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Trojka loni pronajala 
58 podporovaných 
bytů

Luděk Sobota: Žižkov 
mého dětství byly dvorky 
a kina



Informace o očkování 
proti COVID-19 
pro seniory 
nad 80 let

Milí sousedé,

jistě víte, že v těchto dnech probíhá očkování proti COVID-19. 
V první vlně se jedná především o vás, seniory nad 80 let. 
Abyste mohli být očkováni, je potřeba se zaregistrovat přes 
celostátní rezervační systém a získat konkrétní termín návštěvy 
očkovacího centra.
 

Pokud jste se doposud nezaregistrovali a máte přístup 
k internetu, můžete tak učinit na adrese registrace.mzcr.cz. 
S žádostí o pomoc s registrací je nejlepší se obrátit na vaše 
příbuzné nebo známé. Pokud vám nikdo známý nemůže 
pomoci, obraťte se na státní registrační linku 1221 nebo 
pražskou linku 800 160 166.

V případě, že jste s registrací neuspěli a nevíte si rady, 
zavolejte na informační linku Prahy 3 na čísle 800 163 163, 
kde vám rádi pomůžeme.

Zůstaňte zdrávi!

Vaše Praha 3

⟶ www.praha3.cz  
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Trojka loni pronajala 58 podporovaných bytů

9 Trend Kdo chce číst, knihu si vždycky najde

10 Aktuality Praha se těší na turisty, pozve je i mimo centrum

14  Dialog Luděk Sobota: Žižkov mého dětství byly dvorky a kina

18 Scéna Hlavu vzhůru

20 Komunita Díky nízkoprahovým klubům se to dá zvládnout

21 Senior Zůstaňte v pohodě

23 Reflexe Zuzana Křížková: Praha 3 mi byla jednoduše sympatická

24 Retrospektiva  Žižkov se zrodil na Pražačce

26 Republika Žižkov O mrtvých, co nekoušou, a temné komoře

27 Gastronom V Casa Nostra jako doma 

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

Milé čtenářky, milí čtenáři,
žijeme v pohybu. Poslední rok byl plný pokusů o konstatování, že něco máme za 
sebou nebo před sebou, ale dnešní doba nám neustále dokazuje, že všechno může 
být jinak. Že spíše než usedlost jsme posádka plující lodi a náš život — ať už ten 
soukromý, pracovní, společenský či veřejný — je dobrodružnou cestou. Snad nás to 
učí rychleji a odvážněji reagovat na situace, kterým musíme čelit. U nás na radni-
ci bylo tématem posledních dnů očkování. V mnoha ohledech ne úplně zvládnutý 
proces, na kterém by si každý kritik jistě snadno našel své. O to víc oceňujeme, když 
někdo přijde s konstruktivním přístupem a hledá dobré řešení. Ať už je to městská 
část, spolek, instituce, firma nebo soukromá osoba. Dobrá řešení totiž existují. Když 
si jich začneme všímat a dáme jim šanci, překvapí nás, že i v tak dynamické době, 
jakou procházíme, je možné posouvat věci dopředu. Dobrým řešením může být tře-
ba bydlení pro učitele a sociální pracovníky (strana 7), regulace cestovního ruchu 
(strana 10) výstavba holubníku (strana 12) a možná spousta dalších věcí, které vás 
napadají. Ať jsou vám únorové Radniční noviny inspirací!

Anežka Hesová 
redaktorka

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ twitter.com/3Praha
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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Zprávy z rady
 ⟶ 13. ledna

Rada MČ Prahy 3 nesouhlasí s předloženým 
návrhem přestavby Domu Radost

Na základě doporučení Komise pro urbanismus, 
veřejný prostor a regeneraci městské památkové 
zóny schválila RMČ změnu stanoviska k realiza-
ci předloženého návrhu na revitalizaci a dostav-
bu Domu Radost. Významná funkcionalistic-
ká budova, dříve známá jako Dům odborových 
svazů a původně sídlo Všeobecného penzijního 
ústavu, byla postavena podle návrhu J. Havlíčka 
a K. Honzíka. Chystané úpravy a dostavba by 
mohly ohrozit status budovy jako kulturní pa-
mátky. Podle komise lokalita navíc představuje 
významné urbanizované místo v širším centru 
a zásah do vzhledu veřejného prostranství by měl 
být řešen v širším kontextu a návaznostech. 

Praha 3 bude mít novou turistickou vizitku 
s obrázkem radnice

Rada MČ odsouhlasila užití fotografie radnice na 
nový upomínkový předmět — Turistickou vizitku/
Wander Card. Doplní tak oblíbené vizitky s mo-
tivem Kostela Nejsvětějšího srdce Páně nebo 
Žižkovské věže. Bude k zakoupení v Infocentru 
Praha 3 a později i na radnici v plánované 
Žižkovské expozici. 

Smlouva o dlouhodobé výpůjčce portrétů  
staros tů Žižkova

Rada MČ schválila smlouvu s Galerií hlavního 
města o dlouhodobé výpůjčce portrétů staros-
tů Žižkova. Jedná se o podobizny Jana Richtra, 
J. M. Wertmüllera, Františka Bláhy, Eduarda 
Žďárského a MUDr. Rudolfa Kostrakiewicze. 
Podobizny od malířů Jana Vochoče a Čeňka 
Kvíčaly jsou umístěny v reprezentačních prosto-
rách radnice. Celková pojistná hodnota děl je 
2 500 000 Kč.

Rada MČ schválila žádosti o dotace z rozpočtu 
hlavního města Prahy v roce 2021 

Ve schváleném rozpočtu hlavního města 
Prahy na rok 2021 byla vytvořena rezerva na 
pokrytí investičních požadavků městských čás-
tí ve výši 500 milionů Kč. Rada MČ Prahy 3 
schválila podání žádosti o dotaci pro revitaliza-
ci Tachovského náměstí (dílčí kultivace náměstí, 
zlepšení prostupnosti směrem na cyklostezku na 
Vítkově, sadové úpravy, zrušení podchodu pod 
bývalou železniční tratí a odstranění objektu bý-
valých toalet), dále pro výměnu oken v ZŠ a MŠ 
Jaroslava Seiferta (dvorní a části uliční fasády na 
objektu) a konečně pro rekonstrukci sociálních 
zařízení v MŠ Libická (úprava dispozic sociálních 
zařízení a navýšení počtu v souladu s hygienic-
kou normou). Tyto akce byly vybrány proto, že 
nejlépe splňují kritéria schválená zastupitelstvem 
hlavního města Prahy a mají tak reálnou šanci na 
obdržení dotace ze schválené rezervy. 

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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praha 3 zajistila vlastní očkovací kapacity
Ještě před spuštěním centrálního systému zača la Praha 3 
prostřednictvím své informační linky registrovat zájemce 
o očkování přímo do Vinohradské nemocnice. Ve spoluprá-
ci s Nemocnicí svatého Kříže pak vyjednala očkovací místo. 
Zdravotní ústav, který sídlí v Kubelíkově ulici, proto už v půlce 
ledna zažádal o vakcíny. „Praha 3 je připravena bezodklad-
ně spustit očkovací centrum v Nemocnici svatého Kříže na 
Žižkově, a to včetně mobilního očkovacího týmu. Půjde zde 
očkovat až 400 lidí každý den,“ komentuje iniciativu radnice 
starosta Jiří Ptáček.

na žižkov vyjedete z hlavního 
nádraží výtahem 

Namísto zdlouhavého obcházení hlavního nádraží můžete 
teď k cestě na Žižkov použít výtah, který spojuje nástupiště 
a koridor směřující k náměstí Winstona Churchilla. Najdete 
ho na sedmém nástupišti a zaveze vás do podzemní chodby, 
jíž pod kolejištěm dojdete k dalšímu výtahu. Kratší a bezpeč-
nější cestu mezi Žižkovem a hlavním nádražím zajistí pod-
chod, jehož stavbu by měla Správa železnic dokončit v srpnu. 

hledáme zmizelý žižkov
Vyrostli jste na Žižkově a rádi vzpomínáte na místa, která 
už neexistují? Máte ve svých fotoalbech snímky zaniklých 
lokalit, usedlostí, podniků, parků? Vzpomínáte na chvíle, kte-
ré jste tam prožili? Podělte se s námi o ně! Pro chystanou 
výstavu shání Kulturní centrum Vozovna pamětníky, kte-
ří chtějí vyprávěním a fotografiemi znovu vdechnout život 
žižkovským místům, která už zmizela. Své vzpomínky spolu 
s kontaktními údaji a obrazovým doprovodem posílejte na 
e-mail info@vozovna.cz nebo poštou na adresu KC Vozovna, 
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 3. Tamtéž je mů-
žete osobně přinést v úterky a středy od 15 do 17 hodin. 
Všechny originální materiály vám po prostudování vrátíme. 
Nejzajímavější příběhy zařadíme do připravované výstavy. 
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Cizinec v rauši

V pátek 1. ledna odpoledne zastavila hlídka poho-
tovostní motorizované jednotky v Olšanské ulici 
vozidlo Volkswagen Passat. Při silniční kontrole 
se jim řidič zdál nervózní, a tak u něj provedli test 
na drogy, který byl pozitivní na látky amfetamin, 
kokain a opiáty. Policisté pojali podezření, že se 
ve vozidle nacházejí drogy, proto si na pomoc 
zavolali speciálně vycvičeného psa. Při prohlídce 
bylo nalezeno více než šest gramů pervitinu, dva 
gramy kokainu, několik tablet extáze a více než 
20 gramů marihuany. Třiadvacetiletý cizinec je 
v podezřelý ze spáchání trestného činu přecho-
vávání omamných a psychotropních látek a jedu, 
za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý 
pobyt za mřížemi. 

Pro dobrotu na žebrotu
Muž vezl svoji známou ve středu 6. ledna do 
domu v Sudoměřské ulici. Protože chtěl být gent-
leman, pomohl ženě s taškami až do vchodu. 
Jeho počínání přilákalo pozornost kolemjdoucího, 
který nastartované auto ukradl. Policisté začali po 
voze pátrat a zanedlouho ho spatřili v Ondříčkově 
ulici. Muž chtěl sice ujet, brzy si to ale rozmyslel 
a byl zadržen. Pětatřicetiletý pachatel, který ne-
vlastní řidičský průkaz, měl v minulosti několikrát 
zakázáno řídit. Navíc po něm pátrala policie. Nyní 
mu hrozí za spáchání krádeže a další trestné činy 
z dřívějška až osm let ve vězení. 

Zloděj odešel s nepořízenou
Ve středu 6. ledna přepadl zatím neznámý lupič 
večerku v Biskupcově ulici. Maskovaný muž ve-
šel do prodejny a zamířil rovnou k pokladně. Na 
ženu za pultem namířil střelnou zbraní, pravdě-
podobně pistolí, a požadoval po ní vydání hoto-
vosti. Pokladní mu však peníze odmítla vydat, 
a tak s nepořízenou obchod ve spěchu opustil. 
Podezřelý je ozbrojený a při zadržení by mohl být 
nebezpečný. Pokud bude dopaden a odsouzen, 
hrozí mu až desetiletý trest odnětí svobody.

Záhadné volání o pomoc
V půlce ledna vyjížděli žižkovští policisté k ne-
obvyklému případu. Z jednoho z místních bytů 
se ozývalo volání o pomoc, na příjezd policie 
ale zevnitř nikdo nereagoval. Za pomoci hasičů 
se proto policisté dostali do bytu přes balkono-
vé dveře. Uvnitř nalezli jednu osobu a tou byl 
recidivista, který si v interiéru zřídil varnu drog. 
Kriminalisté při domovní prohlídce našli chemi-
kálie, váhy, obalový materiál a další prostředky 
k výrobě omamných látek. Byly tu i hotové drogy, 
a to 250 gramů vysoce kvalitního pervitinu, hero-
in a další. Obviněný je nyní ve vazbě a může být 
odsouzen až k deseti letům za mřížemi.

