočního kapra. Pro nás je to ovšem období 
brzkého vstávání, s minimem spánku. Náročné okamžiky dopl-
něné vůní, kterou už nikdy nesmyjeme. V roce 2012 rozšiřuje-
me prodej do celoroční kamenné prodejny, o dva roky později 
otevíráme rybí bistro. Široký sortiment čerstvých sladkovodních 
a mořských ryb vysoké kvality a za příznivé ceny nabízíme našim 
zákazníkům také na farmářských trzích. Právě Trhy na Jiřáku pa-
tří mezi naše oblíbené a zákazníky vyhledávané. Díky nim stále 
vaříme rybí speciality. Jednou z nich je i polévka bujabéza. 

Základem je rybí vývar obohacený zeleninou a kořením. Do zá-
kladu patří dvě mrkve, petržel, celer (v poměru 2 : 1 : 1), řapíkatý 
celer, půl bulvy fenyklu. Orestujeme mrkev, celer, petržel, dopl-
níme řapíkatým celerem a fenyklem. Mezitím si dáme stranou 
vařit rybí vývar. Do kastrolu vložíme hlavy a páteře ideálně z pěti 
až osmi druhů ryb, např. ropušnice, pražmy, vlku, štítníku, lososa, 
candáta. Přilijeme asi 2,5 litru vody a posypeme kořením (dvě 
kuličky červeného jalovce, pět kuliček celého pepře, tři kuličky 
nového koření, bobkový list, lžička soli). Po uvaření vývar slijeme, 
maso obereme. Ve vývaru vaříme slávky (větší hrst) a kalamáry 
(nakrájené na kroužky). Ve třetí fázi si v hrnci orestujeme menší 
pórek nakrájený na kolečka, nasekanou cibuli a tři stroužky čes-
neku. Přimícháme rajský protlak, který pár minut smažíme, hlad-
kolistou nasekanou petrželku a koření (půl lžičky fenyklového 
semínka, anýzu a kurkumy). Nakonec přidáme mrkvový základ, 
obrané maso a vývar. Na závěr kápneme deci bílého vína, ochu-
tíme solí, pepřem a cukrem. Polévka by měla být nasládlá. Podle 
sezóny můžeme přidat i lilek, cuketu nebo papriky. 
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Diana Delevová, 
výtvarnice

Je krásný den, jeden z nejslunečnějších v po-
slední době, sedím ve své oblíbené žižkovské 
kavárně a píši tento sloupek. Využívám chvilku 
vzácného času, kterého mám při práci výtvar-
nice na volné noze opravdu jen velmi málo. 
Práce je naštěstí zároveň mým koníčkem.

„Svobodná republika Žižkov“ je můj domov. 
Zde jsem vyrostla, studovala na dvou vý-
tvarných školách — Uměleckoprůmyslovové 
škole na Žižkově náměstí a Výtvarné ško-
le Václava Hollara na Hollarově náměstí — 
a nyní tu i pracuji a bavím se. Stále mě těší 
a nabíjí navštěvovat příjemná místa, jako 
jsou legendární Kino Aero, Palác Akropolis 
a malá divadla, například Ponec, nebo se 
procházet po krásně zeleném Vítkově či 
Parukářce, odkud je ve dne i za měsíčních 
nocí opravdu krásný výhled na celou Prahu.

Ale v mém okolí vznikají i zcela nová zají-
mavá a milá místa, jako třeba malé galerie 
a kluby, kde se setkávají mladí lidé i svéráz-
né místní postavičky. Tuto část Prahy mám 
nejraději pro její charakter s typickými 
pavlačovými domy, spletenci ulic, střech 
a dvorků, pestrostí, jedinečnou atmosfé-
rou, prostě skutečným geniem loci.

Žižkov je má nejoblíbenější část Prahy a má 
inspirace. Tady, ve své pracovně, jsem uděla-
la za posledních deset let přes 300 knižních 
obálek, plakátů a další grafiky. Nezůstávám 
ale jen u grafiky, fotografuji, kreslím a v po-
slední době s kolegyní architektkou navrhu-
ji interiéry, což je pro mě příjemná změna 
a osvěžení. Z poslední doby jsem pyšná na-
příklad na kosmetický salón na Vinohradech 
a pobočku autopůjčovny na letišti v Ruzyni.

Mám ráda nové výzvy. Navrhovala jsem 
i výtvarné motivy pro sousedský festival 
Žižkovské mezidvorky, který k nám Žižkovákům 
už neoddělitelně patří. Třetí městská část 
je pro její obyvatele jednoduše srdeční zá-
ležitostí, protože je kosmopolitní, spojuje 
architektonické styly, od starobylých kos-
telů po futuristické objekty, a zároveň dnes 
neodmyslitelně tvoří širší srdce Prahy. 

Začátek podnikání máme 
spojený s prodejem  
vánočního kapra 
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Vybarvi pětici kluků
RYCHLÉ ŠÍPY
(Jindra Hojer, Jarka Metelka
Mirek Dušín, Rychlonožka 
a pes Bublina, Červenáček)
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Vybarvi si kluky

Hledáme

kreativní

Pokud máte bujnou fantazii, výtvarný talent a smysl pro hravost, můžete se podílet na tvorbě rubriky Relax. Uvítáme 
vámi vytvořené dětské omalovánky, bludiště, spojovačky, doplňovačky a další aktivity pro děti ve formátu A5. Jedinou 
podmínkou je, že musí tematicky souviset s Prahou 3. Inspirovat se můžete v předchozích vydáních Radničních no-
vin: praha3.cz/radnicni-noviny/radnicni-noviny-ke-stazeni.

Své návrhy posílejte na e-mail redakce@praha3.cz. Příspěvky vybraných tvůrců uveřejníme a odměníme.

tvůrce

Rychlé šípy 
(Jindra Hojer, Jarka Metelka,  
Mirek Dušín, Rychlonožka, 
Červenáček a pes Bublina)
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Vybarvi pětici kluků
RYCHLÉ ŠÍPY
(Jindra Hojer, Jarka Metelka
Mirek Dušín, Rychlonožka 
a pes Bublina, Červenáček)

 

Znáte své radní? Své zastupitele? 
Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

V podmínkách současného vedení Prahy 3 
to může být poměrné náročné. Bína, Svrček, 
Kratochvílová, Belecová, Dobeš. Jen to jsou 
jména přímých kolegů pana starosty, radních, 
kteří během prvního „poločasu“ odešli. Nebo 
byli odejiti. Pak nastává situace, kdy zásadní 
gesce, jako je například privatizace, vedou lidé 
bez zkušeností. Jak životních, tak i manažer-
ských. Zkrátka vedení města se dostalo do ru-
kou lidem, kteří zjevně nejsou kompetentní.

