
Trojka versus druhá 
vlna: boj s epidemií 
pokračuje
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Kateřina K. Hrachovcová: 
Je super, když vás lidé 
přijmou mezi sebe



Důležité kontakty 
pro pomoc v souvislosti s epidemií koronaviru

⟶  Zelená linka 800 163 163
pracovní dny 8—18 h ⟶  bezplatná informační linka pro občany 

Prahy 3
  ⟶  informace také na infocentrum@praha3.cz 

⟶  Krizová linka  777 465 159 
pracovní dny 8—18 h, 
o víkendu v omezeném režimu

⟶  Ombudsmanka 222 116 451 
 pro seniory
pracovní dny 8—18 h

⟶  návštěvní hodiny  pondělí 8—13 h 
úřadu MČ a středa 12—17 h 

 
⟶  Dostávejte aktuální informace 

z radnice na váš e-mail či mobil 
— přihlaste se k odběru zpráv 
zdarma na Mobilní rozhlas
htt p://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

 

⟶  Stáhněte si aplikaci zdarma ještě 
dnes. Umožňuje včas a anonymně 
upozornit uživatele na rizikové 
setkání s nakaženým.

Spolu to zvládneme.

⟶  Sledujte informace na www.praha3.cz 
a www.facebook.cz/praha3.cz

⟶  konzultace v nouzových situacích

⟶  pomoc při vyřizování úkonů na úřadě 
Prahy 3
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Trojka versus druhá vlna: boj s epidemií pokračuje

10 Aktuality Řekněte svoje k plánu Prahy 3

13 Report Opravy v ulicích: kdo za tím stojí a jak to funguje

14  Dialog Kateřina K. Hrachovcová: Je super, když vás lidé přijmou mezi sebe

18 Scéna Kultura znovu hledá alternativy

19 Sport Když na Praze 3 létají šipky

20 Komunita Chystáte se s pejskem na procházku?

21 Senior Senioři s tabletem? V Habrové běžné

23 Reflexe Michal Bláha: Veřejnost nás ve většině případů chválí

24 Retrospektiva  Příběh žižkovské „nekropole“

28 Republika Žižkov Druhá vlna: Republika lockdown

29 Gastronom Recept na udržitelné farmaření

30 Relax Aktivity pro děti a křížovka

31 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

34 Program Neziskové organizace

36  Info Informační servis

38 Inzerce Nabídka a poptávka

Milé čtenářky, milí čtenáři,
v mezikrizovém období, kdy byla už a zároveň ještě otevřená kina, jsem stihla zhléd-
nout dva zajímavé filmy: Šarlatán a Corpus Christi. Oba snímky se od sebe liší, 
ale jedno mají společné — protagonistu s nezničitelnou touhou pomáhat druhým. 
Věřím, že tu touhu má v sobě každý člověk, i když někdo možná schovanou pod 
nánosem strachu. Letos na jaře bylo vidět, jak tahle touha v mnoha lidech vykvetla 
díky nepříznivým podmínkám. Jeden příklad za všechny najdete na straně 9 v roz-
hovoru s koordinátorkou dobrovolníků, kteří byli zapsáni do Knihy cti za aktivity 
během první vlny koronaviru. Komu se bude děkovat po té druhé? To je teď na nás. 
Může to být těžší, protože společnost je vyčerpaná, ale touhu pomáhat jsme určitě 
neztratili. Bude to chtít odhodlání a vynalézavost. Myslím, že klíčem k účinné pomo-
ci je, aby každý z nás dělal dobře to, co umí. Nejsme všichni zdravotníci, abychom 
zastoupili lékaře v nemocnicích, ale každý máme svůj obor, ve kterém se můžeme 
stát hrdiny všedních dní. Buďme v tom velkorysí!

Anežka Hesová 
redaktorka

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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park u kněžské louky má novou tvář
Vyasfaltovanou plochu nedaleko Základní školy Chmelnice 
proměnila městská část na příjemný klidový park se štěrko-
vými záhony a vzrostlými dřevinami. Zrestaurovaná socha 
Milenci od sochaře Miroslava Jiravy se přesunula do centra 
parku. Na místě najdete moderní mobiliář i sedací schody.

podpořte pečovatele z trojky
Odborná porota nominovala dlouholeté pracovní-
ky Pečovatelské služby Prahy 3 Lenku Bernáškovou 
a Pavla Procházku na Národní cenu sociálních služeb — 
Pečovatel/ka roku 2020. Až do 11. listopadu jim můžete dát 
svůj hlas v rámci hlasování na stránkách pecovatelkaroku.cz 
a zvýšit tak jejich šance na zisk ocenění v kategorii Cena ve-
řejnosti za rok 2020. Oběma držíme palce!

průchod jako ze škatulky
Radnice Prahy 3 zajistila pravidelný mechanický úklid prů-
chodu panelového domu v Táboritské ulici. Místo je lokalitou 
vyhledávanou osobami bez přístřeší, znečišťují ji i mnozí ná-
hodní chodci. Péče o průchod se ujala Pražská správa.

Zprávy z rady
 ⟶ 19. října

Vítěz architektonické soutěže Obnova náměstí 
Jiřího z Lobkovic

Rada MČ schválila výsledky otevřené a anonym-
ní architektonické soutěže o obnovu náměs-
tí Jiřího z Lobkovic. V konkurenci 11 soutěžních 
návrhů zvítězil projekt architektů Martina Stáry 
a Jana Antala ze studia Perspektiv. Cílem sou-
těže bylo vybrat návrh, který nabídne nejlepší 
architektonické, krajinářské, dopravní i technické 
řešení. Soutěžní porota byla složená ze zástupců 
MČ Prahy 3 a nezávislých architektů.

Pravidla pro označování provozoven v prostorech 
ve svěřené správě MČ Praha 3

Rada MČ schválila jednotná závazná pravidla pro 
označování provozoven v prostorech ve svěřené 
správě MČ Praha 3. Budou se týkat všech nových 
nájemců s účinností od 1. prosince 2020. 

Vysokorychlostní internet pro základní  
a mateřské školy

Rada MČ vydala souhlas umístění optických 
přípojek a vnitřních rozvodů v nemovitostech 
ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených do správy 
MČ Praha 3, v k. ú. Žižkov a k. ú. Vinohrady. Na 
vysokorychlostní internet se tedy mohou těšit 
například základní a mateřské školy již od příštího 
roku.

 ⟶ 7. října
Navýšení dotace od MHMP na zajištění sociálních 
služeb 

Pro příspěvkové organizace městské části 
Praha 3 v sociální oblasti — Integrační centrum 
zahrada v Praze 3, Pečovatelská služba Praha 3 
a Ošetřovatelský domov Praha 3 — byla navýše-
na dotace na zajištění sociálních služeb. Celková 
výše za rok 2020 tak činí 16 831 tisíc Kč. 

Pronájem prostor pro zřízení odběrového místa
Rada MČ schválila záměr pronájmu prostor v pří-
zemí a dvora bývalé základní školy na Havlíčkově 
náměstí společnosti Aiomica, a to na dobu urči-
tou šest měsíců za nájemné 1 Kč za měsíc z dů-
vodu zřízení odběrného místa pro diagnostiku 
covid-19.

ZŠ Cimburkova rozšířena o mateřskou školu
Rada MČ schválila žádost ředitelky 
ZŠ Cimburkova o rozšíření formy vzdělávání 
o mateřskou školu. Důvodem je zvýšený zájem 
dětí o předškolní vzdělávání na škole. Po pětile-
tých zkušenostech s provozem školy bylo zjiště-
no, že škola je schopna a ochotna personálně, 
technicky a majetkově provoz mateřské školy 
zajistit. 

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.
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autobusy mají novou zastávku
V Malešické ulici vznikla nová autobusová zastávka, slou-
žící městské lince 133 a příměstským linkám 908 a 909. 
Zastávka nese jméno Olgy Havlové, která se na Praze 3  
narodila a prožila dětství.

další jména v knize cti
Uznání v podobě zápisu do Knihy cti se v říjnu 
dostalo Františku Kopeckému za jeho celo-
životní zásluhy v oblasti vzdělávání mláde-
že. Kopecký se narodil 27. října 1947 v Hatích 
v okrese Příbram a svůj život zasvětil výuce 
matematiky a fyziky. Vedle toho pomohl zřídit 
například Gymnázium profesora Jana Patočky 
nebo unikátní program hudebních tříd. 

Zápisem do Knihy cti ocenila radnice v říjnu 
také všechny dobrovolníky, kteří pomáhali bě-
hem první vlny koronavirové pandemie. Jejich 
jménem se do pamětní knihy Prahy 3 pode-
psala Gabriela Sedláčková, která koordinova-
la dobrovolné aktivity v rámci své provozovny. 
Patnáctičlenný kolektiv pod jejím vedením dis-
tribuoval přibližně 18 000 roušek a 20 000 litrů 
dezinfekce. Rozhovor s Gabrielou Sedláčkovou 
najdete na straně 9.

zastupitelé hlavního města schválili 
dotace pro prahu 3

Zastupitelstvo magistrátu hlavního města Prahy schválilo 
investiční dotace pro Prahu 3 v celkové výši 45,6 milionu ko-
run. Městská část je využije na opravy volných bytů a škol. 

pátrejte s námi
Na listopad jsme pro vás připravili zábavnou Pátračku po 
Praze 3. Děti do 10 let budou v průběhu hry zdolávat hodi-
novou trasu a plnit úkoly, díky nimž postupně odhalí tajen-
ku. Delší a náročnější trasa je určená dospělým a protne 
například Parukářku a Vítkov. Hra začíná a končí v infocentru 
Prahy 3, kde si také můžete vyzvednout obálku s instrukce-
mi. Všichni účastníci hrají samostatně. Akce jsme naplánova-
li v souladu s platnými hygienickými opatřeními a uskuteční 
se pouze v případě, že to bezpečnostní situace dovolí. Další 
informace najdete na našich informačních kanálech.

Kriminálka Žižkov
Zemřel bez cizího zavinění

Pražští kriminalisté pracovali od 1. října na případu nálezu 
mužského těla v bytě na Žižkově. Podle prvotního šetření 
nebylo možné vyloučit cizí zavinění. Kriminalisté místo činu 
ohledali, zajistili stopy a nadále zjišťovali příčiny a okolnosti 
úmrtí. Následně provedená soudní pitva prokázala, že smrt 
nastala bez cizího zavinění.

Cizinec skončil na psychiatrii 
Muže, který se zmateně procházel mezi vozidly 18. září 
kolem jedenácté hodiny večer, si všimla autohlídka 
v Olšanské ulici. Čtyřiatřicetiletý cizinec zjevně pod vlivem 
alkoholu strážníkům řekl, že byl před malou chvílí propuštěn 
z nemocnice, kam ho dovezla státní policie, protože měl na-
lomená žebra. Do Prahy prý přijel jako turista před pár dny. 
Hlídka u muže provedla orientační dechovou zkoušku, která 
ukázala pozitivní hodnotu 1,73 promile. Přestupek s ním 
vyřešili strážníci domluvou. Když odjížděli, znovu si všimli, 
jak dotyčný vstoupil na silnici mezi projíždějící auta. Poté, 
co ho znovu odvedli na chodník, se jim muž svěřil, že nemá 
vůbec žádné peníze a chce spáchat sebevraždu. Následně 
asistovali na žádost záchranářů u jeho převozu do nemoc-
nice. V čekárně se začal cizinec chovat nepředvídatelně, 
byl agresivní a začal demolovat vybavení a poškozovat se. 
Posléze byl převezen na psychiatrii. Přestupek proti majetku 
byl oznámen správnímu orgánu. 

Nechtěl opustit erotickou videokabinu 
V neděli 11. října krátce po páté hodině ranní přijala měst-
ská policie oznámení od zaměstnankyně provozovny nabí-
zející erotické videokabiny, že tam má problém s mladým 
mužem. Hlídce sdělila, že muž byl při příchodu zcela v po-
řádku. Když byl ale v kabince déle než hodinu, šla ho vyzvat, 
aby odešel. Našla ho, jak leží na podlaze a je zřejmě pod vli-
vem omamné látky. Mladík s ní odmítal komunikovat a mís-
to opustit. Strážníci museli muže nejprve probrat. Jakmile 
se jim to podařilo, muž se začal nekoordinovaně kývat ze 
strany na stranu a nesrozumitelně mumlat. Na dotaz, zda 
nepotřebuje pomoc, se postavil a ohnal se po nich rukou. 
Hlídka ho za pomoci páky svedla na zem a nasadila mu 
pouta. S ohledem na jeho zdravotní stav pak přivolala zá-
chrannou službu. Ta 25letého muže převezla z důvodu silné 
intoxikace omamnými látkami do nemocnice. Protiprávní 
jednání muže bylo strážníky oznámeno správnímu orgánu.

Nepoctivý milovník golfu
Žižkovští policisté pátrají od konce srpna po muži, který se 
v Olšanské ulici vloupal do garáží. Ukradl převážně golfo-
vé vybavení a osobní věci. Při tom způsobil škodu za více 
než dvě stě tisíc korun. Policisté případ prověřují kvůli po-
dezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování 
domovní svobody. Pachateli za ně hrozí až pětiletý pobyt 
za mřížemi. 

Připravil Pavel Šmída
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Trojka versus druhá 
vlna: boj s epidemií 
pokračuje

„Je dobré být připraven na nejrůznější situa-
ce a počítat s tím, že budoucnost nám může 
připravit i těžší zkoušky,“ upozorňoval v červno-
vých Radničních novinách starosta Prahy 3 Jiří 
Ptáček a také řada zastupitelů tehdy zmiňovala 
ponaučení, která si z jarní vlny epidemie odnáší-
me. O koronaviru se v té době mluvilo v minulém 
čase, ale i přesto byla společným jmenovatelem 
většiny příspěvků nutnost nastavit fungování 
různých odvětví tak, abychom dokázali zvládnout 

podobné krize i v budoucnosti. A další zkouška 
na sebe nenechala dlouho čekat. Koronavirus 
jako by si přišel ověřit, co jsme se doopravdy 
naučili.

Klíčovým tématem v době mimořádných udá-
lostí je informovanost. V této oblasti se uká-
zal být užitečným pomocníkem Mobilní rozhlas, 
který radnice spustila v březnu a který i během 
druhé vlny epidemie opět funguje jako praktický 

Šířící se nákaza koronaviru přináší obyvatelům 
Prahy 3 známé i neznámé starosti. Bezpečnost, 
informovanost a solidarita se znovu hlásí o slovo.
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komunikační kanál. Obyvatelé Trojky díky němu 
dostávají aktuální informace z radnice přímo do 
svého telefonu nebo na e-mail. Hned po vyhláše-
ní nových vládních opatření Praha 3 také znovu 
aktivovala zelenou a krizovou telefonní linku, kam 
mohou lidé bezplatně zavolat v případě, že potře-
bují informace nebo pomoc. Senioři se mohou 
obrátit také na ombudsmanku. 

