
Rok 2021:  
Trojku čekají  
další proměny
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Hana Machková: Žižkov je 
místo plné života, které 
má své kouzlo



Pište s námi 
historii Žižkova

Ke 140. výročí povýšení Žižkova na město 
bude v květnu 2021 otevřena stálá 
muzejní expozice v budově žižkovské 
radnice. Hledáme zajímavé předměty 
a dokumenty z období 1881—1922, 
které zde budou vystaveny.

Pokud vlastníte jakýkoli 
zajímavý předmět 
a jste ochotni nám 
ho dlouhodobě zapůjčit 
nebo darovat, kontaktuje 
prosím Evu Hájkovou 
na tel. 222 116 251 
nebo na e-mailu 
hajkova.eva@praha3.cz. 

Sbírka probíhá 
do konce ledna 2021.

Děkujeme.
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Rok 2021: Trojku čekají další proměny

10 Aktuality Radnice hledá kompromis pro Jičínskou ulici

13 Trend Život bez obalu

14  Dialog Hana Machková: Žižkov je místo plné života, které má své kouzlo

18 Sport Stadion Viktorky volá po spolupráci aktérů a dlouhodobé vizi

20 Komunita Nejste v tom sami

21 Senior VŠE nabízí videokurzy zdarma

23 Reflexe Harvardští lektoři: Žáky z Jeseniovky online výuka baví

24 Retrospektiva  Kde se vzal na Žižkově Bulhar?

26 Republika Žižkov O žižkovském mikroklimatu

27 Gastronom Zajděte na super kafe do Atria 

28 Relax Aktivity pro děti a křížovka

29 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

32 Program Kulturní tipy a neziskové organizace

36  Info Informační servis

38 Inzerce Nabídka a poptávka

Vážení sousedé,
máme za sebou poněkud zvláštní rok, který přinesl nečekané změny v životech 
a práci nás všech. Přesto mě napadá řada věcí, které bychom určitě neměli pře-
hlédnout, a můžeme na ně být dokonce pyšní. Od povodní v roce 2002 jsem neviděl 
mezi lidmi takovou míru vzájemné solidarity. Řada věcí se nám dařila díky aktivnímu 
nasazení dobrovolníků a sousedské empatii. A mnohé jsme zvládli díky schopnos-
ti učit se novým věcem. Například online výuka na školách byla velkou výzvou pro 
pedagogy, školáky i pro jejich rodiče. Berme prosím uplynulý rok jako zatěžkávací 
zkoušku, ve které jsme společně obstáli.

Rád bych všem popřál, aby nás začínající rok 2021 zkoušel méně. Věřím, že se letos 
vrátíme k osobním setkáním, na která jsme byli zvyklí. Kontakt se svými blízkými už 
nebudeme brát jako samozřejmost a nepochybně si jej budeme více vážit a užívat. 
Jsme dobrá čtvrť a díky Vám za to.

Jiří Ptáček,  
starosta

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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Zprávy z rady
 ⟶ 17. prosinec

Modernizace odborných učeben a rozvoj 
polytechniky v ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic

Rada městské části Praha 3 odsouhlasila pro-
jektový záměr modernizace odborných učeben 
a rozvoj polytechniky v Základní škole a mateřské 
škole náměstí Jiřího z Lobkovic. Účelem projek-
tu bude modernizovat v základní škole odbornou 
učebnu chemie a cizích jazyků. V rámci mateřské 
školy dojde k vytvoření zcela nových polytechnic-
kých koutků v šesti třídách a k vybudování no-
vého polytechnického centra ve dvorním traktu 
(hrabaliště a přírodní badatelna). Projekt cílí na 
rozvoj klíčových kompetencí vzdělávaných dětí 
a žáků se zaměřením na polytechnické dovednos-
ti, cizí jazyky a kompetence v přírodních vědách.

Zprávy ze 
zastupitelstva

 ⟶ 17. prosinec
Zastupitelstvo nepřijalo nabídky na koupi stadionu 
v Seifertově ulici

Zastupitelstvo městské části Praha 3 projedna-
lo a nepřijalo nabídku společnosti CTR Holding 
GmbH na koupi stadionu v Seifertově ulici a na-
bídku FK Viktoria Žižkov a. s. o budoucích inves-
ticích, závazcích a podmínkách převodu stadionu 
v Seifertově ulici do majetku fotbalového klubu.

Dotace na rok 2021 byly schváleny
Zastupitelé schválili dotace na rok 2021. Na do-
tační programy je určeno: pro životní prostře-
dí 348 600 Kč, pro oblast tělovýchovy a sportu 
1 821 400 Kč, pro oblast kultury 1 544 500 Kč, 
pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mláde-
že 2 022 500 Kč, pro oblast památkové péče 
270 000 Kč, pro oblast sociální a zdravotní 
908 200 Kč a pro oblast individuální podpory slu-
žeb lokálního významu 2 161 600 Kč.

Předčasné ukončení nájemní smlouvy komplexu 
sportovního areálu při ulici Chelčického 

Zastupitelstvo městské části Praha 3 odsouhlasi-
lo předčasné ukončení nájemní smlouvy komple-
xu sportovního areálu při ulici Chelčického. Celý 
sportovní areál bude svěřen do správy organizaci 
Sportovní a rekreační areál Pražačka.

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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v kouřimské ulici je park  
mileny jesenské

Park v Kouřimské ulici na Vinohradech nese jméno 
novinářky, překladatelky a antifašistické odbo-
jářky Mileny Jesenské. Před svým zatčením žila 
Jesenská poblíž, v domě čp. 2326. Nápad po-
jmenovat po ní park vzešel od místních obyvatel 
a schválili ho pražští radní. 

radnice během nouzového stavu  
prodloužila úřední hodiny

Během druhé vlny pandemie mohly mít úřady ote-
vřeno jen dva dny v týdnu a maximálně pět hodin. 
To vedlo k frontám, v nichž lidé často čekali na 
vstup do budovy venku na mrazu. Starosta Prahy 3 
Jiří Ptáček se za podpory tajemníka Rudolfa 
Zahradníka rozhodl navzdory vládním nařízením 
úřední hodiny prodloužit: „Pokud lidé nenastydnou 
ve frontě před úřadem, tak si budou předávat viry 
namačkaní u přepážek,“ vysvětlil své rozhodnutí. 
Legálnost postupu potvrdilo Ministerstvo vnitra. 
Vládní nařízení totiž umožňuje v omezeném režimu 
výjimku, pokud je jím ohrožena činnost orgánu či 
jsou nepřiměřeně omezena práva veřejnosti. Po 
vzoru Prahy 3 prodloužily otevírací hodiny také úřa-
dy Prahy 4, 8 a 12.

informační skříňky pro seniory
Nová informační skříňka pro členy místní organiza-
ce spolku Senioři České republiky bude k dispozici 
od ledna v parku u cesty ke Gymnáziu Pražačka. 
Dopravíte se k ní tramvajemi č. 9, 11 a 1, pokud 
vystoupíte na zastávce Žižkovská vozovna. Tato 
skříňka zároveň nahrazuje tu ve Strážní ulici. Druhá 
informační skříňka zůstává v lokalitě u ulice Na 
Vrcholu nedaleko polikliniky Jarov. Ve skříňkách by 
měly být počátkem ledna dostupné také informace 
o znovuotevření klubu v Olšanské 7, pokud to epi-
demická situace dovolí, a zpráva o konání výroční 
členské schůze v březnu. 

radniční noviny slaví
Radniční noviny zahájily třicátý ročník své existen-
ce. Ze zpravodaje novinového formátu se postupně 
stal společenský měsíčník, který vedle aktuálních 
informací o dění na Praze 3 nabízí oddechová té-
mata pro volný čas. K zavedeným rubrikám při-
dáváme od lednového vydání novou. Ta se věnuje 
trendům moderního životního stylu a najdete ji na 
straně 13.
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ulita nabízí doučování
Nízkoprahový Klub Beztíže v Domě dětí a mládeže 
Praha 3 — Ulita nabízí pomoc s distanční výukou 
a doučováním. Zdarma poskytuje prostor, počíta-
čovou techniku, internetové připojení nebo třeba 
i pomoc v elektronické komunikaci s učiteli apod. 
Pracovníci a dobrovolníci Beztíže také doučují žáky 
a studenty a nabízejí i další podporu v době mimo-
řádných opatření. 

dobrovolníci roku 2020
Třetí městská část oceňuje od roku 2011 nejaktiv-
nější jednotlivce, kteří se na území Prahy 3 věnují 
veřejně prospěšné činnosti. Ocenění v podobě an-
děla Vincka tentokrát obdrželo devět dobrovolníků: 
Jiří Flaška (Nová Trojka), Ing. Lenka Flašková (Nová 
Trojka), Jiří Grumlík (Mezi námi), Helena Hladíková 
(Centrum pro integraci cizinců), Mgr. David Hron 
(Pečovatelská služba Praha 3), Václav Mornštejn 
(Senioři České republiky), Miluška Svobodová 
(Senioři České republiky), Alois Vápenka (Senioři 
České republiky), Mikuláš Vymětal (Buči). 
Gratulujeme!

děkujeme dárcům
V rámci vánoční sbírky pro ZŠ Cimburkova se po-
dařilo získat přibližně 300 knižních titulů od více 
než třiceti dárců. Knihy poslouží při dalším vzdělá-
vání dětí a mládeže. Všem, kdo se na sbírce ochot-
ně podíleli, děkujeme.

ledová plocha pod věží
Místní školy mohou v rámci výuky nově využít 
ledovou plochu pod Žižkovskou věží. Vstupenku 
na kluziště obdržely rovněž všechny děti ze škol 
a školek, tak aby si mohly samy či v doprovo-
du rodičů přijít zabruslit ve svém volném čase. 
Upozorňujeme, že ačkoli jsou na vstupence uve-
dena pravidla platná pro PES 3, skutečná kapacita 
areálu závisí na momentální epidemické situaci. 

Kriminálka Žižkov
Smrtící extáze

Pražští kriminalisté pracovali od června 2019 na 
případu úmrtí mladíka po požití drog. V noci ze 
14. na 15. června 2019 převáželi záchranáři z klu-
bu na Tachovském náměstí v Praze 3 muže, který 
byl indisponován a pod vlivem omamných látek. 
Jeho stav byl velmi vážný a o několik dní později 
zemřel. Případ si převzali detektivové z pražského 
krajského ředitelství a zjistili, že drogy pocházely 
z Plzeňska a že zemřelý požil ve vlaku z Plzně do 
Prahy kokain a v klubu pak ve velmi krátkém ča-
sovém úseku dvě tablety drogy extáze. Tato kom-
binace pro něj měla fatální následky. Extázi dali 
mladíkovi dva muži ve věku dvacet dva a sedm-
náct let, kteří momentálně čelí obžalobě z trest-
ného činu.

Dopadený vandal
Strážníkům se podařilo vypátrat muže, který 
19. listopadu rozbil dlažební kostkou čelní sklo vo-
zidla zaparkovaného v Orebitské ulici. K jeho do-
padení pomohl svědek, který pachatele detailně 
popsal. Po příjezdu hlídky se na místě nikdo po-
dobný nenacházel, proto strážníci vyjeli pátrat po 
okolí. Asi po deseti minutách narazili ve Štítného 
ulici na muže, který odpovídal popisu a pozdě-
ji byl svědkem označen jako viník. Po zadržení 
43letého podezřelého chyběla na místě pouze 
majitelka, kterou se podařilo strážníkům dohledat 
a přivolat. Žena však nebyla schopná odhadnout 
výši způsobené škody. Protože nebylo možné vy-
loučit spáchání trestného činu, případ si převzala 
Policie ČR.

Překvapení v záchodové míse
21. listopadu překvapila hosta hotelu na Praze 3 
krajta, která se ukrývala v záchodové míse. Muž 
nezpanikařil a pohotově zalarmoval recepční, 
která zavolala strážníkům. Pracovníci městské 
policie pak hada odchytli a převezli do útulku 
v Dolních Měcholupech.

Připravila Natálie Bartlová
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Praha 3 má připravený rozpočet na 
rok 2021, zatím se ale řídí provizoriem. 
Investovat plánuje do bytů, školek 
i veřejného prostoru.

V roce 2021 by třetí městská část měla hospoda-
řit s 899 miliony korun. Návrh rozpočtu posou-
dí v lednu finanční výbor a rada městské části, 
v únoru pak o něm bude hlasovat zastupitelstvo. 
Do té doby platí rozpočtové provizorium, které 
zastupitelé schválili na prosincovém jednání. To 
vychází z reálných příjmů i výdajů za poslední dva 
roky a zároveň zohledňuje aktuální potřeby roku 
nastávajícího.

Podle místostarosty Tomáše Mikesky je návrh 
rozpočtu připraven ke schvalovacímu procesu. 
Běžné výdaje v něm dosahují výše 564 milionů 
korun a jsou hrazeny výlučně z daňových pří-
jmů a poplatků. „Ozdobou jinak velmi napjaté-
ho rozpočtu je skutečnost, že již druhým rokem 

nevyužíváme na hrazení běžných výdajů finance 
z prodeje nemovitého majetku. Všechny tyto pro-
středky musejí být použity na investice,“ dodává 

Mikeska. Právě na kapitálové výdaje, čerpané kro-
mě prodeje majetku také z dotací hlavního města 
a ze státního rozpočtu, plánuje třetí městská část 
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Můžeme se těšit na 
revitalizaci cyklostezky 
Pod Vítkovem

Rok 2021: Trojku 
čekají další  
proměny

ZŠ Chelčického bude mít nové sociální zařízení
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vyhradit 335 milionů korun a investovat je do 
oprav bytových domů, revitalizace veřejných pro-
stranství a rekonstrukce některých vzdělávacích 
a sociálních zařízení.

Z projektů, které chce v tomto roce realizovat, se 
můžeme těšit například na revitalizaci cyklostez-
ky Pod Vítkovem. Ta má být dokončena na jaře. 
Pravá i levá strana pozemků podél páteřní cyklo-
stezky dostane nový kabát v podobě výměny mo-
biliáře, doplnění dětského hřiště, herních prvků, 
cyklostojanů a pobytových ramp. Stromové patro 
oživí výsadba nových domácích dřevin a chystá 
se také instalace nabíjecích stojanů pro elektro-
kola, která je částečně hrazena z dotace hlavního 
města Prahy v rámci Smart cities. Dalším zajíma-
vým projektem, na který chce radnice letos zadat 
studii, je komunitní zahrada a také lesní mateřská 
školka v plánovaném parku pod Vrchem sv. Kříže.

