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Domácí mazlíčci na 
Trojce: bydlíme se psy 
i krajtami

Vojta Kotek: Jak se 
narodíte tady, tak 
se vám odsud nechce



CHCEME OPĚT
SLYŠET, JAK
BYLO VE ŠKOLE?

Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.

Očkování většiny populace proti covid-19 
je způsob, jak začít žít jako dřív.

Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.

Bezplatná linka 800 160 166
ockovani.praha.eu
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Radniční noviny Prahy 3 vycházejí v novém formátu rok a to je čas zralý na průběž-
né bilancování. Zapojit bychom do něj chtěli především vás, pravidelné i občasné 
čtenáře. Rádi bychom věděli, jak se vám zamlouvá obsah i grafická úprava radniční-
ho magazínu a které další rubriky byste případně uvítali. Podělit se s námi můžete 
také o tipy na osobnosti spjaté s Trojkou, které bychom měli představit, nebo téma-
ta, o nichž byste se rádi dočetli na stránkách příštích vydání.

Z podnětů, které dostáváme do redakční schránky průběžně, vyplývá nespokojenost 
mnohých z vás s distribucí Radničních novin. O všech zjištěných případech nedoru-
čení Českou poštu, která roznos zajišťuje, informujeme a opakovaně žádáme nápra-
vu. Bohužel s pramalým úspěchem.

Své připomínky k distribuci, ale i další postřehy posílejte prosím na adresu redakce. 
Všech ohlasů si ceníme a předem za ně děkujeme. Ty nezajímavější, které se budou 
týkat probíhající ankety, uveřejníme a jejich autory odměníme — těšit se můžete na 
soubor tematických knižních publikací a upomínkových předmětů.

Miroslav Štochl 
šéfredaktor

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ twitter.com/3Praha
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Domácí mazlíčci na Trojce: bydlíme se psy i krajtami

10 Aktuality Uzavírkám Koněvky se nevyhneme ani letos

14  Dialog Vojta Kotek: Jak se narodíte tady, tak se vám odsud nechce

18 Scéna Atrium hledá nejkrásnější místo na světě

19 Trend Lákají vás kompostéry?

20 Komunita Hurá ven!

21 Senior Vyhněte se nástrahám na internetu

23 Reflexe Tomáš Krajník: Na očkování jsme připraveni

24 Retrospektiva  Ohrada bývala kulturním centrem Prahy

26 Republika Žižkov Můj první Valentin

27 Gastronom Znáte žižkovské speciality? 

28 Relax Aktivity pro děti a křížovka

29 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

32 Přehled škol Chystáte své děti k zápisu do první třídy?

35 Program Kulturní tipy a neziskové organizace

38  Info Informační servis

39 Inzerce Nabídka a poptávka



Zprávy z rady
 ⟶ 27. ledna

Výstavba nové Mateřské školy Jeseniova 98
Rada městské části přijala investiční záměr 
na výstavbu nového objektu Mateřské školy 
Jeseniova 98. Bude mít šest tříd. Odhadovaná 
investice do novostavby je minimálně 100 milio-
nů Kč bez DPH s předpokládanou realizací mezi 
lety 2022 až 2024. 

ZŠ ScioŠkola Praha míří na Prahu 3
Základní škola ScioŠkola Praha se stěhuje 
z Prahy 9 na Prahu 3, kde si pronajímá a rekolau-
duje prostory soukromého vlastníka. Rada měst-
ské části udělila souhlasné stanovisko a odsou-
hlasila smlouvu o spolupráci. Ta městské části 
přináší například slevu na produkty, které dnes 
školy již běžně využívají. Rezidenti získají dal-
ší vzdělávací alternativu, po níž je dlouhodobě 
poptávka.

 ⟶ 15. února
Vypracování studie Založení parku  
pod Vrchem sv. Kříže

Městská část schválila vítěze veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na vypracování studie Založení par-
ku pod Vrchem sv. Kříže. Hodnoticí komise sta-
novila následující pořadí uchazečů: 1. Ing. Zdeněk 
Sendler, 2. Šmídová Landscape architects s.r.o., 
3. Atelier YYYY. Zároveň doporučila na základě 
provedeného hodnocení nabídek zadat zakázku 
Ing. Zdeňku Sendlerovi.

Záštita starosty nad festivalem  
Open House Praha 2021

Rada městské části odsouhlasila poskytnutí zá-
štity starosty městské části Praha 3 nad 7. roční-
kem kulturního festivalu Open House Praha 2021, 
který se uskuteční ve dnech 10. až 16. května 
2021. Cílem festivalu je zdarma zpřístupnit veřej-
nosti běžně nepřístupné budovy.

Zprávy ze 
zastupitelstva

 ⟶ 16. února
Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2021

Zastupitelstvo schválilo rozpočet Prahy 3 na rok 
2021. V plánu jsou kapitálové výdaje v celkové 
výši 334,5 milionu Kč do revitalizace panelových 
domů, rekonstrukce školních budov, podzemních 
garáží nebo do obnovy několika náměstí a řešení 
havarijního stavu budovy úřadu v Seifertově ulici.
Další informace najdete na straně 12. 