K zajištění větší bezpečnosti se osvědčila i dezin-
fekce veřejných prostor. Dezinfekčními přípravky 
na bázi chlóru nebo alkoholu pracovní týmy pra-
videlně ošetřují herní prvky na dětských hřištích, 
podzemní kontejnery, mobiliář a jiné dotykové 
plochy. Další dobrou zkušeností je podpora míst-
ních podnikatelů. Radnice Prahy 3 na svém webu 
opět zveřejnila kontakty na gastroprovozovny, 
které nabízejí výdej jídla přes okénko. Oproti jaru 
je seznam o poznání delší — je vidět, že místní 
restaurace to nevzdávají a že je mezi lidmi po-
vzbuzující chuť „své“ podniky podpořit.

Novinkou oproti první vlně je testování oby-
vatel hned vedle žižkovské radnice. Odběrové 
centrum na covid-19 v budově bývalé školy na 
Havlíčkově náměstí bylo otevřeno v reakci na 

Praha 3 znovu aktivovala 
zelenou a krizovou 
telefonní linku

Kde najdete pomoc?
 ⟶ Mobilní rozhlas 

praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

 ⟶ Zelená linka (informace) 800 163 163, 
pracovní dny 8.00—18.00 h 
infocentrum@praha3.cz

 ⟶ Krizová linka (pomoc) 777 465 159, 
pracovní dny 8.00—18.00 h, 
o víkendu v omezeném režimu

 ⟶ Ombudsmanka (pro seniory) 222 116 451 
pracovní dny 8.00—18.00 h

 ⟶ Testovací centrum na Havlíčkově náměstí 
online rezervace staynegative.cz 
po—pá 7.30—18.00 h 
so—ne 9.00—13.00 h

 ⟶ Sousedé si pomáhají 
 ⟶ Zelená linka 800 163 163 
 ⟶ nákup potravin, léků či drogerie, vyzvednutí zásilky, 

doprovod k lékaři, vyvenčení psa
 ⟶ nebojte se požádat o pomoc — služba je tu pro ob-

čany Prahy 3: seniory nad 65 let, zdravotně handi-
capované, občany pobírající invalidní nebo starobní 
důchod

 ⟶ nebojte se nabídnout pomoc — dobrovolníky propo-
jujeme s potřebnými v blízkosti jejich bydliště

 ⟶ iniciativu zajišťuje Praha 3 ve spolupráci s Novou 
Trojkou a s farností Nejsvětějšího srdce Páně
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poptávku veřejnosti po spolehlivém a rychlém 
testování bez obav z návštěvy nemocnice a dlou-
hého čekání ve frontě. „Před třemi týdny jsem 
na místo přivedl zástupce hygieny, magistrá-
tu a možného organizátora odběrů. Od té doby 
došlo ke znovupřipojení budovy k vodovodní síti, 
obnově sociálních zařízení a provizorní rekon-
strukci přízemí,“ popisuje proces rekonstrukce 
starosta Jiří Ptáček. Centrum vzniklo ve spolu-

práci se společností Aiomica a heslo kampaně 
#staynegative doplnila Praha 3 motivujícím slo-
ganem Vy/II si nos. Testování se provádí samo-
plátcům, firmám i lidem se žádankou od lékaře. 
Standardní cena testu je 1 690 korun a výsledky 
obdržíte do 48 hodin po odběru. Centrum je ote-
vřeno denně. „Snažíme se vyjít vstříc potřebám 
občanů, a proto jsme umožnili i odběry o víken-
du v dopoledních hodinách,“ dodává CEO společ-
nosti Aiomica Jakub Schůrek. Individuální termín 
bez čekání si můžete rezervovat online přes sys-
tém staynegative.cz.

Ne všechny iniciativy, které nám v jarní krizi 
pomohly těžké období překonat, je ale možné 
zopakovat. Chladnější počasí nepřeje například 
hudebním vystoupením pod okny a podobným 
venkovním aktivitám. Tím spíš současná situace 
volá po nové vynalézavosti nejen institucí, ale 
i spolků a jednotlivců, aby heslo Spolu to zvlád-
neme nezůstalo jen lacinou frází. Vzájemná pod-
pora a povzbuzení jsou totiž v náročných dnech 
nejsilnější zbraní. A to platí pro všechny „vlny“ 
epidemie stejně. 

Odběrové centrum na 
Havlíčkově náměstí je 
otevřeno každý den

Anketa:  
Druhá vlna epidemiologických opatření
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta

Zřídili jsme nové testovací centrum na covid vedle rad-
nice. Častěji uklízíme a dezinfikujeme frekventovaná 
místa. Provozujeme čtyři dětské skupiny pro děti pra-
covníků IZS, aby se mohli věnovat své práci. Seniorům 
v ošetřovatelských domech zprostředkováváme kontakt 
s rodinou prostřednictvím videokonferencí. Uzpůsobili 
jsme chod úřadu, abychom omezili šíření nákazy a sou-
časně zajistili většinu služeb. S výsledky z dotazníku 
mezi rodiči a učiteli hledáme poučení, aby distanční 
výuka fungovala lépe a byla podnětnější. Provozujeme 
krizovou linku 777 465 159. V případě potřeby samozřej-
mě zavolejte.

Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta
Vládní opatření proti šíření covid-19 jsou schvalována 
nejen pro zastavení epidemie, ale i s ohledem na co 
nejmenší zásah do ekonomiky. Zda budou tato opat-
ření dostatečná, závisí i na tom, jestli budeme ochot-
ni přijmout vlastní odpovědnost a zamyslet se, zda 
nemůžeme udělat i něco navíc. Třeba vycházet mezi 
lidi jen v nejnutnějších případech, pracovat z domova 
nebo nosit roušky i venku. Tak apelují i vědci z iniciativy 
zachranmecesko.cz. Věřme jim víc než politikům. Zda 
budeme na začátku listopadu, kdy čtete tyhle řádky, za 
vrcholem epidemie, záleží i na každém z nás. Společně 
to můžeme zvládnout.

Jan Bartko (Piráti), radní
Musím se ptát, čeho jsou současná opatření důsled-
kem. Je to Babišovo letní zrušení povinnosti nošení rou-
šek? Opatření, která na jedné tiskovce vlády vyhlásí, aby 
se v příštím Čau lidi zrušila? Současné kroky vlády roz-
hodně nejsou výsledkem koncepčního přístupu založe-
ného na datech. Pouze se „tonoucí vláda stébla chytá“. 
Co pod „strachem z neznámého“ vláda na začátku roku 
zvládla, v létě promarnila. Respekt všem, kteří opatření 
dodržují, na jejichž živobytí dopadají, i všem v první linii. 
Despekt vládě, která situaci totálně nezvládla. Pan pre-
miér by z toho měl vyvodit osobní důsledky.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

Podnikatelé, živnostníci koupili na jaře vládě čas. Čas 
na přípravu, zajištění kapacit, chytrých opatření. Vláda 
ale bohužel podlehla iluzi, že je vše za námi, a rozvolnila 
všechna opatření. Důsledkem je, že nám denně přibývají 
tisíce nakažených. Ekonomické prognózy jsou fatální. 
Zavřené restaurace a hospody na tři týdny povedou 
k tomu, že část z nich už nikdy neotevře. Koronavirus je 
prevít, musíme s ním bojovat. Ne ale za cenu, že nechá-
me zruinovat živnostníky, zastavíme vzdělávání studentů 
a dětem nadělíme miliardovou sekeru. Nosme roušky, 
chovejme se zodpovědně, ale neposílejme lidi na dlažbu.
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Gabriela Sedláčková: 
Jsem ráda, že se lidé 
dokážou semknout

Dobrodílna v čele 
s Gabrielou Sedláčkovou 
nespí ani ve druhé vlně 
koronaviru. Za pomoc 
během jarního lockdownu 
se provozovatelka Baru
Behind the Curtain 
zapsala jménem všech 
dobrovolníků do Knihy cti 
Prahy 3.

Kde se vzal nápad otevřít „rouškodílnu“?
Bylo to vlastně tak, že přišlo nařízení nosit rouš-
ky, a my jsme žádné neměli. A tak jsem se ze-
ptala mámy a sestry, které jsou — na rozdíl ode 
mě — rukodělně zdatné, jestli by nechtěly šít 
roušky pro lidi v okolí. Tím to začalo. Během dvou 
dní jsme rozdaly roušky známým a štamgastům 
a lokálně jsme je začaly nabízet na facebooku. 
Těch poptávek byly stovky denně, a tak jsem se 
rozhodla najít další síly. Nebylo to tak složité, 
všichni pomocníci se vygenerovali z brigádnic, 
které u nás obsluhují, a našich štamgastů.

Co vám tahle zkušenost přinesla?
Získala jsem větší pokoru, empatii, ale hlavně 
trpělivost. Při pomoci druhým vášnivě zahoříte, 
dáte tomu všechno a pak chcete vidět změny. 
Dobré věci si ale někdy dávají na čas.

Co pro vás znamená zápis do Knihy cti?
Mnoho! Nejen pro mě, ale pro nás všechny. 
S takovou laskavostí jako při první vlně pande-
mie jsem se za celý život ještě nikdy nesetkala. 
A hlavně se to nabalovalo jako sněhová koule, 
takový ten systém „pošli to dál“. Doteď mám 
z toho při vzpomínkách husí kůži. 

Na facebooku jste si povzdychla, že v druhé 
vlně epidemie solidarita opadla a společnost je 
rozhádaná. Co se od jara změnilo?
Podle mě se změnila celková atmosféra, která 
byla v první vlně dána intenzivnějším strachem 
o život. Jsem ráda, že se lidé dokážou v hrůzných 
situacích semknout. Ale o to míň mě těší, že jak-
mile „vystřízlivíme“, umíme velice rychle zapome-
nout. Ve společnosti nám chybí pokora a převlá-
dá nafoukanost ve stylu „každý je odborník na 
všechno“.

Šijete už zase roušky?
Ano, ale jen na jednom stroji, víc jich teď nemá-
me. Rouškodílnu jsme přejmenovali na dobro-
dílnu, protože to není jen o rouškách. A chtěli 
bychom — převážně lokálně — pomáhat i do 
budoucna. 

Celý rozhovor najdete na webu praha3.cz.
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Veřejná setkání k desetiletému strategickému 
plánu Prahy 3 jsou v plném proudu. V září téma 
otevřeli tzv. stakeholdeři — klíčoví aktéři. Ředitelé 
spolků, institucí a příspěvkových organizací se 
stihli sejít ještě fyzicky a pod vedením profesio-
nálního facilitátora společně pojmenovali poten-
ciál, rizika a překážky budoucí Trojky. Během října 
dostali stejnou příležitost všichni obyvatelé třetí 
městské části, která je pro účely strategického 
plánování rozdělena do deseti menších oblastí. 
Díky tomu se diskuze vždy týká konkrétních po-
třeb a příležitostí dané lokality.

Mítinky probíhají nakonec online a mezi nejpalči-
vějšími tématy se objevuje parkování a doprava 
obecně, otázky týkající se nové výstavby, agresiv-
ních developerů a dostupnosti bydlení, ale třeba 
také dopad klimatických změn na životní prostře-
dí v místních podmínkách. Specifickými téma-
ty jednotlivých lokalit jsou pak například prů-
chodnost Olšanských hřbitovů, špatná dopravní 
obslužnost Malešické, smysluplnost tramvajové 
točny na náměstí Jiřího z Lobkovic, bezdomovci 
v okolí náměstí Winstona Churchilla, distribuce 
drog na dolním Žižkově, parkování zdarma o ví-
kendu, potřeba delšího metra, pěší napojení na 

centrum nebo chybějící „náves“ pro komunitní 
setkávání. „Jede se vždy podle detailního scéná-
ře, setkání má jasná pravidla a výstupy,“ popisu-
je koordinátor participace Karel Světlík. „Diskuze 
jsou velice příjemné a kultivované. Všem, kdo se 
účastní, patří velké díky.“ 

Každý ze zúčastněných obdrží po setkání report, 
který shrnuje, co všechno zaznělo, a díky tomu si 
může ověřit, že se žádné téma neztratilo. Aby byl 
totiž strategický plán uznáván napříč politický-
mi stranami a nespadl například po volbách do 
šuplíku, je třeba ho vytvářet maximálně profe-
sionálně, transparentně a na základě každoden-
ní žité zkušenosti lidí z Trojky. Po kvantitativním 
průzkumu bude proto následovat sociologické 
šetření na reprezentativním vzorku, které ověří 
důležitost jednotlivých témat. V navazující fázi 
se podnětů chopí expertní skupina, která navrh-
ne další dílčí kroky. Také tato navrhovaná řešení 
budou ještě hodnotit obyvatelé Trojky a teprve 
potom vznikne strategický plán. 

Řekněte svoje k plánu 
Prahy 3
O parkování, životním prostředí, dostupném 
bydlení a dalších tématech diskutujete na 
online participativních setkáních, která 
pokračují i v listopadu.
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Opravy ulic a sítí 
by měly být 

koordinované.

Nelíbí se mi 
umístění trhů před 

školou.

Mobilní 
záchody na 

Parukářce jsou 
nepoužitelné.

Přechody bez semaforu na 
Želivského jsou sebevražedné.

Multikulturní prostředí 
Prahy 3 vnímám jako 

potenciál.

Diskuze se týkají 
dopravy, bydlení, klimatu 
i lokálních kauz

Zapojte se
 ⟶ planujtrojku.cz
 ⟶ facebook.com/PlanujTrojku
 ⟶ papírové dotazníky  

v infocentru a na radnici P3
 ⟶ telefonické vyplnění dotaz-

níku 800 163 163  
(po—pá 8—18, so 8—14)

 ⟶ termíny setkání na zadní 
straně novin
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V soutěži, která měla určit budoucí podobu ná-
městí Jiřího z Lobkovic, zvítězil projekt architek-
tů Martina Stáry a Jána Antala a jejich týmu ze 
studia Perspektiv. Porota složená ze zástupců 
Prahy 3 a nezávislých architektů jej považuje za 
nejlepší architektonické, krajinářské, dopravní 
i technické řešení. „Městská část získala cenné 
názory na proměnu náměstí Jiřího z Lobkovic 
a v podobě vítězného projektu kvalitní podklad 
pro její realizaci,“ uvádí předseda poroty Ivan 
Plicka. 