Stejně tak plánuje radnice investovat do oprav 
bytových domů. Práce by letos měla zahájit na-
příklad v bytovém domě v Blahoslavově ulici, 

v Husinecké 9a pak mají vzniknout nové bezba-
riérové byty. Další finanční prostředky jsou urče-
ny na rekonstrukci sociálního zařízení v mateř-
ských školách Libická a Jeseniova 4, na výměnu 
části oken v ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta nebo 
na dokončení obnovy sociálního zařízení v ZŠ 
Chelčického. Plánovaná nová školka v Jeseniově 
ulici se v tomto roce dočká architektonické 
studie. 

Finance půjdou také do podpory pečovatelských 
zařízení. Ošetřovatelský domov v Habrové ulici by 
se měl dočkat nového výtahu a v ulici Pod Lipami 
počítá Praha 3 s vyhlášením architektonické sou-
těže na výstavbu domu sociálních služeb.

V únoru se v prostorách infocentra na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad uskuteční výstava předsta-
vující plán obnovy náměstí Jiřího z Lobkovic. 
Návštěvníci se tam seznámí nejen s vítězným ná-
vrhem studia Perspektiv a jeho autory, ale i s al-
ternativními koncepty, které řeší prostor náměstí 

Školka v Jeseniově ulici 
se dočká architektonické 
studie

Pražský Montmartre bude 
propagovat kulturu na 
Trojce

Budoucí podoba domu v Blahoslavově ulici
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ve všech urbanistických, krajinářských, doprav-
ních a technických souvislostech.

Rok 2021 přinese Praze 3 také nový radnič-
ní web. Na oficiálních webových stránkách 
praha3.cz již brzy najdete moderní portál, který 
svým designem odpovídá jednotnému vizuální-
mu stylu Prahy 3 a díky aktualizované struktuře 
bude pro návštěvníky, obyvatele i pracovníky úřa-
du přehledným informačním nástrojem.

Po zkušenosti z minulého roku bude radni-
ce pokračovat i v kulturním projektu Pražský 
Montmartre, který odstartoval sérií živých koncer-
tů na veřejných prostranstvích Prahy 3. Překážku 
v podobě pandemie dokázal Pražský Montmartre 
proměnit v příležitost, a tak se kulturní program 
konal online. Pravidelné koncerty doplnily filmo-
vé projekce, prohlídky, povídání se zajímavými 

osobnostmi a další živá vysílání. V letošním roce 
se projekt chystá opět propagovat činnost kul-
turních institucí na Trojce — galerií, divadel nebo 
třeba provozoven s kulturním přesahem. V plá-
nu je také další vydání kulturně-turistické mapy 
a prezentace na poli cestovního ruchu.

Na jaro připravuje radnice novou kampaň motivu-
jící pejskaře k uklízení psích exkrementů, kterou 
chce nadále bojovat za čistější chodníky a parky 
a za Prahu 3 jako příjemné místo k životu.  

Anketa:  
Plány a očekávání pro rok 2021
Štěpán Štrébl (Piráti), místostarosta

Vytkl jsem si za cíl přesvědčit kolegy i veřejnost, že 
budoucnost musíme řešit teď, ne ji projídat. Že vý-
hodnější než pořádat dalších padesát let pivobraní 
nebo masopust je splácet novou školu. Že lepší než 
zvyšovat dotaci divadlu je zvýšit dotaci na výuku ang-
ličtiny. Zdědili jsme pompézní akce, štědrou podporu 
kulturních institucí a podfinancované školství. První 
dvě věci jsme zlevnili, ale náklady obecní kasu stále 
vysávají a rozpočet školství stagnuje. Pokud chceme 
být Švýcarskem, školu budeme potřebovat, stejně 
jako děti mluvící anglicky. Vyšší platy si nekoupíme za 
klobásu s pivem a hry. 

Michal Vronský (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel
Uplynulý rok byl pro všechny velmi náročný, postavil 
před nás perspektivy, o kterých jsme neměli tušení. 
Schopnost reagovat na rychle se měnící svět je klíčo-
vou schopností pro všechny jednotlivce, firmy, úřady, 
školy a další instituce. Díky ní zvládneme budoucnost 
lépe. Nejde samozřejmě jen o pandemii.

Moc děkuji všem, kteří pomohli zmírnit dopady pan-
demie i malým dobrým skutkem. Bez vzájemného 
porozumění budeme zranitelnější. Nedávejme naopak 
prostor štváčům a populistům. Na podzim nás čekají 
volby. Volme v nich slušnost před hulvátstvím, pro-
gram před růžovými sliby. Nepromarněme šanci na 
změnu.

Martina Chmelová (Zelení a nezávislí),  
koaliční zastupitelka

V oblasti sociální i školství se chci podílet na dal-
ším rozšiřování podpory osob zasažených epide-
mií. Nadále budu podporovat zaměstnance domova 
s ošetřovatelskou službou formou konzultací, aby 
zvládali zátěž péče o seniory. V rámci spolupráce se 
školským odborem a výborem pro výchovu a vzdělá-
vání se budu věnovat propojování aktivit při doučová-
ní dětí, které nezvládají a nestíhají on-line výuku, a sí-
ťování terénních organizací, které vytvářejí podporu 
rodinám. Změn, které současná situace přináší, bych 
ráda využila i k nastolení diskuze a spolupráce mezi 
školami ke zvýšení kvality výuky.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční 
zastupitel

Pevně věřím, že pokračování pandemie bude mít se-
stupnou tendenci i za pomoci vakcíny, která snad 
bude pro všechny dostupná už letos. Bez opětovné-
ho návratu k normálnímu životu se dá těžko coko-
liv plánovat. Sám to vidím u přátel, kteří podnikají 
v gastronomii. Z televize se dozví, že mohou otevřít, 
nakoupí zásoby, připraví vše na provoz, a během pár 
dnů se opět zavírá. Co se zásobami? Kde vzít na platy 
zaměstnanců? To vláda příliš neřeší. Proto nám všem 
za celou Koalici pro Prahu 3 a trojkovou ODS pře-
ji, aby byl rok 2021 o dost předvídatelnější, veselejší 
a opět jsme se mohli nadechnout. 

Radnice připravuje 
kampaň mo tivující 
k uklízení psích 
exkrementů

Revitalizace cyklostezky Pod Vítkovem skončí na jaře
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Jičínskou ulici čeká významná proměna, pláno-
vání rekonstrukce však není jednoduché. Vedle 
hluku a špatného povrchu vozovky trápí ulici ko-
lony aut blokující tramvajovou dopravu a obavy 
z nedostatku parkovacích míst. Právě kvůli ohro-
ženému parkování místních obyvatel nesouhlasí 
radnice Prahy 3 s původní studií TSK Hluk, která 
počítala s úbytkem 32 parkovacích míst v dů-
sledku oddělení tramvajového tělesa od jízdního 
pruhu ve směru na Floru. Nyní chce studii znovu 
přepracovat a najít východisko přijatelné pro do-
pravu i místní obyvatele.

Hlavním důvodem plánovaného rozšíření ulice 
je plynulý průjezd tramvají. Úsek ze zastávky 
Olšanské náměstí na Floru je podle pražského 
dopravního podniku problematickým místem 
tramvajové sítě. „Stabilita jízdní doby v tom-
to úseku je jedna z nejhorších v Praze. Používá 
ho přitom kolem šesti tisíc cestujících denně, 
z nichž řada cestuje až do Strašnic,“ upozor-
ňuje technický ředitel Dopravního podniku Jan 
Šurovský. Vedle oddělení tratě od vozovky ve 
směru nahoru se zasazuje i o zákaz levých odbo-
čení u OC Flora, která jsou další brzdou plynulos-
ti provozu. „Z mého pohledu jsou požadavky do-
pravního podniku odůvodněné. Tramvajová trať 
v Jičínské ulici nabyla na významu a to, že se 
tam blokuje doprava, je vážný problém,“ říká mís-
tostarosta Prahy 3 pro dopravu Ondřej Rut. S ra-
dikálním úbytkem parkovacích míst ale zástupci 

třetí městské části nesouhlasí. O další možnost 
parkování mohou totiž rezidenti přijít spolu s bu-
doucí rekonstrukcí Olšanského náměstí. 

Úbytek parkovacích míst může částečně snížit 
návrh přeměny podélného stání v sousedních 
ulicích Křišťanově a Lucemburské na šikmé nebo 
kolmé. Další jednání směřují k přesunu autobu-
sové zastávky Flora za křižovatku s Vinohradskou. 
To by totiž spolu se zrušením odbočování do ná-
kupního centra přispělo k dalšímu uvolnění do-
pravy v zatěžovaném úseku a otevřelo možnost 
uvažování nad zachováním parkovacího pruhu 

v Jičínské alespoň ke křižovatce s Křišťanovou. 
K tomuto návrhu se staví vstřícně i zástupci do-
pravního podniku. „Město se tvoří v souvislos-
tech a je třeba najít rozumný kompromis mezi 
zájmy rychlé a spolehlivé MHD, podmínkami pro 
pěší a potřebou místních lidí parkovat,“ uzaví-
rá Rut.  

Radnice hledá 
kompromis pro 
Jičínskou ulici
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S radikálním úbytkem 
parkovacích míst Praha 3 
nesouhlasí

Mnohaletá diskuze 
o rekonstrukci 
dolní části Jičínské 
směřuje k nové 
studii, která má 
zajistit plynulost 
dopravy a zachovat 
vyšší počet 
parkovacích míst.
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Sociologickým šetřením na reprezentativním 
vzorku pokračuje proces vytváření desetiletého 
strategického plánu Prahy 3. Navazuje na 32 par-
ticipativních setkání, která probíhala většinou 
online od konce září do konce listopadu a kte-
rých se zúčastnilo více než 600 místních obyva-
tel. Jedno ze setkání bylo určeno také zastupite-
lům městské části a pamatovalo se i na ty, kdo 
se k virtuálním schůzkám nemohou připojit. Ti 
měli možnost vyplnit papírový dotazník. „Mezi 
hlavní diskutovaná témata patřila budoucí by-
tová výstavba, gentrifikace, dostupnost služeb, 
bezpečnost, doprava a její dopady a samozřejmě 
i stav a množství zeleně,“ popisuje koordinátor 
participace Karel Světlík. Zajímavým zjištěním 
pro něj bylo, že se k online setkáním připojilo 
mnoho mladých lidí, často s malými dětmi, kte-
ří by na fyzické setkání nemohli přijít. Tématu 
budoucnosti třetí městské části se chopili také 

studenti DAMU, kteří vypracovali Koncept roz-
voje kultury městské části Praha 3. Jejich práci 
včetně Pohádky o krásné Praze /II v roce 2030 
si můžete přečíst na webu planujtrojku.cz. Nyní 

přichází další etapa: relevanci sesbíraných pod-
nětů ověří reprezentativní kvantitativní průzkum, 
který na území Prahy 3 zahrne vzorek minimálně 
1 100 respondentů.  

Tvorba strategie 
pro Prahu 3 jde 
do další fáze

Trojka má za sebou veřejné 
debaty, během nichž jste 
diskutovali o jednotlivých 
lokalitách. Teď je na programu 
sociologický průzkum, do 
kterého se můžete také zapojit.
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Participativních setkání 
se zúčastnilo více než 
600 lidí

Z dalších projektů se zapojením veřejnosti…
 ⟶ Slezská ulice 

Ankety se zúčastnilo 606 respondentů, přejí 
si víc zeleně, kvalitnější podmínky pro chod-
ce a řešení otázek spojených s parkováním. 
Další krok: Na přelomu ledna a února 2021 
tým architekta Davida Mareše představí ná-
vrh koncepční studie, následuje komento-
vaná procházka a veřejné projednání.

 ⟶ Nový park pod Parukářkou 
Měl by plnit funkci rekreační, relaxační 
a estetickou, důležité je zejména zachová-
ní a rozšíření biotopu kriticky ohrožených 
obojživelníků a plazů. Uvažuje se o umístění 
lesní mateřské školky a komunitní zahrady 
do východní části parku. 
Další krok: Během ledna se na základě po-
daných nabídek vyberou architekti, veřej-
nost a klíčoví aktéři se zapojí do přípravy 
studie.
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Městská část obdržela 255 žádostí o dotace na 
sociální, zdravotní, kulturní, sportovní, výchov-
né, volnočasové a ekologické projekty realizo-
vané v roce 2021. Stanoveným požadavkům jich 
vyhovělo 175. Kulturu podpoří Praha 3 částkou 
1,5 milionu, na projekty z oblasti výchovy a vzdě-
lávání půjdou 2 miliony, na památkovou péči 
270 tisíc, na sport a tělovýchovu 1,8 milionu, na 
životní prostředí 349 tisíc a do oblasti sociální 
a zdravotní poputuje 3,1 milionu korun. Celkem 
tak na schválené projekty Praha 3 vyčlenila 
9 076 800 korun, což je o 14 % méně než v mi-
nulém roce. Podle radního pro dotační politi-
ku Františka Doseděla souvisí snižování obje-
mu prostředků rozdělovaných v dotačním řízení 
s každoročním poklesem celkového rozpočtu 
městské části. „Do budoucna bohužel nemůže-
me očekávat zlepšení, mimo jiné kvůli nerozum-
ným zásahům současné vlády ČR do financování 
samospráv,“ dodává Doseděl.

V oblasti sociální a zdravotní vypsala Trojka na 
tento rok nový program Individuální podpora 
služeb lokálního významu — síť služeb. Chce tím 
zajistit stabilní podporu organizacím, které dlou-
hodobě fungují za podpory městské části, splňují 
vysoké standardy kvality poskytovaných služeb 
a mají významný dopad na život zdejších obyva-
tel. V rámci nově otevřeného programu obdržela 

městská část 17 žádostí a rozdělila mezi ně 
2,2 milionu korun. Peníze tak půjdou například na 
podporu rodinných a komunitních center nebo 
občanských sdružení poskytujících služby osobní 
asistence a péče o seniory.