Nyní se schyluje k dalším výměnám v za-
stupitelstvu. Definitivně odchází Pirátka 
Kratochvílová a pan Horázný z TOPky. O čem 
tyto „šachy“ svědčí? No o tom, že si vládnoucí 
koalice moc nerozumí a neumí vybrat správné 
zástupce. Tvoří se nová místa, mění se šéfové 
odborů, utrácí se za nesmysly. Pokud máte být 
schopný vedoucí, tak přece nemůžete každých 
pár měsíců měnit své kolegy. Jak pak mají ně-
které dlouholeté projekty fungovat?

Dalším personálním selháním pana starosty 
Ptáčka je kauza okolo odvolání bývalého tajem-
níka, pana Vícha. Ten zažaloval Prahu 3 a samo-
zřejmě uspěl. Soud potvrdil i naše tvrzení, kdy 
jsme pana starostu varovali, že jeho jednáním 
může finančně poškodit městskou část. Tak 
se bohužel stalo. Praha 3 bude muset panu 
Víchovi proplatit ušlé zisky v hodnotě kolem 
jednoho milionu korun. Opět se ukazuje mana-
žerské selhání pana starosty, pro kterého byl 
pan Vích nepohodlný, a tak ho na sílu a nezá-
konně odstavil. Daňoví poplatníci se teď budou 
skládat na to, aby škodu uhradili.

 

 
Radnice zřizuje na Havličáku testovací místo ur-
čené lidem z Prahy 3 
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta

Když jsem viděl, jak se každým dnem prodlu-
žují fronty před testovacími místy na covid-19, 
začalo mi vrtat hlavou, kde by se dalo otevřít 
další. Navíc Praha 3 na tom není nejlépe. Kromě 

drive-in testování u Vinohradské nemocnice 
nám zde žádné odběrové místo nebylo zřízeno 
a ostatní pracoviště v celé Praze jsou přetížena. 
Pokud se nemají tvořit fronty, musí být testo-
vacích center mnohem více. Přemýšlel jsem, 
jak bychom si jako městská část mohli pomoci 
sami.

V koordinaci s magistrátem, hygieniky a přede-
vším soukromou společností zajišťující tes-
tování jsme začali připravovat nové místo ve 
vlastní režii. Nabídli jsme dlouhodobě nevyuži-
tou budovu bývalé základní školy na Havlíčkově 
náměstí (hned vedle úřadu) a ve spolupráci 
se zmíněnou firmou jsme začali renovovat její 
prostory. Od nápadu k hlasování v radě uplynul 
necelý týden. Provoz by měl být spuštěn v prů-
běhu října. Testovací centrum bude k dispozici 
jak samoplátcům, tak i všem, kteří budou mít 
test hrazený zdravotní pojišťovnou. Kompletní 
náklady na úpravu prostorů ponese společnost, 
která službu zajišťuje. Nájemné bude na oplátku 
symbolické.

Držte nám prosím palce.

  

 
Nejlepší zábavou je vaření bláta!  
Michal Vronský (TOP 09 a STAN),  
koaliční zastupitel

Budovat ve městě lesní školku může znít jako 
protimluv. Jenže zrovna městské děti přicháze-
jí do kontaktu s přírodou v menší míře, a právě 
proto to má větší smysl ve městě než na venko-
vě. V čem je lesní školka jedinečná? 1. Kontakt 
s přírodou přináší dítěti mnoho podnětů pro 
smysly a myšlení. 2. Učení se ve skutečném 
světě zvyšuje motivaci dítěte. 3. Kontakt s příro-
dou zlepšuje pozornost a soustředění. 4. Pobyt 
dětí venku posiluje imunitu organismu a vět-
ší míra pohybu snižuje obezitu dětí. 5. Kontakt 
s přírodou odbourává stres u dětí i pedagogů, 
přispívá také ke snížení agrese.

Najít vhodný pozemek bylo kupodivu snadné. 
Radnice Prahy 3 získala v září od hlavního měs-
ta náletový pozemek na úpatí Parukářky (park 
Přemysla Pittera), který je dobře dostupný pro 
MHD a zároveň odstíněný od velkoměsta ad-
ministrativními domy v Olšanské ulici. Zázemí 
lesní školky by měly tvořit dvě jurty, kompos-
tovatelné toalety a dřevěné plato, které zázemí 
propojí. V jurtách se děti mohou schovat před 
deštěm nebo se v zimě zahřát u kamen, většinu 
času však tráví venku. Při vytrvalých deštích 
mohou vyrazit na kulturní programy nebo do 

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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divadel pro školky. Pro začátek plánujeme ote-
vřít jednu třídu pro 16 až 20 dětí, která bude 
organizačně spadat pod MŠ Milíčův dům. Pokud 
půjde vše hladce, mohli bychom ji otevřít už 
v září 2021, případně o rok později.

 

 
Praha 3 je v analýze korupčního rizika, provedené 
serverem Hlídač státu, nejlepší obcí v republice!
Pavel Musil (Piráti), radní

Hlídač státu zpracoval na základě analýzy více 
než tří milionů smluv zveřejněných v Registru 
smluv rozsáhlou studii korupčních rizik napříč 
českými obecními, krajskými a jinými úřady. 
Praha 3, vedená koalicí TOP 09/STAN, Pirátů 
a Zelených, se umístila na 14. místě z celkem 
více než tisícovky sledovaných institucí, a do-
konce na 1. místě mezi obecními úřady. V rámci 
Prahy pak vedeme rozdílem třídy, kdy jsme jako 
jediní dostali nejvyšší známku A.

Jednotlivé instituce v žebříčku dostaly štítek 
jako třeba vaše lednička, konkrétně v rozme-
zí A až F. Výsledek vychází z hodnocení kritérií, 
jako je koncentrace stejných dodavatelů, podíl 
smluv se skrytou cenou, podíl smluv s cenou 
u limitu veřejných zakázek, podíl smluv uzavře-
ných o víkendu nebo ve svátek či podíl smluv 
uzavřených s firmami sponzorujícími politické 
strany. Oproti roku 2018 se Praha 3 vyšvihla 
o 640 pozic vzhůru.

Hodnocení Hlídače státu vychází z posouze-
ní všech smluv zveřejněných v Registru smluv. 
Nejde tedy o vyčerpávající test transparentnos-
ti, kde by se zohledňovaly i další atributy, jako 
např. transparentní účty, zveřejnění investičních 
akcí, seznamu nemovitého majetku a způsobu 
jeho využití, tedy právě oblasti, na které se nej-
více zaměřujeme. Výsledek je tak dán férovým 
zadáváním veřejných zakázek a transparentním 
zveřejňováním uzavřených smluv, tedy dobrou 
prací vedení radnice i celého úřadu. I tak jsem 
si vědom toho, že stále můžeme dělat víc.