Porota ocenila především jasnou kompozici ná-
městí s hlavní osou směřující na školní budovu, 
promyšlené funkční řešení jednotlivých částí par-
ku a přehlednou organizaci prostoru. Návrh po-
čítá s vyšší kvalitou mobiliáře i zeleně. Zatímco 
stromů přibude, počet parkovacích míst zůsta-
ne přibližně stejný. „Rekonstrukcí náměstí Jiřího 
z Lobkovic bychom rádi kultivovali jeho původní 
funkci oblíbeného místa setkávání, her a odpo-
činku všech generací obyvatel a místních komu-
nit a vytvořili tzv. vinohradský obývák. Náš návrh 
hledal vhodný poměr vymezení náměstí a parku, 
který nyní dominuje. Chtěli jsme jasně defino-
vat náměstí jako osu vstupu do školy a propojit 
ho s Vinohradskou ulicí,“ vysvětlují autoři návrhu 
Martin Stára a Ján Antal.

Na druhém místě se v soutěži umístil ateliér 
MCA a na třetím společnost Desk architekti. 
„Soutěž byla vypsána jako veřejná a anonymní, 
porota vybírala z 11 přihlášených návrhů. Bylo pro 
nás milým překvapením, že zvítězil tým mladých 
architektů ze sousední Prahy 2. Věříme, že právě 
jejich komplexní řešení náměstí prospěje,“ upřes-
ňuje starosta Jiří Ptáček.

S výsledky soutěže se veřejnost seznámí v únoru 
2021 formou výstavy, která se uskuteční v pro-
storách infocentra na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
a k projektu se bude moci vyjádřit v následné 
participaci. Radnice nyní začne s vítězem jed-
nat o smlouvě na projektové práce, směřující ke 
stavebnímu povolení a následné realizaci stavby. 
Městská část na přípravě soutěže spolupraco-
vala s Českou komorou architektů a organizací 
CBArchitektura. 

Náměstí Jiřího 
z Lobkovic čeká 
rekonstrukce
Veřejná 
architektonická 
soutěž o obnovu 
náměstí Jiřího 
z Lobkovic má 
vítěze. Výsledky 
ukáže výstava, 
která je 
naplánována 
na únor příštího 
roku v infocentru.
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Školy se zabydlují 
v online prostředí

Krátce po zahájení školního roku přešly střední 
i základní školy opět do režimu domácího vzdě-
lávání a pro žáky i učitele to znamenalo znovu 
zasednout před displeje a monitory. Situace je 
náročná také pro rodiče, kteří musí zajistit dětem 
vhodné prostředí a při výuce na dálku často přímo 
asistovat. Právě na tuto praxi se již v září zaměřilo 
dotazníkové šetření Prahy 3, které mapovalo zku-
šenosti rodičů a učitelů s distančním vzděláváním 
v minulém pololetí. Výsledky dotazníku pomáhají 
odhalit silné a slabé stránky online výuky a slouží 
také jako podklad pro další strategii podpory škol 
a rodin. 

Z odpovědí učitelů vyplývá, že jim školy většinou 
byly schopné zajistit potřebné vybavení a proško-
lení, žákům však techniku neposkytovaly a pod-
mínky pro domácí vyučování si rodiny muse-
ly vytvořit samy. Některé domácnosti si proto 
pořizovaly elektroniku, jiné řešily problémy se 
sdílením techniky a prostoru mezi členy rodiny. 
Další překážkou online výuky je z pohledu učitelů 
nedostatečná motivace žáků. Většina rodičů zase 

v dotazníku uvádí, že se během uzavření škol cítí 
přetíženi. Kromě vzdělávání dětí musí totiž zvládat 
péči o domácnost i vlastní zaměstnání.

Jedním ze závěrů dotazníku je zjištění, že učite-
lé mají zájem o metodickou podporu v oblasti 
distanční výuky a uvítali by trénink, jak lépe dis-
tančně učit. Praha 3 na to zareagovala nabídkou 
workshopu se zahraničními učiteli, kteří školám 
pomáhají digitální vyučování zatraktivnit. „Seminář 
nám přišel rozhodně zajímavý, přínosný a inspi-
rativní,“ popisují své dojmy z prvního workshopu 
pedagogové ze ZŠ Chelčického. „Přístup i výklad 
lektorů je příjemný, srozumitelný a milý. Zároveň si 
ceníme možnosti ovlivňovat obsah následujících 
workshopů tak, aby odpovídal našim potřebám.“ 
Metodu vnímají jako použitelnou nejen v rámci 
nouzových opatření, ale i do budoucna jako obo-
hacení klasické výuky. Že se online škola postup-
ně stává nedílnou součástí moderního vzdělává-
ní, dokazuje i pilotní projekt výuky angličtiny na 
ZŠ Jeseniova (na snímku), kde společně s českou 
učitelkou vyučuje také rodilá mluvčí z USA, která 
je připojená online. „Angličtina a ovládání mo-
derních technologií jsou schopnosti, bez nichž se 
dnešní žáci neobejdou,“ upozorňuje místostaros-
ta Štěpán Štrébl, který je zodpovědný za oblast 
školství. Výuku neohrozilo ani říjnové zavření zá-
kladních škol. Se svou americkou učitelkou se děti 
mohou spojit z domova a interaktivní hodiny po-
kračují nezávisle na krizových opatřeních. 

Školská zařízení byla otevřená sotva pár týdnů, než 
zase musela upřednostnit distanční výuku. Digitalizace 
vzdělávání však nemusí být jen nouzovým opatřením.
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Správa našich ulic, parků, náměstí a složitého 
světa pod nimi patří mezi nejčastější témata, se 
kterými bychom jako obyvatelé Prahy 3 chtěli 
něco dělat. Záleží nám na tom, aby se po chodní-
ku dalo projet s kočárkem, aby pod naším oknem 
utichly sbíječky, aby ta ulice byla už konečně 
opravená a fungovala tak, jak má. Přehled zá-
kladních oblastí, kterých se to týká, nám pomůže 
zorientovat se v tom, co se kolem nás děje, kdo 
to má na starosti a kam se můžeme obrátit s ná-
vrhem nebo připomínkou.

Výkopové práce
V ulicích se nejčastěji kope kvůli opravám sítí. 
Investorem jsou jejich vlastníci a kromě havárií 
musí všechny práce plánovat dopředu, aby se 
daly sjednotit s ostatními správci sítí. To zajišťu-
je Technická správa komunikací (TSK), protože 
ulice nemá MČ Praha 3 svěřeny do správy, patří 
hlavnímu městu Praha. „Koordinace výkopo-
vých prací a záborů je za hranicemi kompetencí 
městské části,“ vysvětluje místostarosta Ondřej 
Rut, odpovědný za oblast dopravy. „Naší úlohou 
je hlavně dobře informovat veřejnost o tom, co 
se chystá. Neformální autoritou můžeme ovlivnit 
hlavně velké, dlouho dopředu plánované akce.“ 
Povolení k záborům veřejných prostranství pro 
výkopové práce vydává v přenesené působnosti 
státní správy pro hlavní ulice Odbor pozemních 
komunikací a drah magistrátu hlavního města, 
pro vedlejší rezidentní ulice pak Odbor dopravy 
Úřadu městské části.

Informace o probíhajících záborech veřejného 
prostranství jsou přístupné na webové adrese 
1url.cz/3zZtu. Zde je přehledně uvedeno, kdo má 
daný zábor schválený a do kdy mají být práce 
hotové.

Opravy komunikací
Chodníky, stejně jako vozovky, spadají do gesce 
magistrátu. To znamená, že i jejich opravy má 
na starosti hlavní město, které správou pověřilo 

TSK. Výměna povrchu nebo průběžná údržba 
je pro městskou část dobrou zprávou, proto se 
radnice snaží přesvědčovat hlavní město a TSK, 
aby sem směřovalo více financí. Drobné závady 
chodníků mohou obyvatelé hlásit přes aplika-
ci Čistá Trojka, která zprostředkuje stížnost TSK 
a zároveň informuje ohlašovatele i veřejnost 
o průběhu řešení.

Úklid chodníků a ulic
Péče o chodníky a ulice zahrnuje také jejich 
úklid. Přestože o čistotu komunikací by se měl 
primárně starat jejich vlastník, městské části si 
často zajišťují čisté prostředí na vlastní nákla-
dy. Praha 3 takto ročně zaplatí za úklid chodní-
ků včetně zimní údržby zhruba 12 milionů korun. 
Dobrým pomocníkem jsou v této oblasti sami 
obyvatelé, kteří nahlašují znečištěné lokality přes 
aplikaci Čistá Trojka.

Parky a náměstí
Péče o parky, náměstí a zelené plochy kromě 
Vítkova spadá pod městskou část. Praha 3 v po-
sledních letech investovala zejména do opravy 
Komenského, Kostnického náměstí a náměstí 
Barikád. Aktuálně se na radnici nejčastěji skloňu-
je modernizace horního parteru Žižkova náměstí, 
celková revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad 
nebo obnova parku Židovské pece. Také připo-
mínky týkající se městské zeleně mohou obyva-
telé hlásit přes aplikaci Čistá Trojka a sledovat 
průběžně jejich zpracování. 

Opravy v ulicích:  
kdo za tím stojí a jak 
to funguje

Snad každému se stalo, že šel po ulici 
a divil se, že už je zase rozkopaná. Nebo si 
všiml rozbité lavičky či nepořádku v parku. 
Co s tím?
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Drobné závady můžete 
hlásit přes aplikaci  
Čistá Trojka
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Je pravda, že jste novopečená Žižkovanda?
Na Žižkov mě osud zavál před více než rokem, když 
jsem hledala nový domov. A jsem za to více než 
ráda, protože táta byl ze Žižkova. Dodnes si pama-
tuji adresu, kde vyrůstal a kam jsem chodila za 
babičkou. Bylo to v ulici Na Vápence 10. Já se na-
rodila v Bubenči a vyrůstala na Praze 6, a tak vzpo-
mínám na cesty ze „Šestky na Trojku“. Coby dítě 
jsem si ráda prohlížela žižkovské fasády a tipovala, 
který dům by byl ten „můj“. Vybavují se mi krásné 
štuky starých žižkovských domů, v mnoha z nich 
jsem už tehdy chtěla bydlet. Teď se mi to částečně 
splnilo, našla jsem si byt na horním Žižkově. Jen 
není můj, bohužel. 

Denně v ulicích venčíte pejska Punťu. 
Seznamujete se během procházek s místními?
Punťa je pánem ulice, všechny zdraví a přes něj 
člověk přijde do kontaktu s mnoha místními lidmi. 
Právě i kvůli lidem se mi Žižkov velmi líbí, zejména 
kvůli starousedlíkům včetně těch z našeho domu 
a ulice. Jak se dívají z oken, jak se z oken i zdra-
ví, jak pospolu fungují. Třeba jedna paní mi teď 
vyprávěla, jak tu žili už její prarodiče a jak bydlí na 

Žižkově dlouhá léta i ona. Je super, když vás lidé 
přijmou mezi sebe. Čtvrť je také plná menších 
krámků, obchodů, restaurací, na druhou stranu mi 
skýtá soukromí, které mám ráda. Cítím se tu hez-
ky. Jako doma.

Možná jste dost lidí překvapila, když jste na 
procházky kromě psa vyrážela také s kocourem.
Ještě před nedávnem jsem měla kocourka Felixe. 
Byl to mainský mývalí kocour a vážil přes patnáct 
kilo. Feloušek byl v mém předchozím bydlišti na 
okraji Prahy zvyklý chodit ven, do zahrady. Tady 
to ale samozřejmě nešlo, tak jsem pořídila kšíry 
a společně s Punťou jsme všichni tři vyráželi na vý-
lety a procházky. Několikrát týdně třeba i do parku 

Kateřina K. 
Hrachovcová: Je 
super, když vás lidé 
přijmou mezi sebe
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Na Žižkov jezdila 
jako dítě za babičkou 
a před časem se 
sem přistěhovala. 
Svérázná čtvrť 
provází herečku 
Kateřinu 
Hrachovcovou 
celý život.

Vybavují se mi krásné 
štuky starých žižkovských 
domů
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pod Žižkovskou věž. Je pravda, že mnoho kolem-
jdoucích se zastavovalo. 

Poznávají vás lidé na ulici?
Ano. Někteří asi ano. Neřeším to. Ne vždy to vní-
mám. Vždycky mě ale pozná obsluha i štamgasti 
z hospody naproti našemu domu. Jsou velmi milí. 
Mám dost nabitý program a ne vždy bývám doma, 
takže když mi občas přijede balík, jsme domluveni, 
že ho může kurýr nechat v restauraci. A já si tam 
večer po představení či po jiné práci chodím jak 
na poštu. Když ne teda pro pivo, tak alespoň pro 
zásilku.

Kam ráda chodíte?
Všude. Já vůbec ráda chodím. Třeba přímo pod 
věží je zahradní restaurace Miminoo. Tam je skvělá 
obsluha, pokaždé mě i s pejskem výborně při-
jmou. Jsou přímo nejmilejší. Nebo La Bottega 
v Ondříčkově. Kousek vedle je letní scéna Divadla 
Kalich, kde jsem odehrála několik představení. Mezi 
kolegy z profese si říkáme, že je to vůbec jedna 
z nejhezčích letních scén v Praze. Vedle je venkov-
ní restaurace, skvěle se tam hraje, je to nádherný 

společenský zážitek. Vřele doporučuji. Další zajíma-
vé místo je divadelní prostor Venuše ve Švehlovce. 
Bohužel i jejich fungování omezila epidemie.

Na letní scéně v Mahlerových sadech 
vystupujete už jako ostřílená herečka. Vy jste 
ale na Žižkově svou hereckou dráhu vlastně 
začínala.
Jako studentka konzervatoře jsem asi šest 
let hrála nebo coby mladší ročník pomáhala 
v Žižkovském divadle ve Štítného ulici, kde dnes 
sídlí Divadlo Járy Cimrmana. Tam jsem odehrála 
i své absolventské představení, kde si mě všimlo 
a nabídlo mi angažmá několik divadel. Já si tehdy 
vybrala plzeňské Divadlo J. K. Tyla.

Kde jste hrála letos?
Na jaře se hodně aktivit, zejména v herecké bran-
ži, rušilo a omezovalo, v létě pak byly divadelní 
prázdniny. Takže toto září nastal obrovský divadel-
ní boom. Skoro každý večer jsem byla na jevišti 
v Praze i jinde po republice. Nejčastěji mě mohli di-
váci vidět ve hře Můžem i s mužem, jejíž spoluau-
torkou jsem. Podle hry se v srpnu natáčel i stejno-
jmenný film, který půjde do kin nejspíše v březnu 
příštího roku. Současně necháme vzniknout další 
díl, tedy Můžem i s mužem 2. 

O čem hra je?
O nás o ženách, které jsou od sebe generačně 
vzdáleny. O čtyřech archetypech. O jinakosti kaž-
dé z nás. O vzájemném propojení. Každá má jiné 

Právě i kvůli lidem se  
mi Žižkov velmi líbí
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Každá má svůj příběh. Děj se odehrává na oslavě 
narozenin té nejstarší. Je to velká legrace, zároveň 
je to i dost smutné. Prostě story ze života.