Připravila Natálie Bartlová

bobky ani špačky tu nechceme!
Cigaretové oharky a psí exkrementy hyzdí veřejné prostran-
ství. Upozorňuje na to kampaň, která odstartovala v lednu. 
Radnice přitom průběžně zvyšuje pejskařům komfort úklidu. 
Ke 202 košům a 321 zásobníkům se sáčky na psí exkrementy 
z počátku roku 2020 přidává další, naposledy na jihovýchodě 
Parukářky, ve vnitrobloku Bezovka, v parku U Kněžské louky 
a v průchodu z Ondříčkovy do Baranovy ulice. Na každého 
z 2 700 psů registrovaných na Trojce tak vychází měsíčně 
asi 40 sáčků. Výsyp košů probíhá dvakrát týdně a doplňová-
ní sáčků třikrát týdně. Zatímco roční příjem radniční poklad-
ny z každého registrovaného psa vychází na 670 Kč, výdaje 
na obsluhu košů a doplňování sáčků se rovnají 689 Kč. Tato 
částka přitom nezahrnuje úklid po nepořádných pejskařích. 
Těm za znečišťování veřejného prostoru hrozí pokuta až do 
výše 10 000 Kč.

magistrát představí návrh změny  
územního plánu nnž

Plánované změny v lokalitě bývalého nákladového nádraží 
a vyhodnocení jejich vlivu na udržitelný rozvoj území před-
staví zástupci Magistrátu hlavního města Prahy na veřej-
ném projednání v úterý 16. února 2021 v 10 hodin. Jednání 
se bude konat prostřednictvím on-line streamované video-
konference, která bude dostupná na adrese 1url.cz/bzYW6. 
V jejím průběhu můžete pokládat dotazy na telefonním čísle 
+420 727 983 009 nebo prostřednictvím chatu. Videozáznam 
bude k dispozici ještě následujících sedm dní, během kterých 
je možné změny územního plánu připomínkovat.

sledujte prahu 3 na twitteru
Radnice rozšiřuje síť komunikačních kanálů. Novinky o dění 
na Trojce teď vedle Mobilního rozhlasu, facebooku a insta-
gramu najdete na oficiálním twitterovém účtu @3Praha.

využívejme odpadové kontejnery 
na maximum 

Od ledna 2021 probíhá na několika nejproblematičtějších 
stanovištích tříděného odpadu každodenní úklid dokon-
ce už třikrát denně, a to v 7.00, 15.00 a 21.00. Radnice tak 
chce předejít situacím, kdy se během dne opakovaně hro-
madilo nadměrné množství odpadků mimo kontejnery. 
Nadstandardní úklidové podmínky v Přemyslovské 21 a 2, 
Čajkovského 25, Baranově 8 a na Škroupově náměstí 2 vyjed-
nala s magistrátem a společností AVE, která s odpady hos-
podaří. Kapacitu sběrných nádob můžeme maximalizovat na-
příklad tím, že plastové nádoby stlačíme nebo sešlápneme.
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Pravidla podporovaného bydlení na Praze 3 se loni 
změnila. Vedle sociálně znevýhodněných myslí i na 
učitele a sociální pracovníky.

Trojka loni upravila systém přidělování obec-
ních bytů lidem v bytové nouzi, kteří si nemo-
hou dovolit platit tržní nájem. V rámci kategorie 
osob znevýhodněných na trhu s bydlením platí, 
že každý, kdo si zažádá o sociální byt a splní 
vstupní podmínky, získává bodové ohodnocení. 
Posuzovaná kritéria jsou pro všechny stejná: za-
hrnují čistý příjem žadatele a míru bytové nouze, 
ve které se nachází. Systém zohledňuje i to, zda 
jde o jednotlivce, či rodinu s dětmi, jejich věk, 
zdravotní stav či případný hendikep. V potaz bere 
také délku pobytu na Praze 3. U každého žadate-
le provádí sociální odbor šetření, aby reálně vy-
hodnotil jeho bytovou situaci. Nájemní smlouva 
se pak uzavírá zpravidla na dva roky, u osob star-
ších 70 let na dobu neurčitou. Měsíční nájemné 
je 145 Kč/m2. 

Zájemců, kteří vyhověli všem podmínkám, bylo 
ke konci minulého roku v místní evidenci 77. Ti 
momentálně čekají, až se pro ně nějaký byt uvol-
ní. Ani potom, co ho dostanou, kontakt s nimi 
nekončí. Pokud to situace vyžaduje, doporučí 
jim úřad také následnou podporu. Tu zajišťují za-
městnanci neziskových organizací. S domácností 

navážou individuální spolupráci, která má za cíl 
bezproblémové zabydlení a zejména další udržení 
bydlení. V roce 2020 tak Praha 3 přidělila 33 so-
ciálních bytů.

Vedle osob v tíživé životní situaci mají na podpo-
rované bydlení nárok i potřebné profese: zaměst-
nanci městské části, městské a státní policie 
a nově i sociální pracovníci a příspěvkové orga-
nizace. Radnice se tak snaží vytvářet podmínky 
pro to, aby například dobří učitelé neodcházeli 
za výnosnějším zaměstnáním. Loni získalo byt 
od městské části 12 pedagogů a dva sociální 
pracovníci. Městská část loni vyčlenila také dal-
ších 13 bytů pro příspěvkové organizace v ob-
lasti školství a sociální oblasti. Kromě základ-
ních škol je to i domov pro seniory v Habrové, 
pečovatelská služba nebo Integrační centrum 

Te
xt

  
N

at
ál

ie
 B

ar
tl

ov
á 

Posuzovaná kritéria jsou 
pro všechny stejná

Trojka loni pronajala 
58 podporovaných 
bytů
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Zahrada, které funguje jako denní stacionář pro 
děti s kombinovaným postižením. „Jako vedou-
cí a sociální pracovník v Pečovatelské službě 
Prahy 3 si velmi vážím toho, že Trojka oceni-
la mou práci a přidělila mi hezký byt. Jedná se 
o útulnou garsonku po rekonstrukci, která vy-
hovuje mým životním potřebám, a do práce to 
mám kousek. Je chvályhodné, že městská část 
i v ohledu bydlení myslí na potřebné profese," 
říká Ondřej Syrový, který v obecním bytě byd-
lí už čtvrt roku. „V roce 2020 jsme se rozhodli 
podpořit i sociální pracovníky, kteří byli doposud 
opomíjeni. Pracují v neziskovém sektoru, kde ne-
mají vysoké příjmy, přitom je ale jejich profese 
potřebná. Proto je třeba je zvýhodnit,“ objasňuje 
místostarosta Ondřej Rut. Zda budou zahrnuti do 
kvóty pro podporované bydlení i v roce 2021, se 
rozhodne v průběhu února.

K příspěvkovým organizacím patří i základní ško-
ly, kterým bylo přiděleno 10 bytů. Tyto organiza-
ce mají byty v přímé dispozici a samy rozhodují 
o jejich obsazení. Mohou tak byty využít i jako 
motivační prvek při přijímání nových zaměst-
nanců. „Bytová politika by měla rozhodně více 
podporovat mladé rodiny, absolventy vysokých 
škol a některé důležité profese, především složky 
IZS. Na tyto skupiny obyvatel současná koalice 

bohužel moc nemyslí,“ podotýká opoziční zastu-
pitel a člen bytové komise Jan Novotný. 

Ročně se na Praze 3 uvolní zhruba stovka bytů, 
ale pouze některé je možné pronajmout hned. 
Většina vyžaduje opravu a někdy i komplexní 
rekonstrukci. „Byt musí být v uživatelném sta-
vu a nesmí vyžadovat další investice ze strany 
nájemce,“ říká vedoucí odboru bytů Magdalena 
Benešová. Rekonstrukce jsou finančně náročné, 
proto se Trojka snaží čerpat dotace z Fondu roz-
voje dostupného bydlení. Vedle bytů vyčleněných 
pro podporované bydlení nabízí také komerční 
pronájmy formou elektronické dražby. V úno-
ru půjde do aukce pět bytů. „Byty vždy předem 
zkontrolujeme a opravíme. Teď ale celý proces 
zdržuje covid-19, a například dodavatelé elektřiny 
proto nestíhají rekonstruovat v termínu,“ dodává 
vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti 
Pavel Hájek.  

Anketa: Umožňuje bodový systém spravedlivé 
přidělování obecních bytů? 
Ivo Denemark (TOP 09 a STAN), člen komise  
pro sociální politiku 

Je dobře, že bodový systém přidělování obecních bytů 
byl zaveden také na Praze 3. Je transparentní a umožňuje 
objektivně porovnat jednotlivé žadatele a posoudit jejich 
skutečnou potřebu sociálního bydlení. Praha 3 nemá tolik 
městských bytů, aby mohla vyřešit vysoké nájmy v Praze, 
ale může své kapacity využít k pomoci těm, na něž bytová 
nouze dopadá nejhůře. Jako TOP/STAN chceme nový sys-
tém lépe vyladit, aby možnost obecního bytu měli také lidé 
s problémy menšími, než je život na ubytovně, přesto je 
však jejich životní situace objektivně složitá. 

Margita Brychtová (Piráti), koaliční zastupitelka
Naší snahou je přidělování bytů maximálně ztransparent-
nit tak, abychom přidělovali byty těm nejvíce potřebným. 
Bodový systém funguje, ale i tak je stále potřeba mít lidský 
přístup. Hlavními kritérii jsou např. příjmy žadatele, dosa-
vadní pobyt na Praze 3 či závažnost bytové nouze. Každá 
kategorie pak má stanovenu bodovou škálu. Jinak řečeno, 
transparencí systému jsme cílili na to, aby si každý dokázal 
spočítat, jaké šance dosáhnout na podporované bydle-
ní má. Věřím, že jde o řešení, které občané oceňují. Stále 
opravujeme další a další byty, z nichž velká část je určena 
k těmto pronájmům. 

Martina Chmelová (Zelení a nezávislí), koaliční zastupitelka
Bodový systém byl vytvořen s cílem zajistit transparent-
nost procesu přidělování obecních bytů. Kritéria jsou na-
stavena tak, aby byty získali ti nejpotřebnější, prioritně pak 
samoživitelé a samoživitelky, senioři a rodiny s dětmi, žijící 
v nevyhovujících podmínkách. Situaci každého žadatele 
navíc prověřuje sociální odbor přímo v místě jeho součas-
ného bydliště. Spravedlivé je na něm zejména to, že bodo-
vé hodnocení je jasně odůvodněné a dohledatelné. Tento 
systém tedy prakticky znemožnil přidělování bytů lidem 
spojeným s politickou reprezentací radnice, což se bohužel 
v minulosti stávalo. 

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel 
Vidíme, jak se množí stížnosti, že se městské byty dostá-
vají sociálně nepřizpůsobivým občanům. Děsivé historky, 
kdy narkomani způsobují hluk, nepořádek a dělají baráky 
neobyvatelnými, slýcháme neustále. Funguje tedy bodový 
systém a je spravedlivý? Nemyslím si. Namísto toho, aby 
vedení radnice pomohlo trojkovým občanům, důchodcům, 
samoživitelkám a lidem, kteří pracují, ale mohou mít nižší 
příjmy, vybírá častokrát ty nejhorší profily, kterým svěřuje 
naše byty. Pokud má MČ disponovat vlastními byty, musí 
je využívat efektivně, nesmí si je nechat demolovat a také 
ztěžovat život sousedům. Prioritně můžeme také pomáhat 
sestřičkám, strážníkům a dalším profesím. 

Trojka loni upravila 
systém přidělování 
obecních bytů

Kategorie Počet bytů přidělených  
v roce 2020

Sociální byty 33

Byty pro potřebné profese 12

Byty pro příspěvkové organizace 13

— z toho pro ZŠ 10 

—  z toho pro příspěvkové  
organizace v sociální oblasti 3

CELKEM 58
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Knihy jsou od toho, aby se četly. Často nám ale 
doma zbytečně leží pěkná řádka těch, které už 
máme přečtené a nejspíš je už nikdy nikdo ne-
otevře. Nabízí se několik způsobů, jak jim dát 
druhou šanci. Pro místa, kde jsou k dispozi-
ci knihy k rozebrání, půjčení či výměně, se ujal 
název knihobudky. Vychází z původního nápa-
du využít k tomuto účelu vysloužilé telefonní 
budky. Projekt inspirovaný fotografií z Anglie 
získal v roce 2013 podporu programu Think 
Big a z prvních sedmi oficiálních knihobudek 
v Praze a okolí se myšlenka rozšířila do celé-
ho Česka.. Na veřejnou knihovničku, regál nebo 
třeba jen obyčejnou banánovku s knihami dnes 
narazíte v čekárnách na nádraží, v parcích, před 
vchody do prodejen a na dalších veřejně pří-
stupných místech. Platí pro ně jednoduché pra-
vidlo: knihy si můžete půjčit, věnovat, vzít nebo 
vyměnit zdarma, a to bez jakékoli registrace. 

Obavu, že za takových podmínek najdu v kniho-
budce buď prázdný regál, nebo jen knihy neval-
né kvality, mi pomohla rozptýlit hned první ná-
vštěva knihobudky u domu dětí a mládeže Ulita 
na Balkáně. Mezi různorodými tituly tu na mě 
v policích čekala i díla autorů, jako jsou Romain 
Rolland, Henryk Sienkiewicz nebo Alberto 
Moravia. Ani množství nabízených knih mě ne-
zklamalo. Je zřejmé, že lidé z okolí si knihy nejen 
odnášejí, ale do knihobudky také rádi přispívají. 

Vyměňovat knihy je možné i uvnitř některých 
provozoven. „Knížku si odneste, ale hlavně nám 
ji nevracejte, máme jich moc,“ směje se za-
kladatel projektu KnihoBudka.cz Pavel Železný, 

kterého jsem zastihla v coworkingovém prosto-
ru Pracovna & Laskafe ve Vlkově ulici. Ta je zřej-
mě největší knihovnou tohoto typu na Praze 3 
— v regálech jsou tu k dispozici stovky publi-
kací. Menší veřejné knihovny najdete třeba na 
Škroupově náměstí, na Vítkově nebo v infocent-
ru na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Knihy se ale na Trojce vyměňují i online. 
Facebookovou skupinu Knihobudka Žižkov založil 
před půl rokem Zdeněk Jahn, který vyšel z vlast-
ní zkušenosti: „Přetéká mi knihovna, vím, že ně-
které knihy už číst nikdy nebudu, ale co s nimi? 
Kontejner nepřipadá v úvahu, odložit do veřejné 
knihobudky a nechat je napospas nejistému 
osudu je mi líto. Takže zbývá darovat městské 
knihovně. Anebo je zkusím nabídnout souse-
dům!“ Výhodou sociálních sítí je přímá komu-
nikace se zájemcem o knihu. V případě hodnot-
nějších knih si můžete domluvit výměnu nebo 
alespoň získat dobrý pocit, že knihu předáváte 
někomu, kdo o ni stojí. Sousedé, kteří online 
knihobudku vyzkoušeli, si pochvalují přátelské 
prostředí. Někteří dostali jako poděkování za da-
rovanou knihu i čokoládu, ovoce nebo domácí 
zavařeninu.  