Odkaz na kompletní analýzu: 
hlidacstatu.cz/kindex

 

 
Nelidskost opozičních zastupitelů vůči  
kolegům v karanténě 
Martin Chour (Piráti), koaliční zastupitel

Dovolte mi, abych vám ve stručnosti popsal své 
dojmy ze svého vůbec prvního zastupitelstva 

MČ, tedy toho zářijového, poté, co jsem na-
hradil kolegyni, která na mandát zastupitelky 
rezignovala z rodinných důvodů. Hned jsem byl 
vhozen do reality bariéry mezi koalicí a opo-
zicí na Praze 3. Kolegové s delší praxí vědí, že 
v tomto volebním období opozice ještě koalici 
nevyšla vstříc téměř nikdy. To se stalo i tento-
krát, kdy šlo „pouze“ o veřejné zdraví a výkon 
ústavních práv vlastních kolegů.

O co přesně šlo? Koalice předložila návrh na 
změnu jednacího řádu zastupitelstva, která by 
umožnila vzdálenou účast zastupitelům s covi-
dem nebo těm, kterým byla uložena karanténa. 
Stejný krok šel na Praze 5 z iniciativy koalič-
ních ODS a ANO, na magistrátě zase opozice 
včetně ODS a ANO návrh podpořila. Ovšem na 
Praze 3? Ne! Proč lidé, kterým hygiena nařídi-
la karanténu, aby nenakazili lidi kolem, nemo-
hou na zastupitelstvu zastupovat své voliče 
automaticky?

Každopádně celá koalice byla pro; celá opozice 
proti. Bez zastupitelů v karanténě ale zařaze-
ní bodu na program kvůli malému počtu hlasů 
neprošlo. Koalice proto rozhodla, že neschválí 
program a zastupitelstvo raději ukončí, protože 
ostatní body programu by později zřejmě po-
tkal stejný osud. A tak mé první zastupitelstvo 
skončilo už po dvou hodinách a jsem poměr-
ně zklamán, jak u nás opozice funguje. Návrhy 
patrně blokuje jen kvůli tomu, odkud přišly, na-
místo toho, aby je posuzovala věcně. Doufám, 
že příští zastupitelstvo bude oboustranně 
konstruktivnější.

 

 
Proč jsem navrhla odvolání místostarosty  
pro školství
Lýdia Říhová (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitelka

Od nového školního roku se Praha 3 rozlouči-
la se dvěma soukromými školami, pro které už 
v ní najednou nebylo místo. V souladu s nikým 
neschválenou koncepcí „působení nestát-
ních škol“ byly upřednostněny školy jiné. Pan 
místostarosta pro školství za to očekával po-
chvalu. Ode mne se dočkal návrhu na odvolání.

Chtěla bych zdůraznit, že proti spolupráci 
městské části se školami s neveřejným zřizova-
telem se nestavím. Stavím se proti nadržování 
určitým školám na základě osobních preferen-
cí. Stavím se proti tomu, aby stávajícím ná-
jemcům byly nabízeny nepřijatelné podmínky 
s cílem prostory uvolnit pro nájemce nové, aniž 
by pro to existoval ekonomický či jiný zvláštní 
veřejný zájem.

Podle pana místostarosty jsou noví nájemci 
pro Prahu 3 přínosem, protože jde o „demo-
kratické“ školy. Toto zdůvodnění by si zaslou-
žilo samostatný rozbor. Většinu rodičů bude 
zajímat spíše to, že se od nich očekává platba 
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od 6,5 do 9 tisíc měsíčně. Pan místostarosta 
by proto chtěl školné dotovat z veřejných pro-
středků. Se současnou legislativou si přitom 
hlavu neláme. Ani s tím, že se patrně ocitl ve 
střetu zájmů a překročil pravomoc úřední oso-
by. A s tím, že jeho hlavní starostí mají být ško-
ly zřízené městskou částí, teprve ne. Ty totiž 
chce s těmi „nestátními“ tzv. zrovnoprávnit.

Pan místostarosta mne vyzval, abych se 
v dané věci obrátila na policii. Beru ho tedy za 
slovo. Máte-li jakékoli informace týkající se jed-
nání s předchozími či novými nájemci prostor 
v majetku městské části a dalších kroků souvi-
sejících s popsanou „koncepcí“, neváhejte mne 
kontaktovat.

 

 
Covid a my zastupitelé  
Martina Chmelová (Zelení a nezávislí),  
koaliční zastupitelka

Roušky, dezinfekce… Počty nakažených stou-
pají a přijímají se všechna možná opatření. 
Karanténa i nemoc covid-19 se nevyhnula ani 
radnici Prahy 3, tedy některým úředníkům 
a zastupitelům. Minulý měsíc 15. září se konalo 
zastupitelstvo. Připravili jsme veškeré právní 
předpisy i technické zajištění k on-line účas-
ti zastupitelů, aby jim bylo umožněno právo 
účastnit se jednání, tj. hlasovat, vyjadřovat se 
a navrhovat — proto je přece lidé volí.

Opozice ODS a ANO ale karantény zneužila 
a tuto možnost zablokovala s argumenty, že 
je to nebezpečné, že to nejde, že je to naše 
válcování a zvůle… Zaznělo i zpochybňování, 
zda fyzicky nepřítomní zastupitelé jsou vůbec 
schopni vnímat, zda je jim opravdu nařízena 
karanténa atd. 

V době, kdy je každý vyzýván k ohleduplnos-
ti a opatrnosti, hygienická stanice je přetížená 
a nestíhá trasovat, natož předávat včas výsled-
ky testů, kdy se na odběrných místech tvoří 
mnohahodinové fronty a praktiční lékaři sami 
doporučují i z preventivních důvodů zůstávat 
doma v dobrovolné izolaci, opozice vůbec ne-
vnímá realitu. Každá firma, úřad, všude, kde je 
to možné, odpovědně přistupují ke svým za-
městnancům, umožňují vzdálené přístupy na 
jednání, home office atd. Je mnoho samospráv 
včetně hlavního města, kde se jednání zastupi-
telstev v souladu se zákonem realizují pomocí 
on-line nástrojů. Omlouvám se všem občanům, 
kteří chtěli vystoupit v interpelacích či čeka-
li na schválení privatizace. Další zastupitelstvo 
snad bude svoláno co nejdříve a věřím, že s již 
odsouhlasenou možností on-line připojení těch 
zastupitelů, kteří budou v karanténě příště.

 
 

Starostovy „kachny“ 
David Soukup (ANO 2011), opoziční zastupitel

Náš pan starosta Ptáček nás pozval na zastu-
pitelstvo s programem, který sám připravil, 
ovšem nakonec ho ani sám (svůj program) 
neschválil. Takže ta pozvánka na zastupitelstvo 
byla od něj taková „KACHNA“ (zavádějící infor-
mace). Něco jako pozvat někoho na narozeni-
ny a pak mu říci, že žádné neslavím. A proč se 
nekonalo? Protože by neprosadil bod o distanč-
ním hlasování. Na neprosazení distančního hla-
sování pak starosta Ptáček reagoval „varová-
ním“, že bude od teď dokonce s respirátorem 
FFP2 spát. Gratuluji k odvaze, ale domnívám se, 
že to bude oznámení užitečné především pro 
paní Ptáčkovou než pro nás. Nám zastupitelům 
je jeho ložnicový outfit totiž dost jedno. A kolik 
to (ne)jednání stálo úřad? Téměř 100 tisíc… 

Není to však zřejmě poslední starostův „výběr“ 
z pokladny naší MČ. Soud totiž rozhodl, že jeho 
odvolání tajemníka úřadu je neplatné (důvody 
jsou podle soudu marginální). A to jsme pana 
starostu Ptáčka na zastupitelstvu varovali i gri-
lovali. Myslel si, že je to asi KACHNA. 