Organizace již druhým rokem podávají své žá-
dosti o dotace výhradně elektronicky prostřed-
nictvím portálu, který Praha 3 v minulém roce 
převedla do svobodné licence a na jehož rozvoji 
spolupracuje v síti Otevřených měst. Systém 
díky tomu využívají i jiné obce a městské části. 
V plánu je jeho transformace na celoměstský 
projekt, který by sjednotil dotační programy ma-
gistrátu a jednotlivých městských částí. Žadatelé 
i úřady tento postup vítají, umožnil by jim totiž 
zjednodušit administrativu a šetřit peníze i čas 
ve prospěch cílových skupin. Kompletní přehled 
schválených dotací najdete na webu praha3.cz.  

Trojka dá na dotace 
devět milionů korun
Praha 3 rozdělila finanční prostředky 
žadatelům o dotace na příští rok. 
V rámci nového programu podpoří 
například rodinná centra i sdružení 
pečující o seniory.
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Dotační systém Prahy 3 
využívají i jiné obce 
a městské části

Životní
prostředí

Tělovýchova 
a sport

348 600 Kč

1 821 400 Kč

Kultura

1 544 500 Kč

Výchova 
a vzdělávání

2 022 500 Kč

Památková 
péče

270 000 Kč

Sociální oblast 
a zdravotnictví

908 200 Kč

Síť služeb

2 161 600 Kč
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Kdo ještě přemýšlí nad novoročním předsevze-
tím a rád by prospěl kromě sebe i životnímu 
prostředí, může se zkusit osvobodit od zbyteč-
ných obalů. Životní styl „zero waste“, nabádající 
k minimalizování odpadu, není žádnou novinkou, 
ale po roce poznamenaném epidemií s všudy-
přítomnými rukavicemi, sáčky a jednorázovými 
plasty přichází s novou naléhavostí. Bezobalové 
vychytávky nejsou přitom nijak složité ani ná-
kladné. Během pandemie jsem si ověřila, že vět-
šina výdejových okének na Praze 3 mi například 
bez problémů zabalí jídlo s sebou do vlastní kra-
bičky, kterou si přinesu. Nemusím pak vyhazo-
vat umaštěné jídelní boxy z pěnového polysty-
renu do směsného odpadu, kam bohužel patří. 
Stejným způsobem lze mít vždy po ruce vlastní 
kelímek na kávu nebo lahev na vodu a vyhnout 
se tak jednorázovým plastům. Třetí věc, kterou 
stačí ráno přihodit do kabelky, je taška na nákup. 
Do supermarketů už ji většina lidí nosí auto-
maticky — zřejmě proto, že za tašky zakoupené 
u pokladny se platí. Postupně se začíná rozšiřo-
vat i používání vlastních sáčků na pečivo a ovoce 
jako alternativa těch mikrotenových, a některé 
prodejny potravin umožňují dokonce pultový vý-
dej do vlastního obalu. Člověk ale musí počítat 
s tím, že to vyžaduje plánování nákupů, nošení 
krabiček a častější mytí nádobí. 

Další výzvou je nakupování v bezobalové pro-
dejně. Ty mi na Praze 3 pomohla najít online 
mapa.reduca.cz, která kromě obchodů dopo-
ručuje i další ekologické podniky: bistra, baza-
ry, půjčovny či opravny. Do obchodu Bezobalu 

v Radhošťské ulici jsem dorazila s batohem 
plným zavařovaček a krabiček. Vzápětí jsem ale 
zjistila, že to nebylo nutné. Přímo na místě je to-
tiž regál se sklenicemi, které tam nosí lidé z okolí 
a pro zákazníky jsou k použití zdarma. Nádoby si 
nejprve zvážíte na samoobslužné váze a nale-
píte na ně etikety s hmotností. Pak už je může-
te plnit trvanlivými potravinami, drogerií nebo 
kosmetikou. Prodavač u pokladny vám zboží 
zváží a odečte váhu obalu. Pomocí kalkulačky na 
webu bezobalu.cz si můžete ověřit, jaké množ-
ství odpadu jste svým nákupem ušetřili. Já jsem 

si navíc spočítala, že za svůj bezobalový nákup 
jsem nezaplatila víc než v běžném „obalovém“ 
obchodě, odpovídající zboží v bio kvalitě by jinde 
bylo dokonce o pár korun dražší. Že ekologic-
ké nakupování může být i ekonomické, dosvěd-
čuje také nedaleký bezobalový obchod Bout. 
Tam kromě bio produktů seženete i potraviny 
v konvenční kvalitě, u kterých jsou ceny dostup-
nější a mohou konkurovat i supermarketům. 
Nevýhodou je, že bezobalové obchody najdete 
spíš na Vinohradech. Žižkováci to mají trochu 
z ruky a výprava za dobrým pocitem je tak stojí 
víc času a odhodlání.  

Život bez obalu

Jak žít téměř bez odpadu na Praze 3, si 
vyzkoušela redaktorka Anežka. Drahé to není, 
stojí to ale jisté úsilí a čas.
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Ekologické nakupování 
může být i ekonomické
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Kde jste vyrůstala?
Vyrůstala jsem na Praze 1. Nejdříve jsme bydleli 
ve Všehrdově ulici, kde byla učitelská kolej pro za-
městnance FTVS, a když mi byly tři roky, přestěho-
vali jsme se do ulice Politických vězňů. Na Praze 1 
jsem chodila na základní školu i na gymnázium. 
Ale i na vysokou jsem to měla kousek, na VŠE 
jsem chodila pěšky.

Váš tatínek Vladimír Kostka trénoval 
československou hokejovou reprezentaci 
a v roce 1972 ji dovedl ke zlatu. Jak na to 
vzpomínáte?
Na mistrovství světa si vzpomínám velmi dobře. 
S tatínkem jsem odmala chodila na hokej a do-
dnes je to můj divácky nejoblíbenější sport. Trenéři 
i hráči měli volné vstupenky pro rodinné přísluš-
níky a já jako dcera trenéra chodila na některé 
zápasy a měla to velké štěstí, že jsem byla osob-
ně přítomna i na vítězném utkání. Nikdy nezapo-
menu na nadšení, které zavládlo po závěrečném 
hvizdu. Praha slavila mohutně, já jsem jako dobře 

vychované dítě jela domů tramvají za mamin-
kou. Doma máme na zdi velkou fotografii vítěz-
ného mužstva, takže mám rozesmáté tváře hráčů 
i šťastného tatínka často na očích.

Vyhráli jsme tehdy nad SSSR, navíc doma. To asi 
bylo obrovské nadšení, že?
Hokej byl v Československu v té době nejpopulár-
nější sport i proto, že byl vnímán jako vyjádření 
vzdoru proti okupaci sovětských vojsk v roce 1968. 
V roce 1972 začínala normalizace a o to cennější 
bylo vítězství nad SSSR. Navíc jsme přerušili sérii 
devíti vítězství ruského týmu a titul mistrů světa 

Hana Machková: 
Žižkov je místo plné 
života, které má své 
kouzlo
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Jako studentka a později 
i pedagožka a rektorka 
Vysoké školy ekonomické 
strávila Hana Machková 
na Žižkově podstatnou 
část života. Vnímá hlavně 
to, jak se proměnil.

Být rektorkou VŠE je 
pro mne velkou ctí 
i potěšením
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jsme získali po dlouhých 23 letech. Hráči i trenéři 
byli opravdu slavní. Vždy mě překvapí, že se na ně 
ani po tolika letech nezapomíná. 

Byl otec před zápasem hodně nervózní? 
Můj tatínek se uměl dokonale kontrolovat. Určitě 
byl pod velkým tlakem, nicméně nervozitu na 
sobě ani doma nikdy nedával znát. Hokejem žila 
celá rodina, ale tatínek moc sdílný nebyl. Až když 
jsem byla dospělá, vyprávěl mi o tom, jak to v roce 
1968 a dalších letech vlastně bylo. Každopádně byl 
hlavním strůjcem vítězství proti Rusům. Vymyslel 
strategii levého bránícího křídla a rozložil tím jejich 
nejsilnější zbraň, kterou byl útok. Rusové byli jako 
stroje, hráči měli polovojenský režim. Až když jim 
do nacvičených schémat zasáhla posílená obrana, 
začali konečně prohrávat. Tatínek měl s trenérem 
Tarasovem vyrovnané skóre, to byl v té době skoro 
zázrak.

Slavilo se vítězství u vás doma?
My jsme byli taková neslavící rodina. Rodiče žili až 
asketickým způsobem života. Byli abstinenti a ne-
kuřáci, tatínek byl introvert a neměl rád návštěvy, 
takže se u nás ani po vítězném mistrovství světa 
žádná oslava nekonala. 

Váš bratr Vladimír byl také v reprezentaci. 
Bratr je o pět let starší, máme různé povahy i růz-
né zájmy. Moc jsme si spolu nehráli, odmala byl 
málo doma: buď ve škole, nebo na tréninku, na zá-
pase či na soustředění. Brzy se odstěhoval. 

Jaký sport jste dělala vy? 
Hrála jsem závodně volejbal a díky organizačním 
schopnostem jsem byla dlouhá léta kapitánkou 
žákyň a později dorostenek oddílu Slavoj Praha. Co 
se hokeje týče, tatínek mě s sebou brával na kurzy 
FTVS do Kolína, takže jsem si hokej jako dítě zahrá-
la se studentkami Univerzity Karlovy. 

Čím jste chtěla být jako malá dívka?
Od dětství jsem si přála být učitelkou. Pak jsem 
spojila celý svůj profesní život s VŠE a dodnes si 
myslím, že povolání vysokoškolského pedagoga je 
nejkrásnější povolání na světě a také povolání, kte-
ré je ideální pro ženy. VŠE mi hodně dala. Umožnila 
mi dělat práci, která mě vždycky bavila, umožnila 
mi ale také sladit rodinný a pracovní život. Když 
děti odrostly, nabídla mi moje alma mater mož-
nost kariérního růstu v přátelském prostředí. Být 
rektorkou VŠE je pro mne velkou ctí i potěšením. 

Ztráty bude naše i světová 
ekonomika dohánět 
hodně dlouho

Obávám se rozevření 
nůžek mezi chudými 
a bohatými
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k srdci?
Žižkov mám moc ráda. Od dob mých studií, kdy to 
byla čtvrť poměrně zanedbaná a ne moc bezpeč-
ná, se hodně změnil. Zlepšila se místa, která jsem 
ráda neměla, například temný a špinavý podchod 
pod magistrálou. Dnes je Žižkov místo plné života, 
kde se potkávají mladí lidé a které má své kouzlo. 
V době studií jsem ale měla kamarády spíše mimo 
školu a Žižkov. 

Může velká, prestižní škola, jako je VŠE, rozvíjet 
čtvrť, ve které sídlí?
Určitě může. VŠE je s více než tisícem zaměstnan-
ců největším zaměstnavatelem na Praze 3 a na-
šich více než třináct tisíc studentů jistě přispívá 
k ekonomickému i kulturnímu rozvoji této městské 
části. V našich prostorách probíhá řada kulturních 
a společenských akcí, například koncerty nebo 
studentské festivaly. Právě teď provádíme velkou 
rekonstrukci kolejí. Postavili jsme tam krásná spor-
toviště a náš univerzitní kampus na Žižkově patří 
k nejmodernějším v Praze. 

Jak vnímáte novou výstavbu v sousedství školy?
VŠE se profiluje jako moderní vysoká škola a sou-
sedství budov, kde sídlí například společnost 
Deloitte, podporuje dojem, že jsme součástí mezi-
národního finančního světa. Mimochodem jedním 
z důvodů, proč se Deloitte rozhodli pro Italskou 
ulici, byla právě blízkost VŠE. Výstavba znamenala 
modernizaci celé Italské ulice a situace se zlepši-
la i z hlediska bezpečnosti. Dříve byl naproti nám 
zarostlý, zanedbaný svah, dnes máme sice horší 
výhled na Prahu, ale studenti se nemusí na auto-
busových zastávkách bát. V nových budovách je 
všude ochranka, venkovní prostory jsou udržova-
né a ani mé obavy z přetížení Italské ulice se zatím 
nepotvrdily. 

Těší se studenti na plánovaný nový průchod 
z hlavního nádraží na Žižkov?
Těšíme se všichni! Splní se sen mnoha generací 
studentů a učitelů VŠE. Já budu také jezdit vlakem, 
bydlím blízko vršovického nádraží.

Právě začal rok 2021. Mátě osobní předsevzetí, 
přání či plány?
Musím dopsat páté vydání své knihy Mezinárodní 
marketing, rukopis mám odevzdat do konce břez-
na. Moc si přeji, aby byla má početná rodina zdra-
vá. Jsem čtyřnásobnou babičkou a v dubnu čeká-
me pátého vnuka. Přeji si, aby konečně skončila 
pandemie koronaviru a studenti se mohli vrátit do 
školy. Je tam bez nich hodně smutno. A také bych 
si přála, aby měl akademický senát na podzim 
šťastnou ruku při výběru mého nástupce, protože 
v březnu 2022 budu končit ve funkci rektorky.

Epidemie covidu-19 způsobila v řadě odvětví 
značné ekonomické ztráty. Jak rychle se 
ekonomika zotaví?
Obávám se, že ztráty bude naše i světová eko-
nomika dohánět hodně dlouho. Je to krize, která 

nemá ekonomické příčiny, ale bude mít těžké eko-
nomické následky. Některá odvětví, například ces-
tovní ruch, jsou těžce postižená a firmy přežívají 
jen díky podpůrným programům. Obávám se ze-
jména nárůstu nezaměstnanosti a rozevření nůžek 
mezi chudými a bohatými. Velké nerovnosti jsou 
pro společnost vždy nebezpečné. Prudce stoupající 
zadluženost státu navíc může ovlivnit kvalitu života 
příštích generací na dlouhou dobu. 

Jak konkrétně se krize projeví?
Dopady budou dlouhodobé. Pro ČR by byl nejhor-
ší propad automobilového průmyslu, který reálně 
hrozí, protože se celosvětově sníží kupní síla obyva-
tel. Dařit se bude moderním technologiím, napří-
klad on-line bankovnictví či e-shopy budou zažívat 
další rozvoj.

Co byste popřála Žižkovu do roku 2021?
Aby se i nadále rozvíjel, aby se dařilo udržet malé 
obchůdky a služby a aby se podařilo vybudovat 
Dům tance v budově bývalých lázní. A přeji nejen 
Žižkovu, aby se pandemie koronaviru stala jen 
smutnou vzpomínkou na těžké časy v roce 2020.  