Bezplatné půjčování, výměna 
a darování knih funguje 
i na Praze 3. Knihobudky 
jsme pro vás našli v ulicích, 
provozovnách i na internetu.
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Knihy si můžete půjčit, 
věnovat, vzít nebo 
vyměnit zdarma
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Procházka po prázdném Karlově mostě, kolem-
jdoucí mluvící převážně česky… Takové zážitky 
jsme si odnesli z neobyčejného roku 2020 a ne-
jeden Pražan si přitom povzdechl, jak hezká by 
metropole byla bez přívalu zahraničních turis-
tů, jehož svědky jsme byli v předešlých letech. 
Majitelé hotelů a restaurací to nejspíš vidí jinak. 
Ti, kteří krizi ustáli, netrpělivě vyhlížejí restart 

turistického sektoru. Praha se na něj připravu-
je s novou koncepcí příjezdového cestovního 
ruchu, kterou koncem minulého roku schválilo 
Zastupitelstvo hlavního města. Ta má do bu-
doucna snížit nežádoucí dopad zahraničního tu-
rismu, podpořit péči o život Pražanů i veřejného 
prostoru a postarat se také o to, aby se návštěv-
níci rozprostřeli do širší oblasti v rámci města. 

Praha se těší na 
turisty, pozve je 
i mimo centrum
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Hlavní město chce rozvíjet domácí cestovní ruch 
a návštěvníky lákat na méně známé památky 
a turistické atrakce. Třeba na atmosféru Prahy 3.
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Prahu 3 a další městské části v okolí centra tak 
může v příštích letech čekat větší zájem o míst-
ní kulturu a pamětihodnosti.

Nová koncepce vychází ze studií, které jedno-
značně prokazují rostoucí trend cestovního ru-
chu v Praze. Před koronavirovou krizí se mezi-
národní příjezdy zvyšovaly meziročně zhruba 
o 6 %, což je více než evropský i celosvětový 
průměr. V roce 2018 byla Praha šestým nejna-
vštěvovanějším místem v Evropě a dvacátým 
na světě. To jí přináší nesporné podnikatelské 
příležitosti. Masový cestovní ruch a jeho silná 
koncentrace do poměrně malé lokality však ne-
příznivě ovlivňuje fungování města a především 
život jeho obyvatel. Vedle neúnosného hluku, 
odpadu a komplikací spojených s nočním živo-
tem vytlačuje postupná turistifikace služby den-
ní potřeby, degraduje estetiku města vizuálním 
smogem, zvyšuje ceny zboží a nemovitostí roz-
machem krátkodobého ubytování typu Airbnb. 
Po covidové krizi, která tyto ubytovací služby do-
časně zrušila, se i Praha 3 bude s těmi problémy 
opět potýkat. Podle místostarosty Ondřeje Ruta 
bude zapotřebí řešit situaci systematicky: „Nově 
můžeme získat od online platforem data o pro-
vozovatelích ubytování a můžeme spolupracovat 
s finančním úřadem, živnostenským a ekono-
mickým odborem například na kontrole toho, 
zda provozovatelé platí ze svého podnikání daně 
nebo místní ubytovací poplatek.“

Koncepce příjezdového cestovního ruchu při-
chází s jasnou vizí, která má v následujících 
letech vyvážit ekonomické přínosy turismu se 
strategickým zájmem města a jeho obyvatel. 
„Chceme kultivovat příjezdový cestovní ruch pro 

kultivovanou klientelu, která má zájem o místní 
prostředí, vyhledává originální, autentické a lo-
kální produkty a služby a utratí zde i více peněz,“ 
komentuje plány radní pro oblast kultury a ces-
tovního ruchu Hana Třeštíková. Podle vedení 
hlavního města by se Praha měla zaměřit pře-
devším na podporu domácí turistiky. Dalšími cí-
lovými skupinami, které by pro město byly spíše 
přínosem než zátěží, jsou opakovaně se vracející 
návštěvníci se zájmem o destinaci a život v ní, 
rodiny s dětmi, senioři nebo kongresoví a ob-
chodní turisté, kteří cestují mimo hlavní sezónu. 

Právě takovým návštěvníkům by městské části 
mimo centrum měly nabídnout kvalitní alterna-
tivu k mainstreamové turistice s využitím poten-
ciálu své historie, kultury a genia loci. „Praha 3 
již v tomto směru podniká konkrétní kroky. 
V minulém roce vydala svůj bedekr a představila 
platformu Pražský Montmartre, která podporu-
je a propojuje kulturní subjekty na jejím území,“ 
zmiňuje radní Prahy 3 Pavel Křeček. Pod stejnou 
hlavičkou vyšel kulturní průvodce a v ulicích zá-
roveň vzniká nová naučná stezka, která přiblí-
ží návštěvníkům pozoruhodné lokality městské 
části pomocí informačních panelů. „Pro rodiny 
s dětmi jsme připravili hru Pátračka, jež je zdar-
ma k vyzvednutí v infocentru na Jiřáku,“ dodává 
vedoucí odboru vnějších vztahů a kultury Pavel 
Trojan. Z plánovaných iniciativ upozorňuje napří-
klad na druhou vlnu instalace modrých vysvětlu-
jících tabulek v ulicích a otevření žižkovské mu-
zejní expozice u příležitosti 140. výročí povýšení 
Žižkova na město. Důležitá je i podpora místních 
umělců a kreativců. Právě oni totiž dotvářejí uni-
kátní obraz třetí městské části.  

Důležitá je i podpora 
místních umělců 
a kreativců

Nová koncepce má  
snížit nežádoucí 
dopad turismu
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Holuby ve městě vidí málokdo rád. Města se 
nevítaných ptáků marně snaží zbavit odstřelem, 
trávením nebo odchytem a následným usmrce-
ním v plynových nádobách. Přemnožené popula-
ce městských holubů lze přitom regulovat i účin-
nějšími a etičtějšími způsoby. Jasno má v této 
otázce spolek Obecní holubník, který už něko-
lik let usiluje o výstavbu holubníku na Praze 3. 
„Bydlíme na Žižkově, máme rádi ptáky a není 
nám jedno, jak se s nimi zachází,“ představují se 
na svém webu. V myšlence holubníku vidí etické 
řešení mnohaletého boje větších měst proti ope-
řencům. „Zdivočelí holubi jsou vlastně potomci 
původních holubů domácích a je možné je velmi 

snadno opět domestikovat. Oni sami v podsta-
tě ani po ničem jiném netouží,“ tvrdí předse-
da spolku Michal Ďuríček a dodává: „Holubník 

je jejich nejpřirozenější prostředí. Jsou schopni 
tam trávit asi 80 % času a neposedávají pak to-
lik po střechách a ulicích.“ Největšími výhodami 

První městský 
holubník v Česku 
může stát na Trojce
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Pokud budou ve městech 
lidé, budou tam i holubi

Hledám dům holubí… zpívá ve známé písni 
Jiří Schelinger. Obyvatelé Trojky by jeden takový 
mohli v příštích letech najít v parku na Vítkově.
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řízeného chovu holubů ve městě je podle něj 
možnost jednoduše regulovat holubí populaci 
odběrem vajíček a kontrolovat jejich zdravotní 
stav ve spolupráci s ošetřovateli.

Spolek vyvrací i rozšířený mýtus, že krmením 
holubů přispívají obyvatelé k jejich přemnožení. 
Holubi se rádi vracejí na místo, kde jsou zvyklí 
dostat potravu. Když takové místo nemají, do-
letí si pro ni na pole do okolí měst nebo se živí 
zbytky jídel v ulicích. Kdybychom je nepřikrmo-
vali vůbec, rozhodně by hlady neumřeli. Jen by 
si možná hledali obživu tam, kde je neradi vidí-
me. Městští holubi jsou 100% závislí na člověku, 
a proto je třeba se smířit s tím, že pokud budou 
ve městech lidé, budou tam i holubi. Romantické 
rozhazování drobečků, které dělá radost přede-
vším seniorům a dětem, tak situaci nijak nezhor-
šuje. Naopak, kontrolované krmení na místech 
k tomu určených pomůže holuby nalákat tam, 
kde nedělají škodu. Z krmení holubů v blízkos-
ti holubníku by se pak mohla stát prospěšná 
a oblíbená atrakce pro lidi z okolí i náhodné 
kolemjdoucí.

Plánovaný holubník na Vítkově má být kromě 
své funkčnosti také uměleckým dílem. Stavba 
by mohla být financována Galerií hlavního měs-
ta Prahy v rámci programu Umění pro město, 
její provoz chce pak finančně podpořit Praha 3. 
„Záměr zřízení holubníku se mně i kolegům moc 
líbí. Nyní s magistrátem diskutujeme detaily 
projektu,“ potvrzuje radní Prahy 3 Jan Bartko. 
Magistrátní komisi pro umění ve veřejném pro-
storu záměr zaujal a Praha 3 chce v přípravách 
projektu pokračovat.  

Kontrolované krmení 
naláká holuby tam, kde 
nedělají škodu 

Soužití holubů a člověka je velmi dlouhé, 
první zmínky o jejich domestikaci pocháze-
jí z Mezopotámie z doby před asi 6 000 lety. 
Lidé je potřebovali nejen kvůli chutnému 
masu, ale hlavně pro jejich schopnost ori-
entace. Holubi se totiž vracejí vždy na jed-
no místo. Díky tomu, že létají rychlostí až 
100 km za hodinu, představovali až do vy-
nálezu telegrafu nepřekonatelný prostředek 
přenosu zpráv. Ke komunikaci sloužili ještě ve 
druhé světové válce. Někteří zachránili stovky 
vojáků tím, že proletěli nepřátelskou palbou 
se zprávou na velitelství. Všechny ty obrov-
ské výkony, které holubi dokážou, jsou přitom 
motivovány právě touhou dostat se zpět do 
svého holubníku.

Ještě začátkem 20. století byl obraz holubů 
ve společnosti vesměs pozitivní. V té době 
nicméně existovalo jen malé množství těch 
zdivočelých, většina byla totiž vázaná na ho-
lubníky v zemědělských usedlostech. Dnešní 
problematický vztah lidí k holubům souvisí 
se zánikem usedlostí a poklesem významu 
těchto ptáků pro vojenské účely. Po tisícile-
tích domestikace se z nich najednou stávali 
bezdomovci. Za tu dobu ztratili schopnost 
samostatného života, a tak následovali lidi do 
měst. 

Spolu s nárůstem počtu zdivočelých holubů 
ve městech ve druhé polovině dvacátého sto-
letí došlo k zásadnímu obratu v jejich vnímá-
ní. Z užitečného živočicha se stal nežádoucí 
škůdce a přenašeč nemocí.

Od poštovních 
doručovatelů  
k opeřeným 
bezdomovcům
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Před časem jste vydal knihu Holé a trapné 
dýchání, teď jste ji také namluvil. O čem je? 
O Žižkově, o dětství, o školách, co jsem navštěvo-
val, a tak vůbec. Jsem naprosto upřímný, proto-
že tak nějak tuším, že se blíží můj konec. Je mi už 
jedno, co si o mně kdo pomyslí. První půlka jsou 
příběhy z mého života, druhá moje psací výplody.

Narodil jste se na Žižkově, že? 
Ano, uprostřed války v květnu 1943 ve starém 
pavlačovém domě v Koněvově ulici, kde bydlela 
moje babička. Její první muž byl zabit v první svě-
tové válce a druhý zemřel na nějakou nemoc, ještě 
než jsem se narodil. A moji porodní bábu zastřelili 
v roce 1945 při revoluci Němci. Abychom se udrželi 
při životě, šila babička od rána do noci podprsenky 
pro jednu majitelku obchodu se spodním prádlem. 
Rodiče se za protektorátu přestěhovali do Klánovic. 
Za to, že tam pak můj otec se svým revolverem 
odzbrojoval ke konci války Němce, dostal byt 1 + 1 
v Radhošťské ulici na rozhraní Žižkova a Vinohrad. 
Tam jsem vyrůstal. 

Křtěný jste také na Žižkově. Jak zní vaše celé 
jméno?
Byl jsem pokřtěn v kapli v Čajkovského ulici. U křtu 
byla moje teta Jaroslava, takže si myslím, že moje 
druhé jméno je Jaroslav.

Jaká je vaše úplně první vzpomínka na rodnou 
čtvrť? 
Právě na dům, kde bydlela babička. Dnes už 
neexistuje. Pamatuji si, že na pavlači byl záchod 
a tam byla velká zima. 

Rád vzpomínáte i na dědečka. Za první světové 
války prý přeběhl s kamarádem k Rusům.
Ano. Oba pak odvezli do zajateckého tábora 
u Taškentu v Turkmenistánu. Tam ale vypukl tyfus. 

Luděk Sobota: Žižkov 
mého dětství byly 
dvorky a kina
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Luděk Sobota se 
narodil v Koněvově ulici 
a vyrůstal v Radhošťské, 
kde jeho otec získal za 
odboj proti Němcům 
byt. Na Žižkově byl 
pokřtěn, teď o čtvrti 
vydal audioknihu.