Zahlédl jsem pozvánku Na kus řeči se staros-
tou. Občany zve do obřadní síně. Trošku bych 
se bál, aby to nebyla KACHNA. Na pozvánce má 
sice něco jako logo opeřence, ale co já vím, zda 
to není KACHNA? 
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každý čt ⟶ Kino Aero 10.00 Baby Bio — projekce pro rodiče 
s dětmi

1. čt ⟶ Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — V síti 18+  
Hospoda U Vystřelenýho oka 19.30 Yellow frog 
(rockalternative) + Petr Hruška (písničkář) + 
Steakhaus (pop-punk), vstup 100 Kč

3. so ⟶ Kino Přítomnost 17.00 Den Architektury: Přednáška 
Davida Vávry 
Dům Radost 12.00—16.00 komentované prohlídky 
domu Den Architektury 
Atrium na Žižkově 14.00 Vetřelci a volavky v Atriu 
na Žižkově a okolí (procházka) 
KC Vozovna 16.00 Divadlo pro děti: Princ z knížky 
Atrium na Žižkově 17.00 Den architektury 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Pinkbus (divadlo)

4. ne ⟶ Venuše ve Švehlovce 20.00 120 dnů Sodomy 
(divadlo) 
KC Vozovna 14.00 Den architektury 
KC Vozovna 14.00 Workshop pro děti: Poznej 
kolektivní dům! 
KC Vozovna 16.00 komentovaná prohlídka Vozovny: 
Praha — Městská knihovna Vozovna (Hurá dovnitř!)

5. po ⟶ KC Vozovna 16.00 Všechny barvy lásky —  
literárně-hudební pořad (Fresh Senior)

6. út ⟶ Kino Aero 10.00 Projekce pro seniory — Tenet 
Nekonvenční žižkovský podzim 19.00 Fauré: Messe 
Basse u Sv. Prokopa 
IC Praha 3 10.00 Žižkovské kočárkování — 
sochařská výzdoba v okolí Jiřího z Poděbrad, sraz 
před hlavním vstupem do kostela Nejsvětějšího 
srdce Páně 
KC Vozovna 17.00 Divadlo pro děti: O námořníku 
Čepičkovi 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Prolomit Vlny (divadlo)

7. st ⟶ Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše 17.00 — 
barvy Indie 
KC Vozovna 17.00 Křeslo pro hosta: Karel Voříšek 
Dům Radost 19.00 vernisáž výstavy Art Prague 
Sculpture

8. čt ⟶ Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — Vizionář 
Modigliani 
Žižkov známý i neznámý 17.00 Sport a volný čas 
na Balkáně — sraz zastávka autobusu Balkán (směr 
Spojovací) 
Nekonvenční žižkovský podzim 19.00 Jistebnický 
kancionál inspirující (Betlémská kaple) 
Atrium na Žižkově 19.30 Sestry Hanikovy: Housle 
a klavír v proměnách času 

9. pá ⟶ Atrium na Žižkově 19.30 Talaqpo

10. so ⟶ Atrium na Žižkově 13.00 Kytkobraní 
KC Vozovna 16.00 Divadlo pro děti: Maringotka 

11. ne ⟶ Atrium na Žižkově 10.00—18.00 PodziMarket

12. po ⟶ KC Vozovna 16.00 Beseda s Petrem Vackem  
(Fresh Senior) 
Nekonvenční žižkovský podzim 19.00 
Beethovenovy violoncellové sonáty a variace  
Atrium na Žižkově, Koncertní síň

13. út ⟶ IC Praha 3 10.00 Vlastivědná vycházka — Jeseniova 
ulice, sraz v na rohu Prokopovy a Rokycanovy ulice 
Kino Aero 10.00 Projekce pro seniory — Krajina ve 
stínu 
KC Vozovna 17.00 Divadlo pro děti: Medoušek je 
hrdina 
Kino Přítomnost 20.00 Kinky Boots + Dj Miss Petty

14. st ⟶ KC Vozovna 17.00 Dobrý den, paní Operetko 
IC Praha 3 18.00 Žižkovské rozhovory s Martinem 
Severou — hostem je herečka, zpěvačka 
a pedagožka Světlana Nálepková 
Kino Přítomnost 20.00 PJ Harvey: A Dog Called 
Money

15. čt ⟶ Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory —  
Helmut Newton: Nestoudná krása 
Hospoda U Vystřelenýho oka 19.30 Marek Dusil — 
akustický řez, vstup 100 Kč. 
Atrium na Žižkově 19.30 Koncert: Ivo Kahánek 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Tvá ústa měla hořkou 
chuť (divadlo)

17. so ⟶ Nekonvenční žižkovský podzim 15.00 100 let 
candrbálu v Národním domě — Hotel Theatrino, 
Divadelní sál 

Kulturní tipy

Výběr redakce

„Obrazy pozitivní energie“ Václava Budinského na  
Žižkovské věži 

 ⟶ 1.—31. 10.
 ⟶ Observatoř Žižkovské věže
 ⟶ Jedná se o 77 obrazů formátu A3, které vznikly v le-

tech 2012 až 2018 jako součást vzniku Knihy pozitivní 
energie, která vychází 20. října 2020 v nakladatelství 
VR atelier. Kniha obsahuje spojení slov a obrazů po-
zitivní energie a prokazatelně dokáže snižovat stres, 
zvyšovat imunitu, zlepšovat náladu, odstraňovat ne-
spavost, zklidňovat a při pravidelném používání i léčit. 
Je srozumitelná pro více než polovinu planety, neboť 
mimo češtiny obsahuje šest nejvíce užívaných jazyků. 

Nekonvenční žižkovský podzim
 ⟶ 28. 10., 16.30
 ⟶ Slavnostní koncert na Vítkově k státnímu svátku ČR, 

Národní památník na Vítkově, Slavnostní síň
 ⟶ 24. ročník mezinárodního hudebního festivalu MČ 

Praha 3 zve na 13 koncertů v jubilejním roce Ludwiga 
van Beethovena. Jedním z nich je i Slavnostní koncert 
na Vítkově.