Jaký příběh vyprávíte vy?
Přicházím s tím, že jsem našla samu sebe, že vím, 
kdo jsem. Toužím propojit všechno a všechny. Jo. 
Zdá se to být složité, ale není. A lidem se to líbí. 
O sexu vážně i nevážně. Má postava AfroDita chce 
uzdravovat lidi. 

Vedle herectví jste dlouhá léta uzdravovala 
zvířata, když jste pracovala jako sestra na 
veterinární klinice.
Láska ke zvířatům mě provází celý život. Jako ses-
tra jsem kousek od Prahy pracovala přes deset let. 
Tehdy jsem byla vdaná za veterináře a smysl práce 
a životní náplně spatřovala v léčení zvířat. Nonstop 
jsem byla po ruce. Pomáhala v ordinaci. Asistovala 
jsem u operací.

To je dost náročné povolání. Možná náročnější 
než herectví.
Nejnáročnější je to soustředění se během opera-
ce. Hodiny stojíte na nohou, je třeba být neustá-
le ve střehu a doktorovi po ruce. Když se provádí 
těžká operace, bývá náročné být třeba tři hodiny 
nad otevřeným zvířetem. Nedělat chybu v tom, co 
se po mně žádá. Lidé to moc nevidí či nevědí, ale 
z otevřených operovaných těl zvířat vychází naslád-
lý pach či vyloženě silný zápach. Záleží, co se zrov-
na operuje. Do hlavy praží silné bílé světlo. Musím 
říct, že občas jsem si musela lehnout, abych chtě 
nechtě neomdlela. Ale to není neobvyklé. 

Kromě toho jste také vystudovala vysokou školu.
Ano, je to Pražská vysoká škola psychosociálních 
studií. V rámci studia jsem se ve finále zaměřila na 
tzv. osobní koučink. Šlo mi to a nemálo mě to ba-
vilo, takže se tomu věnuji profesionálně. I když stá-
le je to koníček. Jeden z mnoha. Chodí mi nemálo 
žádostí o koučink, i když vím, že za většinou z nich 
je žádost o seznámení. A nejen od mužů.

Co po vás klienti obvykle chtějí?
Lidé nejčastěji řeší vztahy. A také to, že vlastně ne-
vědí, co vůbec chtějí. Co je jejich cílem, posláním, 
vášní. Nemají svoji vizi.

Věnujete se i dětem. Na žižkovské Základní škole 
Chmelnice jste jim předčítala.
To byl projekt, který chtěl podpořit zájem školáků 
o čtení a knihy. Tak jsem jim předčítala, stejně jako 
třeba dětem v psychiatrické léčebně. A mě pře-
kvapuje, že o tom vůbec víte. Některé mé aktivity 
vůbec nikde nezmiňuji. 

Vedle herectví, zvěrolékařství, koučování jste 
také malířka. Vystavujete někde?
Maluji, kreslím ráda, k tomu jsem ilustrovala tři 
knihy. Jednu z nich napsala moje máma Alena 
Hrachovcová. Nedávno jsem pro charitativní pro-
jekt Nadačního fondu Kapka naděje kreslila portrét 
ženy se zlatým motýlem přes ústa, pro Nadaci 

Unipetrol, kterou skvěle vedla Julie Růžičková, 
a nadaci hokejového klubu Litvínov jsem navrhla 
motivy na trika. Nyní mě oslovila další organizace. 
A tak dále. Mé výtvory včetně velkých pláten byly 
vystaveny například na zámku v Žirovnici. A tady 
na Praze 3 by to bylo taky fajn!

Zbývá vám při všech těch aktivitách čas na 
relaxaci nebo třeba sport?
Miluju pohyb a sport. Na Žižkově i v okolí, nejen 
v Riegrových sadech. Skvělé je studio Hot Yoga 42 
na Flóře. 

Jaké to je, dávat rozhovor pro Radniční 
noviny Prahy 3, který si přečtou lidé ve vašem 
sousedství?
Rozhovor pro čtvrť, kde bydlím a kterou mám tuze 
ráda, je pro mne rodinná záležitost. 

Láska ke zvířatům mě 
provází celý život

Kateřina Kaira 
Hrachovcová

Narodila se 10. září 1974 v Praze. V roce 1993 
absolvovala hudebně-dramatický obor na 
Pražské konzervatoři. Hostovala v divadlech 
Jiřího Wolkera, v Divadle Na Starém Měs-
tě a v ABC. Během studia přijala nabídku na 
stálé angažmá v plzeňském Divadle J. K. Tyla, 
kde účinkovala pět let. Jako hostující hereč-
ka působila na scénách divadla v Českých 
Budějovicích, v Příbrami, v Řeznické, v diva-
dle La Fabrika. V Praze vystupuje na scénách 
Divadla Palace, Semafor a Klubu Lávka. První 
filmovou nabídku získala do televizního filmu 
Městem chodí Mikuláš režiséra Karla Kachyni. 
Prvními seriály, ve kterých účinkovala, byly 
Prima sezóna Karla Kachyni a Hříšní lidé 
města brněnského Jiřího Sequense. Aktivně 
se zapojuje do projektů na ochranu zvířat.
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Kultura 
znovu hledá 
alternativy 

Paralyzované kulturní podniky 
dávají světu najevo, že umění 
se nikam neztratilo, i když 
momentálně nemá živé 
publikum.

Zrušeno, přeloženo, pozastaveno. 
Divadla, koncertní sály, galerie a dal-
ší kulturní instituce dostaly v říjnu 
znovu tvrdou ránu. Hned po vyhlá-
šení nouzového stavu přišel zákaz 
pěveckých vystoupení a jen o pár 
dní později byl veškerý kulturní život 
znovu prakticky umrtven. V reakci 
na pochopitelné, ale bolestné zmra-
zení akcí se jejich pořadatelé připojili 
k happeningům upozorňujícím na 
krizi kulturního odvětví. V rámci pro-
jektu Red Alert (Červený poplach) se 
například budova Paláce Akropolis 
rozsvítila na jeden večer červenou 
barvou. Cílem této globální akce, za 
kterou stojí hnutí #WeMakeEvents, 
bylo upozornit na alarmující situaci 
kulturního sektoru.

V pondělí 12. října vyslaly kulturní 
instituce další varovný signál. Na 
místech, kde měla probíhat diva-
delní představení, koncerty, projek-
ce filmů nebo vernisáže výstav, se 
rozsvítily světelné sloupy. S výzvou 
Majáky české kultury přišli iniciáto-
ři kampaně Kulturu nezastavíš, za 
kterou stojí Cirk La Putyka. Celkem 
se k ní připojilo více než 70 kultur-
ních organizací, na Praze 3 namířilo 
reflektory k nebi také divadlo Ponec. 
Podle pořadatelů není účelem akcí 
protestovat proti vládním nařízením, 

jde spíše o to, upozornit na vážnost 
situace a zároveň ukázat, kam všude 
za běžných podmínek mohou lidé za 
uměním zajít.

Podle radního za kulturu Pavla 
Křečka je na Praze 3 důležité udržet 
její kulturní diverzitu tvořenou ne-
jen celopražsky známými scénami, 
ale především množstvím malých 
nezávislých kulturních subjektů, kte-
ré stávajícím stavem trpí nejvíce. 
Proto právě pandemie urychlila pří-
pravu umělecké platformy Pražský 
Montmartre, která si klade za cíl 

sdružovat pod sebou místa, kde se 
„děje“ kultura — galerie, divadla, 
muzea, kavárny a bary s uměleckým 
přesahem. „V současné době lze kul-
turní instituce podpořit tím, že si bu-
deme například kupovat vstupenky 
na plánované akce a pomůžeme tak 
překlenout kritické období,“ doporu-
čuje Křeček.

Některé podniky se v říjnu znovu 
pustily do vymýšlení alternativního 
programu. Atrium na Žižkově v první 
jarní vlně hrálo sousedům pod okny, 
tomu podzimní počasí moc nena-
hrává. Přesto připravuje streamování 
některých koncertů a chystá se na 
otevření nové kavárny Tres Suerte. 
Kino Aero zve do online biografu 
Moje kino LIVE, který se osvědčil 
už v první vlně koronaviru. Divadlo 
Ponec nabízí každou středu online 
lekce současného tance pro regis-
trované účastníky. „Cítíme, že v tuto 
chvíli je nejvíce potřeba podpořit 

naše umělce alespoň do doby, než 
budou zase moci hrát,“ říká ředitel-
ka příspěvkové organizace Za Trojku 
Marie Kašparová. Finanční i mentál-
ní podpora ze strany diváků a státu 
bude po návratu na scénu stěžejní 
pro všechna odvětví kultury. Zase 
se sejdeme a bude to tu žít, vzkazují 
divákům organizátoři akcí. Nesmíme 
úplně zhasnout. 

Kulturní instituce dostaly 
v říjnu znovu tvrdou ránu 
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Když na Praze 3 
létají šipky

Ve znaku mají 
jednookého Žižku, 
jejich zbraní 
přitom není 
palcát ani cepín, 
ale šipky. Řeč je 
o šipkařském klubu 
Sons of Žižkoff.

Synové Žižkova, jak zní český název týmu, se ke 
své mateřské čtvrti hrdě hlásí; má za sebou osm 
let existence, nespočet zápasů a turnajů a aktu-
álně hraje druhou ligu Středočeského kraje v Unii 
šipkových organizací. Jako dlouhodobý cíl vidí 
sami hráči postup do první ligy. „Díky rostou-
cí oblibě šipek a čím dál tím početnější hráč-
ské základně je ale konkurence veliká,“ přemítá 
spoluzakladatel klubu Petr Šimáček, který se hře 
věnuje přes deset let. „Scházíme se v naší domá-
cí Hospůdce na Radhošti, kde čepují to nejlepší 
‚trkavé‘ v Praze,“ doplňuje se smíchem. Zároveň 
přiznává, že klíč k úspěchu spočívá v pravidelném 
tréninku. V průměru každý z hráčů týmu odehra-
je dva turnaje týdně, což je dle Šimáčka optimální 
k udržení potřebné formy. 

V turnajích převažuje formát 501. Podstatou této 
hry je dosáhnout nuly postupným odečítáním. 
Vítězem se pak stává ten hráč, kterému se na 
závěr povede trefit dvojnásobek libovolného čís-
la (tzv. double out). „Hodně lidí si myslí, že šipky 
jsou nudná hospodská hra. Opak je ale pravdou,“ 
vysvětluje Šimáček. „Šipky člověka pohltí, ani 
neví jak. Podle mě za to může úžasně přátelská 

komunita, která vytváří u terčů příjemnou atmo-
sféru. Ze zkušenosti vím, že kdo si je jednou zkusí, 
už jen tak neskončí.“

Šipky nejsou nákladný sport. Ceny profesionál-
ních šipek se pohybují kolem 1 500 korun a hrá-
čům většinou vydrží řadu let. Petr Šimáček si bě-
hem své kariéry nové šipky pořizoval mnohokrát, 
vždy se ale nakonec vrátil k těm původním: „Za 
špatnou hru šipky nemůžou. Vždy je to o trénin-
ku a pevných nervech. Šipky jsou z 80 % o hlavě 
a z 20 % o rukou.“ Hraní šipek spojuje zdravou 
soutěživost a příležitost k setkávání v neformál-
ním prostředí. Často je i skvělou šancí k navázání 
nového přátelství. Potom zůstává úplně jedno, kdo 
vyhraje. 
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Klíč k úspěchu spočívá 
v pravidelném tréninku
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Chystáte se 
s pejskem na 
procházku?

Třetí městská část provedla v letošním roce re-
vizi ploch určených k volnému pohybu psů. Těch 
už eviduje okolo 2 700 a stále platí, že se mohou 
volně pohybovat pouze tam, kde je to povoleno. 
Mimo vyhrazené plochy by měli být psi na vodítku. 
Aby měli majitelé čtyřnohých mazlíčků zcela jasno, 
kde mohou jejich svěřenci pobíhat neomezeně, 
nechala radnice jednotlivá místa označit informač-
ními cedulemi. Piktogramy na nich srozumitelně 
říkají: pes navolno, pes na vodítku, bez psa.

Ploch, kde se mohou psi prohánět bez vodítka, je 
na Praze 3 dvanáct a převážnou část z nich tvoří 
parky. Je ale třeba upozornit, že i v těchto lokali-
tách existují místa, kam je psům vstup zakázán. 
Jde především o dětská hřiště a pískoviště, květi-
nové záhony, sportoviště, ale také vybrané poby-
tové rekreační plochy. Za posledně jmenované se 
považují oblasti v parku Židovské pece, na náměs-
tích Jiřího z Lobkovic a Jiřího z Poděbrad nebo 
u dětského hřiště na sídlišti Jarov. Porušení zákazu 
může strážník městské policie potrestat blokovou 
pokutu, případně jako přestupek oznámit přísluš-
nému správnímu orgánu. Totéž platí i pro situaci, 
kdy majitelé psů nedbají na základní hygienická 

pravidla. „Psí exkrementy je třeba uklízet nejen 
z chodníků, ale i z trávníků a rabátek kolem stro-
mů. Na trávnících by měli dovádět děti i dospělí, 
proto z nich nedělejme psí záchody,“ připomíná 
starosta Jiří Ptáček. 

Pejskaři s trvalým pobytem na Praze 3 ne-
smějí zapomínat ani na ohlašovací povin-
nost a s ní spojené poplatky. Základní roč-
ní sazba za jednoho psa je 1 500 korun, 
každý další stojí 2 250 korun. Poplatky se ale 
liší v závislosti na místu, kde majitel psa cho-
vá, případně na jeho zdravotních či sociálních 
podmínkách. Podrobnosti hledejte na adrese 
praha3.cz/urad/potrebuji-vyridit/poplatky-za-psy. 

Parukářka, Vítkov 
a Židovské pece patří 
na Praze 3 mezi největší 
plochy, kde mohou vaši 
psi běhat bez vodítka.  
Víte ale, za jakých 
podmínek?
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Na Trojce je dvanáct 
ploch pro pohyb psů 
bez vodítka

Plochy pro volný pohyb psů 
 ⟶ na Hollarově náměstí 
 ⟶ v parku na náměstí Jiřího z Lobkovic 
 ⟶ v parku na náměstí Jiřího z Poděbrad 
 ⟶ na sídlišti Jeseniova—Roháčova 
 ⟶ mezi ulicemi Koněvova a Nad Ohradou 
 ⟶ v parku Pražačka 
 ⟶ v parčíku Izraelská 
 ⟶ v parku Židovské pece 
 ⟶ v parku Vrchu sv. Kříže 
 ⟶ na sídlišti Chmelnice 
 ⟶ na sídlišti Jarov 
 ⟶ v parku Vítkov (území ve správě MHMP) 

Detailní mapu najdete na adrese  
bit.ly/MapovyPortalPohybPsu.
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Chybné vyúčtování 
Na ombudsmana pro seniory se obrátila 
91letá vyděšená seniorka, obyvatelka Prahy 3. 
Vzhledem k tomu, že je téměř imobilní, po-
žádala o návštěvu v bytě. Je bezdětná, zcela 
osamělá. Uvedla, že od majitele domu ob-
držela vyúčtování nákladů služeb spojených 
s užíváním bytu za rok 2019 v celkové výši 
29 458 korun. Situaci nechápala, protože 
v minulých letech měla při vyúčtování vždy 
nepatrný přeplatek. V bytě stále bydlí sama, 
ve spotřebě služeb se oproti minulým letům 
nic nezměnilo. 