Krize nemá ekonomické 
příčiny, ale bude mít 
ekonomické následky

Hana Machková 
Narodila se 13. května 1958 v Praze do spor-
tovní rodiny vysokoškolských profesorů 
z Fakulty tělesné výchovy a sportu. Po studiu 
gymnázia se přihlásila na Vysokou školu eko-
nomickou, kde vystudovala obor ekonomi-
ka zahraničního obchodu a následně zača-
la působit jako pedagožka. Přednáší také na 
školách ve Francii. Za rozvíjení univerzitních 
a vědeckých vztahů mezi Českem a Francií 
získala nejvyšší francouzské státní vyzname-
nání Řád čestné legie, jehož tradici založil 
Napoleon Bonaparte. V roce 2014 se stala 
rektorkou VŠE. Funkce jí skončí v roce 2022.
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Viktorky volá po 
spolupráci aktérů 
a dlouhodobé vizi

Odkoupení stadionu 
Viktorky za podmínek 
stanovených majitelem 
klubu Martinem Loudou 
radnice nepřijala. 
Chybí jí především 
garance, že stadion 
zůstane na Žižkově.

Zachovat fotbal na Žižkově. O to jde hráčům, fa-
nouškům, zástupcům městské části a podle jejich 
vlastních slov i představitelům klubu Viktoria. 
Ten nabízí Praze 3 odkup stadionu za odhadní 
cenu a štědré investice do jeho rekonstrukce. Ve 
své nabídce se k tomu však zavazuje jen do roku 
2025. Zástupci FK Viktoria včetně jejího majitele 
Martina Loudy, který je spoluvlastníkem i podstat-
né části pozemků v okolí stadionu, dorazili také na 
prosincové jednání zastupitelstva. Upozorňovali na 

špatný technický stav objektu a připomněli obavu, 
že klub nezíská profesionální licenci na příští rok. 
Svůj scénář podpořili také propagační kampaní 
v ulicích Prahy 3, kde maskoti rozdávali letáky pod-
porující odkoupení stadionu fotbalovým klubem. 

Naléhavost potřebných oprav si uvědomují i před-
stavitelé radnice, která má stadion ve správě. Ti 
vnímají zásluhy nového vlastníka klubu na vzestu-
pu Viktorky v posledním roce jako přínos. Nabídka 
odkoupení stadionu však podle nich vzbuzuje po-
chybnosti. Slibuje sice vybudovat nový stadion pro 
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 ⟶  parkoviště pro 60 osobních vozů, 2 autobusy 
a TV přenosový vůz

 ⟶ 5 samostatných vstupů na stadion
 ⟶ 50 sociálních zařízení
 ⟶ ošetřovnu pro diváky
 ⟶ prostor pro rozcvičování hráčů
 ⟶ velkoprostorovou tabuli
 ⟶ kamerový systém a monitorovací místnost
 ⟶  televizní studio, press centrum a pracovní míst-

nost médií

Aby stadion získal 
profesionální licenci, 
musí zajistit:Radnice vnímá zásluhy 

nového vlastníka klubu 
jako přínos 
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Viktorku, nechce se ale zavázat k tomu, že stadion 
bude stát na původním místě. Za pár let by tedy 
Viktorka mohla hrát jinde v Praze a lukrativní po-
zemek původního stadionu by zůstal bez fotbalu. 
„Radnice chce zachovat stadion pro sport a nej-
lépe právě pro tradiční žižkovský klub. A chceme 
v tomto ohledu dlouhodobou garanci,“ potvrzuje 
starosta Prahy 3 Jiří Ptáček. 

Do oprav stadionu plánuje Praha 3 investovat 
a o finanční podpoře hodlá jednat také s magis-
trátem hlavního města. „V rozpočtu na rok 2021 
máme připraveno 25 milionů korun. Klubu jsme už 
v minulosti nabídli dlouhodobý pronájem za sym-
bolickou cenu. Nabídku odmítl. Řada zastupitelů je 
evidentně ochotna jednat i o prodeji, požadují ale 
dlouhodobý závazek, že stadion zůstane na tradič-
ním místě a nebude využit jako stavební parcela 
pro developerský projekt,“ dodává Ptáček. S pro-
dejem bez odpovídajících garancí proto Praha 3 

nesouhlasí a své stanovisko potvrdili její zastupite-
lé téměř jednohlasným odmítnutím nabídky fotba-
lového klubu.

Předmětem jednání je i problematická pozemková 
situace. Stadion sice patří městu, okolní pozem-
ky ale vlastní soukromá společnost, kterou také 
zastupuje Martin Louda. Bez dohody na zajištění 
přístupových cest by městská část mohla inves-
tovat 25 milionů do stadionu, ke kterému nebude 
mít přístup. Po spolupráci volají i zástupci klubu, 
kteří by v městské části rádi viděli spolehlivého 
partnera. Ze svých podmínek však ustoupit ne-
chtějí a radnici vyčítají odkládání problému. „Klub 
bez městské části nemůže fungovat, potřebuje mít 
ve vás silného partnera,“ zdůraznil na jednání za-
stupitelstva předseda představenstva klubu Milan 
Richter a zmínil i plánovaný rozvoj sportovních 
aktivit pro místní mládež. „Jsem si dobře vědom 
toho, že záchrana Viktorky musí vycházet ze vzá-
jemné spolupráce nás všech,“ doplňuje starosta 
a doufá, že cesta k nalezení společného řešení ne-
bude dlouhá. 

Filip Šostý
Městská část pozemek prodat nechce, což 
kvituji. Pronájem za korunu je pro Viktorku 
vstřícný krok. Chápu, že ze strany klubu jsou 
obavy, ale stejně tak od města, které by po 
prodeji pozemku nemělo jistotu, že tu fotbal 
zůstane. Vzájemná dohoda je nyní důležitá, ji-
nak se nikdo nehne z místa a nic se neudělá.

Lukáš Jedlan
Obávám se, že tím, jak radnice jedná, hrozí, že 
Viktorka nezíská profi licenci. Doufám, že do-
stane rozum a přijme podle mě pro ně celkem 
i výhodnou nabídku. Držím palce!

Psali jste na 
facebooku:

 ⟶ odkoupení žižkovského stadionu za odhadní cenu
 ⟶  okamžitou investici 25 milionů korun do oprav 

stadionu podle požadavků FAČR
 ⟶  garanci, že opravený stadion v Seifertově ulici se 

bude používat do roku 2025
 ⟶  investici 20 milionů korun do vybudování spor-

tovního zázemí pro mládež Prahy 3
 ⟶  vybudování nového stadionu pro Viktorku na 

území Prahy do 10 let 

Co nabízí FK Viktoria:

Nabídka odkoupení 
stadionu vzbuzuje 
pochybnosti
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Nejste v tom sami

Na třetí městskou část se obrátila paní, která se 
stará o dceru s autismem. Dcera navštěvuje dva-
krát týdně stacionář, ten ale po dobu nouzové-
ho stavu nefungoval. Paní musela přestat chodit 
do zaměstnání, kde pracuje na částečný úvazek. 
Neměla totiž nikoho, kdo by se o dceru v době 
její nepřítomnosti postaral. Pracovníci projektu 
Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb 
na Praze 3 kontaktovali asistenční službu, kte-
rá k paní dvakrát týdně na dopoledne docházela 
a s péčí pomohla. Paní díky tomu mohla dál pra-
covat na částečný úvazek a dcera neztratila kon-
takt s okolím.

Podobným způsobem projekt Rozvoj terénní soci-
ální práce a sociálních služeb rozšiřuje na Praze 3 
sociální služby o terénní práci a posiluje kapacity 
městské části při práci nejen s neformálními pe-
čovateli, ale také se seniory nebo zdravotně zne-
výhodněnými osobami. Jeho cílem je zajistit jim 
bezplatnou péči prostřednictvím odborných kon-
zultací, případně dalších služeb, jako jsou napří-
klad psychoterapeutická a psychologická pomoc 
nebo právní poradenství. „Nejen během mimořád-
ných situací, jako je nouzový stav, je na pečující 

neustále vyvíjen fyzický i psychický tlak a nezřídka 
se octnou na hranici chudoby. Jsou svým způso-
bem izolováni od veškerého společenského dění 
a od svých kontaktů. Proto je zapotřebí je podpořit 
a pomoct jim, aby v tom nezůstávali sami,“ upřes-
ňuje metodička Tereza Bartlová.

V případě potřeby získáte pomoc na telefonním 
čísle 222 116 450, e-mailu pece@praha3.cz nebo 
na adrese Seifertova 51, Praha 3, kancelář č. 120. 
Úřední hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 13.00, po 
předchozí domluvě je možné domluvit schůzku 
i v jiném termínu (lze využít i rezervační systém 
městské části). 

Pokud se jako pečující osoba ocitnete v nouzi, 
pomůže vám speciální projekt, který Trojka za 
podpory Evropské unie realizuje už od roku 2019.

Projekt rozšiřuje sociální 
služby o terénní práci 
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Senior nedostával 
důchod ani dávky 

Na ombudsmanku pro seniory se s žádos-
tí o pomoc telefonicky obrátil 84letý senior, 
obyvatel Prahy 3. Využil naší nabídky návštěvy 
v bytě. Při návštěvě se svěřil, že poté, kdy mu 
před rokem zemřela manželka a jediná dcera 
s ním přestala komunikovat, se cítí osamě-
lý, nezvládá péči o domácnost ani o sebe. 
Opakovaně v bytě upadl a obtížně se dovolá-
val pomoci. Také má nedostatek finančních 
prostředků. Zjistili jsme, že pan F. H. nemá 
požádáno o vdovecký důchod, nepobírá žádné 
sociální dávky ani nevyužívá sociální služby. 

Po domluvě s panem F. H. jsme kontaktovali 
Pečovatelskou službu Praha 3, která nyní za-
jišťuje veškerou pomoc. Na základě plné moci 
jsme zajistili podání žádosti o vdovecký dů-
chod, příspěvek na péči, ostatní sociální dáv-
ky související se zdravotním stavem a o pří-
spěvek na bydlení. Dále jsme zprostředkovali 
připojení k systému tísňové péče Areíon, kte-
rá v případě pádu spolehlivě zajistí včasnou 
pomoc. 

Tíživá je pro pana F. H. také samota a sociální 
izolace. Zajistili jsme tedy dobrovolníka, který 
ho třikrát týdně navštěvuje. Povídají si, čtou 
denní tisk, případně pana F. H. doprovodí na 
kratší procházku. Také se bude snažit zajistit 
dopravu do klubu důchodců, kde bude pan 
F. H. v kontaktu s dalšími seniory. V současné 
době pan F. H. zvažuje podání žádosti o při-
dělení bytu v domě s pečovatelskou službou, 
kde by měl zajištěnu veškerou péči i sociální 
kontakt s ostatními obyvateli. 

Zdeňka Hošková
 ⟶ ombudsman pro seniory
 ⟶ T: 222 116 451, 725 845 465
 ⟶ hoskova.zdenka@praha3.cz 

Ombudsman poskytuje seniorům z Prahy 3 
bezplatné poradentství v oblasti bydlení, 
důchodů, sociálních a zdravotnických slu-
žeb, volnočasových aktivit, zajišťuje právní 
poradenství, doprovod při úředních jedná-
ních a pomoc v tíživých životních situacích. 
V současné době ho lze kontaktovat pouze 
telefonicky.

Většina kurzů na univerzitě třetího věku (U3V) na Vysoké škole 
ekonomické je za malý poplatek. Přestože nahrávky z před-
nášek lektoři běžně nezveřejňují, můžete se na youtubovém 
kanálu U3V VŠE v Praze pod záložkou Videa podívat na někte-
ré zdarma. Najdete tu třeba cyklus České ekonomické století 
s ekonomem a bývalým ministrem Karlem Dybou. Ten se v při-
bližně hodinových dílech věnuje vývoji hospodářské situace 
u nás a v Evropě od počátku minulého století až do součas-
nosti. Zajímavé téma nabízí i přednáška o geocachingu a GPS. 
Geocaching je hra, při níž pomocí navigace pátráte po „pokla-
dech“ ukrytých v malých schránkách, které mají své zeměpis-
né souřadnice. Více o hře se dozvíte právě díky videu. Užitečný 
je také záznam semináře Orientace ve finančních produktech 
a zárukách, který seniorům radí, jak porozumět finančnímu 
žargonu a nenaletět podvodníkům. 

Pokud vás videa univerzity třetího věku navnadí ke kontinuál-
nímu studiu, můžete se na VŠE od 4. do 29. ledna přihlásit do 
letního semestru. Výuka trvá 13 týdnů a vzhledem k současné 
situaci bude mít tentokrát prezenční i online podobu. Jako při-
hlášený student pak budete mít k dispozici veškeré nahrávky. 
Podrobnosti najdete na adrese u3v.vse.cz. 
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Patříte-li k těm, kdo se rádi učí novým 
věcem, pusťte si volně dostupné přednášky 
z univerzity třetího věku o ekonomii, 
financích nebo třeba geocachingu.

VŠE nabízí pro 
seniory videokurzy 
zdarma

Výuka bude mít tentokrát 
prezenční i online podobu
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Parkování 
jde vyřídit on-line
Parkovací oprávnění je možné vyřídit 
v klientských centrech Praha 3 
nebo po registraci do Osobních stránek 
uživatele (OSU) i on-line.