Literární festival Příliš hlučná samota
 ⟶ 18. 10., 19.30
 ⟶ Punctum, Krásova 27

Program se může měnit v závislosti 
na momentálním vývoji.Pr
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KC Vozovna 16.00 Divadlo pro děti: Fimfárum 
Venuše ve Švehlovce 20.00 S čakanem lamag 
nohy (divadlo)

19. po ⟶ KC Vozovna 16.00 Toulky českou minulostí — 
Jan Žižka (Fresh Senior) 
Atrium na Žižkově 19.30 Konvergence: Prolínání 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Zámek na Loiře 
(divadlo)

20. út ⟶ Kino Aero 10.00 Projekce pro seniory — Bábovky 
KC Vozovna 17.00 Divadlo pro děti: Špílmachr 
Atrium na Žižkově 19.30 Zdráva buď, muziko  
Venuše ve Švehlovce 20.00 Milostný dopis ženě, 
kterou nemilujeme (divadlo)

21. st ⟶ KC Vozovna 18.00 Literární večer: Mezi  
svými rýmy 
Nekonvenční žižkovský podzim 19.00 Hrajeme 
vám dnes československý džez, Venuše ve 
Švehlovce, Divadelní sál

22. čt ⟶ Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — Šarlatán 
IC Praha 3 16.30 Vlastivědná vycházka — 
komentovaná prohlídka Národního památníku na 
Vítkově — sraz na prostranství pod sochou Jana 
Žižky z Trocnova 
Žižkov známý i neznámý 17.00 Jagellonská 
ulice a její okolí — sraz roh Lucemburské 
a Radhošťské ulice 
IC Praha 3 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy 
„Města a sídelní krajina ČR v době změny 
klimatu“  
Kavárna Radost 18.00 vernisáž výstavy Patrika 
Kriššáka 
Hospoda U Vystřelenýho oka 19.30 Rudovous — 
rock’n’schrammel schrapnel chanson band, 
vstup 100 Kč

24. so ⟶ Atrium na Žižkově 15.00 Kytarové matiné 
KC Vozovna 16.00 Divadlo pro děti: O pejskovi 
a kočičce 

25. ne ⟶ Atrium na Žižkově 13.00—19.00 Dušičky 
Nekonvenční žižkovský podzim 19.30 Pocta 
Antonínu Kraftovi k 200. jubileu Rudolfinum, 
Dvořákova síň

26. po ⟶ Fresh Senior 15.30 Exkurze k 610. výročí 
dokončení Staroměstského orloje 

27. út ⟶ Kino Aero 10.00 Projekce pro seniory — Naděje 
IC Praha 3 15.00 Vlastivědná vycházka Marka 
Kremera — zrod První republiky  
KC Vozovna 17.00 Divadlo pro děti:  
Malá mořská víla 

28. st ⟶ Nekonvenční žižkovský podzim 16.30 Slavnostní 
koncert na Vítkově k státnímu svátku ČR 
Národní památník na Vítkově, Slavnostní síň

29. čt ⟶ Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — 
Provinční městečko E 
Hospoda U Vystřelenýho oka 19.30 Jé, Jé 
Neduha & The rock & Jokes Extempore band, 
vstup 100 Kč

30. pá ⟶ Venuše ve Švehlovce 20.00 Maryša (mlčí) 
(divadlo)

Kam za uměním?

Galerie Toyen
 ⟶ Milešovská 1
 ⟶ galerietoyen.cz
 ⟶ 2.—29. 10. výstava obrazů akademického malíře Karla 

Práška

Infocentrum Praha 3
 ⟶ Milešovská 1
 ⟶ 1.—14. 10. výstava fotografií starého Žižkova a křest kni-

hy „Žižkovské vzpomínky“, Zuzana Strnadová
 ⟶ 16.—31. 10. města a sídelní krajina ČR v době změny 

klimatu

Galerie Atrium
 ⟶ Čajkovského 12/12a
 ⟶ atriumzizkov.cz, zatrojku.cz
 ⟶ do 15. 10. Dokud bude potřeba — čekání na lepší časy

Galerie Lítost
 ⟶ Vlkova 23
 ⟶ do 17. 10. Dokud bude potřeba — In Midst of the Worst, 

the Best of Times

Hunt Kastner
 ⟶ Bořivojova 85
 ⟶ huntkastner.com
 ⟶ do 17. 10. Ján Mančuška: A Gap

Kino Aero
Biskupcova 31  
kinoaero.cz

Kino Přítomnost 
Siwiecova 1 
T: 770 124 558 
kinopritomnost.cz

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12
info@atriumzizkov.cz 
T: +420 778 722 693

Dům Radost 
nám. Winstona Churchilla 2 
T: 602 183 653 
pronajmy@dumradost.cz

Kavárna Radost 
nám. Winstona Churchilla 2 
T: 774 315 412 
marketing@incatering.cz

Kulturní centrum Vozovna 
Za Žižkovskou vozovnou 18 
T: 222 510 796 
kcvozovna.cz

Hospoda U Vystřelenýho oka 
U Božích bojovníků 606/3 
uvoka.cz

IC Praha 3 
Milešovská 1 
T: 222 116 800 
infocentrum@praha3.cz

Venuše ve Švehlovce
Slavíkova 22
venuse.ve.svehlovce@gmail.com
venuse-ve-svehlovce.cz

Kontakty 
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Neziskové organizace
trojka pro seniory
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 
Seifertova 51

Výlety pro seniory — přihlašování
 ⟶ ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, kancelář č. 210 (2. patro)
 ⟶  Senioři 65+ z Prahy 3 se mohou přihlásit osobně v pon-

dělí a středu 9—15 h u Bc. Kateřiny Tůmové v bu-
dově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210 
nebo na telefonním čísle 222 116 481 či emailem na 
tumova.katerina@praha3.cz. Výlety jsou zdarma včetně 
vstupů na památky, služeb průvodce a cestovního pojištění.

7. st ⟶  Teplá, Mariánské Lázně, Kladská 
13. út ⟶  Veselý kopec, Žďár nad Sázavou
21. st ⟶  Frýdlant, Hejnice

Plaveme s Trojkou pro seniory
 ⟶ úterý, středa, čtvrtek od 12.00—12.45 
 ⟶ Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19
 ⟶  Senioři 65+ z Prahy 3 se mohou telefonicky přihlašovat na 

ÚMČ Praha 3, odboru sociálních věcí na speciálně zříze-
ném telefonním čísle 777 464 855 vždy v úterý 10—14 h. 
Senior se může přihlásit vždy na následující týden a to 
pouze na jeden termín.