Je mi už jedno, co si 
o mně kdo pomyslí
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Prý se podhrabali latrínou. Nějakou dobu šli pěšky, 
potom jeli chvíli vlakem, ale protože neměli „bu-
mážku“, to znamená dokumenty, mohli je chytit 
a vrátit. Děda tedy pokračoval pěšky a trvalo mu to 
víc než dva roky. Živil se tím, že Rusům stavěl sto-
doly, včelíny a podobně. Říkal, že to byli moc hodní 
lidé, ale nic neuměli. Když došel domů do Čech, 
založil si hospodářství. Vzpomínám si, že k dok-
toru šel snad poprvé až v osmdesáti na operaci 
kýly. V nemocnici si stěžovali, že ho našli kouřit na 
záchodě. Dožil se 96 let, akorát pak v zimě dost 
kašlal. Kouřil totiž partyzánky. 

Vy sám jste zažil dramatickou událost na konci 
druhé světové války… 
Jel jsem s otcem vlakem z Prahy do Klánovic. 
Americká letadla začala střílet na lokomotivu, vlak 
zastavil, lidi vyskákali do příkopu u tratě, někteří 
padli mrtví. Mně otec přikryl tělo, ale paní vedle 
nás byla mrtvá. Naštěstí mi byly jen dva roky, tak 
si to skoro nepamatuju.

Rok potom vám šlo o život podruhé. 
Když mi byly tři roky, hráli jsme si u babičky 
v Dolním Bousově u rybníka s Pepíkem Sladkým, 
který bydlel blízko nás. Bylo to v zimě, oba jsme 
měli kabáty — a já do toho rybníka najednou spa-
dl. Když to viděl Pepík, utekl domů. Vydrápal jsem 
se, ani nevím jak, a běžel rychle domů. Voda ze 
mě crčela a já se klepal zimou. Babička s dědou 
mě uložili do postele. Dostal jsem horečku a týden 
ležel. Pak jsem v pěti letech spadl prarodičům do 
močůvky. 

Kde jste měl jako kluk své království?
V Radhošťské jsme měli v bloku domů dvorek a na 
něm byla houpačka, pískoviště i bazén — a tam 
jsme si my všechny poválečné děti hrály. V zimě 
jsme si tam nosili kýble s vodou, aby zamrzla — 
a my hráli hokej. Na dvoře jsem byl nejraději a sko-
ro pořád, tam jsem to miloval. Máma ze mě chtěla 

něco mít, tak k nám chodil učitel z baráku a učil 
mě na housle. Ale skoro nic mě nenaučil, pro-
tože pořád zvonili kluci ze dvora, jestli může jít 
Lůďa ven. Dodnes se na hřiště mezi Radhošťskou, 
Lucemburskou, Přemyslovskou a Baranovou ulicí 
někdy vydám na nostalgickou procházku.

Navštěvoval jste žižkovské biografy?
Do kin na Žižkově jsem chodil velice rád a čas-
to. Dodnes si pamatuji jejich jména. Byl to třeba 
Obzor, Tábor nebo kino Aero. Nejvíc jsem ale cho-
dil do kina Flóra, to bylo překrásné, to už ale byly 
Vinohrady. Teď je tam nějaká pojišťovna. Taky do 
Slávie, a to už jsou také Vinohrady. Pro děti bylo 
vstupné jedna koruna a eskymo stálo padesát ha-
léřů. Jídlo se tam neprodávalo. 

To zní jako idylka.
Dětství jsem měl krásné, ale byly chvíle, kdy jsem 
se bál. Jednou jsem šel v zimě ze školy a na sně-
hu před domem byla krev. Ptal jsem se, co to je, 
a řekli mi, že paní Kofránková skočila z okna. Prý 
proto, že měla rakovinu. Já pak několik nocí ne-
spal, strašně jsem se bál smrti. Když mi bylo 14 let, 
šel jsem s Edou Urbanem někam na Komenského 
náměstí a tam koukáme, že do okna leze něja-
ká starší zavalitější žena. Chvíli tam stála v okně, 
pak se ho chytla, spustila nohy, potom se pustila 
celá a žuchla z druhého patra na chodník. Byla to 
taková tupá rána, lidi ale kolem chodili, jako by se 
nechumelilo. Po nějaké době někdo zavolal z budky 
záchranku. My šli s Urbanem domů. Těch tragic-
kých věcí bylo dost, ale zásadní vliv to na mne 
nemělo. 

Do kin na Žižkově jsem 
chodil velice rád a často 
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Od první do třetí třídy jsem chodil do školy na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Potom půlku naší třídy 
přeřadili do Lupáčovy ulice na Žižkov. Učitelé nás 
rozsadili kluk—holka, abychom nezlobili. Vedle mne 
seděla jedničkářka Marie Krušinová a říkala mi, 
že se narodila v Londýně. To jsem nemohl pocho-
pit. Její máti byla jedním z dětí, které zachránil 
Schindlerův seznam. Nic jsem o tom ale tehdy ne-
věděl, a tak mě to netrápilo.

A komediální talent jste v sobě objevil už na 
základce?
Když jsme jeli vlakem ze školy v přírodě 
z Rumburka, sedla si ke mně paní učitelka Bláhová 
a já jí začal vyprávět o naší rodině. Ona se smála, 
pak se začaly smát všechny děti a mělo to takový 
úspěch, že jsem pak musel každou hlavní pře-
stávku něco povídat. Jako jediný jsem pak mohl 
dojídat po přestávce. Stal jsem se populárním, 
a proto mě asi zvolili předsedou třídy. Po základní 
škole jsem se ale nedostal na filmovou školu do 
Čimelic ani na lesnickou do Písku, ale na dopravní 
průmyslovku.

Kdy jste se poprvé oženil?
V 18 letech. Bylo to něco podobného, jako když 
jsem spadl do té močůvky. Byla to první žena, 
kterou jsem intimně poznal, a byla starší o dva 
a půl roku. Seznámil jsem se s ní v Lovosicích na 
brigádě. Pak mi řekla, že se mnou čeká dítě. Ale 
to se spletla. To dítě čekala s nějakým inženýrem, 
jenže ten už byl ženatý. Já ještě ne. Tak proto mi 
to asi řekla. Já byl nezkušený, jen jsem si mys-
lel, že jsem si nedával dostatečně pozor. A myslel 
jsem si, že když s ní čekám dítě, je moje povinnost 
si ji vzít. Tak jsem byl blbej. Ovlivnilo to samozřej-
mě celý můj život. To, že kluk není můj, se provali-
lo kvůli tomu, že jsem se při jedné návštěvě doma 
v Praze opil. První kluk měl tmavé vlasy a vůbec mi 
nebyl podobný a žena ho přede mnou schovávala 

k rodičům. Tak jsem najednou po tom víně blufo-
val a povídám, že kluk není můj. A žena řekla: Ty to 
víš? A už jsem to věděl. 

Mnoho let bydlíte na Smíchově. Která ze čtvrtí 
byla dřív nebezpečnější?
Jednoznačně Žižkov, ale já teď bydlím na Smíchově 
na Malvazinkách, kde je klid.

Vždy jsem se chtěl zeptat nějakého pamětníka, 
jak vnímá Žižkovskou věž. 
Mně vůbec nevadí. Naopak. Docela se mi líbí. 

Začíná rok 2021. Jak se na něj těšíte, co máte 
v plánu? 
Doufám, že v roce 2021 budu na Žižkově točit pro 
Českou televizi seriál Malé dějiny Žižkova s reži-
sérem Petrem Zahrádkou. Tam se možná objeví 
i něco z mé knihy. Pilotní díl už jsme natočili. Taky 
se snad v kinech objeví film, který jsem natočil na 
jaře roku 2020 a který se jmenuje Stáří není pro 
sraby. A taky doufám, že už zase budeme hrát v di-
vadle Semafor a na zájezdech hru Návštěvní den 
u Miloslava Šimka a hru Zajíc v pytli. A ještě mě 
čeká namlouvání počítačové hry Polda, kde ztvár-
ňuji hlavní roli policisty Pankráce.  

Doufám, že v roce 2021 
budu točit seriál Malé 
dějiny Žižkova

Luděk Sobota  
Narodil se 27. května 1943 v Praze na Žižkově. 
Jeho doménou se při studiu na DAMU a poté 
v divadle stala komika a improvizace. Po stu-
diu působil v divadle v Ústí nad Labem, ve 
Studiu Ypsilon nebo v divadle Semafor. Zde 
zůstal mnoho let a diváci milovali jeho scény 
s Miloslavem Šimkem a Petrem Nárožným. 
Ve filmu si získal věhlas komedií Jáchyme, 
hoď ho do stroje. V letech 2006 až 2008 vedl 
v Praze vlastní Směšné divadlo, kde byl her-
cem, autorem i režisérem. Účinkovala v něm 
i jeho druhá manželka Adriana. Spolu mají 
syna Ladislava, z prvního manželství má syna 
Roberta. V roce 2017 převzal z rukou prezi-
denta Miloše Zemana medaili Za zásluhy.
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Hlavu vzhůru

Za kulturními památkami se nemusíte 
trmácet po světě. Stačí, když při cestě 
do práce nebo na nákup vzhlédnete 
k fasádám místních budov.

V době, kdy bezpečnostní opatření komplikují 
volný pohyb, se můžete na zajímavou exkurzi po 
architektonických stylech vypravit do zdejších 
ulic. Velkou část Žižkova a Vinohrad postavili naši 
předci ve druhé polovině 19. století a na počátku 
20. století, kdy architektuře vládl historismus: vra-
cely se stavební slohy, které se již zdály překona-
né. Baroko, gotika, renesance nebo třeba román-
ský sloh, které dělila staletí, se tak naráz potkaly 
v posledních třech dekádách 19. století. Tehdy 
navíc získaly novou podobu danou technickými 
inovacemi a netradičními materiály. „Tyto nové 
styly se navzájem často prolínaly nebo si z původ-
ní podoby architekti často vypůjčili jen některé 
charakteristické znaky. To je patrné i na neorene-
sanční architektuře, která je ze všech historizují-
cích slohů na Praze 3 zastoupená nejhojněji,“ říká 
historička umění Vladislava Holzapfelová.

Dokladů toho, jak se prvky italské renesanč-
ní architektury snoubí s rázovitým lokálním 
slohem, je řada. Středomořskou atmosféru na-

vozují mušle v různém provedení na římsách 
v Bořivojově 116, Seifertově 2, Velehradské 10 
či Ježkově 7. Časté jsou i variace akantových 

Na exkurzi po 
architektonických  
stylech se můžete 
vypravit do ulic

Bořivojova 118
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listů, které krášlí třeba domy v Bořivojově 118 
a na náměstí Jiřího z Poděbrad 15. Pro rene-
sanci typickou výzdobu omítek, tzv. sgrafita 
a psaníčková sgrafita, najdete v Přemyslovské 
2, Vinohradské 87 nebo Bořivojově 33. Průčelí 
domů Kubelíkova 3, Krásova 34 a 39, Jagellonská 
14 či Husinecká 29a pak zdobí balustráda. 

Poměrně hojné zastoupení mají i zvíře-
cí motivy: v Přemyslovské 6, Seifertově 2, 
Bořivojově 101 a 103 jsou to delfíni, na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad 15 a v Seifertově 49 lvi. 
Mytologickou říši zastupuje gryf — kříženec 
lva a orla, kterého stavitelé zvěčnili na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad 15 nebo v Husinecké 15. 
Maskarony, tedy zdobné motivy v podobě růz-
ných lidských a fantaskních tváří, dominují zase 
průčelím budov v Bořivojově 99, 101, 114, 116, 
Krásově 24, Přemyslovské 6 či Ježkově 4 a 9.  

Baroko, gotika, renesance 
a románský sloh se  
potkaly v 19. století

Další zajímavé památky na Trojce
Na konci Seifertovy ulice stojí palácový dům čp. 3, 
dílo významného pražského architekta Bedřicha 
Tesaře z roku 1879. Objekt ve stylu italské renesance 
doplňuje nádvoří a romanticky pojatá zahrada, z níž 
se do dnešních dnů dochovalo jen torzo. 

Ve Fibichově ulici západním směrem poutá pozor-
nost monumentální telefonní ústředna architek-
ta Bohumíra Kozáka postavená v letech 1921—1926. 
Ornamentální fasáda je skvělou ukázkou stylu art 
deco. Sochařská výzdoba průčelí je dílem Ladislava 
Kofránka. 

V průhledu do navazující Kubelíkovy ulice čp. 27 ne-
lze přehlédnout nároží víceúčelové budovy Paláce 
Akropolis. Architektura s prvky novoklasicismu a art 
deco je dílem Rudolfa V. Svobody. Výraznou barevnou 
fasádu dostal objekt během úprav v 90. letech.

Budova Všeobecného pensijního ústavu, od roku 2019 
Domu Radost, je první pražskou výškovou budovou 
a významnou funkcionalistickou stavbou na náměstí 
Winstona Churchilla. Byla postavená v roce 1934 na 
místě bývalé obecní plynárny podle návrhu mladých 
architektů Karla Honzíka a Josefa Havlíčka. 

Přemyslovská 2
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Díky nízkoprahovým 
klubům se to dá 
zvládnout

Přežít doma v jedné domácnosti často s nefungu-
jící rodinou, ustát distanční výuku s nedostateč-
ným vybavením, zvládnout odloučení od vrstev-
níků, strávit volný čas bez obvyklého programu… 
S takovými problémy se teď potýkají mladí lidé ži-
jící v nepříznivých sociálních podmínkách. Vydržte 
to, povzbuzují je pracovníci nízkoprahových zaří-
zení na Praze 3, kteří hledají způsoby, jak dětem 
a mladým lidem nabídnout i za současných ome-
zení maximální podporu.