Majitel domu trvale žije v zahraničí, telefonic-
ky tedy kontaktovala správcovskou firmu, kde 
jí bylo sděleno, že vyúčtování služeb, které ob-
držela, je v pořádku. 

Shromáždili jsme dostupná vyúčtování z uply-
nulých let a sjednali si schůzku se zástup-
cem správcovské firmy. Proběhlo zdlouhavé 
jednání, kdy jsme požadovali předložení faktur 
za spotřebované služby, ze kterých oproti mi-
nulým letům vyplynula neúměrně vysoká spo-
třeba za vodné a stočné. Následně jsme požá-
dali o kontrolu vodoměru v bytě seniorky, při 
které odborná firma zjistila na zařízení záva-
du. Správcovská firma tedy reklamaci uznala 
a paní uvedenou částku uhradit nemusela. 

Zdeňka Hošková
 ⟶ ombudsman pro senior
 ⟶ T: 222 116 451, 725 845 465
 ⟶ 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. 

V období nouzového stavu spojeného s rozší-
řením nákazy covid-19 lze ombudsmana pro 
seniory kontaktovat pouze telefonicky.

Online komunikace v Domově pro seniory Habrová není žád-
ná novinka. Službu začali místní pracovníci umožňovat již při 
první vlně koronaviru. „Nápad vznikl poměrně rychle hned 
na začátku uzavření domova na jaře a vzešel z celého týmu. 
Pokládali jsme za samozřejmost, že klientům musíme zajistit 
alespoň nějaký kontakt. Pokud se jedná o první telefonát, do-
mluvím s rodinou, jakou platformu budeme využívat a jak se 
spojíme. Dále telefonicky domluvíme termín a čas videohovo-
ru. V určený čas jdu za klientem a zavoláme rodině. U někte-
rých klientů umístím tablet do stojánku a od této chvíle mají 
prostor jen pro sebe,“ vysvětluje vedoucí rehabilitace a aktivi-
zace Barbora Hlavatá. 

Mnozí klienti si základní ovládání tabletu ihned osvojili a hovor 
umí přijmout i ukončit sami. Nejstarší uživatelka služby, paní 
Vilemína, už oslavila 94 let. „I když online kontakt přes kameru 
není plnohodnotný, vizuální vjem a neomezený čas nabíze-
jí více autentičnosti než běžný telefonický hovor,“ vysvětluje 
Hlavatá. Služba se těší u klientů velkému zájmu — v průměru 
probíhá dvanáct videohovorů za týden. Frekvence u jednot-
livých klientů je přitom různá. Někteří telefonují obden, jiní 
jedenkrát za týden. Hovory nejsou omezené jen na Českou re-
publiku, například klientka Marie pravidelně „vídává“ svou vnuč-
ku a pravnoučata žijící v Německu.

Barboru Hlavatou a její kolegyně i kolegy těší, že klienti 
v Habrové nerezignovali v situaci, kdy jim bezpečnostní restrik-
ce znemožnily přímý kontakt s jejich blízkými. Plánují proto 
službu poskytovat i po skončení mimořádných opatření.  
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Domov pro seniory Habrová jde s dobou. 
A s ním i jeho klientky a klienti. Ti se svými 
blízkými vedou videohovory. 

Senioři s tabletem? 
V Habrové běžné

Služba bude fungovat i po 
skončení mimořádných 
opatření
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Lepší vzduch pro Prahu

www.praha-cista.cz

Díky tepnám Pražské teplárenské soustavy 
má město teplo a může volně dýchat
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V letošním roce jste poprvé vystavili úřadům 
„korupční vysvědčení“ na základě tzv. K-indexu. 
Podle jakých kritérií? 
K-index vychází z hodnocení deseti parametrů, ze 
kterých je možné odhalit rizikové chování institu-
ce. Patří mezi ně například podíl smluv se skrytou 
cenou, podíl smluv se zásadním nedostatkem či 
koncentrace dodavatelů u velkých zakázek: čím je 
koncentrace dodavatelů nižší, tím pro organiza-
ci lépe. Znamená to totiž, že žádný z dodavatelů 
nedostává podezřele mnoho zakázek. Mezi další 
sledovaná kritéria patří podíl smluv uzavřených 
o víkendu, podíl smluv s nově založenými firmami, 
podíl smluv obcházejících limit pro veřejné zakázky 
nebo podíl smluv uzavřených s firmami sponzorují-
cími politické strany.

Které z nich považujete za nejzávažnější?
Nejvíce rizikový faktor by podle dosavadních zjiš-
tění mohl být ten, kde vyhodnocujeme míru uta-
jených údajů na smlouvách. Neuvedení hodnoty 
nebo smluvního partnera se často neděje v soula-
du se zákonnou výjimkou, jakou je obchodní nebo 
bankovní tajemství. Dalším je pak určitě faktor 
koncentrace dodavatelů, který může dost velkou 
měrou naznačovat, že s hospodařením úřadu není 
něco v pořádku.

Co vás na výsledcích překvapilo?
Zajímavé jsou rozdíly mezi organizacemi ve stej-
ných kategoriích. Porovnat mezi sebou se dají 

například nemocnice, technické služby či kraj-
ské úřady. Tam jsou rozdíly často velmi překvapi-
vé. Každý se na to ale může na našich webových 
stránkách podívat sám, vytvořili jsme žebříčky 
i napříč jednotlivými kategoriemi.

Radnice Prahy 3 získala podle vašeho hodnocení 
nejlepší známku v rámci hlavního města. Na 
co si dát při interpretaci tak dobrého výsledku 
pozor?
Obecně je dobré vědět, že klasifikace hodnotí for-
mální znaky naplňování zákona o registru smluv, 
ale nepostihne například to, že je daná zakáz-
ka trojnásobně předražená. Na druhou stranu 
upozorní na klientelismus a opakované uzavírá-
ní smluv s jedním subjektem či malým množ-
stvím dodavatelů. Podrobnou analýzu výsledků 
K-indexu Prahy 3 si každý může pročíst na webu 
hlidacstatu.cz/kindex.

Jaké jsou reakce institucí a veřejnosti na 
prezentaci K-indexu a co si od nich slibujete?
Dostali jsme reakce od spousty státních organi-
zací, a to jak pozitivních a vděčných, tak s žádostí 
o detailnější vysvětlení či pomoc. Tyto reakce nás 
samozřejmě těší nejvíce, jelikož je na nich vidět 
snaha o polepšení. Veřejnost nás ve většině pří-
padů chválí za datově podložený nástroj hodnotící 
hospodaření úřadů. 

Michal Bláha: 
Veřejnost nás  
ve většině  
případů chválí
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Organizace Hlídač státu měřila korupční 
riziko u státních institucí. Z městských 
částí Prahy si nejlépe vede Trojka. Důvody 
vysvětluje zakladatel Hlídače Michal Bláha.

Zajímavé jsou rozdíly mezi 
organizacemi ve stejných 
kategoriích

Městská část Praha 3

Index korupčního rizika 2019
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Příběh žižkovské 
„nekropole“

Začátek listopadu patří Dušičkám — Památce 
všech zesnulých. Jejich jímavé příběhy vyprávějí 
i náhrobky na největším pražském hřbitově na 
Olšanech. 
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morové epidemie staroměstská obec zakoupila 
daleko od městských hradeb pozemek pro pohřbí-
vání obětí nákazy. Ke stejnému účelu pak sloužil 
ještě v letech 1713—1714 a 1771—1772. Zásadním 
zásahem do poslání hřbitova bylo císařské naří-
zení z roku 1787, které zakázalo pohřbívání v kos-
telích a jejich okolí. Olšany se tím staly ústřed-
ním hřbitovem pravého břehu Vltavy. Součástí 
uvedených změn byl také zákaz ukládat zemřelé 
v rakvích; ti tak museli být zašíváni do pytlů nebo 
pláten. Vytlačení hřbitovů mimo město způsobilo 

zvýšení počtu pohřebních průvodů a tím i zájem 
o honosné rakve. Pohřební ceremoniál a právě ra-
kev byly totiž výrazem sociálního postavení a ma-
jetkových poměrů pozůstalých. Nařízení nicméně 
vzbudilo tak velikou nevůli a odpor ve všech vrst-
vách obyvatelstva, že muselo být brzy zrušeno. 

Na základě zmíněného císařského dekretu 
vznikl kolem kostela sv. Rocha, sv. Šebestiána 
a sv. Rozálie 1. zádušní hřbitov. Krátce potom 
následoval 2. zádušní hřbitov. V roce 1862 to 
bylo už pět hřbitovů, které tvoří staré Olšanské 

Hřbitov III, 9, 36
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hřbitovy. Do roku 1910 zaplnily zádušní hřbitovy 
1 až 9 a 1. obecní hřbitov území mezi dnešními 
ulicemi Jičínskou, Želivského a Olšanskou. Téhož 
roku byly založeny hřbitov 2. obecní a 10. záduš-
ní, oddělené od původních hřbitovů Želivského 
ulicí. První obecní hřbitov, který vznikl na křižovat-
ce dnešních ulic Vinohradská a Želivského, byl ur-
čený pro pohřbívání nekatolíků. Stejně tomu bylo 
u 4. obecního hřbitova. Po vypuknutí první světové 
války sloužil nově založený 10. hřbitov především 
pro padlé rakousko-uherské vojáky, po jejím skon-
čení pak pro padlé a zemřelé legionáře. Říkalo se 
mu proto vojenský hřbitov. V pozdějších dobách 
přijímal také zemřelé ruské emigranty, a tak se 
o něm také mluví jako o ruském hřbitově. Do are-
álu Olšanských hřbitovů patří také Nový židov-
ský hřbitov založený roku 1891, který má vchod 
z Izraelské ulice. 

Odhaduje se, že do dnešních dnů na Olšanských 
hřbitovech spočinuly asi dva miliony zemřelých, 
a to od lidí obyčejných až po špičky ve svém obo-
ru — vědce, umělce, politiky, podnikatele. Svědčí 
o tom i vzhled jednotlivých hrobů. Na jejich podo-
bě se leckdy podíleli významní architekti, socha-
ři a kovolijci. Mezi nejzajímavější i nejjímavější patří 
třeba hrob rodiny Hrdličkovy nedaleko hlavního 
vchodu. Monumentální mramorový náhrobek zau-
jímá plochu 94 metrů čtverečních a tvoří ho čtyři 
sochy — anděl smrti, mladík v uniformě, jeho otec 
a matka. Ty podle legendy představují výjev ze snu 
matky Hrdličkové, které se jedné noci zdálo, že se 
s ní přišel rozloučit její syn. Zanedlouho prý dora-
zila z Vídně zpráva, že Jan spáchal 25. května 1900 
ve věku 21 let sebevraždu z nešťastné lásky. Bádání 
v pramenech takovou verzi nepotvrdilo.

Na třetím Olšanském hřbitově je hrob potomků 
Augustina Zimmermanna. Nápis upomíná na tra-
gický příběh, podle nějž otec po obdržení soud-
ní výpovědi z bytu ze zoufalství zavraždil své děti 

a sám pak spáchal sebevraždu: „Zde odpočívají 
v pánu Augustin a Vácslav, Mária a Antonín, dít-
ky, které dne 27. října 1861 s otcem Augustinem 
Zimmermannem na Žižkově násilnou smrtí život 
svůj dokonaly.“ V sousedství kaple svatého Rocha 
je zase k vidění socha mladé ženy se zmrzačenou 
levou rukou. Připomíná dceru, která udeřila svou 
maminku, a za to ji podle pověsti stihl trest v po-
době kostižeru a odpadnutí části levičky. Socha, 
která je na místě od doby jejího skonu, ukazuje, 
jak po smrti matky sedala u hrobu a modlila se za 
odpuštění. V den výročí rouhavého skutku stéká 
údajně po její tváři slza… 

Na Olšanských hřbitovech 
už spočinuly asi dva 
miliony zemřelých

Hřbitov VI-6b

Hřbitov II-9-cca 20 (proti kostelu sv. Rocha)
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V lázních 
bejvávalo blaze

Věhlasné žižkovské lázně na Husově třídě 
navštívilo v době největší slávy přes sto tisíc 
lidí ročně. Lesk by jim mohla vrátit plánovaná 
přeměna na Dům tance.
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do slavnostního hávu. Všude vlály tisíce prapor-
ků, stavěly se obří slavobrány, ulice lemovaly davy 
lidí. Nejhezčí prý byli v modrém seřazení kondukté-
ři, které doplňovali řezníci v bílém. 24. dubna 1907 
zamířil do Husitské třídy sám císařpán František 
Josef I. — přijel se podívat na chloubu Žižkova, na 
nejmodernější lázeňský dům v Praze a okolí.

Kvůli otevření nových lázní se ale musíme vrátit 
o několik let zpátky. Do časů, kdy Žižkov prožíval 

obrovský stavební boom, kdy v místech pozděj-
ší tržnice nechal František Křižík postavit jednu 
z prvních městských elektráren v Čechách a osvítil 
žižkovské ulice. Lázně začaly fungovat v říjnu 1903, 
ve stejném roce se vztyčily k nebi věže sv. Prokopa, 
začala naplno fungovat reálka nebo se rozšířil 
hřbitov.

Lidé si lázně zamilovali. Přízemí, tehdy nazý-
vané lázně druhé třídy, skýtalo za levný pe-
níz koupel rodinám chudším, z nichž mnohé 
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neměly v pavlačových domech ani vlastní sprchu. 
Fungovala tu čekárna, svlékárna pro 50 návštěvní-
ků, horký vzduch, pára, sprchy, masáže a zejména 
bazén (nebo bassin, jak se všude tehdy moderně 
psalo) pro 60 osob. První poschodí, tzv. lázně prv-
ní třídy, bylo zařízené luxusněji. Měli tu dva malé 
bassiny, vany či inhalace. Středy patřily mládeži, 
vstup byl 16 haléřů — dvojnásobek toho, co stál 
pecen chleba. Úterý a čtvrtky byly vyhrazeny že-
nám. Zaskleným můstkem se dalo projít na Vítkov 
i do tepla zakrytých vytápěných verand. Otvíralo 
se v šest ráno, zavíralo po osmé večerní. Během 
let se tu vystřídaly desítky tisíc Pražanů a přišel 
slavný den, kdy se měl přijet podívat i mocnář 
nejvyšší.