Registrace pro on-line vyřízení parkovacího oprávnění
⟶  na zákaznické lince +420 388 901 185 (pondělí—pátek 9—15 h)

⟶  osobně na výdejně parkovacích oprávnění (pondělí 8—13 h, středa 12—17 h)

⟶ Klientské centrum I., Milešovská 1, Praha 3 tel.: 222 116 802, 803
⟶   Klientské centrum II., Lipanská 9, Praha 3, tel.: 222 116 205, 206

⟶  Z provozních důvodů je poslední klient přijat k vyřízení 15 minut před koncem uvedené
provozní doby. Rezervaci přesného času návštěvy klientského centra lze provést v on-line
rezervačním systému na www.praha3.cz

Na vydání parkovacího oprávnění má nárok občan, který prokáže:
⟶  trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v městské části Praha 3,
⟶  vztah k užívanému vozu (vlastnictví, leasing, úvěr, funkční požitek od zaměstnavatele apod.),
⟶ sídlo nebo provozovnu v Praze 3 (právnické a fyzické osoby)

Informace a užiteční odkazy:
Zakoupení nového i prodloužení 
stávajícího parkovacího oprávnění 
je možné zařídit i bez osobní návštěvy 
úřadu pro registrované uživatele 
prostřednictvím osobních stránek (OSU) 
osu.zpspraha.cz ⟶

Informace najdete také na stránkách 
www.parkujvklidu.cz ⟶

Další informace k provozu 
a systému ZPS v Praze 3 
a přehled potřebných dokladů 
pro jednotlivé situace rezidenta 
(občana Prahy 3) 
www.praha3.cz ⟶

IC_leták_POP_Praha_3_A4_RN.indd   3IC_leták_POP_Praha_3_A4_RN.indd   3 17.12.2020   6:51:5117.12.2020   6:51:51
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Zaměřujete se na online kurzy. Proč neděláte 
běžnou výuku? 
Jaclyn — Online výuka umožňuje vyhledat odbor-
níka na daný obor kdekoliv po světě a propojit ho 
s žáky. Navíc můžeme využít technologie, které se 
v tradičním vyučování nepoužívají. Není to o tom, 
že by byla online výuka lepší, ale o inovaci v oboru. 
Žáci tak mají přístup ke vzdělání nehledě na to, 
kde žijí. 
Yefei — V Jižní Koreji podnikáme v hodinách an-
gličtiny virtuální výlety. Spojíme žáky s někým 
z USA a vezmeme je na virtuální procházku v pří-
mém přenosu. Učitel tak například dělá prohlídku 
po pláži a děti se ho na to místo ptají. Mají příle-
žitost uplatnit v reálném životě to, co se naučili, 
ne jen koukat do učebnice. Většinou je to pro žáky 
nejoblíbenější prvek našich hodin. V ZŠ Jeseniova 
jsme to ale vyzkoušet nemohli, protože na to ne-
byl čas.

Proč používáte pro výuku angličtiny na dálku 
platformu Nearpod?
Jaclyn — Nearpod se zaměřuje na zapojení žáka 
do hodiny. Žáci, kteří jsou výukou zaujatí, se učí 
lépe. Pro učitele je to výhodná platforma proto, že 
nemusí vytvářet zcela nové osnovy a že je zdar-
ma. Mohou vzít své hotové materiály a za pomoci 
Nearpodu je přizpůsobit tak, aby byly zajímavější. 

Mezi nástroji najdete kvízy a ankety, ale také virtu-
ální realitu, simulace a videa. Uplatňujeme meto-
du více vstupů, více výstupů, což znamená, že žáci 
mohou odpovídat několika způsoby a použít ten, 
který jim vyhovuje nejvíc — např. odpověď nakres-
lit nebo zaškrtnout správnou variantu v tabletu. 

Můžete porovnat vzdělávací metody žáků v USA, 
v Jižní Koreji a v Česku? 
Yefei — V USA se teď hodně mluví o tom, jaký 
má vůbec škola a učení smysl. V Jižní Koreji jsem 
také několikrát zaslechl takovou otázku. V minu-
losti se v USA hodně učilo formou memorování. 
Teď však používáme model, který od žáků očeká-
vá, že se jednoho dne stanou produktivními členy 
společnosti. Když učíme anglicky korejské děti, 
učíme je částečně i tamní kulturu, představuje-
me jim novou formu komunikace. Tradiční způsob 
učení v Koreji je naučit se psaný test. Ale v reál-
ném životě práce funguje skrz interakci. Během 
našich hodin — a snažili jsme se to aplikovat 
i v ZŠ Jeseniova — necháváme žáky mluvit mezi 
sebou. Je samozřejmě skvělé, když si žák vytvo-
ří vlastní motivaci učit se cizí jazyk a pak třeba 
studuje či pracuje v jiné zemi. Ale u většiny žáků 
máme skromnější cíl: aby se nebáli mluvit. Když 
se cizího jazyka bojíte, může vás to odradit od vys-
něného povolání. Hodně lidí zvládne anglicky psát, 
ale bojí se pracovat s jazykem dál. 

Možná jste si všimli, že Češi se stydí mluvit 
anglicky nehledě na to, jak jim to jde.
Jaclyn — To podle mě není výjimečné, tak je to 
po celém světě. Čtvrťáci v ZŠ Jeseniova se nejdřív 
museli nejen seznámit s novou učitelkou, ale také 
s novým formátem učení a technologií. Po prvních 
dvou hodinách si už ale novou výuku chválili. Před 
americkou lektorkou ale občas ztichli a styděli 
se mluvit. To je ovšem v pořádku a počítali jsme 
s tím.   

Harvardští lektoři: 
Žáky z Jeseniovky 
online výuka baví
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Se svými poznatky se nám 
svěřili lektoři Jaclyn a Yefei, 
kteří pro čtvrtou třídu 
ZŠ Jeseniova organizovali 
dvacet online lekcí 
angličtiny s rodilou mluvčí. Jaclyn Yefei

online kurz angličtiny 
na zš jeseniova

V rámci pilotní fáze absolvovali žáci čtvrté třídy 
20 lekcí s americkou rodilou mluvčí ve spolupráci 
s domovskou učitelkou. V současné době probíhá 
společně s dalšími školami vyhodnocení projektu. Na jeho 
základě dojde k úpravám a případnému rozšíření na další 
školy ještě letos.
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Kde se vzal na 
Žižkově Bulhar?

Ačkoli patří k nejrušnějším křižovatkám 
v Praze, původ jejího názvu není dodnes zcela 
zřejmý. Tři nejpravděpodobnější varianty vám 
přinášíme.
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to dnešní křižovatky U Bulhara, pravděpodobně 
by spatřil kočáry se zapřaženými koňmi, cestující 
a čilý ruch. Stávala zde totiž gotická brána, která 
se v průběh let jmenovala Horská či Vídeňská. 
Vstup do města byl součástí hradeb, kamen-
né obruče chránící Prahu, odkud vedla silnice 
směrem na Kutnou Horu a dál do Vídně. Bráně 
se ale říkalo ještě jinak — Šibeniční. Skrz dnešní 
křižovatku U Bulhara totiž vedla i poslední cesta 
odsouzenců na popraviště. Šibenice stála někde 
na vyvýšeném místě přibližně na rohu dnešních 

ulic Řehořova a Příběnická nebo možná i blíž 
k Churchillovu náměstí. 

Když v roce 1875 císař Franz Josef I. prohlásil 
Prahu za bezpečné město a opevnění bylo str-
ženo, zbyl na křížení ulic Nového Města a vzni-
kajícího Žižkova volný prostor. Někdy v té době 
se nejspíš objevilo jméno U Bulhara. Možností, 
jak křižovatka ke svému názvu přišla, je několik. 
Pravdě nejblíž je příběh jisté slečny Maroldové, 
která nedaleko provozovala trafiku — malou dře-
věnou budku na konci Hybernské ulice. Jak její 
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jméno napovídá, byla příbuznou malíře Luďka 
Marolda, autora největšího obrazu v Česku — pa-
noramatu Bitva u Lipan. Dílo vysoké 11 a široké 
90 metrů vytvořil pro výstavu architektury a inže-
nýrství konanou roku 1898 na pražském výstavi-
šti. Brzy po jeho dokončení se ale nakazil tyfem 
a v pouhých třiatřiceti letech zemřel. Ještě před-
tím však stihl pro svou příbuznou z trafiky na-
malovat vývěsní štíty. Byť na nich byli zobrazeni 
Španěl a Turkyně, lidem připomínali Bulhary, a tak 
se začalo místu říkat podle nich. 

Křižovatka se ale možná jmenuje podle hospo-
dy. Psal se rok 1900 a kousek od viaduktu, kde už 
tehdy projížděly vlaky, si jistý František Malý po-
stavil dům. A v něm hostinec, který pojmenoval 
U Bulhara (na horním snímku). Proč? Bylo to kvůli 
jeho sympatiím s Bulharskem, kde už několik let 
probíhalo národní obrození. V živé paměti měli 
lidé tzv. dubnové povstání — krvavě potlačené 
protesty, kdy Turci pobili na 30 tisíc Bulharů a vy-
pálili kolem stovky vesnic. Nicméně národ balkán-
ských Slovanů i po krvavé lázni hledal dál cestu 

k nezávislosti na Osmanské říši, podobně jako 
ten český na rakouské. Češi s Bulhary nejen cíti-
li, ale také čile spolupracovali a pomáhali tvořit 
nový bulharský stát. Do Bulharska vyrážely tisíce 
Čechů i Moravanů, kteří se ve své domovině, ať 
kvůli mládí, nebo nedostatku příležitostí, nemohli 
realizovat. Do Bulharska se s oblibou jezdilo také 

„na zkušenou“. 

Věrni myšlence panslavismu vyráželi na Balkán 
čeští učitelé a kantoři, později architekti, úřed-
níci, inženýři a další profese. Češi stavěli dráhy, 
budovali celé městské čtvrti, zakládali textilní fab-
riky, cukrovary, pivovary, muzea. Celý exodus se 
v kladném smyslu dodnes nazývá „česká kultur-
ní okupace“ a důkazem českých snah může být 
třeba pedagog Konstantin Jireček, který pomáhal 
organizovat bulharské školství, a stal se dokonce 
v Sofii ministrem. S tím souvisí i třetí možnost 
pojmenování pražské křižovatky — stojí za ním 
sami Bulhaři. Ti totiž zase na oplátku vyráželi do 
českých zemí. Byli to zejména dělníci a studen-
ti, kteří chtěli získat vzdělání na českých univer-
zitách. A právě v okolí rušné křižovatky se mělo 
usadit několik bulharských zahradnictví.

Křižovatka U Bulhara se postupně stala hlavní 
dopravní tepnou na Žižkov, místo ozdobily troleje 
a tramvajové i vlakové kolejnice. Dlouhá dese-
tiletí tudy jezdí například tramvaj č. 9. Během 
Pražského povstání, které ukončilo okupaci 
Prahy, se Bulhar a okolí staly místem tuhých 
bojů. Německé oddíly se tu na několika místech 
pokoušely prorazit barikády. Tehdy byla také silně 
poškozena budova hostince U Bulhara. Oficiálně 
bylo místo pojmenováno až v roce 1978 a na 
domě se objevila typická červenobílá cedule 
s místním názvem. Křižovatka, která leží na roz-
hraní Prahy 1, 2, 3 a 8, dnes patří mezi nejrizi-
kovější pražská dopravní křížení. Denně jí proje-
dou desítky tisíc aut a ročně tu dojde přibližně 
k 50 nehodám.  

Skrz křižovatku 
vedla poslední cesta 
odsouzenců na popraviště

Křižovatka se postupně 
stala hlavní dopravní 
tepnou na Žižkov
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Pokud člověk nechtěl zalézt domů a zapomenout na svět, dokud korona 
nepřejde, musel si najít svá vlastní zákoutí, kde se dá s plastovým kelím-
kem nebo občerstvením v krabici postát či posedět co nejdéle. Někdo 
objevil lavičku nebo zídku, kam v poledne navzdory zkracujícím se dnům 
a klesajícím teplotám pokaždé svítí slunce, tu správnou závětrnou stra-
nu ulice nadohled oblíbeného podniku nebo skrytou plochu v parku 
mezi keři, kde se dá ubalit a zapálit i ve vichřici. Odborníkem na mik-
roklima se stal zákonitě každý, kdo chodil během druhé vlny protikoro-
nových restrikcí pravidelně ven.

V Republice Žižkov máme ovšem místo, jehož návštěvníci jsou ve sledo-
vání místního mikroklimatu skutečně přeborníci přinejmenším evrop-
ského formátu. A byli jimi už dávno před koronou. Tím místem je hos-
půdka na Parukářce, vysoko na kopci, odkud se rozevírá výhled daleko 
za pražský obzor. Kdyby kmen místních štamgastů objevil nějaký antro-
polog, sepsal by jistě učenou studii o lidové mikrometeorologii a me-
teorologické mytologii. Jejím základním postulátem je tvrzení, že „na 
Parukářce skoro nikdy neprší“. Skutečně jsem byl mnohokrát svědkem 
toho, jak se těsně před kopcem zastavila hrozivá mračna nebo tu spad-
lo jen pár kapek, zatímco v centru Prahy lilo jako z konve. 

Teorie o tom, proč se Parukářce deště a bouře často vyhýbají, jsou stej-
ně pestré a divoké jako místní štamgasti. Podle jednoho výkladu mění 
oblačnost směr v údolí Vltavy, kde ji rozfouká vítr vanoucí nad řekou. 
Podle druhého výkladu patří Parukářka do jiné klimatické zóny: zasa-
huje sem jakýsi poslední výběžek anebo chapadlo polabského počasí 
z východu, které dokáže tlumit a odvracet oblačnost, ženoucí se větši-
nou od západu. Alternativní a mezi samotnými štamgasty nejoblíbeněj-
ší verze tvrdí, že Parukářka odpuzuje deště sama. Celý kopec totiž tvoří 
obrovský betonový bunkr, který masivně vyzařuje teplo nebo snad ně-
jakou mnohem tajemnější energii, jež mraky efektivně rozhání. Zaslechl 
jsem pravda také historky o oběšenci zakopaném se zlatým krucifi-
xem, o golemově levé ruce, radioaktivním odpadu z Černobylu, zabeto-
novaném estébákovi nebo esesákovi a hroudě světélkujícího plazmatu 
z Kazachstánu.

Slíbil jsem nicméně, že podrobnosti těch nejpikantnějších teorií o pa-
rukářském mikroklimatu nesvěřím lokálnímu tisku. Jinak by se prý také 
mohlo stát, že by tím celá magie splaskla jako balón a na Parukářce by 
pak začalo pršet stejně banálně jako všude jinde. To samozřejmě ne-
mohu připustit, protože na Parukářce — jako ostatně v celé Republice 
Žižkov — je všechno vždycky trochu jinak. A je to tak dobře.  
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O žižkovském  
mikroklimatu

Naši předkové čelili 
rozmarům přírody více 
než my a věděli, jak si 
s nimi poradit. Kvůli 
koronakrizi jsme si znalost 
mikroklimatu žižkovské 
džungle osvojili i my. 

Přesnost  
nade vše

Václav z žižkovské Vápenky, hrdý člen 
SŽDF (Spolek žižkovských dobrovolných 
fyziků), proslulý svými precizními mate-
matickými modely, nesnesl, když někam 
přišel dřív. Pozdě nechodil nikdy. Svým 
studentům i o poznání méně zaujatým 
členům rodiny vždy opakoval: „Přesně je 
přesně, ani dříve, ani později.“ Jakožto 
vášnivý chodec měl dokonale spočítáno, 
jak dlouho půjde k Žižkovské věži, k soše 
na Vítkov, k rodnému domu Jaroslava 
Seiferta či ke Klinice, kde před třemi lety 
držel přednášky. Kdo si s ním někdy dal 
sraz, žasl, když Václav se spokojeným 
úsměvem na místo dokráčel přesně 
v okamžiku, kdy vteřinová ručička doběh-
la na dvanáctku.