Od zavření škol se kluby zaměřují především na 
pomoc s distanční výukou. Rozšířily svou otevíra-
cí dobu na dopolední hodiny a školákům nabíze-
jí místa vybavená potřebnou technikou. „Řešíme 
krkolomně kapacitu,“ přiznává vedoucí nízkopra-
hového klubu R-Mosty Tomáš Rezek. „Zájemců je 
mnoho, ale prostor je omezený. Děti se po hodině 
u počítačů střídají, aby se dostalo i na ostatní.“ Se 
zvládáním školních povinností pomáhají návštěv-
níkům sociální pracovníci. Kromě techniky totiž 
ohrožené skupiny mladých lidí často postráda-
jí motivaci a schopnost přizpůsobit se změnám, 
které distanční vzdělávání provázejí. „Bývají ze 
školy naštvaní, někteří třeba kvůli tomu odcházejí 
z učňáku. My se je snažíme motivovat, aby to ne-
vzdávali,“ popisuje vedoucí nízkoprahového klubu 

Husita Anna Zavřelová. Těm, kteří školu opustili, 
asistují sociální pracovníci na pracovním úřadě 
nebo jim zprostředkovávají brigády.

Nízkoprahové kluby pomáhají také svým mla-
dým návštěvníkům orientovat se v současné krizi. 
Zároveň nemohou rezignovat na rizika spojená 
s trávením volného času. K odreagování nabízejí 
dětem alespoň takové vybavení, které se dá dez-
infikovat. Stěžejní roli hraje přítomnost sociálních 
pracovníků, kteří s mladými lidmi navazují aktivně 
rozhovory, aby je zbavili stereotypu. Kluby komu-
nikují s dětmi i v online světě. Nízkoprahový klub 
Beztíže přišel například s řadou preventivních pří-
spěvků a kvízů na sociálních sítích. Ty mohou ale-
spoň částečně nahradit chybějící sociální kontakt, 
a mají tak pro mladé lidi v současnosti zásadní 
význam.  

Kluby pro mládež 
dělají, co mohou, 
aby pomohly 
svým klientům 
překonat náročnou 
dobu. Pro děti 
s komplikovaným 
sociálním zázemím 
to není jednoduché.

Kluby řeší distanční 
výuku, sociální izolaci 
a informovanost
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Senior si nedokázal 
přivolat pomoc

K ombudsmance pro seniory se dostavi-
la dcera 93letého seniora pana A. P., celoži-
votního obyvatele Prahy 3. Uvedla, že žije na 
Šumavě, její otec bydlí sám, opakovaně v bytě 
upadl a není schopen přivolat si pomoc. 
Dcera si nevěděla rady, situaci nezvládala 
a byla z toho zoufalá. Přes důrazné protesty 
otce proto uvažovala o jeho umístění v domo-
vě pro seniory. 

Následující den jsme navštívili seniora u něj 
v bytě za přítomnosti jeho dcery. Pan A. P. při-
pustil, že pobyt v bytě bez pomoci již nezvlá-
dá, a uvítal by proto pravidelnou péči. Striktně 
odmítl umístění v domově pro seniory s tím, 
že by rád dožil ve svém bytě. Panu A. P. jsme 
nabídli možnost připojení k systému tísňo-
vého volání Areíon, který zajišťuje neustálý 
dohled a který provozuje organizace Život 90. 
Nákup a montáž zařízení jsou hrazeny z pro-
středků městské části. 

Pan A. P. nabídku přivítal, po projednání žá-
dosti komisí pro sociální politiku a radou 
městské části jsme zařízení nainstalovali. Dále 
jsme zprostředkovali pečovatelské služby, kte-
ré bude hradit dcera. Současně jsme zažádali 
o sociální dávky spojené se zdravotním sta-
vem. Vedle toho jsme zajistili agenturu spe-
cializovanou na domácí zdravotní péči, která 
pravidelně provádí rehabilitaci chůze. 

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.

„Když mám blbou náladu, snažím se na to moc nemyslet a ne-
rýpat se v tom,“ radí paní Věra, která se pravidelně účastní 
setkání členů skupiny Kontakt. Ta pomáhá seniorům nejen 
s udržováním sociálního kontaktu, ale i s řešením problémů. 
Vedle sdružení Mozkový jogging je to další z mnoha progra-
mů pořádaných Klubem Remedium. Jejich účastníci stanovili 
třináct užitečných pravidel, která pomohou udržet mentální 
rovnováhu nejen seniorům. 

1.  Starej se o své zdraví — objednej se na preventivní 
prohlídky, zdravě jez

2.  Choď na procházky a nakupovat — pokud je to možné,  
neseď doma 

3.  Cvič — můžeš použít instruktážní knihy, DVD nebo videa 
na internetu

4.  Vař — vymýšlej a objevuj nová jídla, nauč se složitější 
recepty, se kterými nemáš zkušenosti

5. Mluv s přáteli — kontakt s lidmi ti prospěje
6. Čti — můžeš dohnat knižní resty
 7. Nevěř všemu, co vidíš a slyšíš v médiích
8. Nepropadej panice a strachu 
9.  Sbližuj se s počítačem — jako motivace může posloužit 

kurz Cvičení paměti s Remediem 
10.  Zaměstnávej mozek — hraj scrabble, lušti křížovky nebo 

sudoku
11. Ukliď si — prober zásuvky a skříně, uspořádej jejich obsah
12. Vrať se k ručním pracím 
13.  Vytvoř si cestovní deník — vytiskni si fotografie z cest 

a sepiš k nim vlastní cestopis 

Další užitečné informace získáte na adrese vstupujte.cz nebo 
na telefonním čísle 222 712 940.  
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Skupiny Kontakt a Mozkový jogging z klubu 
Remedium daly dohromady třináct tipů, jak 
se senioři mohou udržet v dobré psychické 
kondici nejen v době pandemie.

Zůstaňte v pohodě



Parkovací oprávnění 
do ZPS v Praze 3 
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 užitečné 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   2IC_leták_POP_Praha_3_A4_RN.indd   2 27.01.2021   8:23:4627.01.2021   8:23:46
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Starala jste se o mediální tvář luxusních 
automobilových značek. Čím si vás získala 
Praha 3?
Praha 3 mi byla jednoduše sympatická. Je blíz-
ko centra, je živá i klidná, s podnětnou minulostí, 
spoustou možností a potenciálem. Uměla jsem si 
přestavit, že bych tu jednou mohla žít i se svou ro-
dinou. A to se mi splnilo. Teď jsem ráda, že mohu 
Trojce nabídnout i své profesní zkušenosti.

Jak na vás Praha 3 působila, než jste se stala 
její mluvčí?
Radnici jsem začala blíže vnímat během první 
vlny koronaviru. Líbilo se mi, jak se k nové situaci 
postavila a kolik funkčních opatření v krátké době 
zrealizovala. Podporovala sousedskou solidaritu 
a jasně a vstřícně komunikovala. Zapůsobilo na 
mě, jak se snažila obyvatelům Prahy 3 nouzový 
stav zpříjemnit, třeba koncertem na jejich dvorku 
nebo kulturním programem na sociálních sítích.

Jak Trojku vnímáte teď jako zaměstnankyně 
úřadu?
Jsem mile překvapená jak z pracovního, tak lid-
ského hlediska. Je skvělé, kolik obyvatel Prahy 3 se 
o svou čtvrť zajímá a aktivně se věnuje tomu, aby 
se nám tu dobře žilo. Ujasnila jsem si, co všechno 
má úřad a radnice na starost a jak je mnohdy ob-
tížné vyjít vstříc všem požadavkům a očekáváním.

Jaká očekávání máte na mysli?
Obyvatelé se často setkávají s různými problémy, 
které se týkají například veřejného prostoru nebo 
dopravních omezení, a myslí si, že je to zodpověd-
nost radnice. Ve skutečnosti je ale Praha 3 řešit 
často ani nemůže, protože k tomu nemá kompe-
tence. Překvapilo mě, s jakým nasazením a zápa-
lem se tu kolegové přesto snaží tyto komplikované 

situace rozplétat. Kolik úsilí a spolupráce je za 
každým rozhodnutím, projektem i malým krokem. 
Myslela jsem si, že je to jednodušší.

Jaká je v tom vaše úloha?
Mým úkolem je informovat občany a média o fun-
gování úřadu a radnice a starat se o mediální 
obraz Trojky. Reaguji na dotazy, píšu zprávy, orga-
nizuji tiskové konference. Ve spolupráci s kolegy 
nabízíme obyvatelům praktické informace, které 
se jim mohou hodit. Teď v krizové době třeba 
o fungování dobrovolnické pomoci nebo asistenci 
při očkování.

Co je na práci mluvčí těžké?
Podat informace tak, aby je lidé správně pochopi-
li. Aby se dostaly k těm, pro které jsou určeny. Je 
náročné komunikaci načasovat, a i když uděláte 
vše správně, jsou okolnosti, které neovlivníte.

Z čeho jste měla zatím na této pozici největší 
radost?
V listopadu radnice pružně zareagovala na pro-
blémy s dlouhými frontami před úřadem a rozší-
řila úřední hodiny. Podařilo se to v médiích dobře 
vysvětlit a Ministerstvo vnitra následně vydalo 
upřesňující informaci, která potvrdila legálnost na-
šeho postupu. Taková práce tiskovou mluvčí těší.  

Zuzana Křížková: 
Praha 3 mi byla 
jednoduše sympatická
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Trojku si před lety 
vybrala za svůj domov. 
Od října minulého 
roku ji Zuzana Křížková 
reprezentuje jako mluvčí.

Radnici jsem začala blíže 
vnímat během první vlny 
koronaviru
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Žižkov se zrodil 
na Pražačce

Správce statku Pražačka Josef Stome měl čtyři 
dcery. Mezi nápadníky, kteří za nimi docházeli, 
byl i Karel Hartig, budoucí zakladatel Žižkova.
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cetiletý král Karel IV. kultivovat okolí Prahy a za-
kládat vinice, jedním z vybraných míst byl i vrch 
Vítkov a místo dnešní křižovatky Ohrada. Po čase 
už mezi zlátnoucími hrozny stály sklípky, vinič-
ní domky i větší hospodářství. Vinice tu zůstaly 
asi tři století, než jich velkou část za třicetile-
té války zničili Prahu ostřelující Švédové. Jedno 
místo se ale rozvíjelo dál — usedlost ve starých 
mapách označovaná jako Brasatscha. „Je možné, 
jak bývalo zvykem, že se jednalo o jméno něja-
kého dřívějšího majitele. Zda se z toho názvu ale 

vyvinula dnešní Pražačka, jisté není,“ upřesňu-
je Filip Stome, jehož předkům statek v minulosti 
patřil. „První zmínky o stavení s popisným čís-
lem 10 a jménem Pražačka jsou z roku 1785. V té 
době patřil statek pražskému měšťanovi Slavíkovi. 
S jeho dcerou Teresií se oženil Jan Stome, který 
tak Pražačku vyženil a stal se jejím správcem,“ 
vzpomíná na svého předka Filip Stome, který také 
žije a pracuje na Žižkově.

Janovi se brzy narodil syn Josef, který měl s man-
želkou Marií dva syny a čtyři dcery. Když Josef 

Usedlost Pražačka v roce 1938, v popředí je zahradní hostinec Ohrada
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zemřel, statek pod správou emancipované Marie 
prosperoval, brzy se zde také začali scházet ná-
padníci. „Ti chodili za děvčaty vždy pospolu, zdejší 
končiny se totiž nepokládaly za bezpečné. Na 
blízkých Židovských pecích se ukrývaly různé ‚ne-
kalé živly‘. Obzvlášť po setmění bylo nebezpečné 
chodit jednotlivě,“ vzpomíná Filip Stome. Jedním 
z galánů dvořících se dceři Amálii byl jakýsi Karel 
Hartig. „Ještě před svatbou Amálie a Karla roz-
hodla její matka Marie o zastavění rodinných 
pozemků a Karla Hartiga pověřila vytvořením re-
gulačního plánu. Tento dokument z roku 1865 je 
považován za zakládající listinu Žižkova. Vlastně 
se dá říci, že Žižkov založila žena,“ vypráví s úsmě-
vem Filip Stome. 

Na dvoře i v sednici zemědělského stavení za-
čaly vznikat první nápady nové zástavby a bylo 
rozhodnuto, že tu vyrostou pavlačové domy 
s malými byty, nikoliv vily se zahradami. Statek 
časem zdědil nejstarší syn Václav, Amáliin bratr 

a Hartigův švagr, který spolu s Karlem začal bu-
dovat novou pražskou čtvrť. Pražačce se daři-
lo a s ní i celému okolí. Například v roce 1891 
se na pozemcích sklidilo 1 355 mandelů ječme-
ne, 1 000 mandelů pšenice, 250 mandelů žita 
a 264 mandelů ovsa. Jeden mandel přitom před-
stavoval 15 snopů obilí. Také se tu hojně sázely 
brambory, řepka, řepa a hořčice. Chloubou statku 
však byli vepři. „Dnes je to těžko představitelné, 
ale v místě dnešní křižovatky Ohrada se chova-
lo více než šest set prasat, padesát krav a čtyři 
páry koní. S prasaty získal Václav Stome mnoho 
cen. Například v roce 1891 obdržel na Všeobecné 
zemské jubilejní výstavě v Praze zlatou medaili za 
čistokrevný chov vepřů,“ popisuje úspěchy svých 
předků Filip Stome. Vepřinec byl moderní, vydláž-
děný, vybavený jednak železnými troubami pro vy-
tápění, jednak strouhami zajišťujícími čistotu zví-
řat. Byla tu i kuchyně. Na statek běžně chodili lidé 
kupovat zeleninu, ovoce, mléko i maso. Vepřové 
prodával Václav také svému bratru Zdeňkovi, kte-
rý měl řeznictví a hotel na Vinohradech. 