Když císařská delegace sjížděla koncem dubna 
1907 žižkovskými ulicemi, tisíce lidí mávaly a pro-
volávaly slávu. To starému mocnáři, který měl brzy 
slavit 77 let, dělalo dobře. Ve chvíli, kdy se roze-
zpívaly žižkovské družičky, ukápla císaři nejedna 
slzička. Kromě toho se vědělo, že starý pán neumí 
dobře česky a je schopen občas způsobit pěk-
nou šlamastyku. To se potvrdilo o pár dnů později, 
když se neplánovaně vydal na výlet na nedaleký 
Břevnov. Dojat jásajícími lidmi na závěr břevnovské 
návštěvy lámanou češtinou pronesl: „Velmi děkuji 
městu Břevnov za vřelé přijetí.“ Toho se okamži-
tě chopil zdejší starosta, hned příští den se vydal 
na vrchní úřad a nechal prohlásit ves Břevnov 
městem — prý na přání císaře pána. Na Žižkově 
nakonec k žádné podobné události nedošlo. Po ce-
lou dobu totiž pršelo a všechno bylo spíš formální 
a hlavně rychlé. Císař přijal dary, poděkoval a odjel. 
Prestiž žižkovských lázní se potom ještě zvýšila. 
V roce 1909 byla roční návštěvnost 120 tisíc lidí. 
Pro srovnání, dnešní bazén Šutka v Kobylisích na-
vštíví ročně 360 tisíc lidí. 

Rozkvět lázeňského domu nastal během první 
republiky, po konci druhé světové války se už ale 
nevrátil. Budova prošla úpravami a pomalu upa-
dala, přesto se zde naučily plavat celé generace 

Žižkovanů i Pražanů. V 80. letech se místo nazý-
valo Dům hygieny, vedení si ale stěžovalo na ka-
pacitu naplněnou jen z 50 procent. Po sametové 
revoluci zachvátil dům podnikatelský duch 90. let. 
V plánu byl hotel, sídlil tu striptýzový bar i disko-
téka. Vše ale zkrachovalo a bývalé lázně se staly 
útočištěm bezdomovců a holubů. Nevyužitá budo-
va se ale možná brzy probudí k životu. Má tu totiž 
vzniknout sídlo Domu tance. 

Když začaly družičky 
zpívat, císaři ukápla 
i slzička

V roce 1909 byla roční 
návštěvnost 120 tisíc lidí

Místo plavek piškoty

Do pěti let by mohl bývalý lázeňský dům zno-
vu ožít — plavce by ale tentokrát nahradi-
li tanečníci. Spolek Tanec Praha totiž obstál 
ve veřejné soutěži na využití budovy a rád 
by tu vybudoval první Dům tance v Česku. 
Čtyřpatrový objekt má dobré dispozice pro 
vytvoření zkušeben, dílen, zvukového stu-
dia, wellness centra, místa pro coworking 
i kavárny. 
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V jedné knize, která se odehrává v Sovětském svazu za Stalinovy hrůzo-
vlády, najdeme následující příběh. Hlavním hrdinou je obyčejný, sluš-
ný člověk, kterého zničehonic zatknou, aniž by udělal cokoli špatného. 
Nejdřív ho ve vazbě mlátí a vyslýchají, brutálně mučí, pak ho převezou 
do gulagu, kde utrpení pokračuje. Takhle to jde několik měsíců. Jenže 
on se nepřizná, nemá co přiznat. Najednou, stejně náhle, jako ho zatkli, 
ho bez vysvětlení taky propustí. Omluví se mu a všechno se jako zázra-
kem obrátí. Vyléčí ho v prvotřídním lázeňském sanatoriu. Když je čas na 
propuštění, posadí ho do luxusní nablýskané limuzíny. Řidič ho neodve-
ze domů, ale zpátky do gulagu. A všechno začne zase nanovo. Po první 
ráně se hrdina, dříve tak zatvrzelý, zhroutí a přizná všechno, co po něm 
chtějí. Aby se vyhnul mučení, přizná i ta nejabsurdnější obvinění, ať si 
ho pak klidně zastřelí. To, co ho ve skutečnosti zlomilo, byla ta pohodič-
ka, kterou zažil v mezidobí. 

Tenhle příběh jsem si po letech vybavil právě dnes. Letní pohodička de-
finitivně skončila. Hospody, restaurace a kavárny musí zůstat uzavřené, 
prozatím na několik týdnů, pokud je to nesemele a nezavřou navždy. Na 
rozdíl od první vlny epidemie víme, co nás v příštích týdnech čeká. „Fakt 
už si tentokrát hodím mašli,“ říká s kamennou tváří kamarád hudebník, 
když se ho s posledním legálně natočeným pivem v ruce ptám, jak se 
daří. „Tos říkal i na jaře,“ namítnu. „Teď to myslím vopravdu, přesně totiž 
vím, do čeho se řítíme…“ Brzy poté slyším skoro stejná slova od majite-
le blízké hospody. Ne, nebude to sranda.

Procházím se Žižkovem poslední den, kdy mají hospody ještě otevřeno. 
Na každém kroku si všímám, kolik z nich hrdě ve svém názvu odkazu-
je ke jménu naší čtvrti nebo se k ní hlásí nějakým vizuálním motivem. 
Provozovatelé — místní Češi, ale také naši Vietnamci a další. Co se 
týče hrdosti na svou čtvrť, myslím, že v tomhle ohledu nemá Republika 
Žižkov v Praze ani v celé ČR konkurenci. Projděte se sousedními čtvrtě-
mi — tahle místní hrdost není samozřejmá. 

Obchodníci, provozovatelé podniků a hybatelé naší kultury, kteří se 
k Žižkovu viditelně hlásí, si zaslouží náš obdiv i podporu. Kdo nemá 
hluboko do kapsy, ať přednostně nakupuje předměty nebo služby tam, 
kde mají Žižkov vepsaný nebo vymalovaný na vývěsním štítě! A také 
ctěný magistrát Republiky Žižkov vyzývám, aby ocenil všechny, kdo se 
k Žižkovu tímto způsobem hlásí. Je celkem jedno, jestli půjde o peníze, 
děkovný dopis, medaili, diplom, nebo jiné gesto. Když se člověk dosta-
ne tak daleko, že si chce „hodit mašli“ — a takových lidí máme teď na 
Žižkově víc než dost — odradí ho od toho občas i zdánlivá maličkost.  
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Druhá vlna:  
Republika lockdown

Podnikání a kultura spojené 
s místní identitou hrají 
výraznější roli, než je 
tomu jinde. Proto se nás 
protikoronavirová omezení 
dotýkají více.

Tajný klub
Na Žižkově údajně vznikl přísně utajený 
klub, kde i přes veškerá vládní omezení 
kvete bujará zábava. Rockové koncerty, 
taneční párty, ale prý i večer s dechov-
kou. Lidé, kteří klub navštívili, na něj pějí 
ódy. Čtyřiasedmdesátiletá paní Ivana, na 
jejíž vizáži jsou dodnes patrné sympatie 
k hnutí hippies, klub údajně navštívila 
a říká: „Jsou tam všichni, staří, mla-
dí, holky, kluci, prostě všichni pospolu 
a mají se rádi. Někteří jsou v róbách, 
jiní v maskách. Nálada je tam úžasná, 
čirá radost, jedna velká oslava života. 
Nedoufala jsem, že ve svých letech ještě 
něco podobného zažiji. Připomíná mi 
to akce, které jsme tajně pořádali na 
venkovských samotách v sedmdesátých 
letech. Ostrov svobody a lásky.“

Kde se klub nachází, ovšem říci nemů-
že: „To je přísně tajné kvůli policejním 
raziím.“ Někteří tvrdí, že se skrývá v jed-
nom z hlubokých sklepení na dolním 
Žižkově, jiní že v podzemí pod Jiřákem, 
kam se chodí kanálem. Šíří se ovšem 
i zprávy, že je ukryt v podzemích pro-
storách Cetinu, tzv. mordoru, a chodí se 
tam chodbou od Olšanských hřbitovů. 
Jediné, co je jisté, je to, že vstupenkou 
je starý pozitivní test na covid-19.

Soška
Stavební dělník Milan si při výkopových 
pracích na Husitské ulici povšiml zvlášt-
ně tvarovaného kamene. Když ho vyčis-
til, zjistil, že je to soška zarostlého muže 
s kloboukem a holí s jednou nohou ob-
naženou a malým psem u druhé nohy. 
„Naší četu kosila nějaká viróza nebo co. 
Jeden za druhým vomarodili. Zbylo nás 
pár z druhý směny a hořel nám termín. 
Ten den mi nebylo dobře. Ráno jsem 
si ještě řekl, že to zvládnu, ale zhoršo-
valo se to, rýma, kašel, bolest v krku, 
hlava. Byl jsem zesláblý, a tak jsem víc 
vokouněl. Možná proto jsem si té sošky 
všiml. Nejsem žádná pověrčivá babka, 
ale když je zle, zkusíte všechno. Tak jsem 
tu sošku v duchu poprosil o pomoc. No 
a během pěti minut jsem byl Jura, úpl-
ně zdravej.“ Milanovým uzdravením to 
ale neskončilo. Druhý den přišli do práce 
všichni chlapi z Milanovy čety. To byla 
jeho druhá prosba. Termín pak zdárně 
stihli. 

Co se stalo se soškou potom? „Musel 
jsem jí odevzdat. Přijeli si pro to 
z Archeologickýho ústavu. Vzkázali pak, 
že to je svatý Roch. Fajn, ale nechápu, 
proč ho musejí zkoumat zrovna teď, když 
tady prej ta chřipka řádí nějak víc,“ do-
dává rozhořčeně Milan. 

Př
ip

ra
vi

l K
ar

el
 S

vě
tl

ík



—
 2

9
G

as
tr

on
om

 —
 J

ak
 t

o 
vi

díRohlíčky obzvláště 
vypečené budou
Na svatomartinské slavnosti na Jiřáku se 
letos nesejdeme, ale pečenou husu a mladé 
víno si rádi dopřejeme doma. Kdo se pustí 
i do pečení tradičních rohlíčků? 

Ořechové nebo makové pečivo patří k symbolům svátku svaté-
ho Martina, který se slaví 11. listopadu. Rohlíčky svým tvarem 
připomínají podkovy koně, na kterém podle legendy vjížděl 
Martin do městských bran, kde zahlédl žebráka a rozdělil se 
s ním o svůj plášť. Husa zase odkazuje na jinou legendu, podle 
níž se Martin ve své skromnosti schovával právě mezi husami, 
aby nebyl zvolen biskupem. Zvířata ho však svým kejháním pro-
zradila a biskupskému svěcení se Martin nevyhnul.

A teď k těm rohlíčkům. Naše babičky je samozřejmě pekly z ky-
nutého těsta. Komu se ale do složitější přípravy nechce, může 
využít jednoduchý recept, který se obejde i bez droždí. Místo 
klasické mouky jde navíc použít tu bez lepku, abychom peči-
vo mohli nabídnout i všem, kdo dodržují bezlepkovou dietu. 
Vyžaduje to ale trošku větší zručnost a trpělivost při tvarování 
rohlíčků.

Potřebujeme 400 g mouky, 250 g másla a 160 ml smetany, 
které smícháme do hladkého těsta a necháme v ledničce od-
počinout. Mezitím si připravíme náplň. Oblíbená je pasta ze 
strouhaných ořechů, cukru, skořice a vaječného bílku. Nebo kla-
sická maková z horkého mléka, cukru, mletého máku a pikantní 
marmelády. Obě se dají vylepšit lžicí rumu. Pak těsto rozdělíme 
na čtyři díly, každý z nich vyválíme na tenký plát a rozkrájíme 
na osm trojúhelníčků. Na širší stranu každého z nich přidáme 
náplň a opatrně zarolujeme. Rohlíčky potřeme žloutkem a peče-
me na 180 stupňů asi 15 minut do zlatova. Ještě horké sypeme 
vanilkovým cukrem. Vystydnout většinou nestihnou — jen se 
po nich zapráší!  
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Vladimíra Kalfusová, 
seniorka

Od mládí pro mě platí, že všechny cesty ve-
dou na Žižkov. Toto prostředí včetně s věkem 
narůstajícího patriotismu formovalo můj pro-
fesní život — od vzdělání až po moji původ-
ní profesi porodní asistentky. Můj rajon se 
rozléhal od Ohrady až po Tachovské náměs-
tí. Během dvaceti let praxe jsem poznáva-
la celé rodiny a jejich osudy vlastně po dvě 
generace. Dá se říci, že terén Žižkova jsem 
měla zmapovaný, i když se hodně stmívalo. 

Setkávání s lidmi a vzájemná komunikace 
s nimi mě „nabíjejí“ dodnes. Od roku 1990 
jsem působila opět na Žižkově, a to na rad-
nici — vedla jsem Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví. Za svoji nejdůležitější agen-
du tohoto období považuji z právního hle-
diska vystavení registrací lékařů, kteří se 
rozhodli pro výkon soukromé praxe. I když 
tento zákon vstoupil v platnost v roce 1992, 
ještě dodnes někteří lékaři na Žižkově léčí 
na základě této staré, dosud platné regist-
race, která znamenala tvorbu sítě zdravot-
nických zařízení ve třetí městské části. 

V současnosti prožívám aktivní život důchod-
kyně opět na Žižkově v organizaci Senioři 
České republiky — Základní organizace 
Praha 3, kde pracujeme pod heslem Aby člo-
věk nebyl sám. Máme svůj klub v Olšanské 
ulici číslo 7 a navíc vlastníme svůj strom seni-
orů, vysazený díky souhlasu radnice Prahy 3. 

Jako předsedkyně Základní organizace 
Seniorů České republiky se snažím o co nej-
větší komunikaci mezi seniory, protože je vel-
mi potřebná i sdílením jejich vlastních osudů. 
Podle slov těch, s nimiž jsme v kontaktu, vím, 
že se na Žižkově cítí bezpečně a rozhodně ne 
osaměle. Těší je i to, že je zástupci radnice 
pravidelně navštěvují při oslavách jejich vý-
znamných životních jubileí, a tak s nimi mo-
hou přímo probrat to, co je aktuální zajímá. 

Rohlíčky svým tvarem 
připomínají podkovy koně
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Genderově vyvážená politická  
reprezentace Prahy 3  
Marcela Novotná (ANO 2011), opoziční 
zastupitelka

Drazí spoluobčané a milí sousedé naší měst-
ské části. Hned na začátku mi opět dovolte 
vám poděkovat za vaši solidaritu a pomoc 
v těchto těžkých časech. I přesto, že se na-
cházíme v nelehké době, bych chtěla tímto 
příspěvkem poukázat na nekorektní chování 
vedení naší MČ. Nakonec pokud sami chodíte 
na zasedání zastupitelstva, museli jste si toho 
už také všimnout. I když se v rámci současné 
situace pravděpodobně málokdo z Vás poza-
staví nad složením vedení Prahy 3, všimněte 
si zjevného faktu, že zde není ani jedna žena. 
A to je po odvolání poslední radní před půl ro-
kem více než zarážející. 