Luštíme s Prahou 3
 ⟶ každý čtvrtek nová křížovka 
 ⟶  Na akci „Luštíme s Prahou 3“ je možné se registrovat 

v Infocentru Praha 3, Milešovská 1 ve čtvrtek 9.00—10.00 

Oslavy Mezinárodního dne Seniorů
 1. čt ⟶  Petr Sovič & Golden Big Band Prague, Kongresový 

sál hotelu Olšanka, Táboritská 23, 16.00
2. pá ⟶  Film Havel, kino Aero, Biskupcova 31, 10.00

Vycházky — Z Bazilejského náměstí přes Vackov na Jarov
 ⟶ 6. út, 14.00
 ⟶ sraz na rohu Bazilejského náměstí a Malešické ulice

Kurzy Nordic Walking
 ⟶ 7. st, 14. st, 21. st, 14.00 
 ⟶  sraz na rohu ulic Kališnická a Pražačka v cípu parku Vítkov 

v blízkosti autobusové zastávky (133, 207) Ohrada

Vycházky — z Tachovského náměstí do Karlína
 ⟶  20. út, 14.00, sraz před domem U Slovanské lípy, Tachovské 

nám. č. 6 

Vycházky — Žižkovem po bývalé drážní cestě
 ⟶  29. čt, 14.00, sraz u domu Seifertova 3, na rohu Seifertovy 

a Příběnické ulice

Jazykové kurzy a trénování paměti 
po ⟶ Trénování paměti 10.45—11.45 
út ⟶ Angličtina — mírně pokročilí 15.30—16.30  
st ⟶ Angličtina — pokročilí začátečníci 11.30—12.30  
čt ⟶ Němčina — mírně pokročilí 12.15—13.15 

Stále je možné se přihlásit v klubu Remedium, Táboritská 22, 
Praha 3, tel.: 222 712 940, úterý 10.00—13.00 a středa  
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-mail  
hoskova.zdenka@praha3.cz. 

 ⟶ 1., 8., 15., 22., 29. čt Ombudsman pro seniory 10.00—14.00

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

5. po ⟶  Kurz vaření s panem Eichnerem 17.30—19.30
12. po ⟶  Kurz pletení a různorodé ruční práce s paní 

Skalickou 17.30—19.30
13. út ⟶  Poradna pro seniory 12.00—14.00
14. st ⟶  Trénink paměti 13.00—14.00
16. pá ⟶  DIGI workshop pro seniory 12.30—14.00
17. so ⟶  Poradna pro seniory 12.00—14.00
19. po ⟶  Kurz šití na strojích pro začátečníky s paní 

Bukolskou 17.30—19.30
23. pá ⟶  Kurz fotografování a cestovatelská přednáška 

s panem Michaelem Foktem 12.00—16.00
26. po ⟶  Kurz pletení a různorodé ruční práce s paní 

Skalickou 17.30—19.30
26. po ⟶  Kurz šití na strojích pro začátečníky s paní 

Bukolskou 17.30—19.30
30. pá ⟶  DIGI workshop pro seniory 12.30—14.00

po ⟶  Otevřená hodina šití na stroji bez lektora  
16.00—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 let do 6 let 
9.00—12.00 (přihlašování na tel. č. 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 
Kondiční cvičení pro seniory 13.00—14.00

st ⟶  Břišní tance pro seniorky 9.00—10.00 
Kreativní workshopy 11.00—12.00 
Otevřený klub pro seniory 12.30—14.30

čt ⟶  Předškolní dětský klub pro děti od 2,5 let do 6 let 
(přihlašování na tel. č. 603 700 037)  
9.00—12.00—16.00 
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

pá ⟶  Sociální poradenství pro cizince 13.00—15.00

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 775 917 645 — 
recepce Komunitního centra Žižkov. Předškolní dětský klub 
probíhá kontinuálně. Více informací a přihlašování: Ivana 
Kirby 603 700 037. Všechny aktivity jsou bezplatné. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií.

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

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

4. ne ⟶  Jógová relaxace 9.00—10.30
9.—10. ⟶  Pyžámkový večírek 18.00—9.30
16. pá ⟶  Bojovka aneb Podzimní strašidlení 16.30—18.30
16. pá ⟶  Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny 

15.30—19.30
16. pá ⟶  Čas pro sebe aneb psychohygiena v praxi 

16.00   —18.00
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18. ne ⟶  Sportovní podvečer pro ženy 17.00—20.00 
18. ne ⟶  Výlet pro děti evidované OSPOD 9.00—19.00
21. st ⟶ „Coffee for expats“ 16.00—18.00 
29.—30. ⟶  Podzimní příměstský tábor aneb Kdo si hraje, 

nezlobí 7.30—17.00 

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

po—st ⟶  Rodinná úniková hra „Poplach v galerii” 
16.00—19.00

3. so ⟶ Rodinný běh Krejcárkem — rally 15.00—18.00
6. út ⟶ Drátované větrohry 17.00—20.30
13. út ⟶ Košíkaření z pedigu 17.00—21.00 
17. so ⟶ Putování za večerníčkem 15.00—17.00 
18. ne ⟶  Tajuplné procházky Prahou — Nový Svět Loreta 

10.00—12.00
18. ne ⟶ Divadelní invaze — školáci 16.00—18.00 
18. ne ⟶  Divadelní invaze — teens 18.00—19.30 
18. ne ⟶ Keramická dílna — zvlněné vázy 15.00—17.00
20. út ⟶ Podzimní drátování 17.00—19.30
25. ne ⟶ Keramická dílna — zvlněné vázy 15.00—17.00
27. út ⟶ Macramé lucerny 17.00—20.00 
31. so ⟶ Horor v ulitě: Mrtvá nevěsta 16.40—20.00 

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

po ⟶  konzultace pro předem objednané klienty, 
telefonické dotazy 8.30—11.30, 12.30—15.30

út ⟶  konzultace pro předem objednané klienty, 
telefonické dotazy, konzultace 8.30—11.30, 
12.30—15.30, 15.30— 17.30

čt ⟶  konzultace pro předem objednané klienty, 
telefonické dotazy 8.30—11.30, 12.30—15.30

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

3. so ⟶  Jóga pro těhotné 10.00—14.00
7. st ⟶  Podpůrná skupina v počátcích mateřství 

13.00—15.00
10. so ⟶  Příměstská sobota pro děti v péči OSPOD 
11. ne ⟶  Dítě v nás — AHA rodičovství 9.00—14.00
14. st ⟶  Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty 

10.00—12.00
14. st ⟶  Podpůrná skupina Sourozenci v pohodě 

13.00—15.00
19. po ⟶  Cesta podle Brandon Bays 18.00—20.30
21. st ⟶  Podpůrná skupina v počátcích mateřství 

13.00—15.00
22. čt ⟶  Večer (nejen) afrických zpěvů 18.30—20.30

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 poporodní 
deprese

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

6. út a 20. út ⟶  Podpůrná skupina při kojení & 
kontaktním rodičovství 9.30—11.30

14. st a 21. st ⟶  Jak skutečně naslouchat svým dětem 
I. & II. 17.00—18.30

1. čt a 29. čt ⟶  TakyTrans — podpůrná skupina 
18.30—20.00

25. ne ⟶ Swap 10.00—14.00

po ⟶  Interkulturní klub pro děti a mládež / 
Clubin 16.45—18.15

út ⟶  Konverzační angličtina s rodilým 
mluvčím 13.00—14.30, 14.30—16.00 
Svépomocná skupina Hlasy Praha 
17.00—18.30

čt ⟶  Pedig (pletení z proutí) 15.00—17.45

Více informací a případné změny v programu: 
husitska.eu/suteren

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

6. út ⟶  Výtvarné umění na Žižkově 16.30 — přednáška 
o řezbářství (dr. Tomáš Hájek)

20. út ⟶  Hřbitovy, nejen Olšanské na Praze 3 16.30 — 
beseda o hřbitovech současných i zaniklých  
(Jan Schütz, Petr Kallista)

senioři české republiky
Vzhledem ke zhoršující se situaci s výskytem covid-19, 
spočívající v nárůstu počtu nakažených, reaguje výbor Základní 
organizace seniorů na zpřísnění doporučených opatření tak, 
aby se co nejvíce zabránilo přenosu nákazy. Jedním z důležitých 
doporučení odborníků — epidemiologů je omezení různých 
oslav, kde nelze dodržovat patřičné rozestupy mezi osobami.