Pražačka prosperovala až do druhé světové války, 
kdy v její blízkosti probíhaly tuhé boje. Poškozená 
stavba už pak obnovena nebyla. „Počátkem 
50. let byla Pražačka mému pradědovi Václavovi 
Stomemu sebrána komunisty a zbourána. 
Demolici mu pak určili k náhradě,“ popisuje poto-
mek konec slavné usedlosti, která musela ustou-
pit dopravní infrastruktuře. Rodina Stomeových 
se po roce 1990 o pozemky přihlásila. „V restitu-
cích nám byla vrácena pouze část, zejména volná 
prostranství s parky. Naopak zastavěné pozemky 
vráceny nebyly,“ dodává.  

Vlastně se dá říci, že 
Žižkov založila žena

V místě Ohrady se 
chovalo více než  
šest set prasat

Pražačka na snímku z roku 1942
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Po nekonečných koronových měsících trpí spousta z nás depresemi, 
letargií, pocity marnosti, paranoiou, iracionálními výbuchy emocí a čert 
ví, čím vším ještě. Ojedinělí občané Republiky Žižkov ale touhle dobou 
prolétávají hladce a nonšalantně, s jistotou supermoderních špionáž-
ních letadel, která nezachytí radar a neohrozí žádná protiletadlová pal-
ba. Patří mezi ně také profesor Moucha, entomolog a filozof, pražský 
spisovatel a žižkovský mudrc.

Vzpomínám si, jak jsem na vrcholu první koronavirové epidemie mezi 
zarouškovanými, zasmušilými chodci, kteří se šourali se skloněnými 
hlavami po ulici, již zdaleka zaregistroval profesorovu vytáhlou posta-
vu a pohled, upřený jako obvykle kamsi daleko za obzor. „Udělal jsem si 
s ohledem na situaci tematickou vycházku. Jdu z Olšanských hřbitovů, 
nikdo tam teď nechodí, je tam nádherně! Mrtví nekoušou a co se týče 
epidemie, jsou všichni jednou provždy negativní,“ sdělil mi a kráčel dál, 
všem navzdory. 

Znovu jsem ho potkal o pár měsíců později, vln epidemie mezitím pro-
běhlo víc, takže je spousta z nás přestala počítat. Profesor samozřej-
mě opět vyčníval ze zoufalého odpoledního davu na rušném náměstí. 
Brzy se prý stáhne ze světa i z naší žižkovské republiky. Nechá se zavřít 
do temné komory, kde zůstane aspoň týden naprosto potmě. Je to prý 
neuvěřitelně účinná forma totální osobní očisty: „Nejde o tu tmu sa-
motnou, nejde o to, že tam nejdřív každý pár dní prospí a pak se mu 
všechny priority a vzpomínky zpřeházejí úplně jinak. Jde o to, jak se pak 
člověk cítí, když je venku. Jak neskutečně se třpytí těch pár barevných 
lahví naprosto průměrných alkoholů v nejbližším baru, když vyjdeš zase 
na světlo. Koukáš na ně fascinovaně jako na zjevení, a když přijde zaví-
račka, uvědomíš si, že sis za celou tu dobu ani neobjednal.“ 

Obávám se však, že většina z nás momentálně žádnou temnou komo-
ru nepotřebuje. Jsme v ní už dávno. A víme, jaké to je vyjít ven. Akorát 
nás pak zase vždycky zaženou zpátky do komory a znovu zhasnou. Na 
neurčito. Když je člověk v komoře dlouho, nakonec se přeci jenom tro-
chu rozkouká. Nesmí si to ovšem plést s pověstným světlem na konci 
tunelu. Když člověk dlouho pobývá v temnotách, začne trochu vidět 
prostě proto, že mu i ta nejhustší a nejtemnější tma nakonec zešedne 
a zprůhlední.  
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O mrtvých,  
co nekoušou,  
a temné komoře

Zdá se, že věhlasný 
žižkovský mudrc, profesor 
Moucha, našel způsob, jak 
uniknout přetrvávající blbé 
náladě doby pandemické.

Příliš mužů na 
procházce

Žižkovanům, kteří se vydali během po-
sledního odpoledne minulého roku na 
procházku Parukářkou, se naskytl zvláštní 
pohled. Park byl plný nervózně zaduma-
ných mužů, kteří po parku korzovali sami 
a příliš často kontrolovali čas. Dali si 
snad první rande právě zde, a ona nepři-
šla? Navíc s sebou měli někteří partner-
ky, jejichž dlouhé vyčítavé pohledy činily 
muže ještě nervóznějšími a zadumanější-
mi. Muselo za tím být něco jiného. Bystrý 
pozorovatel si mohl nedaleko Olšanského 
náměstí povšimnout velkého množství 
narychlo odstavených aut a musel se 
oprávněně ptát, co se to tu vlastně děje. 

Klíč k celé záhadě se skrýval za keřem: 
policejní hlídka. Přesněji řečeno, za vše 
mohla shovívavost podporučíka Morávka: 
„Divili byste se, kolik řidičů dnes nased-
lo do vozu pod vlivem alkoholu. Ne že by 
byli opilí, většinou se jedná o tzv. zbyt-
káček. Silvestr je letos smutnější, proto 
to s kolegou řešíme pouze domluvou 
a nařizujeme hodinovou procházku v ne-
dalekém parku. Prevence nehodovosti 
se zanedbávat nedá.“ A podporučíkova 
rada na závěr: „Když si popijete a máte 
druhý den řídit, tak se před usednutím 
za volant vyhýbejte kávě a pijte raději ve 
velkém minerálku.“ 

Dárek 
z kontejneru

Paní Jiřina z Rokycanovy ulice je po-
měrně rázná žena, která je se vším brzy 
hotova. I na Štědrý večer šla už v osm 
hodin vynést papír z rozbalených dárků 
do kontejneru. Na chviličku ji sice zara-
zilo, že k ní byl letos Ježíšek poněkud 
skoupý, ihned to ale pustila z hlavy. Knihu 
vzpomínek na Vladimíra Menšíka si ráda 
přečte a šampón se také hodí. Když začal 
její muž Dalibor vnoučatům vykládat cosi 
o babiččině kabátě, namíchlo ji to. Po ně-
kolika pokusech se však Daliborovi poda-
řilo jí vysvětlit, že u šampónu byla obálka 
s penězi na její vysněný norský kabát. 
Ihned vyrazila s baterkou znovu ven. Tam 
ji však čekalo ještě jedno překvapení. 
Když zvedla víko podzemního kontejne-
ru na papír a chystala se soukat dovnitř, 
zjistila, že už tam někdo je: „Vyspával si 
tam takový zarostlý hoch. Nejdřív jsme 
se oba lekli, pak mi ale pomohl hledat. Tu 
obálku našel on, tak jsem se s ním rozdě-
lila a návdavkem dostal ještě večeři. Tak 
to, že jsem takový šus, nakonec k něče-
mu bylo.“ 
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díV Casa Nostra  
jako doma
Na Jiřáku sídlí od roku 2011 italské bistro 
a obchod Casa Nostra. Název znamená Náš 
domov a tak tomu skutečně je, říká majitel 
Martin Šustr.

Casa Nostra nebyla původně na Jiřího z Poděbrad, ale na 
Praze 6. Pak jsem se vrátil sem, pocházím totiž z Vinohrad. 
Znám zdejší prostory, Jiřák je moje nejmilejší místo. Před de-
víti lety byl ale dost odlišný. Bývalo tu méně obchodů a bister. 
Konkurence je tu ale nastavená rozumně. Sousední podniky se 
mezi sebou běžně baví. 

Protože mám kontakty na Italy žijící v Praze, můžeme nabídnout 
speciální zboží. Italové sem dovážejí produkty ze své země, tře-
ba pistáciovou pomazánku. Objednávám také extra panenský 
sicilský olej, nefiltrovaný a za studena lisovaný. Je výjimečně 
kvalitní, dávají se do něj jen ty nejlepší olivy a stočíme vám ho 
přímo u nás. Správné uchovávání oleje není náročné — dej-
te ho do lahve, která nepropouští světlo a která je před použi-
tím řádně vysušená. Olej a voda nejdou dohromady a mohla 
by vám u hrdla vzniknout plíseň. Lahev uchovávejte v suchu 
a chladu, ne však v lednici. Extra panenský olej se může zakalit, 
to je ale přirozené a kal není na závadu.

Když jsme začínali, byly tu jen dvě židle a dva stoly. Podnik jsem 
otevíral jako obchod s delikatesami. Postupem času jsem přidal 
gastronomickou část, která teď převažuje. Jelikož nechci mít 
obchod pořád stejný, často měním nábytek, ale i jídelní a nápo-
jový lístek. Pokud sem přijdete jen svátečně, ne všechno najde-
te na stejném místě. 

Casa Nostra znamená Náš domov. Proto máme interiér sty-
lizovaný tak, aby byl každému blízký. Jiřák je specifický, takže 
nemáme kavárnu zařízenou v moderním stylu, ale v domáckém. 
Už na původním místě jsem dole v domě podnikal a naho-
ře bydlel. Tady to mám stejně, takže také pro mě je to domov. 
Přibližně 80 % naší klientely tvoří stálí místní zákazníci. S mno-
hými si tykáme. Spousta lidí se u nás seznámila a tráví spolu 
čas i mimo naše bistro. Potkali se tu štamgasti, vznikla nová 
přátelství i obchodní vztahy, pravděpodobně se tu sblížily i ně-
jaké páry.  
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Jiří Grumlík, 
pohádkový dědeček

Člověk je tvor společenský, až na výjimky 
chce mít vždy kolem sebe kamarády, přá-
tele. Dokud je mladý, většinou není o spo-
lečenský život a přátele nouze. V určitém 
věku však aktivit i přátel z různých důvo-
dů ubývá a to je životní proces, který se 
nedá zastavit. Najednou si člověk uvědo-
mí, že bývá sám, a začne se zabývat myš-
lenkami, které nemusí být vždy veselé. 

Někteří lidé svoji osamělost řeší jen procház-
kami se psem a sledováním televize. To je ale 
pro člověka, který žil dříve plnohodnotným 
životem, velmi málo. Proto jsem začal hledat 
aktivity, které by i po osmdesátých naroze-
ninách dávaly mému životu smysl a hlav-
ně uspokojení a radost. Teď již třetím rokem 
chodím pravidelně číst pohádky a příbě-
hy různých autorů dětem ve věku 4 až 5 let 
do mateřské školky v Praze 3. Zatím jsem 
kromě své nedávné nemoci za celou dobu 
nevynechal jedinou hodinu čtení, protože čet-
ba pro děti mi působí velikou radost a stále 
se těším na dny, kdy se se svými malými po-
sluchači a dnes už i kamarády opět uvidím. 

Odměnou je pro mne jejich zájem o četbu 
a zároveň jejich neskrývaná radost z kaž-
dého našeho setkání. Někdy si připadám 
jako kvočna, kolem které se shlukují ku-
řátka. Když je čas, vyprávějí mi své vlast-
ní příběhy i názory. Minulý rok mne paní 
ředitelka pozvala, abych dětem zahrál na 
harmoniku nějaké pěkné známé a dětské 
písničky. Uskutečnilo se to na srazu pro 
celou školku a myslím, že se to povedlo. 

Musím podotknout, že mám s vedením 
školky velmi dobré vztahy. V období Vánoc 
a Velikonoc jsme jim s manželkou věnovali 
přebytečné ozdobičky. Paní ředitelka mne pak 
požádala, abych pro děti uspořádal vyprávění 
o tom, jak jsem prožíval své dětství za druhé 
světové války, kdy jsem byl přibližně v jejich 
věku. Dnes už není mnoho těch, kteří to zažili 
a pamatují, i proto je konfrontace tehdejší-
ho života dětí s tím dnešním zajímavá. Jsem 
rád, že mohu malým školáčkům přinášet 
radost, a důležité je pro mne i to, že si ani 
v tomto věku nemusím připadat zbytečný.  
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Kdo najde Velkého Vonta?

Velký Vont

František Josef I.

Kdo najde Velkého Vonta?
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Co přinesl rok 2020 a co nás čeká letos? 
Gabriela Pecićová (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitelka 

Sama bych označila rok 2021 jako rok výzev. 
Do nového roku jsme se letos probudili úplně 
jinak, než jsme zvyklí. Koronavirová pandemie 
tu s námi bude brzy rok a zásadně tak ovliv-
ňuje naše životy. Mnozí z Vás nemohou chodit 
do práce a ocitli se ve složité životní situaci. 
Vláda selhává a světlo na konci tunelu v po-
době efektivně zvládnutého očkování je stále 
daleko. 