Václav má tři děti a jeho žena Máří je po-
věstná svým šarmem a krásou. Nikdo ne-
chápe, jak k takové krasavici přišel zrovna 
on. Podvolila se mu i v tom, že z pohodlí 
žižkovského bytu pojede v době nouzo-
vého stavu na nehostinnou chalupu do 
Orlických hor. Ekologicky smýšlející fyzik 
se rozhodl podpořit autobusy, které jezdi-
ly prázdné, a nechat auto doma. Pokusy 
o odpor ze strany některých členů rodiny 
narazily na zeď neprůstřelných argu-
mentů. Jeho výpočet pěší vzdálenosti na 
Florenc zněl: 67:34. Nervózní rodina už 
s baťohy na zádech přešlapovala u dveří, 
ale Václav rázně vyčkával s pohledem na 
hodinky. Po chvíli se ozvalo: Odchod!

Rodina si spokojeně vykračovala, 
když Václav náhle na cyklostezce pod 
Vítkovem zahlédl kolegu Kulhánka 
z Fyzikálního ústavu. Posledního půlroku 
spolu sváděli ohnivé polemiky ohledně 
principu neurčitosti. Václav pevně stiskl 
zuby a snažil se mlčky projít předstíraje, 
že si kolegy nevšiml. Když ovšem zeza-
du zaslechl, že se ve své druhé premi-
se mýlí, jeho sebeovládání bylo to tam. 
Po několika minutách vzrušené debaty 
s Kulhánkem se rodině podařilo brunát-
ného otce doslova odtáhnout. Nabrali 
nečekané zpoždění a panika už byla ve 
vzduchu. Když se fyzik uklidnil, suše pro-
nesl: „Nikam se utíkat nebude.“

Z areálu nádraží Florenc vyjížděl do 
Trocnovské ulice autobus, ke kterému 
se tanečním krokem blížila krásná čer-
novláska s omluvným úsměvem. Na její 
nesmělé zamávání řidič blahosklonně 
zastavil a otevřel dveře. Výraz mu zka-
meněl, když vzápětí zpoza rohu vyskočil 
Václav se třemi dětmi a nahrnuli se do 
autobusu. Václav se podíval na hodin-
ky. „67:34,“ promnul si ruce a spokojeně 
dodal: „Kolegové, máma je naše nanejvýš 
spolehlivá ad hoc hypotéza.“ 
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díZajděte na super 
kafe do Atria 

Cílem Báry, Ivety a Beáty bylo najít příjemný 
prostor, kde by mohly pořádat akce 
a potkávat se se sousedy. Otevřely proto 
kavárnu v žižkovském Atriu.

Jsme tři kolegyně, sousedky a dlouholeté kamarádky a za po-
slední tři měsíce se nám život obrátil na ruby. Místo dovolených 
jsme jako všichni trávily léto ve svých domovech. Tím naším je 
Žižkov a nám došlo, jak málo známe tuhle zajímavou čtvrť i své 
sousedy. Chtěly jsme začít sdílet zájmy, vzájemně se inspirovat, 
něco si předávat — zkrátka žít komunitně. A náhoda tomu chtě-
la, že Atrium v Čajkovského ulici právě hledalo nové provozova-
tele kavárny. Náš sen se tak začal pomalu stávat skutečností. 

Chceme tu vytvořit místo pro setkávání a především sdílení. 
Místo s tou správnou atmosférou, kde se budeme bavit a in-
spirovat. Místo, kam si lidé budou moci zajít na pokec, randíč-
ko, koncert nebo přednášku, ale i místo, kde se dá relaxovat 
a načerpat novou energii. Chceme vytvořit komunitu zákazní-
ků, kteří přijmou naši kavárnu za svou vlastní, stanou se jejími 
ambasadory a budou aktivně vyhledávat její program a dále jej 
sdílet. Naší hlavní (a vůbec ne tajnou) ingrediencí je nadšení 
a neutuchající vášeň. Pro své hosty chceme dělat super kafe, 
servírovat luxusní koláče a domácí pomazánky, čepovat pivo 
s tím správným řízem i nalévat čistého a především skvělého 
vína. Během platných omezení vás rádi obsloužíme u výdejního 
okénka. Otevírací doba se bude dále vyvíjet podle situace a na-
jdete ji na adrese atriumzizkov.cz.  
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Vít Houška, 
nakladatel

Do Žižkova jsem se svým způsobem zamiloval 
již jako chlapec předškolního věku, když jsme 
s rodiči jezdili navštěvovat babičku Hermínu, 
která bydlela někde tam, kde je dnes hospoda 
U Vystřelenýho oka. Pro malého caparta byl 
Žižkov úchvatný, úplně jiný než zbytek Prahy. 
Trochu špinavý a divoký, se zvláštním kouz-
lem, s odlehlými kouty, s uličkami, co stále 
šplhaly strmě vzhůru, s dvorky, které ve mně 
evokovaly scény z knihy Jiřího Trnky Zahrada. 

Na konci rudé éry to byl pro změnu Junior 
klub Chmelnice, kam jsme dojížděli za tou 
málo přežívající kulturou. Nacházel se v té 
části Žižkova, kterou zničila architektura re-
álného socialismu. Ale žilo to tam tak nějak 
jinak. Takže když jsme asi před 20 lety vybírali 
nový prostor pro knihkupectví Volvox Globator 
a někdo přišel s tím, že je něco volného ve 
Štítného ulici, volba byla jasná. Relativně 
malý, úzký prostor, tehdy ještě vedle legendár-
ní hospody Na Mýtince. Přední část zaplni-
ly knihy a vzadu se zabydlela malá kavárna. 

S prodejem knih to nebyla nikdy žádná sláva, 
ale Češi jsou naštěstí čtivý národ a stále platí 
„za dobré vysvědčení knihu, a když nevíš co, 
tak kniha pod vánočním stromkem neurazí“. 
Vánoce vždy zachránily celoroční bídu. Pak 
ale přišla doba obřích knižních řetězců, kte-
rým nemohl drobný krámek v postranní ulici 
konkurovat. Najednou nás již ani Vánoce ne-
spasily. Pomohla náhoda: zrovna jsme vydali 
knihu 1001 piv, které musíte ochutnat, než 
zemřete, půjčili si pípu a koupili sud piva od 
předního craftového pivovaru Matuška a pod 
záminkou uvedení knihy na trh ho začali točit. 

Všichni si ihned začali ťukat na čelo, co je 
to za nerozum, čepovat relativně drahé pivo 
v místech, kde je hospoda snad v každém 
domě. Ale najednou přišel boom rukodělných 
pivovarů a jejich skvělých, Čechům dosud 
neznámých moků. Knihy tak byly zachráněny 
prazvláštní kombinací knihkupectví a mini-
pivnice. Na galerii nad knihkupeckou čás-
tí se pak konají často komornější hudební 
akce, většinou jazz a folk. Na zdech kavárny 
či spíše nyní již pivnice visí stále nové obra-
zy, obrázky, grafiky, fotografie. Každý měsíc 
nová výstava. Inu, žižkovská idylka, kultur-
ní i chuťová. Teď si jen stačí počkat.  

Naší hlavní ingrediencí je 
nadšení a neutuchající vášeň
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Jak pokračuje odstraňování vizuálního smogu 
Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí),  
koaliční zastupitel

Pokud vám nepřijde zrovna estetické, nebo 
dokonce rušivé, že každý krámek, restaurace, 
lékárna a další podniky na Praze 3 svítí jinými 
barvami, velkými nápisy, divokými fonty a ob-
razy a na různých „prázdných“ místech je zvy-
kem vyplňovat veřejný prostor velkoformáto-
vými billboardy, pak vězte, že vnímáte vizuální 
smog. 

Právě proti němu bojujeme. Jak? Odstra-
ňujeme nelegální billboardy. Letos se nám 
i díky spolupráci s TSK podařilo z Prahy 3 od-
stranit 13 nelegálních billboardů. Tři zmizely 
z ulice Husitské, sedm z Koněvovy a tři z ulice 
Malešická. A tím rozhodně nekončíme. 

Dalším důležitým krokem v této oblasti bylo 
zavedení pravidel pro označování provozoven 
v radničním nájmu. V radě jsme schválili pra-
vidla označování provozoven, která říkají, že 
každý nájemce komerčních prostor v majetku 
městské části by měl dodržovat Manuál pro 
kultivovanou Prahu. Jedná se o materiál pro 
označování provozoven z dílny Institutu pro 
plánování a rozvoj. Připojujeme se tak k inici-
ativě hlavního města, které vytvořilo nástroj 
proti nevkusné reklamě. Od letošního prosin-
ce bude platit nejen v památkové rezervaci 
a v majetku hlavního města, ale i na Praze 3. 
Tímto krokem bychom jako Praha 3 šli rádi 
příkladem i ostatním provozovnám v soukro-
mých rukou. 

Toto pravidlo je platné pro nové smlouvy uza-
vřené od 1. 12. 2020 a pro smlouvy po tomto 
datu prodlužované, takže musíme počítat 
s tím, že změny budou velmi pozvolné a vi-
ditelně se projeví spíše v řádu let. I tak je to 
rozhodně smysluplný systémový nástroj pro 
kvalitnější veřejný prostor. 

 

 
Všechno nejlepší 
Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

Rok 2020 byl pro mnohé z nás velmi nároč-
ný. Zastihla nás krize, kterou si málokdo uměl 
představit. Ze dne na den se nám změnil život, 
tak jak ho známe. V době, kdy toto píši, stále 
nevím, nevím ani to, jak budou vypadat oslavy 
svátků vánočních s mými blízkými, ani jak bu-
dou vypadat novoroční oslavy. Všem Vám přeji 
jen to nejlepší do nového roku, hlavně hodně 
zdraví, štěstí a naději lepších zítřků. Buďme 
pozitivní.

Pevně věřím, že se i díky očkování situace 
uklidní a naše životy se vrátí zpět do normá-
lu. Hlavní je, abychom to překonali ve zdra-
ví. Z pohledu Pražana si přeji, abychom opět 
začali s rozvojem města. Aby započala stavba 
linky metra D. Našla se společná řeč k řeše-
ní dostavby Pražského okruhu, který pomůže 
zmírnit koncentraci dopravy i u nás na Trojce. 

Chci Vás ujistit, že ani v opozici neleníme 
a snažíme se pro naši městskou část odvá-
dět tu nejlepší práci. Ač je to složité, nevzdá-
váme to. Proto navrhujeme řešení, jak udělat 
Prahu 3 bezpečnější, kde budeme bez obav vy-
chovávat naše děti. Dopravně přívětivější, aby-
chom mohli v poklidu zaparkovat a nemuseli 
kolem domova kroužit klidně půl hodiny. A roz-
počtově zodpovědnější, abychom neutráceli 
z našich daní za pozice na úřadu pro přátele 
současné koalice. V době, kdy se mnozí obá-
vají o to, z čeho zaplatí složenky nebo z čeho 
podnikatelé zaplatí své zaměstnance, si měst-
ská část nemůže dovolit vyplácet roční odmě-
ny. Opět pouze pro své přátele. V této době je 
to pro mě naprosto nepochopitelné.

Přátelé, dovolte mi ještě jednou vám podě-
kovat za celoroční podporu, že jste v tom 
s námi, a přeji vám všem za celou Koalici pro 
Prahu 3 a trojkovou ODS mnoho dobrého 
v roce 2021.

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Moc rudé 
Tomáš Sunegha (KDU-ČSL), opoziční zastupitel

Lidé řeší vlastní psychické záležitosti různým 
způsobem. Bohumil Hrabal v jednom svém 
díle popisuje případ postiženého chlapce, kte-
rý celý den a den za dnem jen a jen zatloukal 
do podlahy hřebíky, přičemž okolí to vyhovo-
valo, neboť byl od chlapce klid. Tedy s výjim-
kou zvuku úderů. Na to si okolí zvyklo.

Na příběh jsem si opět vzpomněl, když jsem 
listoval prosincovým číslem Radničních novin. 
Tři asijské hůlky jsou na jeho stránkách, po-
kud jsem dobře počítal, zobrazeny 12×. Byla-li 
by hůlka hřebíkem, pak je zde zaráženo cel-
kem třicet šest hřebíků do povědomí čtená-
ře z Prahy 3. Občana, který ví, kde je Praha 3, 
a který čtvrť, kde bydlí, připomínat nepotřebu-
je. Občana, který také asi ví, jak by se stov-
ky tisíc korun za zobrazené rudé čáry využily 
lépe. 

Místní vládnoucí koalice TOP 09, Pirátů, STAN 
a Zelených se rozhodla, že hřebíky, hůlkami či 
čárami bude podporovat vlastní psychopropa-
gandu. A tak zběsile koná. Též jsem si vzpo-
mněl, jak pokrok se socialismem byly v pomi-
nutém čase na „každém rohu“ symbolizovány 
znaky té doby — hvězdou, srpem a kladivem. 

Jak je to vlastně dlouho? Vypadá to, že vůle 
pohnout směr budoucnosti do ruda u vedení 
žižkovské radnice roste. Rudé hřebíčky nám tu 
víc a víc kvetou a bodají. Nejen v Radničních 
novinách. Třeba zrovna ve vestibulu radnice je 
v souladu s požadavky doby umístěn přístroj 
na dezinfekci rukou, ozdobený rudými čárami. 
A jinde okolo čáry další. Řešení? Je tradiční 
a nejen žižkovské. „Čáry-máry-fuk!“ A bude to. 
I s překladem do cizího jazyka.

 

 
Nafukovací haly na místě bývalého rybníčku — 
řešíme další nevýhodnou smlouvu  
Jan Materna (TOP 09 a STAN), radní

Z dob dávno minulých (2001) jsme zdědili ne-
výhodnou smlouvu, kterou Praha 3 pronají-
má pozemek sportoviště před ZŠ Chelčického 
za 1 000 Kč na rok. Nutno dodat, že nájemce 
měl povinnost investovat do areálu v rámci 
oprav a modernizace, současně měl umožnit 

využití sportoviště okolním školám. Jenže 
na atletickém okruhu občas parkovala auta, 
v doskočišti chyběl písek a možnost využití 
pouze do 12 hodin zcela nevyhovovala rozvrhu 
2. stupně.