Letošní opatření spočívá v novém pojetí a organizaci oslav 
významných životních výročí seniorů — našich členů ZO. 
Oslava bude probíhat na základě předání dárkového balíčku 
s použitím roušek v klubu, Olšanská 7, kam budou jednotliví 
členové ZO Praha 3 = jubilanti písemně pozváni dopisem 
ve stanovených dnech 15. 10. a 26. 11. vždy od 14.00 hod. 
(I. a II. skupina seniorů podle data narození). Vypuštěn 
bude přímý kontakt mezi seniory, např. plánované posezení 
s pohoštěním v klubové místnosti. Zabrání se tím i možný 
nástup do povinné karantény, pokud by někdo z přítomných 
onemocněl.

farní charita u sv. prokopa na žižkově 
a diakonie broumov
Pořádají podzimní humanitární sbírku oblečení, domácího 
textilu, lůžkovin, přikrývek, polštářů — možno i péřové, opět 
v prostorách bývalého skladu Diakonie Broumov, Prokopova 
ul. 216/4, Praha 3 Žižkov, v pátek 16. října 13.00—18.00,  
v sobotu 17. října 10.00—16.00.
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Kontejnery na  
velkoobjemový odpad

Ulice Termín Od Do

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

Prokopovo náměstí 6. 10. 13.00 17.00

Na Vrcholu — V Domově 6. 10. 14.00 18.00

nám. Jiřího z Lobkovic 7. 10. 13.00 17.00

nám. Barikád 7. 10. 15.00 19.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 8. 10. 15.00 19.00

Buková — Pod Lipami 10. 10. 9.00 13.00

Jeseniova 143 10. 10. 10.00 14.00

Přemyslovská — Orlická 13. 10. 13.00 17.00

Sudoměřská — Křišťanova 13. 10. 14.00 18.00

Křivá 15 14. 10. 13.00 17.00

Přemyslovská — Sudoměřská 14. 10. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 15. 10. 15.00 19.00

V Zahrádkách — Květinková 17. 10. 9.00 13.00

Ambrožova — Malešická 17. 10. 10.00 14.00

Koněvova — V Jezerách 20. 10. 13.00 17.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 20. 10. 14.00 18.00

Prokopovo náměstí 21. 10. 13.00 17.00

Na Vrcholu — V Domově 21. 10. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 22. 10. 15.00 19.00

nám. Barikád 24. 10. 9.00 13.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 24. 10. 10.00 14.00

Buková — Pod Lipami 27. 10. 13.00 17.00

Jeseniova 143 27. 10. 14.00 18.00

Přemyslovská — Orlická 29. 10. 15.00 19.00

Sudoměřská — Křišťanova 31. 10. 9.00 13.00

Křivá 15 31. 10. 10.00 14.00

Přemyslovská — Sudoměřská 3. 11. 13.00 17.00

U Rajské zahrady — Vlkova 3. 11. 14.00 18.00

V Zahrádkách — Květinková 4. 11. 13.00 17.00

Ambrožova — Malešická 4. 11. 15.00 19.00

Koněvova — V Jezerách 5. 11. 15.00 19.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 7. 11. 9.00 13.00

Prokopovo náměstí 7. 11. 10.00 14.00

Vzhledem k tomu, že Tachovské náměstí je kvůli stavebním opatřením dočasně nevhodné pro umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů, je od září minimálně do konce roku 2020 toto stanoviště přesunuto na Prokopovo náměstí vedle pod-
zemního stanoviště na tříděný odpad.
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Přihlášky posílejte Evě Sotonové,  
Lipanská 14, 130 00, Praha 3, 222 116 295,  
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, 222 116 295,  
sotonova.eva@praha3.cz.

BJ č. 1833/30 o velikosti 2 + KK, umístěná v 7. NP 
domu Baranova 1833/11, o celkové ploše 117,5 m2, 
podkrovní byt bez vybavení (pouze hrubá stav-
ba). K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1175/17256 na společných částech 
domu č. p. 1833 a stejný spoluvlastnický podíl na 
pozemku parc. č. 1479, k. ú. Žižkov. Nejnižší možná 
vyvolávací cena je stanovena na 5 008 000 Kč, 
tj. 80 % znaleckého posudku č. 20200608.

BJ č. 1514/11 o velikosti 3 + 1, umístěná ve 3. NP 
domu Hořanská 1514/2, o celkové ploše 109,8 
m2, byt určen k částečné rekonstrukci. K vlast-
nictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o veli-
kosti 1098/31046 na společných částech budovy 
č. p. 1513, 1514, 1515 a stejný spoluvlastnický podíl 
na pozemcích parc. č. 3964 a parc. č. 3962/2 
(pozemek parc. č. 3964 vznikl sloučením původ-
ních pozemků parc. č. 3964, 3962/1 a 3963/3), 
k. ú. Žižkov. Nejnižší možná vyvolávací cena je 
stanovena na 6 336 000 Kč, tj. 80 % znaleckého 
posudku č. 20200604.

BJ č. 2013/24 o velikosti 2 + 1, umístěná v 7. NP 
domu Lucemburská 2013/24, o celkové ploše 
78,3 m2, byt určen ke kompletní rekonstrukci. 

K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický po-
díl o velikosti 783/44740 na společných částech 
budovy č. p. 2012, 2013 a stejný spoluvlastnický 
podíl na pozemku parc. č. 2614/1, k. ú. Vinohrady. 
Nejnižší možná vyvolávací cena je stanovena 
na 5 480 000 Kč, tj. 80 % znaleckého posudku 
č. 20200607.

BJ č. 1756/12 o velikosti 4 + 1, umístěná ve 3. NP 
domu Vinohradská 1756/114, o celkové ploše 
120,2 m2, byt určen ke kompletní rekonstrukci. 
K vlastnictví jednotky patří výlučné užívání sklepní 
kóje a spoluvlastnický podíl o velikosti 1202/42675 
na společných částech domu č. p. 1756 a stejný 
spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 2669/1, 
k. ú. Vinohrady. Nejnižší možná vyvolávací cena je 
stanovena na 9 292 000 Kč, tj. 80 % znaleckého 
posudku č. 20200606.