Covid nás nutí fungovat úplně jinak než dopo-
sud. Mnoho schůzek a jednání probíhá online, 
což jde ale jen do jisté míry. Zastupitelstvo 
městské části ale online opravdu fungovat ne-
může. Trvám na tom, že zásadní rozhodnutí se 
musí dělat osobně. Rozhodujeme o celé měst-
ské části a o tom, jak se našim sousedům 
bude žít. Proto mi hlasování přes monitor ne-
přijde zcela adekvátní. 

Během posledního roku se nám opět vyměnili 
radní, zastupitelé a pokračují tak nekonečná 
škatulata. Vypadá to, že tohle volební období 
bude v počtu výměn rekordní. Takto se měst-
ská část řídit opravdu nedá. Projekty se nikam 
nehýbou. Stačí se podívat, jaké fiasko se stalo 
z privatizace městských bytů. A to nemluvím 
o čistotě, bezpečnosti, Viktorce a desítkách 
dalších věcí, které stojí na místě. Jako nej-
větší naději vidím letos volby do Poslanecké 
sněmovny. Máme příležitost zbavit se socialis-
tických experimentátorů a vrátit vedení země 
do kompetentních rukou. ODS se podařilo 
prosadit zrušení superhrubé mzdy, snížit daně 
a nechat tak lidem v peněženkách více peněz. 
To je dobrá zpráva. Teď je potřeba vyhrát vol-
by a navázat na to. Věřím, že s Vaší podporou 
toho dosáhneme. 

 

 
Přál bych si citlivější přístup k přestavbě  
Domu Radost 
Pavel Křeček (TOP 09 a STAN), radní 

V lednu tohoto roku Rada MČ přehodnotila 
svůj postoj k projektu revitalizace a dostav-
by Všeobecného penzijního ústavu (nyní Dům 
Radost), kdy revokovala svůj původní souhlas 
s daným záměrem investora. K přehodnoce-
ní souhlasného stanoviska městská část do-
spěla po upozornění svého poradního orgá-
nu (Komise pro urbanismus, veřejný prostor 
a regeneraci městské památkové zóny), která 
realizaci předloženého návrhu investora ne-
doporučila schválit. Důvodem změny stano-
viska bylo ale i to, že Rada MČ ani Výbor pro 
územní rozvoj neměly v době odsouhlasení 
původního vyjádření k dispozici všechny pod-
klady. Zejména nedisponovaly informací, že se 
danou záležitostí intenzivně a kriticky zabývá 
Národní památkový ústav. Stejně tak v posled-
ní době sílí i velmi kritické hlasy ze strany od-
borné veřejnosti. 

Ačkoliv městská část vítá, že investor plá-
nuje budovu rekonstruovat a oživit, nemělo 
by se tak dít na úkor ohrožení její památko-
vé hodnoty. Proto jako radní pro památkovou 
péči vyzývám investora k hledání citlivějšího 
přístupu k přestavbě této ikony českého funk-
cionalismu a hlavně k lepší komunikaci jak se 
samosprávou, tak i s odbornými památkářský-
mi pracovišti. 

Doufám, že investor přepracuje svůj projekt 
tak, aby byly zachovány parametry, pro které 
se budova stala zapsanou kulturní památkou. 
Praha 3 má málo takto významných budov 
z 1. poloviny 20. století (Vítkov, NNŽ) a měst-
ská část by neměla dopustit, aby v důsledku 
realizace zamýšlené přestavby přišla jedna 
z nejvýznamnějších staveb na Praze 3 o status 
kulturní památky. 

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3



 
 

 
Rozpočet 2021: I v tomto roce šetříme na  
provozu radnice a naopak posilujeme investice 
Tomáš Mikeska (TOP 09 a STAN), místostarosta 

Schvalování rozpočtu pro Prahu 3 na rok 2021 
proběhne 16. 2. 2021 na jednání zastupitel-
stva v hotelu Olšanka od 15 hodin. Zvláštností 
projednávání rozpočtu je, že ze zákona mají 
občané možnost se k němu při jednání za-
stupitelstva vyjádřit. Pro rok 2021 je rozpočet 
navrhován ve výši 898,8 milionu Kč. Běžné 
výdaje jsou plánovány ve výši 532,3 milionu Kč 
a investiční výdaje ve výši 334,5 milionu Kč. 
Bilanci doplňují odpisy nemovitého majetku 
příspěvkových výdajů ve výši 32 milionů Kč. 

Oproti rozpočtu na rok 2020 snižuje MČ běžné 
výdaje o 33,6 milionu Kč a investice navyšu-
je o 198 milionů Kč. Snížení běžných výdajů je 
dáno úsporami v provozu úřadu městské čás-
ti. Velké investice jsou zapotřebí pro rozsáhlou 
revitalizaci panelových domů v Blahoslavově 
ulici a její přípravu v Táboritské. Revitalizace 
panelových domů je hrazena z výnosu priva-
tizace. Další velké investice v roce 2021 jdou 
především do škol, školek a zeleně Prahy 3 
a kromě výnosů z privatizace jsou financová-
ny z komerčních pronájmů a prodeje zbytného 
majetku. 

Nevýhodou hospodaření s financemi v měst-
ských částech Prahy je, že jejich rozpo-
čet je součástí rozpočtu hlavního města 
Prahy a že jsou tedy závislé na dotačním 
vztahu mezi nimi a hlavním městem. Většina 
městských částí má jen velmi omezené vlastní 
příjmy a zejména investice jsou závislé na do-
tacích hlavního města, které je rozděluje zpra-
vidla náhodně bez pevných pravidel. V posled-
ních dvou letech se daří současnému vedení 
radnice výrazně snižovat především provozní 
náklady a vytvářet rezervy do příštích let i přes 
komplikace dané covidem.

 

 

 
Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem stadionu 
Viktorky developerům  
František Doseděl (Piráti), radní 

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 3 jsme projednali dva 
návrhy na prodej pozemků, na kterých stojí 
stadion Viktorky Žižkov. Zájem projevili dva de-
velopeři. Jedním je pan Martin Louda, součas-
ný majitel klubu Viktoria Žižkov, parku Radost 
a bývalého Domu odborových svazů. Druhým 
je společnost CTR, která na pozemcích bývalé-
ho zázemí stadionu Viktorky buduje rezidenční 
projekt Viktoria Center. 

Ačkoliv by budoucnost těchto pozemků a sta-
dionu měla být předmětem shody napříč ce-
lým zastupitelstvem, drtivá většina opozičních 
zastupitelů opustila svá místa, odmítla se věcí 
zabývat a porušila svou povinnost řádně za-
stupovat občany Prahy 3. Část opozice se ani 
nevrátila na projednávání dalších bodů. 

Během projednávání pan Louda potvrdil, že je 
ochoten garantovat fotbal na stávajícím místě 
jen do roku 2025, a dožadoval se stanovis-
ka k rekonstrukci stadionu kvůli licenčnímu 
řízení před Fotbalovou asociací. Rekonstrukce 
stadionu ale nemůže být zahájena, dokud ne-
budeme mít vyřešeny dvě z největších výtek 
Fotbalové asociace — parkování a přístupové 
cesty pro diváky na stadion. Připomínám, že 
spoluvlastníkem pozemků v sousedství stadio-
nu, na kterých by byly parkoviště a vstupy pro 
diváky zřízeny, je právě pan Louda, který se 
o tom na zastupitelstvu odmítl bavit. 

Prodat stadion a přijmout garance pouze do 
roku 2025 by bylo nezodpovědné, proto je nyní 
na pořadu dne jednání o dotovaném proná-
jmu stadionu a jeho rekonstrukci, kterou však 
nemůžeme bez vstřícných kroků majitele klu-
bu ani zahájit. 
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Veřejné zakázky lépe
Pavel Musil (Piráti), radní 

Jak víte, v hodnocení korupčního indexu za 
rok 2019 jsme byli v celé České republice obcí 
s nejlepším výsledkem. Jedním z hlavních 
kritérií je právě způsob zadávání veřejných 
zakázek. Ve spolupráci s kanceláří Frank Bold 
jsme proto začali připravovat novou směrnici 
pro zadávání veřejných zakázek tak, abychom 
obsáhli i zakázky malého rozsahu pod půl 
milionu korun. Ty lze dnes zadávat i bez ote-
vřeného výběrového řízení a jasných pravidel 
průzkumu trhu a získání nejvýhodnější na-
bídky. Hranici pro podrobná pravidla bychom 
rádi snížili. 

Zároveň chceme zakázky zpřístupnit všem do-
davatelům na trhu, a to uveřejněním výzvy na 
profilu zadavatele. Stanovit pravidlo, že od ur-
čitého finančního limitu je povinností postu-
povat formou otevřené výzvy neuzavřenému 
počtu dodavatelů, tedy zveřejněním zakázky 
na profilu zadavatele. 

Víme ale, že úřad zadává velmi různorodé 
zakázky, od vybavení IT přes právní a jiné po-
radenské služby až po stavební a souvisejí-
cí práce. Uznáváme, že podrobnější pravidla 
u zakázek menšího rozsahu logicky vedou 
k větší časové a administrativní náročnosti, 
a i s ohledem na to hledáme přijatelné fi-
nanční limity a rovnováhu ceny a výběru kva-
litního dodavatele. 

Navrhované změny by měly vést k úspoře 
vynakládaných veřejných prostředků. V sou-
ladu s novelou zákona o veřejných zakázkách 
budou do našich pravidel doplněny zásady 
sociálně a environmentálně odpovědného 
a inovativního přístupu při zadávání zakázek. 
V zájmu snazšího přístupu k informacím jak 
pro veřejnost, tak pro dodavatele navrhujeme 
doplnit také povinnost vyhotovovat plán ve-
řejných zakázek. 

 

 
Jak jsme začali pomáhat s očkováním  
proti covidu-19 
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta 

Na nový rok mě ani nenapadlo, že se bude-
me organizačně zapojovat do očkování. Když 
ale začaly přicházet v desítkách tisíc vakcí-
ny Pfizer a spuštění centrálního rezervační-
ho systému bylo ještě daleko, vypadalo to, že 
vakcíny budou zahálet několik týdnů v mra-
zácích. Oslovil jsem proto všechny praktické 
lékaře na Praze 3 a setkal jsem se ohrom-
nou ochotou se do očkování lidí nad 80 let 
zapojit. Bohužel se brzy ukázalo, že distribu-
ce vakcíny je jedna velká džungle a neexistují 
skoro žádná pravidla. Očkování přes praktické 
lékaře neprošlo, ačkoli by to bylo nejefektiv-
nější řešení, jak na Praze 3 rychle naočkovat 
3 300 seniorů nad 80 let. 

Oslovil jsem proto vinohradskou nemocnici 
a přes informační linku Prahy 3 jsme zača-
li ještě před spuštěním centrálního systému 
registrovat přímo přes interní rezervační sys-
tém do vinohradské nemocnice. Podařilo se 
tak naočkovat kolem 150 seniorů o něco dříve 
a bez stresu z registrace. 

V první polovině ledna už byli díky krajské 
koordinaci naočkováni také klienti našeho do-
mova pro seniory v Habrové ulici a díky včas-
né intervenci také obyvatele domu s pečova-
telskou službou v Roháčově ulici. 

Zelená linka Prahy 3 pak dokázala pomoct 
mnoha dalším seniorům s registrací do cen-
trálního systému. Očkovacích míst ale bude-
me potřebovat víc. Je proto skvělé, že naši 
výzvu bleskově vyslyšela Nemocnice sv. Kříže 
v Kubelíkově ulici, která už v půlce ledna byla 
připravena se do očkování zapojit. 

Prosím, nechte se očkovat, jakmile na vás 
přijde řada. Je to jediná cesta ven z krize. 
Očkování je bezpečné, nevěřte konspiracím 
a ověřujte si zdroje informací. Jde o zdraví 
nás všech. 
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1. po ⟶ Pracovna & Laskafe 9.00 snídaně s PHP 
(MySQL, jQuery) 
prostor39 20.15—21.45 večerní flow s Jos 
a Terez (150 Kč)

2. út ⟶ prostor39 19.00—21.00 kurz komiksu 
a ilustrace pro začátečníky (max. 5 osob)

3. st ⟶ InfoPavlač 17.00 Seed Bombs Workshop

4. čt ⟶ prostor39 15.30—17.30 příprava na talentové 
zkoušky na SŠ či VŠ (max. 5 osob) 
18.00—20.00 techniky malby pro mírně 
pokročilé (max. 5 osob) 
Yin Yang Yogovna 19.00 terapeutické jógové 
plynutí (190 Kč) 
tep39 20.15—21.45 Pohyb, tělo, prostor — 
Jitka Čechová (180 Kč)

7. ne ⟶ Agoge Gym 18.30—19.30 nedělní workout drill 

8. po ⟶ Palác Akropolis 20.00 Filip Zahradnický: 
Collection of Sceptical Pleasures (zdarma)

9. út ⟶ tep39 18.30—21.00 Tanec a svoboda 
v pohybu (180 Kč)

11. čt ⟶ Gymnázium Na Pražačce 18.00—21.00 
tréninkové dýchánky OpenGym

17. st ⟶ Restaurace U Vodárny 20.00 koncerty 
country skupiny Eldorádo 

19. pá ⟶ Dílna K16 9.00—12.00 Jak začít psát 
a nepřestat

20. so ⟶ Dark Velvet Cafe Bar 16.00 4. Miss Dark 
Velvetu

25. čt ⟶ Carpe Diem Flora 19.30 koncert Voices — 
recitál 2021 (250 Kč) 
 Atrium na Žižkově 19.30 koncert Iva Kahánka 

27. so ⟶ Euforie (areál SK Žižkov) 10.00—15.30 kurz 
The Power of Kettlebell 

28. ne ⟶ Punctum 20.00 koncert Davida Rothenberga 
(100 Kč)

Kulturní 
tipy

Agoge Gym
Na Jarově 2424/2
info@agogegym.cz
T: +420 733 279 196
agogegym.cz

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

Carpe Diem Flora
Jičínská 4
T: +420 792 517 527
carpediemflora.cz 

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

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

Euforie
Pitterova 5/2878
academy@euforie.cz
T: +420 736 529 822
academy.euforie.cz 

Gymnázium Na Pražačce
Nad Ohradou 2825/23
T: +420 797 973 100 
gymnazium-prazacka.cz

InfoPavlač
Roháčova 20
infopavlac@riseup.net 

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

Pracovna & Laskafe
Vlkova 36
T: +420 774 370 547 
pracovna.cz 

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

Punctum
Krásova 803/27
info@punctum.cz
T: +420 734 448 607 
punctum.cz 

Restaurace U Vodárny
Krásova 803/27
vodarna@restaurace-manes.cz 
T: +420 222 522 540
restaurace-uvodarny.cz

Yin Yang Yogovna
Velehradská 21
yinyangyogovna@gmail.com
T: +420 605 444 881 

Kontakty 

Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji.