Další prodloužení smlouvy, ke kterému mělo 
dojít na základě smluvního ustanovení, jsme 
vyhodnotili jako nevýhodné ekonomicky i z po-
hledu využití školami. Iniciovali jsme proto 
oboustrannou dohodu s nájemcem, v jejímž 
rámci dojde k vyrovnání investic a odkoupení 
části pozemku, který je součástí sportoviště 
a je ve vlastnictví nájemce.

Co tím Praha 3 získá? Zejména ZŠ Lupáčova 
má problém s malou tělocvičnou a nově 
bude moci sportoviště využívat více než 
dosud, k dispozici bude samozřejmě i pro 
ZŠ Chelčického. V době, kdy sportoviště nebu-
de využíváno našimi školami, bude nabízeno 
komerčně, podobně jako třeba sportovní areál 
na Pražačce. Díky výborné dopravní dostup-
nosti sportoviště očekáváme výrazný zájem 
o komerční pronájem a samozřejmě i návrat-
nost celé investice ve výši pěti milionů ko-
run do pěti let. V neposlední řadě dojde také 
k majetkovému scelení pozemků sportoviště. 

Jsme přesvědčeni, že nové uspořádání je pro 
Prahu 3 celkově výhodnější a znamená vyme-
tení dalšího kostlivce ze skříně.

 

 
Hledáme řešení, aby v Jičínské nezmizelo 
32 parkovacích míst
Robert Pecka (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel

Jak jste nejspíš zaznamenali, nedávno pro-
běhla výměna povrchu vozovky v ulici Jana 
Želivského. Podobná rekonstrukce se kvůli hlu-
ku plánuje i v Jičínské ulici. Situace je zde na 
rozdíl od ulice Jana Želivského komplikovaněj-
ší, protože tramvajový pás je zde zčásti využí-
ván i automobilovou dopravou. Část silnice je 
rovněž využívána k parkování. V novém návrhu 
by byl tramvajový pás oddělen od jízdního 
pruhu patníčkem, což by znamenalo úbytek 
32 parkovacích míst. 

Problém v Jičínské existuje léta a dosud se jej 
nepodařilo vyřešit, protože podle Dopravního 
podniku jde o místo s největší odchylkou od 
jízdního řádu v celé Praze. Proto DP požado-
val přísné oddělení tramvají a aut. Městská 
část naopak odmítala následný úbytek míst 
a všichni aktéři svým neústupným postojem 
vytvořili patovou situaci. 

Myslíme si, že problém zpomalení vzniká už na 
křižovatce Jičínská–Vinohradská a ke koloně 
aut i tramvají přispívá např. také autobusová 
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zastávka před křižovatkou a výjezd vlevo 
z OC Flora. Klub TOP 09 a STAN znovu otevřel 
diskuzi nad možnými variantami rekonstruk-
ce, které by zachovaly co možná největší po-
čet parkovacích míst. Výsledkem dosavadních 
jednání je rozšíření zadání řešeného území 
dopravní studii o křižovatku a zohlednění šir-
ších souvislostí.

Věříme, že výsledný návrh bude vstříc-
ný jak k cestujícím v MHD, tak k obyvate-
lům Jičínské ulice a okolí. Rekonstrukce by 
měla být řešena jako celek, včetně možností 
přesunu autobusové zastávky za křižovatku 
Jičínská–Vinohradská i omezení výjezdu z OC 
Flora pouze vpravo, aby nedocházelo k bloko-
vání MHD. 

 

 
Praze 3 docházejí zásoby ropy 
Jan Bartko (Piráti), radní

Přelom roku je pro radnici jedním z nejdůle-
žitějších období, které vždy rozhodne o pri-
oritách a cílech pro celý nový rok. Schvaluje 
se totiž rozpočet a to znamená, že je potřeba 
rozhodnout, jak rozdělit více než půl miliardy 
korun. Ať už jde o výdaje běžné (jako jsou tře-
ba peníze pro školy nebo zálivka pro stromy), 
nebo kapitálové (rekonstrukce domu nebo 
projektová dokumentace pro nový park).

Je to tedy i čas bilancování, co se nám loni 
podařilo a kde byly rezervy — většinou právě 
proto, že na nějakou činnost „nebylo dost pe-
něz“. Myslím si, že městská část dělá spous-
tu dobrých věcí a na práci ostatních radních 
i úředníků můžeme být pyšní. Dlouhodobě se 
ale ukazuje, že zajišťovat zdroje financování 
je a bude čím dál tím větší problém. Od do-
padů koronaviru na příjmy z pronájmů přes 
ekonomickou krizi, která nás čeká, až po nové 
programové období evropských fondů, které 
bude vyžadovat větší spoluúčast.

Dříve nebo později bude potřeba si přiznat, 
že za současného stavu si městská část tak 
„velký stát“ již nebude moci dovolit. Měli by-
chom otevřít diskuzi, na jaké činnosti bychom 
se měli primárně zaměřit (a ty víc podpořit). 
A které dobré, leč finančně náročné aktivity 
bychom měli v budoucnu opustit a přenechat 
je spíše soukromému sektoru. 

Piráti si uvědomují, že to bude náročná, ale 
zásadní diskuze, na kterou pravidelně na 
všech úrovních poukazujeme. Státní správa 
a samospráva se musí zefektivnit, digitali-
zovat, a když to nebude stačit, je na čase se 
začít zamýšlet nad tím, co všechno opravdu 
musíme dělat. Protože jisté je, že musíme šet-
řit. A tak je to správně.

  

Budoucnost fotbalového stadionu rozhodně 
není růžová
František Doseděl (Piráti), radní

Vedení FK Viktoria Žižkov a majitel Martin 
Louda opakovaně odmítají jednat o jakých-
koli jiných variantách dohody, než je ta je-
jich. Zástupci Pirátů se s vedením klubu 
a Martinem Loudou sešli k jednání o jejich 
nabídce na odkup pozemku, která ale nega-
rantuje, že stadion na daném místě zůsta-
ne déle než do roku 2025. I na tomto jedná-
ní však o jakýchkoli jiných variantách, než je 
prodej, zástupci Viktorie Žižkov jednat odmítli. 
Piráti nadále hledají variantu, která by zaručila 
záchranu stadionu v Seifertově ulici. 

Martin Louda na jednání s Piráty nevysvětlil, 
proč odmítá nabídku dlouhodobého pronájmu 
za korunu a preferuje variantu prodeje, kte-
rá ho vyjde o desítky či stovky milionů dráž. 
Městská část pronájem za korunu nabídla, na-
víc po dohodě s Prahou přislíbila investice ve 
výši 25 milionů korun. V kombinaci s dotova-
ným nájmem za korunu by tak do fotbalu ply-
nuly desítky milionů z veřejných peněz. 

Piráti vnímají zatvrzelé odmítání této vari-
anty jako signál toho, že tu nejde o fotbal, 
ale o lukrativní pozemek. Pokud by k prodeji 
mělo dojít, Piráti žádají garance, že stadion 
na daném místě zůstane dlouhodobě. Naše 
podezření je totiž takové, že nový stadion by 
možná vyrostl pouze někde za městem.

Chceme, aby na místě zůstal sportovní sta-
dion. Takové garance chybějí. Nechceme, 
aby Praha přišla o pozemek za nevýhodných 
podmínek a po roce 2025 místo stadionu vy-
rostl nějaký hotel s wellness jako v případě 
tréninkového hřiště Sparty. Snažíme se vy-
jednat lepší podmínky a záruky pro zachování 
fotbalu.

Fó
ru

m
 z

as
tu

pi
te

lů



—
 3

2

7. čt ⟶ tep39 18.30 Komunitní jin jóga (online)

12. út ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 
Lijavec

14. čt ⟶ Kino Aero 20.30 Idiot Prayer — Nick Cave 
Alone at Alexandra Palace

16. so ⟶ Dark Velvet Cafe Bar 16.00 4. Miss Dark 
Velvetu 
Palác Akropolis 19.30 Iva Bittová & Dunaj

17. ne ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana  
16.00 České nebe 
19.00 České nebe

18. po ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 
Soudné sestry

19. út ⟶ prostor39 18.30 přednáška Minimalismus 
v cestování 

21. čt ⟶ Palác Akropolis 19.30 Koop Oscar Orchestra

22. pá ⟶ Dílna K16 9.00 Jak začít psát a nepřestat 
Klub Nová Chmelnice 19.00 The Ocean 
Collective, Pg.Lost, Hypno5e, Svalbard

24. ne ⟶ Palác Akropolis 19.00 představení Spitfire 
Company: Podvraťáci 

25. po ⟶ Palác Akropolis 20.00 představení Spitfire 
Company: Konec člověka

26. út ⟶ Palác Akropolis 20.00 představení Spitfire 
Company: Antiwords 

27. st ⟶ Palác Akropolis 20.00 představení 
Tantehorse: Invisible I. Hannah 

28. čt ⟶ Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00 Akt

29.—31. ⟶ tep39 17.00 workshop Inspire by Fighting 
Monkey

Kulturní 
tipy

Výběr redakce

Klavírní abonentní řada
 ⟶ Atrium na Žižkově
 ⟶ Program: Ivo Kahánek (25. 2. 2021)
 ⟶ Vít Křišťan (25. 3. 2021)
 ⟶ Nikol Bóková (8. 4. 2021)
 ⟶ vstupenky na atriumzizkov.cz
 ⟶ vstupné: 712 Kč dospělí, 612 Kč senioři, stu-

denti, ZTP, ZTP+P

Nejkrásnější místo na světě 
 ⟶ Zapojte se svým příspěvkem do plánova-

né výstavy. Pošlete do 21. ledna svůj text či 
obrázek a buďte součástí projektu v Atriu na 
Žižkově. Více na atriumzizkov.cz.

Výstava pomeranč
 ⟶ Galerie 35m2
 ⟶ 4.—16. 1. 
 ⟶ multimediální instalace Pomeranč Martina 

Vongreje 

Výstava Mladena Stilinoviće
 ⟶ Hunt Kastner
 ⟶ do 30. 1. 

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

Dark Velvet Cafe Bar
Husitská 677/15
T: +420 731 181 565
darkvelvetcafebar.cz

Dílna K16
Kolínská 16
k16dilna@gmail.com
dilnak16.cz

Galerie 35m2
Víta Nejedlého 23
galerie35m2@gmail.com
T: +420 732 405 303

Kino Aero
Biskupcova 31 
kinoaero.cz 

Klub Nová Chmelnice
Koněvova 2597/219
T: +420 602 172 830
novachmelnice.cz

Palác Akropolis
Kubelíkova 1548/27
T: +420 296 330 911
palacakropolis.cz

prostor39/tep39
Řehořova 33/39 
T: + 420 731 617 306
prostor39.cz

Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana
Štítného 5
T: 222 781 860, 222 783 260
zdjc.cz

Hunt Kastner
Bořivojova 85
huntkastner.com

Kontakty 

Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji.
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Zdeněk Svěrák

Daniela Kolářová

Ondřej Vetchý

Viry 
jsou lo  

Chraňte 
sebe i ostatní

kampan-rousky_A4_RN.indd   1kampan-rousky_A4_RN.indd   1 09.11.2020   11:37:3609.11.2020   11:37:36



Neziskové  
organizace

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

Poradna pro pečující 
T: 722 913 207 
kristyna.padrtova@alfabet.cz

Pečujete doma o někoho blízkého? Je toho na vás moc, máte 
strach, trpíte úzkostí nebo špatně spíte? Je pro vás problémem 
izolace a potřebujete s někým mluvit? Naše Alfa poradna 
funguje stále a zdarma.

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

Informační servis Alfabet 
alfabet.cz 
Aktuální informace zaměřené na problematiku ze sociální 
oblasti, psychoterapeutická podpora pro pečující a mnoho 
článků od odborníků. 

dětská skupina alfík, praha 3 — jarov 
alfik@alfabet.cz 
T: 604 732 940 
Pro tento školní rok přijímáme již jen náhradníky.

ddm ulita 
Dům dětí a mládeže Praha 3 — Ulita  
Na Balkáně 17a  
T: 222 990 330 
ulita.cz

6. st ⟶ Lyžování v areálu Šachty 6.30—18.30 (690 Kč)
10. ne ⟶  Modelování zvlněných váz v keramické dílně pro 

děti i dospělé 15.00—17.00 
17. ne ⟶  Glazování zvlněných váz v keramické dílně pro 

děti i dospělé 15.00—17.00 
12. út ⟶  Výroba macramé lucerny 17.00—20.00 (200 Kč)
19. út ⟶  Výroba drátovaných lapačů snů 17.00—19.30 

(200 Kč)
26. út ⟶  Výroba vitráže technikou Tiffany 17.00—20.30 

(400 Kč)
28.—31. ⟶  Zimní výprava do Jablonce nad Jizerou pro 

lyžaře i nelyžaře (2 900 Kč)
29. pá ⟶  Pololetní prázdniny v Ulitě 8.00—17.00 (250 Kč)

29.—31. ⟶  Výlet pro děti po stopách praotce Čecha 
v Roudnici nad Labem (1 000 Kč)

po ⟶  Rodinná úniková hra „Poplach v galerii“  
16.00—19.00 (350 Kč/tým)

fresh senior
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18 
freshsenior.cz

11. po ⟶  Novoroční semaforské variace. Koncert v rytmu 
melodií tandemu Suchý–Šlitr. Koná se v zahradě 
v Atriu Žižkov 16.00

18. po ⟶  Exkurze na Staroměstskou radnici a orloj 15.30
25. po ⟶  Procházka s průvodcem po Riegrových sadech 

15.30

klub beztíže při ddm ulita
beztize.ulita.cz

Téma měsíce: Restart
5. út ⟶  Novoroční předsevzetí, jejich smysl —  

máš nějaké?
8. pá ⟶  Jak přestat se závislostí?
11. po ⟶  Turnaj v Xboxu
15. pá ⟶  Malba na plátno
21. čt ⟶  Škola vs. práce — víš, co dál?
26. út ⟶  Klubový parlament — přijď vyjádřit svůj názor 

16.30
28. čt ⟶  Chceš/potřebuješ změnu a nevíš, jak na to? 

Přijď to probrat do klubu

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.