Lhůta pro podání přihlášek končí 15. října 2020 
v 18 hodin. Přihlášky lze podat poštou, osobně 
nebo elektronicky prostřednictvím datové schrán-
ky. Potřebné informace najdete na stránkách 
internetove-drazby.cz. Aukci zajišťuje společnost 
Gavlas.

Nabídka bytů formou 
elektronické aukce
Praha 3 nabízí prostřednictvím internetové dražby čtyři bytové 
jednotky v lokalitách Vinohradská, Lucemburská, Hořanská 
a Baranova. Byty jsou nepronajaté a určené k částečné nebo 
kompletní rekonstrukci. 
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Služby

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

 ⟶ OPRAVA ŽALUZIÍ — výměna vodi-
cích lanek — nové žaluzie — ver-
tikální žaluzie — seřízení plasto-
vých oken — sítě proti hmyzu. Tel.: 
733 720 950, pavel.janci@email.cz.

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

 ⟶ Kompletní rekonstrukce bytů, domů, 
bytových jader, půdní vestavby, 
malířské, podlahářské, topenářské, 
instalatérské 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, kana-
lizace a topení, opravy plynospotře-
bičů, revize plynu. Vladimír Tymeš, 
www.voda-plyn-tymes.cz,  
tel.: 603 937 032.

 ⟶ DÁMY S LUXEM — nabízíme čištění 
koberců a sedaček extrakčním stro-
jem Kärcher Puzzi. Jedná se o nejúčin-
nější metodu čištění. Tel.: 732 212 022.

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

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

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

 ⟶ KOTLE — KARMY — WAVKY — 
SPORÁKY. Kvalitní rychlý servis. 
PLYNEL Jiří Kudela, tel.: 776 120 919.

 ⟶ Spolek TEP — totální endoproté-
zy, 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.

 ⟶ VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ 
Jarov — www.AkordBody.cz. 
Tel.: 608 345 543.

 ⟶ MASÁŽE, regenerační tech-
niky — www.AkordBody.cz. 
Tel.: 608 345 543.

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

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

Poptávka
 ⟶ Knihy a knižní pozůstalost koupím,  

odvezu. Tel.: 286 891 400.

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

 ⟶ Koupím starou bižuterii, hodinky i ne-
funkční, etuje. Tel.: 603 410 736.

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

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

 ⟶ Majitel domů na Žižkově hledá uklí-
zečku na HPP 6—8 h denně, PO—PÁ. 
Jedná se úklid domů a bytů. Dobré 
platové podmínky. Přehled pra-
covních zkušeností a údaje zašle-
te na uklizecka.zizkov@seznam.cz. 
Zájemcům se ozveme. Děkujeme.

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

U Vodárny 1226/6, 130 00 Praha 3
tel., fax: 224 257 766, mobil 736 672 048, 

e-mail: hymax@hymax.cz, www.hymax.cz

PLNĚNÍ 
VÝMĚNA 

 HASICÍ PŘÍSTROJE
 POŽÁRNÍ VODOVODY 
 POŽÁRNÍ OCHRANA 
 ŠKOLENÍ PO, BOZP

PRODEJ BEZPEČNOSTNÍCH 
TABULEK

PLNĚNÍ CO2

HYMAX_RN_Praha_3_2020_90x66,5.indd   1HYMAX_RN_Praha_3_2020_90x66,5.indd   1 04.09.2020   12:27:3404.09.2020   12:27:34

Chráním sebe,
chráním tebe!
S�aplikací eRouška pomůžete 
zastavit šíření COVID-19. 
Umožňuje včas a�anonymně 
upozornit uživatele 
na�rizikové setkání 
s�nakaženým.

Aplikace maximálně chrání 
vaše soukromí, nezná vaše 
osobní údaje ani polohu.

Stáhněte si aplikaci zdarma 
ještě dnes. Zapojte se�do�boje 
proti koronaviru.

Než vyjdete ven, 
nasaďte si také eRoušku.

www.erouska.cz

eRouska-2_0--RN_90x136,8.indd   1eRouska-2_0--RN_90x136,8.indd   1 21.09.2020   12:40:5221.09.2020   12:40:52

ŠPALETOVÁ 
A KASTLOVÁ OKNA

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz

oknacreative_RNP3_90x56,5.indd   1oknacreative_RNP3_90x56,5.indd   1 17.09.2020   9:39:3317.09.2020   9:39:33

In
ze

rc
e



—
 3

9

Žižkov mám rád
Na trhu realit se pohybuji 12 let a nabízím Vám možnost spolupráce 
při prodeji a pronájmu Vašich nemovitostí.
Profesionální a seriózní přístup se 100% nasazením.

Podívejte se na ukázky mé práce, aneb 6 kroků k úspěšnému prodeji:
. příprava na focení - homestaging
. profesionální fotografie
. videoprohlídky 
. 3D scan - virtuální prohlídka z pohodlí domova
. půdorysy /2D a 3D/ - reálná představa
. samostatná webová stránka nemovitosti
Rád Vám pomůžu a poradím jak prodat Vaši
nemovitost. Kontaktovat mě můžete na:

+ 420  603 153 446  |   kucera@qara.cz

www.OndrejKucera.com

Byt Pod Parukářkou

Byt Zelenky Hajského

Byt Lukášova

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20
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ABONENTNÍ 
KONCERTNÍ ŘADA

Poslechněte si skvělé české klavíristy, kteří si 
vydobyli úspěch i za hranicemi. Tuto podzimní 

abonentní řadu vůbec poprvé věnujeme sólovému 
klavíru. Uslyšíte Beethovenovy sonáty, jazzové 
standardy, i autorské kompozice. Cyklus zahájí 

klasickým recitálem cenami ověnčený Ivo 
Kahánek, další koncert zahraje Vít Kříšťan, jeden 

z nejvýraznějších talentů nastupující generace 
jazzmanů. Řadu uzavře Nikol Bóková klasickým 

klavírním koncertem doplněným o autorské skladby.

15. 10. / 19:30 / IVO KAHÁNEK
12. 11. / 19:30 / VÍT KŘIŠŤAN

16. 12. / 19:30 / NIKOL BÓKOVÁ

Cena abonentní řady
712 Kč / 612 Kč senioři, studenti, ZTP, ZTP+P

www.atriumzizkov.cz

Atrium
na Žižkově

LAVINO Atelier
Koněvova 82 | Praha 3
www.atelierlavino.com

NOVĚ 
OTEVŘENO
Nejlepší vína 
z malých vinařství 
z Portugalska, 
Španělska, 
Itálie a Francie 
za skvělé ceny

V říjnu sleva 5 %
na portugalská vína!

lavino_90x138,6mm RN-Prahy3.indd   1lavino_90x138,6mm RN-Prahy3.indd   1 17.09.2020   9:51:0617.09.2020   9:51:06
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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
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