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 děti od 2 let. Malý kolektiv, adaptace malých dětí, příprava 
na školní docházku v mateřské škole.

fresh senior
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18 
karolina@freshsenior 
freshsenior.cz

8. po ⟶  Procházka s průvodcem po Riegrových sadech. 
Sraz v 15.15 na rohu ulic Chopinovy a Krkonošské, 
u vstupu do parku 15.30

15. po ⟶  Exkurze na Staroměstskou radnici a orloj. Sraz 
nejpozději v 15.15 před vchodem do Staroměstské 
radnice 15.30

22. po ⟶  Semaforské variace. Koncert v rytmu melodií 
tandemu Suchý—Šlitr. Koná se v zahradě v Atriu 
Žižkov 16.00 

Všechny únorové akce jsou početně omezené s ohledem 
na aktuální číslo protiepidemického systému. Je tedy nutná 
rezervace na karolina@freshsenior nebo tel. 224 326 180. 

Během exkurzí je nutné dodržovat platná protiepidemická 
opatření a řídit se pokyny pořadatelské služby.

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

1.—28. ⟶  Samoobslužná hra: Ztracený poklad staré 
bylinkářky v okolí sadu Třešňovka. Připravili 
jsme pro vás další samoobslužnou hru nejen 
pro děti. Čeká vás spousta zábavných úkolů, 
krásná procházka a na konci cesty je možné 
získat správný klíč k pokladu. Více informací 
naleznete na ulita.cz. 

22.—26. ⟶  Uliťácké jarní prázdniny — příměstský tábor 
pro děti od 6 do 13 let 8.00—17.00 (1 250 Kč)

klub beztíže při ddm ulita
beztize.ulita.cz

Téma měsíce: Škola 
V průběhu celého měsíce si můžeš vyplnit profesní dotazník, 
který tě navede, na jakou školu se hlásit. 
1. po ⟶  Přijď se seznámit se systémem vzdělávání v ČR
4. čt ⟶  Škola v kontextu budoucnosti a práce
12. pá ⟶  Valentýn v Klubu Beztíže (výroba dárečků)
15. po ⟶  Diskuze — co ti ve škole jde a nejde
22. po ⟶  Jak vybrat, kam na střední školu?
25. čt ⟶  Bojíš se změny a přechodu na střední? 

Máš obavy z nového kolektivu?
26. pá ⟶  Turnaj ve fotbálku

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

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

Sociální služba probíhá individuálně na osobních schůzkách 
nebo telefonicky, ve 4. stupni PES i ve skupinách.

Zveme všechny seniory, kteří se cítí osamělí nebo čelí životním 
potížím, zavolejte, přijďte, nabízíme svůj čas a podporu.
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Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji.
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V pátém a čtvrtém stupni PES nabízíme po telefonické 
domluvě možnost využít v Klubu počítač s připojením na 
internet. Nabízíme také pravidelně materiály pro trénování 
paměti, které zašleme e-mailem nebo si je můžete po domluvě 
vyzvednout vytištěné. Klub je otevřený po—čt od 9.00 do 17.00.

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 
a 735 613 901. 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.

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.

5.—6. ⟶  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.—24. ⟶  Karneval aneb Strašidla a příšery. Stavte se 
10. nebo 11. 2. pro kreativní balíček s dárečkem 
a vyrazte na setkání se strašidly a příšerami. 
Čeká vás stezka parkem Parukářka s deseti 
úkoly. Registrace nutná. 16.00—18.00 
(150 Kč/rodina)

19. pá ⟶  Sebehodnocení a sebedůvěra pro ženy (online)  
10.00—12.00 (100 Kč/rodina) 

14. ne ⟶  Sportovní podvečer pro ženy 17.00—20.00  
(270 Kč)

22.—28. ⟶  Jarní příměstský tábor. Celodenní program 
pro školáky, kteří jsou během prázdnin v Praze. 
Strava a pitný režim v ceně. Rezervace nutná. 
7.30—17.00 (1 800 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).

4. čt ⟶  Jak na poruchy učení a chování 17.00—18.00
9. út ⟶  Nemocné dítě v rodině s MUDr. Vítem 

Vokrouhlíkem 15.00—16.00
12. pá ⟶  Psychomotorický vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu 

9.00—11.30 (zdarma)

14. ne ⟶  Výživová poradna pro děti i rodiče s Mgr. Terezou 
Hofmanovou 17.00—18.00

15. po ⟶  Poradna v oblasti osobnostního rozvoje 
s Mgr. Janou Ježkovou 9.00—10.30 
Poradna pro rodiče dětí se speciálními 
potřebami (Aspergerův syndrom, ADHD) 
9.00—11.30

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

18. čt ⟶  Sebepéče pro ženy s Mgr. Michaelou Kocveldou 
10.30—12.00

19. 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.

Internetové poradny
Rodinné a občanské právo, daně a jak na ně, sociálně 
právní ochrana dětí, výchova dětí, jak na poruchy učení 
a chování, mediace. Odpovídají odborní lektoři Nové Trojky. 
Možnosti individuálních konzultací dle dohody. Dotazy do 
internetových poraden s předmětem „poradna“ posílejte 
na e-mail: jolana.kurzweilova@novatrojka.cz. Bližší info i na 
tel. 603 416 724.

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

17. st ⟶  Setkání dobrovolníků 19.00 

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

Přestože je RKC Paleček pro veřejnost dočasně zavřené, na 
své klienty nezapomíná. Pokud si nevíte rady, jak současnou 
(koronavirovou, ale i jinou) situaci ustát, nemusíte být na svá 
trápení a obavy sami. Svěřte se do rukou našich zkušených 
odborníků. Poradenství RKC Paleček funguje beze změny, 
zůstává možnost konzultací online.

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

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

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

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

Poradenství za dotovanou cenu
1.—26. ⟶  Psychoterapeutická poradna pro děti 

a dospívající, individuální terapie pro dospělé 
Rodinné poradenství (vedené současně dvěma 
terapeuty, mužem a ženou)  
Rodinné a partnerské mediace 
Poradna pro rodiče — podpora empatického 
rodičovství 
Logopedická, profesní a sociálněprávní poradna
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Kontejnery na  
velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

Přemyslovská — Sudoměřská 4. 2. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 6. 2. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 6. 2. 10.00 14.00

Tachovské náměstí 11. 2. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 13. 2. 9.00 13.00

nám. Barikád 13. 2. 10.00 14.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 18. 2. 15.00 19.00

Jeseniova 143 20. 2. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 20. 2. 10.00 14.00

Sudoměřská — Křišťanova 25. 2. 15.00 19.00

Na Vrcholu — V Domově 2. 3. 14.00 18.00

Přemyslovská — Sudoměřská 4. 3. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 6. 3. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 6. 3. 10.00 14.00

V důsledku rozhodnutí magistrátu hlavního města Prahy, souvisejícího s omezením jeho rozpočtu, byly v celé metropoli pro 
letošní rok oproti loňsku sníženy kvóty na velkoobjemové kontejnery na polovinu. Harmonogram na rok 2021 zohledňuje 
proto mimo jiné statistiky objemu odpadů v průběhu loňského roku, zkušenosti odpadových společností i jiných městských 
částí.

Na leden a únor byla zredukována stanoviště na východ od ulice Jana Želivského, protože v tyto měsíce je dle statistik 
produkováno nejméně velkoobjemového odpadu a navíc jsou odtud dostupné sběrné dvory v ulici Pod Šancemi a v ulici 
Malešická. Od března do června se velkoobjemové kontejnery vrátí na všechna obvyklá stanoviště, omezena bude pouze čet-
nost jejich přistavení.
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Hledáte místo k parkování?

Adresa Druh stání Výše měsíčního nájmu Poznámka

Jeseniova 27/846 garážová stání 2 010 Kč

Jeseniova 37/446 garážová stání 2 010 Kč

Květinková 17A/2576 venkovní stání 1 734 Kč

Lupáčova 20/865A garážová stání 3 006 Kč

Ondříčkova 37/391 garážová stání 2 590 Kč

Pod Lipami 33A/2561 garážová stání 2 040 Kč

Roháčova 34/297 garážová stání 2 412 Kč

Roháčova 46/410 garážová stání 2 106 Kč

Sabinova 8/278 garážová stání 2 250 Kč (kapacita je plně obsazena)

Táboritská 0/16A (vjezd z ulice Sudoměřská) garážová stání 2 154 Kč

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).

Praha 3 pronajme  
nebytové prostory
Českobratrská 11/276, NP č. 103 (ateliér) o velikosti 100,67 m2 v 9. podlaží

 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2 
 ⟶ Prohlídka se koná 26. ledna 2021 od 9 do 10 hodin 

Ostromečská 7/436, NP č. 24 (ateliér) o velikosti 39,05 m2 v 9. podlaží 
Ostromečská 7/436, NP č. 25 (ateliér) o velikosti 68,30 m2 v 9. podlaží

 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2 
 ⟶ Prohlídka se koná 26. ledna 2021 od 9 do 10 hodin

Vinohradská 114/1746, NP č. 105 (obchodní) o velikosti 117,60 m2 v 7. podlaží 
 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 3 500 Kč/m2 
 ⟶ Prohlídka se koná 28. ledna 2021 od 9 do 10 hodin

Jeseniova 27/846, NP č. 102 (ateliér) o velikosti 35,58 m2 v 9. podlaží
 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2
 ⟶ Prohlídka se koná 2. února 2021 od 9 do 10 hodin 

Konečný termín pro příjem nabídek je 8. února 2021 v 17 hodin. Aktuální nabídku a další výběrová  

řízení najdete na adrese praha3.cz/urad/komercni-pronajmy/volne-nebytove-prostory.
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Služby

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

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

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

 ⟶ OPRAVA ŽALUZIÍ — výměna vodicích lanek — nové 
žaluzie — seřízení plastových oken — vertikální 
žaluzie 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 — MALOVÁNÍ. Veškeré zednické, malířské, 
obkladačské, 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.

 ⟶ Vyklízení i jenom 1 věci, opravy v bytech, sklepích.  
Tel.: 734 695 775.

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

 ⟶ Vyklízení pozůstalostí, odvezeme i jen 1 věc, skříň ap.  
Tel.: 734 695 775.

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

 ⟶ Kompletní rekonstrukce bytů, domů, bytových jader, půdní 
vestavby, malířské, podlahářské, topenářské, instalatérské 
a elektrikářské práce. Seriózní jednání a kvalita.  
E-mail: stavbysrba@gmail.com, tel.: 603 814 590.

 ⟶ Stavební firma nabízí kompletní rekonstrukce bytů 
a domů, kvalitně a za rozumné ceny. Rozpočet 
a konzultace zdarma. Volejte tel.: 604 409 636.

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

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

 ⟶ Koupím sbírku odznaků, vyznamenání, benzín. zapalovačů. 
Tel.: 603 410 736.

 ⟶ Vykoupíme známky, obrazy, sošky, mince, staré dokumenty. 
Tel.: 734 695 775.

 ⟶ 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.

 ⟶ Přijmeme slušnou paní na pravidelný úklid bytu, P-3,  
1× týdně, 2000 Kč/měs. Tel.: 602 338 721.

Máme otevřeno!
pondělí–pátek 13–20 hod.

Koněvova 82 Praha 3
atelierlavino.com 
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+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz

ŠPALETOVÁ A KASTLOVÁ OKNA
VČETNĚ VYŘÍZENÍ STANOVISKA PAMÁTKÁŘŮ

 www.oknacreative.cz   +420 777 874 899
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Seznamte se prosím
Našli byste rádi životního partnera nebo partnerku, druha 
nebo družku, přítele nebo přítelkyni, kamaráda nebo 
kamarádku? Hledáte osudovou lásku, vážnou známost 
nebo prostě jenom spřízněnou duši? Využijte naši 
seznamku. Inzeráty v maximálním rozsahu 200 znaků 
včetně mezer posílejte na adresu redakce@praha3.cz 
s předmětem Seznámení. Uveřejnění je zdarma.



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 48,8 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



Děkujeme, že uklízíte.

Žižkov 
není šiškov
ani popelníček

Za znečišťování veřejného 
prostranství můžete dostat 
pokutu až 10 000 Kč
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