Domnívala jsem se, očividně asi naivně, že 
naše vedení MČ si zakládá na genderové vyvá-
ženosti dle zásadních kritérií svých politických 
stran a někde i programů. Upřímně mě tato 
situace jako ženu zaráží. Všichni přeci víme, 
že my ženy můžeme přinést jiný úhel pohledu 
při řešení různých situací (už jenom proto, že 
jsme jinak nastavené), a proto bychom určitě 
měly být součástí při rozhodovacích proce-
sech. Nepotřebujeme si vzájemně dokazovat, 
kdo má větší ego. Vždyť na základě dlouholeté 
zkušenosti, kdy naši MČ vedly ženy, mi sou-
časná situace přijde více než alarmující. Takže 
se tedy ptám, zda je vedení Prahy 3 v kom-
pletním složení z mužů tím adekvátním a hlav-
ně genderově optimálním řešením. 

Současné obsazení radnice dalo jasně najevo, 
že ženy jsou v jejich kolektivu nežádoucí a ru-
šivý element. Doufám tedy, že v nadcházejí-
cím období se situace zlepší a ženy budou mít 
opět svoje místo a rozhodující slovo ve vedení 
naší městské části. 

 

 
Budoucnost Prahy 3 plánujeme s jejími  
obyvateli. Zapojte se také  
Michal Vronský (TOP 09 a STAN),  
koaliční zastupitel

Pro politiky, úředníky, obyvatele i podnikatele 
je důležité mít jasno v tom, kam městská část 
směřuje. Obce proto vytvářejí strategické plá-
ny a další dokumenty, které určují investiční 
a další priority. Tyto dokumenty bývají obvykle 
výsledkem práce politiků a úředníků. Vedení 
Prahy 3 se ale po volbách rozhodlo, že se in-
spirujeme u měst, jako jsou Soul, Berlín nebo 
dánský Aarhus, a vytvoříme strategii společně 
s lidmi z Prahy 3.

Nejprve jsme rozdělili Prahu 3 do deseti po-
doblastí (dolní Žižkov, Jarov, okolí Parukářky…), 
ve kterých lidé užívají stejné chodníky, hřiště 
či školy a řeší podobné problémy. V každé 
z těchto oblastí pořádáme dvě setkání s veřej-
ností, na kterých sbíráme podněty, zjišťujeme 
silné i slabé stránky místa. Tyto informace se 
stanou výchozím materiálem pro sociologic-
ký průzkum mezi 1200 obyvateli Prahy 3. Tím 
ověříme platnost dat a zjistíme míru závaž-
nosti problému. Dalším důležitým hlasem jsou 
hybatelé místního dění: jde o ředitele škol, 
vedoucí neziskovek, kulturních organizací… 
Nezapomínáme ale ani na úředníky, z nichž 
někteří pracují na úřadě mnoho let a je-
jichž znalosti o Praze 3 jsou nenahraditelné. 
V konečné fázi se všechny tyto hlasy stanou 
podkladem pro strategický plán. Ten se stane 
kompasem Prahy 3 pro příštích deset let.

Participativní strategický plán vychází přede-
vším z potřeb a hlasů veřejnosti. Vaše zapoje-
ní je zásadní. Zúčastněte se online setkání pro 
oblast, kde bydlíte. Na webu planujtrojku.cz 
najdete informaci, jak se zaregistrovat. S ná-
padem připravovat strategii společně s veřej-
ností přišla bývalá radní Jana Belecová, za což 
jí patří velký dík.

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Ovlivněte budoucnost vašeho nejbližšího okolí 
Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí),  
koaliční zastupitel

Během října a listopadu měla probíhat setká-
ní s veřejností nad přípravou strategického 
plánu. Celkem dvacetkrát jsme měli v plánu 
vyrazit do terénu a poslouchat v jídelnách 
místních škol podněty těch, kteří bydlí v okolí. 
Docela jsem se na to těšil. Na poslední chvíli 
se vše přesunulo do online prostředí. To určitě 
snížilo zájem lidí o setkání, online to pros-
tě není ono. Na druhou stranu — setkání se 
konají, někdy se připojí tři lidé, jindy i skoro 
dvacet, a je to dost poučné. Pokud se mi ne-
překrývají s jinými pracovními povinnostmi, 
snažím se zúčastnit všech. Nejnáročnější je 
pro nás politiky asi to, že na setkání není na-
ším úkolem lidem odpovídat, ale opravdu jen 
poslouchat jejich podněty. :-)

Pro nás Zelené jsou tato setkání příjemným 
potvrzením toho, že místní obyvatele opravdu 
trápí témata, která jsme na Žižkově vždy řeši-
li hlavně my. V celé Praze 3 si lidé stěžují na 
přebujelou automobilovou dopravu a nedo-
statečnou veřejnou dopravu. U nové výstavby 
nikdo nezpochybňuje, že se vůbec staví, ale 
místní správně poukazují na to, že je třeba 
řešit zároveň i veřejnou vybavenost a služby 
a že za ně mají platit developeři. A není část 
čtvrti, kde by si lidé nevzpomněli, že v ulici 
chtějí stromy. 

Přesně taková témata bude strategický plán 
řešit, a proto má smysl, že se jeho přípra-
vy účastní veřejnost. I proto, že je to pro nás 
opora do budoucna při prosazování skutečné-
ho veřejného zájmu, ne zájmů těch nejsilněj-
ších a nejhlasitějších. Pokud tyto řádky čtete 
na začátku listopadu, zbývá ještě několik se-
tkání, kterých se můžete zúčastnit. Koukněte 
na planujtrojku.cz a přijďte si popovídat se 
sousedy.

 

 
Vlídné slovo v nouzovém stavu
Josef Heller (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel

Nouzový stav, který byl vyhlášen, má mnoho 
dopadů. Zákaz návštěv v lůžkových zdravot-
nických zařízeních a také sociálních zařízeních 
nás zasahuje především v oblasti emocionální. 
Ani Praha 3 se tomu nevyhnula. Návštěvy jsou 

až do odvolání zakázány a trpí tím obě stra-
ny. Na jedné straně jsou to klienti sociálních 
zařízení a na druhé straně jejich rodiny. Obě 
strany tím trpí a nerady se s tím smiřují. Je 
ovšem nutné pochopit, že tento zákaz není za-
měřen na vyvolání potíží, ale pouze ochraňuje 
ohroženou skupinu — seniory a seniorky. Ze 
statistik je zřejmé, že tato skupina je kriticky 
ohrožena (věk, polymorbidita a další potíže). 
Nákaza covid-19 se v tomto prostředí šíří rych-
lostí stepního požáru. 

K tomu přispívá i to, že obě skupiny trpí také 
emocionálně. Jak se bránit rozšíření nákazy 
po stránce zdravotní? Tomu se věnuje odbor-
ný personál a díky tomu je tato část případ-
ného nebezpečí nákazy významně omezena. 
Zbývá tedy pouze to, jak obě strany vymanit 
z dopadů emocí. Naštěstí díky technologiím 
existuje cesta. Je známá a rozšířená — jsou 
to mobilní telefony, tablety a notebooky. Proto 
je prosím využívejme v co nejvyšší možné 
míře, protože samotná skutečnost, že alespoň 
slyšíme (a to obě strany) hlas našeho blízké-
ho, je to nejlepší, co se v této době dá učinit. 
Proto bych doporučoval, pokud již tuto mož-
nost nerealizujete, začněte co nejdříve a třeba 
ještě dnes zavolejte někomu, koho jste dlouho 
neslyšeli. I lidské slovo, zvlášť od těch nejbliž-
ších, pomáhá.

 

 
Na školách Prahy 3 vyučují učitelé z Harvardu 
Štěpán Štrébl (Piráti), místostarosta

Spolupráci s americkými učiteli, kteří vystudo-
vali Harvard a působí nyní na amerických ško-
lách, jsem v USA dojednával od ledna a jsem 
rád, že vše vyústilo do konkrétní podoby. Dne 
8. října spustila ZŠ Jeseniova s kolegy učiteli 
z USA výuku angličtiny online. V pilotním pro-
jektu vede hodiny angličtiny skupiny 12 žáků 
čtvrté třídy ZŠ Jeseniova dvakrát týdně kva-
lifikovaný učitel ze Spojených států v tande-
mu s českou učitelkou angličtiny. Školu jsme 
vybavili audiovizuální technikou a dotykovými 
laptopy, na nichž každý žák pracuje. Kromě 
dynamických hodin s rodilým mluvčím jde 
i o příležitost pro české učitele seznámit se 
z první ruky s metodami výuky angličtiny pro 
cizince v USA.

Přestože byl projekt koncipován pro prezenč-
ní výuku, zvládli jsme jej rychle transformovat 
i do distanční podoby. Jsem vděčný za to, že 
máme na Praze 3 motivované učitele anglič-
tiny i ředitele škol, kteří se výzvy s nadšením 
chopili jako příležitosti unikátním způsobem 
oživit výuku. Čtyři školy, které na projektu spo-
lupracují, pilotáž v prosinci vyhodnotí. Protože 
epidemie nového koronaviru hned tak neskon-
čí, pevně doufám, že odpilotujeme úspěšně 
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a projekt se rozšíří dál. Již nyní je patrné, že 
kvalitní dynamické hodiny jde dělat i přes in-
ternet, což jsme si na angličtině zkusili.

Zaznamenali jsme také poptávku učitelů po 
metodice online výuky. Kurzy pro učitele 
s americkými lektory jsme původně zamýšleli 
jen pro angličtináře, ale operativně jsme při-
pravili semináře pro dva učitele z každé školy, 
aby každá získala dva metodiky proškolené 
v učení online.

 

 
Většině vládních opatření v souvislosti 
s koronavirem rozumím, ale také cíleně zabijejí 
některá odvětví podnikání 
Jiří Svrček (Piráti), koaliční zastupitel

Když vláda na jaře nejdříve omezila a násled-
ně uzavřela provoz veškerých klubů, barů a re-
staurací, dávalo to z pohledu zamezení šíření 
nákazy smysl. Vláda ale byla zodpovědná také 
za to, že podnikatelům, kteří takto přišli o sta-
tisíce až miliony korun na tržbách, finanč-
ně vypomůže těžké období překlenout. To se 
ale v praxi nestalo. Minimálně provozovatelé 
uzavřených žižkovských podniků si tak často 
prožili nejtěžší období svého podnikání. Často 
dál platili nemalý nájem, mzdy zaměstnanců, 
ale příjmy byly fuč. Ti šťastnější pro překlenutí 
těžkého období sáhli do naspořených rezerv, 
které často kompletně vyčerpali. Mnozí také 
museli „zavřít krám“ nadobro. 

V létě vláda opět selhala, tentokrát hloupým 
odstraněním úplně všech preventivních opat-
ření, což se nám nyní vrací jako bumerang. 
Na jaře jsme díky zavedeným opatřením v boji 
s epidemií patřili k nejlepším státům Evropy, 
a to i díky pomoci tisíců dobrovolníků, kteří 
se vrhli na šití roušek a distribuci dezinfekce. 
Nejen těm z Prahy 3 za to tímto děkuji. 

Nyní se vláda probrala z letního spánku až 
v okamžiku, kdy Česká republika patří na 
samotnou špičku mezi zeměmi, které boj 
s epidemií naopak zvládají nejhůře. A znovu 
je jedním z opatření uzavření barů a restaura-
cí. Jejich provozovatelé, kteří si na samé dno 
sáhli už na jaře, jsou na něm momentálně 
znovu. A pomoc vlády? Opět ticho po pěšině. 
Já se ptám, na co si vláda ANO a ČSSD půjči-
la toho půl bilionu na zalátání rozpočtu, když 
není ochotna pomoci menším podnikatelům?

  

Milionová transparentnost
Tomáš Sunegha (KDU-ČSL), opoziční zastupitel

Naše radnice byla kýmsi prý oceněna za 
transparentnost. Ne každý si dovede před-
stavit, co transparentnost v demokratické 
praxi Prahy 3 znamená. Vítr mi přivál takový 
příběh: Naprosto čerstvý komunální politik, 
který se v únoru 2018 přistěhoval na Žižkov, 
aby se téhož roku stal místostarostou pro 
oblast školství, působí současně v obchod-
ních společnostech, které mají sídlo zcela 
jinde než tam, kde nyní údajně bydlí a kde má 
na radnici kancelář. Po dvou letech jeho po-
litického působení v oblasti školství uzavírá 
společnost, kde je jednatelem, obchody s ne-
podnikatelskými subjekty a dodává jim zdra-
votnické roušky a filtry. Konkrétně Městské 
policii v Praze (smlouva ze dne 16. 6. 2020), 
Ministerstvu obrany ČR (smlouva ze dne 3. 8. 
2020) a Jihomoravskému kraji (smlouvy ze 
dne 30. 9. 2020). Celkem je to nejméně asi za 
tři mega. Jednatel se jmenuje Štěpán Štrébl 
a je to Pirát, místostarosta Prahy 3 a mj. vel-
mi usiluje o práci pro radnici na dálku. Asi 
aby toho více stihl. Já bych se styděl. Nechtěl 
bych a nechci, aby si o mně lidé říkali, že 
jsem přišel do Prahy a vstoupil do politiky, 
abych se napakoval. To je ovšem pohled můj 
osobní a zřejmě generační. Pirát to vidí jinak. 
Vše je totiž transparentní a plně v souladu se 
zákonem.
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Neziskové  
organizace

trojka pro seniory
Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 
Seifertova 51

Jazykové kurzy a trénování paměti probíhají online,  
informace na tel. čísle 222 712 940

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

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

4. st ⟶  Trénink paměti 13.00—14.00
5. čt ⟶  Poradna pro seniory 12.00—14.00
9. po ⟶  Kurz vaření s panem Eichnerem 17.30—19.30
11. st ⟶  Prevence kriminality pro seniory 12.00—14.00
16. po ⟶  Kurz šití na strojích pro začátečníky s paní 

Bukolskou 17.30—19.30
19. čt ⟶  Poradna pro seniory 12.00—14.00
23. po ⟶  Kurz pletení a různorodé ruční práce s paní 

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

Bukolskou 17.30—19.30
po ⟶  DIGI klub I pro seniory 13.30—15.00  

Cvičení pro seniory: zdravá záda 15.00—16.00 
Otevřená hodina šití na stroji bez lektora 
16.00—17.00 

út ⟶  Předškolní dětský klub pro děti od 2,5 
roku do 6 let 9.00—12.00 (přihlašování na 
tel.: 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 workshop 10.00—12.00 
Otevřený klub pro seniory 12.00—14.00

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

pá ⟶  DIGI klub II pro seniory 12.30—14.00 
Sociální poradenství pro cizince 13.00—15.00

Komunitní centrum Žižkov je 17. 11. z důvodu státního svátku 
uzavřeno. 