8.—9. ⟶  Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my. Hlídání dětí se zábavným 
programem, s večeří a snídaní (500 Kč/dítě, 
dva sourozenci 700 Kč, více sourozenců 800 Kč) 
18.00—9.30 

10. ne ⟶  Novoroční sportovní podvečer pro ženy  
17.00—20.00 (270 Kč)

13.—27. ⟶  Doba ledová aneb Po stopách mamuta  
(150 Kč/rodina)
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Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji.
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16. so ⟶  Jógová relaxace 9.00—10.30 (180 Kč)
22. pá ⟶  Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny  

15.30—19.30 
Zdravá výživa v praxi aneb Jak nastartovat 
organismus 16.00—18.00 (zdarma)

24. ne ⟶  Procházka filmem — The Social Dilemma 
20.00 (80 Kč)

Individuální poradenství, mediace a podpůrné skupiny
Místo si vždy rezervujte u Jolany na tel.: 603 416 724. Poradny 
mohou proběhnout i online. Cena 50 Kč (pokud není uvedeno 
jinak).

10. ne ⟶  Výživová poradna pro děti i rodiče s Mgr. Terezou 
Hofmanovou 19.00—20.00 

12. út ⟶  Dvojčata v rodině. Setkání podpůrné skupiny 
rodin s vícerčaty 15.00—16.00 (zdarma)

15. pá ⟶  Poradna pro rodiče dětí se speciálními potřebami 
9.00—11.30 (zdarma) 
Psychomotorický vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu 
9.00—11.30

18. po ⟶  Poradna v oblasti osobnostního rozvoje 
s Mgr. Janou Ježkovou 9.00—10.30

19. út ⟶  Nemocné dítě v rodině s MUDr. Vítem 
Vokrouhlíkem 15.00—16.00

21. čt ⟶  Jak na poruchy učení a chování 17.00—18.00 
22. pá ⟶  Péče o dítě v raném věku, výživa, praktické rady 

a návody 9.30—11.30

krizová linka nové trojky
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či náhlé osobní 
krizi, můžete vždy v pá 18.00—20.00, v so a ne 13.00—20.00 
kontaktovat naši konzultantku, vyškolenou pracovnici krizové 
linky na tel 734 258 291.

klub dobrovolníků nové trojky
Informace a nábor nových dobrovolníků na tel.: 774 644 974.

8. pá ⟶  Novoroční setkání dobrovolníků aneb Bojovka 
pro dobrovolníky 19.00 

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

Klub je otevřený od 4. ledna 2021, aktuální otevírací dobu 
najdete na webu nebo volejte do Klubu.

Probíhá zápis do jazykových, pohybových a počítačových kurzů. 
Kurzy poběží od února, v případě omezujících vládních nařízení 
distanční formou, a to korespondenčně nebo online. 

Sociální služba probíhá individuálně na osobních schůzkách 
nebo telefonicky, pokud to bude možné, i ve skupinách. 

Zveme všechny seniory, kteří se cítí osamělí nebo čelí životním 
potížím, zavolejte, přijďte, nabízíme svůj čas a podporu.

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

Odborné sociální poradenství v oblasti práva — bezplatné, 
nezávislé, důvěrné a nestranné. I nadále poskytujeme 
osobní konzultace pro předem objednané klienty, telefonické 
a e-mailové konzultace.

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

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

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

Telefonické dotazy zodpovídáme na tel. 272 743 666. 
Objednat se lze v po—čt v 8.30—15.30 na tel. 735 613 901 
(nedovoláte-li se, zavoláme vám zpět) nebo e-mailem 
obcanskaporadna@remedium.cz. Případně také osobně 
v provozních časech občanské poradny.

rodinné a komunitní centrum paleček
Písecká 17 
rcpalecek.cz 
facebook.com/rkcpalecek/

Poradenství RKC Paleček funguje beze změny, zůstává možnost 
konzultací online. Aktuální provoz herny a pořádání kurzů pro 
rodiče s dětmi doporučujeme sledovat na webových stránkách 
a facebooku. Otevíráme v pondělí 4. ledna v 9.00. 

6. st ⟶  Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty  
10.00—12.00 
Podpůrná skupina v počátcích mateřství  
13.00 —15.00

13. st ⟶  Podpůrná skupina sourozenci v pohodě  
13.00 —15.00

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

18. po ⟶  Empatie a hranice — vítězný tandem 
18.00—20.00

20. st ⟶  Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty  
10.00—12.00 
Podpůrná skupina v počátcích mateřství  
13.00 —15.00 
Večer (nejen) afrických písní 19.00—21.00

Poradenství za dotovanou cenu
4.—29. ⟶  Psychoterapeutická poradna pro děti 

a dospívající, individuální terapie pro dospělé 
Rodinné poradenství (vedené současně dvěma 
terapeuty, mužem a ženou)  
Rodinné a partnerské mediace (400 Kč/osoba) 
Poradna pro rodiče — podpora empatického 
rodičovství (200 Kč) 
Logopedická, profesní a sociálněprávní poradna
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Dostávejte Radniční noviny 
na váš e-mail nebo mobil 
— přihlaste se na Mobilní rozhlas

⟶  htt p://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace
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Kontejnery na  
velkoobjemový odpad

Ulice Termín Od Do

Přemyslovská — Sudoměřská 7. 1. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 9. 1. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 9. 1. 10.00 14.00

Tachovské náměstí 14. 1. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 16. 1. 9.00 13.00

nám. Barikád 16. 1. 10.00 14.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 21. 1. 15.00 19.00

Jeseniova 143 23. 1. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 23. 1. 10.00 14.00

Sudoměřská — Křišťanova 28. 1. 15.00 19.00

 
Vánoční stromečky odstrojené a bez háčků odkládejte v ulicích vedle černých nádob na směsný komunální odpad,  
případně vedle nádob na tříděný odpad v ulicích.
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Hledáte místo k parkování?

Adresa Druh stání Výše měsíčního nájmu Poznámka

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

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

Buková 18 dvojgaráže 2 600 Kč (kapacita je plně obsazena)

Buková 24 dvojgaráže 2 600 Kč (kapacita je plně obsazena)

Husitská 70 garáž 2 539 Kč (kapacita je plně obsazena)

Jana Želivského 15 motostání 1 144 Kč

Jana Želivského 17 garáž 2 288 Kč

Jeseniova 27/846 garážová stání 2 010 Kč

Jeseniova 37/446 garážová stání 2 010 Kč

Kouřimská 4 garáž 2 572 Kč

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

Lucemburská 24 garážová stání 3 297 Kč

Lucemburská 26 garážová stání 3 297 Kč

Lucemburská 30 garážová stání 3 297 Kč

Lupáčova 20/865A garážová stání 3 006 Kč

Na Lučinách 3 garáž 5 700 Kč

Ondříčkova 37/391 garážová stání 2 590 Kč

Orlická 8 garážová stání 3 297 Kč

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

Pod Lipami 33A/2561 garážová stání 2 040 Kč

Radhošťská 9 garážová stání 3 297 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

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

Táboritská 0/16A garážová stání 2 154 Kč

Vinohradská 172/2370 venkovní stání 1 176 Kč

V Horní stromce 3 garážová stání 3 297 Kč

Za Žižkovskou vozovnou 18 garážová stání 2 738 Kč (kapacita je plně obsazena)

Zelenky-Hajského 14 garážová stání 2 860 Kč (kapacita je plně obsazena)

Aktuální nabídku garáží a parkovacích míst najdete na adrese 
1url.cz/XzfBG nebo kontaktujte Romanu Kršňákovou (tel. 222 116 570, 
krsnakova.romana@praha3.cz), Jindřišku Labáthovou (tel. 222 116 212, 
labathova.jindriska@praha3.cz), Ing. Jana Flakse (tel. 222 116 568, 
flaks.jan@praha3.cz).

Nabídka bytů formou elektronické aukce 
Praha 3 nabízí prostřednictvím internetové dražby k pronájmu pět bytových jednotek. Minimální nájemné bez záloh na služby spoje-
né s užíváním bytu činí 150 Kč/m2/měsíc. Požadované nejnižší podání v aukci bude rovno minimálnímu nájemnému přepočtenému 
na velikost bytové jednotky a zaokrouhlenému na celé stokoruny nahoru. Lhůta pro podání přihlášek končí v pátek 15. ledna 2021 
v 18.00. Veškeré podmínky a doplňující informace najdete na adrese internetove-drazby.cz. 

 ⟶ Jeseniova 29/909, byt č. 16 o velikosti 1 + kk a celkové ploše 33,70 m2 v 6. podlaží
 ⟶ Jeseniova 15/511, byt č. 4 o velikosti 1 + kk a celkové ploše 36,57 m2 ve 2. podlaží 
 ⟶ Roháčova 48/244, byt č. 2 o velikosti 1 + kk a celkové ploše 52,74 m2 ve 2. podlaží 
 ⟶ Roháčova 48/244, byt č. 5 o velikosti 1 + kk a celkové ploše 45,11 m2 ve 3. podlaží 
 ⟶ Seifertova 19/1021, byt č. 2 o velikosti 1 + 1 a celkové ploše 64,98 m2 v 1. podlaží 
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Nezanedbávejte prevenci 
či vyšetření potíží
Nemocnice Žižkov 
přijímá pacienty do ambulancí:

Kubelíkova 1250/16, Praha 3 - Žižkov
www.nemocnicezizkov.cz
e-mail: info@nskz.cz, tel.: 221 012 211

Objednání na telefonu:
plicní: 221 012 220, gastro: 720 520 363, interní: 221 012 214, kardiologie: 221 012 224

AMBULANTNÍ
CENTRUM

PRO CHOROBY PLICNÍ

HEPATO-
GASTROENTEROLOGIE

CHIRURGICKÁ
/ PŘIPRAVUJEME / INTERNÍ KARDIOLOGIEINTERNÍ

S KARDIOLOGICKOU
PORADNOU

nemocnice-sv-krize-186x137_mm_RNP3_2021-01_VYBRANY.indd   1nemocnice-sv-krize-186x137_mm_RNP3_2021-01_VYBRANY.indd   1 15.12.2020   11:43:5015.12.2020   11:43:50

Služby

 ⟶ Advokátní kancelář JUDr. Věry Sedloňové, Ph.D., na adre-
se Sudoměřská 46, Praha 3 nabízí kvalitní právní služby. 
Specializujeme se na právo občanské a rodinné, insol-
venční včetně vypracovávání insolvenčních návrhů — 
oddlužení fyzických i právnických osob, zakládání ob-
chodních společností a družstev, včetně jejich likvidací. 
Poskytujeme rychlé a vstřícné poradenství. Kontaktujte 
nás na tel. 602 330 941.

 ⟶ Akce — povánoční sleva 10 % na čistění koberců a seda-
ček — firma „Dáma s luxem“ nabízí kvalitní služby za rozum-
nou cenu. Tel.: 732 212 022.

 ⟶ VODA — PLYN — TOPENÍ montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení, opravy plynospotřebičů, revize 
plynu. Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz,  
tel.: 603 937 032.

 ⟶ OPRAVA ŽALUZIÍ — výměna vodicích lanek — nové 
žaluzie — seřízení plastových oken — vertikální ža-
luzie na lodžie — sítě proti hmyzu. Tel.: 733 720 950, 
pavel.janci@email.cz.

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

 ⟶ ZEDNICTVÍ — MALÍŘSTVÍ. Veškeré zednické, malířské, obkla-
dačské, podlahářské a bourací práce — odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. prostor. Tel.: 606 125 116.

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

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

 ⟶ Trápí vás počítač? V roce 2021 počítejte s námi! Provádíme 
čištění, opravy, instalace, konzultace, obnovu dat i výkup 
zařízení. Volejte 731 732 737. Těšíme se na vás. Váš itcan.cz.

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

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

 ⟶ Koupím vánoční ozdoby, betlém, osvětlení, řetězy aj. 
Tel.: 603 410 736.

 ⟶ Koupím bižuterii, brože, náramky, náušnice, hodinky aj. 
Tel.: 603 410 736.

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

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz

ŠPALETOVÁ A KASTLOVÁ OKNA

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz
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Inzerujte v Radničních novinách 
za zvýhodněnou cenu

 ⟶ vydává městská část Praha 3
 ⟶ náklad 65 000 výtisků zdarma distribuovaných na všechna doručovací místa na Praze 3
 ⟶ formát A4 — rozsah 40 stránek — barevnost 4/4 cmyk
 ⟶ novinový papír 45 g/m2 — rotační ofset CTP 
 ⟶ vychází 11× do roka na konci každého měsíce kromě července

Poskytované slevy
 ⟶ 3—5 opakování: 10 %
 ⟶ 5 a více opakování: 20 %
 ⟶ agenturní provize pro reklamní agentury: 15 %
 ⟶  pro inzeráty od ⅓ strany a min. 3 opakování možnost 

individuální slevy

Termíny
 ⟶  Objednávky inzerce přijímáme do 15. dne každého 

měsíce.

Úhrada inzerce
 ⟶  Po otištění řádně objednané inzerce bude vystavena 

a zaslána faktura, na jejímž základě inzerent ve lhůtě 
splatnosti provede platbu bankovním převodem. 

⅛ strany na šířku

90 × 66,5 mm
7 000 Kč

Celostrana

210 × 297 mm
52 000 Kč
2. a 3. strana obálky
+ 4 000 Kč

⅓ strany na šířku

186 × 90 mm
18 500 Kč

1/9 strany na výšku

57,6 × 90 mm
6 000 Kč

Orientační cena 
při nestandardním 
formátu: 
100 Kč/cm2

½ strany na šířku

186 × 136,8 mm
27 000 Kč

½ strany na výšku

90 × 277,4 mm
27 000 Kč

1/16 strany na výšku

42 × 66,5 mm
4 000 Kč

1/16 strany na šířku

90 × 31,4 mm
4 000 Kč

¼ strany na šířku

186 × 66,5 mm
14 000 Kč

¼ strany na výšku

90 × 136,8 mm
14 000 Kč

⅓ strany na výšku

57,6 × 277,4 mm
18 500 Kč

Podrobnosti najdete na adrese  
praha3.cz/radnicni-noviny/radnicni-noviny-ke-stazeni

Fakturační údaje vydavatele
 ⟶  Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700,  

130 85 Praha 3, IČ: 00063517, DIČ: CZ00063517

Příjem objednávek do Radničních novin Prahy 3
 ⟶  Odbor vnějších vztahů a komunikace, oddělení 

Radničních novin
 ⟶ Lipanská 7, 130 85 Praha 3
 ⟶ 222 116 708
 ⟶ rn.inzerce@praha3.cz



Šťastný
nový rok
vám přeje