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.

Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci sledujte prosím náš 
web a facebook, na kterém najdete aktuální informace, jak 
budou jednotlivé události probíhat

po—út 9.—24.  Martinská světýlka aneb Rodinné putování 
za legendou

 
3. út ⟶  Poradna pro děti školního věku 13.00—14.00
8. ne ⟶  Výživová poradna pro děti i rodiče 19.00 —20.00 
9. po ⟶  Poradna v oblasti osobnostního rozvoje 

9.00—10.30
10. út ⟶  Nemocné dítě v rodině 15.00—16.00
13. pá ⟶  Péče o dítě v raném věku, výživa 9.30—11.30
19. čt ⟶  Jak na poruchy učení a chování 17.00—18.00
20. pá ⟶  Psychomotorický vývoj 9.30—11.30
24. út ⟶  Poradna pro rodiče dětí se speciálními 

potřebami 16.00—17.00
26. út ⟶  Dvojčata v rodině 15.00—16.00

krizová linka nové trojky

Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či náhlé osobní krizi, 
můžete vždy od pátku do neděle kontaktovat naši konzultantku, 
vyškolenou pracovnici krizové linky na tel.: 734 258 291.

Internetové poradny
Rodinné a občanské právo, daně a jak na ně, sociálně právní 
ochrana dětí, výchova dětí, jak na poruchy učení a chování, 
mediace. 

Odpovídají odborní lektoři Nové Trojky. Možnosti individuálních 
osobních konzultací dle dohody. Dotazy do internetových 
poraden s předmětem „poradna“ posílejte na e-mail 
jolana.kurzweilova@novatrojka.cz. Bližší info i na  
tel.: 603 416 724.

Klub dobrovolníků Nové Trojky
Informace a nábor nových dobrovolníků, Helena 
tel.: 774 644 974.

27. pá ⟶  Vázání adventních věnců pro dobrovolníky.
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Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji.
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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

10. út ⟶  Dobrou noc broučci aneb posviťme jim do 
postýlek 16.30—18.00

15. ne ⟶  Tajuplné procházky Prahou — Nový Svět Loreta 
10.00—12.00

15. ne ⟶  Keramická dílna — zvlněné vázy 15.00—17.00 
22. čt ⟶  Keramická dílna — zvlněné vázy 15.00—17.00 
24. út ⟶  Dárky z pedigu 17.00—20.30
27. pá ⟶  Adventní věnce 14.00—19.45
29. ne ⟶  Vánoční keramická dílna 15.00—17.00

klub remedium
Centrum aktivit pro seniory 
Táboritská 22 
T: 222 712 940 
remedium.cz, vstupujte.cz

Předpokládáme, že Klub Remedium bude v listopadu otevřen 
v po—čt 9—18 hodin, v pá 9—15 hodin.

Pro bližší informace nebo podporu od sociálních pracovnic 
volejte na telefon 222 712 940. Aktuality o dění v Klubu najdete 
také na webu vstupujte.cz. Všem přejeme dobré zdraví.

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

4. st ⟶  Podpůrná skupina Pro rodiče s batolaty 
10.00—12.00

4. st ⟶  Podpůrná skupina V počátcích mateřství 
13.00—15.00

7. so ⟶  Víkendové Montessori (věk dětí 18 m — 3 r) 
9.15—10.15

7. so ⟶  Víkendové Montessori (věk dětí 18 m — 3 r) 
10.30—11.30

7. so ⟶  Víkendové Montessori (věk dětí 18 m — 3 r) 
11.45—12.45 

7. so ⟶  Víkendové Montessori (věk dětí 3—5 let) 
13.15—14.45

11. st ⟶  Podpůrná skupina Sourozenci v pohodě 
13.00—15.00

14. so ⟶  Příměstská sobota pro děti v péči OSPOD 
9.00—18.00

18. st ⟶  Podpůrná skupina Pro rodiče s batolaty 
10.00—12.00

18. st ⟶  Podpůrná skupina V počátcích mateřství 
13.00—15.00

21. so ⟶  Visual Board — vytvořte si mapu vašich snů, 
přání a tužeb 10.00—16.00

22. ne ⟶  AHA rodičovství — Dítě v nás 2 9.00—12.00
25. st ⟶  Večer (nejen) afrických zpěvů 19.00—21.00
27. pá ⟶  Adventní dílna — vázání věnců 16.30—18.00

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

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

Počátky mateřství; Rodiče s batolaty; Zkrocená poporodní 
deprese

alfa centrum
Alfa Human Service 
Na Vrcholu 25/2595 
alfahs.cz  
T: 722 913 207 
info@alfabet.cz 
konzultace@alfabet.cz

Poradna pro pečující 
alfik@alfabet.cz, tel.: 722 913 207 
kristyna.padrtova@alfabet.cz

Naše Alfa poradna funguje stále a ZDARMA i v on-line 
prostředí. Tel.: 722 913 207, email: kristyna.padrtova@alfabet.cz

út ⟶  Terapeuticko-podpůrná skupina pro pečující — 
v on-line formě 19.30—20.30 

Dětská skupina Alfík, Praha 3 — Jarov 
alfik@alfabet.cz, nebo na tel.: 604 732 940

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

Klub přátel Žižkova, vzhledem k opatřením v souvislosti 
s pandemií koronaviru, neví předem, zda v termínech 3. 11. 
a 24. 11. bude možné přednášky uspořádat. Pokud to okolnosti 
dovolí, budou přednášky v těchto termínech oznámeny na 
webových stránkách spolku.

sbor bratrské jednoty baptistů v praze 3
Zveme vás na tradiční Vánoční dvoreček, který se bude 
konat v sobotu 12. 12. 2020 od 10 hodin na adrese 
BJB Vinohradská 68, Praha 3.

Máme pro Vás připravené: 
⟶ Aktivity pro děti 
⟶ Prodej výrobků z chráněných dílen 
⟶ Rukodělné dílny pro děti i dospělé 
⟶ Výstavy obrazů 
⟶ Koncert dětského pěveckého sboru Rolnička Praha 
⟶ Film z dětského letního tábora KS Pohoda

Těšíme se na vás!  
baptistepraha3.cz

Konání akce bude podmíněné aktuální epidemiologickou situací.
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Kontejnery na  
velkoobjemový odpad

Ulice Termín Od Do

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

Na Vrcholu — V Domově 10. 11. 13.00 17.00

nám. Jiřího z Lobkovic 10. 11. 14.00 18.00

nám. Barikád 11. 11. 13.00 17.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 11. 11. 15.00 19.00

Buková — Pod Lipami 12. 11. 15.00 19.00

Jeseniova 143 14. 11. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 14. 11. 10.00 14.00

Sudoměřská — Křišťanova 18. 11. 13.00 17.00

Křivá 15 18. 11. 15.00 19.00

Přemyslovská — Sudoměřská 19. 11. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 21. 11. 9.00 13.00

V Zahrádkách — Květinková 21. 11. 10.00 14.00

Ambrožova — Malešická 24. 11. 13.00 17.00

Koněvova — V Jezerách 24. 11. 14.00 18.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 25. 11. 13.00 17.00

Prokopovo náměstí 25. 11. 15.00 19.00

Na Vrcholu — V Domově 26. 11. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 28. 11. 9.00 13.00

nám. Barikád 28. 11. 10.00 14.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 1. 12. 13.00 17.00

Buková — Pod Lipami 1. 12. 14.00 18.00

Jeseniova 143 2. 12. 13.00 17.00

Přemyslovská — Orlická 2. 12. 15.00 19.00

Sudoměřská — Křišťanova 3. 12. 15.00 19.00

Křivá 15 5. 12. 9.00 13.00

Přemyslovská — Sudoměřská 5. 12. 10.00 14.00

Vzhledem k tomu, že Tachovské náměstí je kvůli stavebním opatřením dočasně nevhodné pro umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů, je toto stanoviště minimálně do konce roku 2020 přesunuto na Prokopovo náměstí vedle podzemního 
stanoviště na tříděný odpad.
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Hledáte místo k parkování?

Adresa Druh stání Výše měsíčního nájmu Poznámka

Jeseniova 27/846 garážová stání 2 010 Kč

Jeseniova 37/446 garážová stání 2 010 Kč

Květinková 17A/2576 venkovní stání, zastřešená místa 1—8 1 734 Kč

Lupáčova 20/865A garážová stání 3 006 Kč

Ondříčkova 37/391 garážová stání 2 590 Kč

Pod Lipami 33A/2561A garážová stání 2 040 Kč

Roháčova 34/297 garážová stání 2 412 Kč

Roháčova 46/410 garážová stání 2 106 Kč

Sabinova 8/278 garážová stání 2 250 Kč

Táboritská 0/16A garážová stání 2 154 Kč

Baranova 10/1878B garáže 2 754 Kč (kapacita je plně obsazena)

Baranova 13/1832 garáže 2 704 Kč (kapacita je plně obsazena)

Buková 18/2524 garáže 2 600 Kč (kapacita je plně obsazena)

Buková 24/2540 garáže 2 600 Kč (kapacita je plně obsazena)

Husitská 70/110 garáže 2 539 Kč (kapacita je plně obsazena)

Jana Želivského 15/2387 motostání 1 144 Kč

Jana Želivského 17/2388 garáž 2 288 Kč

Kouřimská 4/2368V garáž 2 572 Kč

Na Lučinách 3/2536 garáž 5 700 Kč (kapacita je plně obsazena)

Písecká 20/2341 garáž 4 360 Kč (kapacita je plně obsazena)

Za Žižkovskou vozovnou 18/2687 venkovní stání 2 738 Kč (kapacita je plně obsazena)

Zelenky—Hajského 14/1516B garáž 2 860 Kč (kapacita je plně obsazena)

Slezská 0/8A venkovní stání (vnitroblok) 1 283 Kč

Husitská 70/110 venkovní stání (vnitroblok) 1 499 Kč

Vinohradská 172/2370 venkovní stání 1 176 Kč

Květinková 17A/2576 venkovní stání (č. 9—14) 1 075 Kč

Vítání občánků  
a jubilejní svatby

Vzhledem k současným vládním opatřením jsou do odvolání zrušeny všechny nematriční obřady, 
tedy vítání občánků a jubilejní svatby. Stále se ale můžete registrovat na níže uvedených kontaktech. 
Jakmile to situace umožní, zašleme vám návrh termínu.

Mgr. Eva Sotonová, Lipanská 14, Praha 3, tel.: 222 116 295, e-mail: sotonova.eva@praha3.cz

Aktuální nabídku garáží a parkovacích míst najdete na adrese 
1url.cz/XzfBG nebo kontaktujte Ing. Jana Flakse na čísle 222 116 568.
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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.

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

 ⟶ 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, ka-
nalizace a topení, opravy plynospo-
třebičů, 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 ne-
překáží. Montáž tel.: 602 273 584.

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

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

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

Poptávka
 ⟶ Knihy a knižní pozůstalost koupím,  

odvezu. Tel.: 286 891 400.

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

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

 ⟶ Koupím starou bižuterii, hodinky  
i nefunkční, etuje. Tel.: 603 410 736.

 ⟶ Koupím byt Praha 3 a okolí před 
i po rekonstrukci. Volejte prosím 
tel. 777 443 175.

 ⟶ UKLÍZEČKU HLEDÁ MAJITEL DOMŮ na 
Žižkově na HPP 6—8 h denně, PO—PÁ. 
Jedná se úklid domů a bytů. Dobré 
platové podmínky. Přehled pracovních 
zkušeností a kontaktní údaje zašlete 
na uklizecka.zizkov@seznam.cz.  
Zájemcům se ozveme.

 ⟶ Rodinné a kulturní centrum Nová 
Trojka hledá do svého přátelské-
ho týmu odpolední recepční/pro-
vozní. Práce na poloviční úvazek 
(po–čt 14.00–18.00 + 4 další hodi-
ny). Více informací na nova-trojka.cz 
a facebook.com/novatrojka. 

Seznámení
 ⟶ Senior, 83, hledá spřízněnou duši. Teď 

již dále bez větších chyb v pohodě 
a ještě více. marousek37@seznam.cz

 ⟶ Najdu příjemnou ženu 55—65 let, kte-
rá by chtěla trávit zimní měsíce v tep-
le u moře? 333rtep@seznam.cz

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

šiml.indd   1 18.5.2016   11:57:20
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Zelená linka 
800 163 163
Volejte zdarma 
pondělí—pátek 8—18 h,  
sobota 8—14 h
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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

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

Svěřte starosti s vaší 
nemovitostí do rukou 
profesionálů

Nabízíme komplexní služby v oblasti správy nemovitostí 
včetně vedení mzdové agendy. Naše služby využívají převážně 
společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva (BD), 
ale také soukromí vlastníci nemovitostí. Pro SVJ také nabízíme 
výkon funkce předsedy nebo člena výboru společenství.

Chcete mít neustálý přehled o vašem majetku? Formou on-line 
přístupu získáte aktuální informace o technické správě vaší 
nemovitosti a o ekonomické správě vašeho SVJ.

Kontaktujte nás na info@smppraha3.cz 
a my vám zašleme nezávaznou nabídku.

Bližší informace najdete na 
www.spravanemovitosti.online

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

Koněvova 82 
Praha 3
atelierlavino.com
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datumdatum oblastoblast
3. 11. 10 Vinohrady—Flora
5. 11. 9  Vinohrady—Jiřák

10. 11. 6  Parukářka—Olšanská
11. 11. 2  Vackov, Balkán
12. 11. 4  Nákladové nádraží
18. 11. 8  Horní Žižkov (od Seifertovy ul.)
19. 11. 5  Pod Ohradou, Komenského nám.
24. 11. 3  Ohrada—Pražačka
26. 11. 7  Dolní Žižkov (po Seifertovu ul.)
30. 11. 1  Jarov

Více na straně 10.

1.
Jarov

2.
Vackov, Balkán

3.
Ohrada, Pražačka5.

Pod Ohradou a okolí
Komenského náměstí

6.
Parukářka, Olšanská

7.
Dolní Žižkov

8.
Horní Žižkov

9.
Vinohrady  
— Jiřího z Poděbrad

10.
Vinohrady  
— Flora, Želivského

4.
Nákladové nádraží  
a okolí

www.planujtrojku.cz

Řekněte, 
jak zlepšit život 
ve vašem okolí 
v příštích 
deseti letech!

Zúčastněte se ONLINE setkání k desetiletému 
strategickému plánu za oblast vašeho 
bydliště či působiště. 
Vždy 18—20 h. 

Registrace na www.planujtrojku.cz ⟶ 
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