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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zapojte se do proměny slezské ulice
Od 15. do 24. března se můžete zúčastnit veřejného projednání 
návrhu proměny Slezské ulice online. Budete tak mít šanci vy-
jádřit se k jednotlivým tématům, napsat své komentáře a získat 
zpětnou vazbu. Užitečné zkušenosti a podněty získali organi-
zátoři od obyvatel a dalších uživatelů nejbližšího okolí Slezské 
už během anketního průzkumu, který se uskutečnil v říjnu. 
Shromážděná data pak posloužila týmu architektů jako podklad 
při zpracování návrhu studie, kterou najdete na adrese planuj-
trojku.cz. Tamtéž bude k dispozici také odkaz na webovou strán-
ku pro druhé kolo projednání.

poslechněte si vyprávění pamětníků
Šestého ročníku dokumentaristického projektu Příběhy na-
šich sousedů se na Praze 3 zúčastnilo 22 dětí a tři učitelé ze 
ZŠ Jeseniova, ZŠ Lupáčova a ZŠ Cimburkova. Pětice pamětní-
ků spojených s třetí městskou částí vylíčila dětem třeba srpen 
1968, život v emigraci nebo listopad 1989. Vzniklé reportáže si 
poslechněte na adrese 1url.cz/IzAQk.

trojka schválila připomínky k nnž
Zastupitelé Prahy 3 odsouhlasili v únoru připomínky městské 
části ke změně územního plánu nákladového nádraží Žižkov. 
Týkají se především toho, aby nová výstavba nezahltila oko-
lí automobilovou dopravou a aby na území nescházela dosta-
tečná občanská vybavenost ani parky přístupné veřejnosti. 
Prostřednictvím formuláře na adrese 1url.cz/Bzmcp můžete až 
do 31. března vyjádřit své připomínky také vy.

třiďte v domě
Třídíte, ale nebaví vás chodit s odpadem 
k veřejným kontejnerům? Máme pro vás 
komfortnější řešení v podobě 120litrových 
a 240litrových nádob na třídění skla, plastu 
a papíru přímo ve vašem domě. Ty můžete 
získat bezplatně po vyplnění žádosti opráv-
něnou osobou za váš dům a jejím odeslání 
na adresu tridime@praha3.cz. Více infor-
mací a formulář žádosti získáte naskenová-
ním kódu. 



—
 5

Ex
pr

esKriminálka Žižkov
Opilý muž zdemoloval zastávku

Na autobusové zastávce Třebešín zasahova-
la 7. února před půlnocí policejní hlídka. Podle 
oznamovatele tu muž ničil přístřešek. Pachatel 
se po příjezdu policie pokusil utéct, nicméně ve 
Zvěřinově ulici mu došel dech a strážníci ho za-
tknuli. Osmadvacetiletý muž se jim k poničení 
zastávky vzápětí přiznal. Uvedl, že byl u kamará-
da, kde spolu pili alkohol, a když se vracel domů 
kolem zastávky, tak ho prý rozčílilo, kolik luxus-
ních domů obývaných milionáři kolem sebe vidí. 
Státní policie vyloučila spáchání trestného činu, 
proto se přestupkem budou zabývat jednotlivé 
správní orgány.

U Bulhara se srazily tramvaje
V podjezdu nedaleko křižovatky U Bulhara se 
11. února srazily dvě tramvaje. Dvě cestující a ři-
dič tramvaje utrpěli lehká zranění a byli pro jisto-
tu převezeni do nemocnice. V důsledku neho-
dy po dvě hodiny nejezdily v úseku Masarykovo 
nádraží — Flora tramvaje a nahradil je autobus. 
Příčina srážky je zatím neznámá.

Policie pátrá po zlodějích elektrického kola
Od poloviny ledna pátrají policisté po dvou 
mladých mužích, kteří odcizili z chodby domu 
v Křížkovského ulici elektrické kolo. Krádež si roz-
dělili do dvou dnů — nejprve obhlédli dům a dru-
hý den se na místo vrátili i s vybavením. Otevřeli 
zámek, kterým bylo elektrokolo zabezpečeno, 
a odcizili ho. Podezřelou dvojici zaznamenala do-
movní kamera. Krádeží způsobili podezřelí škodu 
dvacet tisíc korun. Případ policisté v současné 
době prověřují jako podezření z trestného činu 
krádež, za což mužům v případě dopadení a od-
souzení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

Připravila Natálie Bartlová

registrujte se k očkování
Pro obyvatele Prahy 3 je připraveno očkovací místo v Nemocnici 
svatého Kříže Žižkov. Vedle seniorů 80+ bude během března 
umožněna registrace také věkové skupině 70+. Zájemci o očko-
vání vakcínou Moderna se musí registrovat v rezervačním sys-
tému Ministerstva zdravotnictví na adrese registrace.mzcr.cz. 
Pomoci jim při tom mohou například rodinní příslušníci nebo 
bezplatná linka 1221. Očkovací centrum v Kubelíkově ulici, je-
hož vznik iniciovala radnice, bude otevřeno ve všední dny 
od 8 do 16 hodin.

naučná stezka představí nejzajímavější 
lokality

V rámci projektu Pražský Montmartre se během března 
představí naučná stezka, která zájemcům přiblí ží pozoruhod-
ná zákoutí Prahy 3 prostřednictvím informačních panelů. Ty 
vedle textu v češtině obsahují i odkaz na překlad do anglič-
tiny, němčiny, ruštiny a polštiny. Mapku zobrazující umístění 
jednotlivých panelů a doporučené trasy najdete už brzy na 
našich informačních kanálech. 

prezentace odhalí projekt obytného 
komplexu na jarově

Ve čtvrtek 25. března budete mít možnost seznámit se s pro-
jektem Obytný soubor Jarov, který by měl vyrůst na mís-
tě stávajícího průmyslového areálu mezi ulicemi Na Jarově 
a Květinková. V 10.00 startuje online prezentace, v závislosti 
na momentální epidemiologické situaci by pak mezi 13.00 
až 18.00 měl být projekt představen na místě. Odkaz na vir-
tuální prezentaci uveřejníme prostřednictvím informačních 
kanálů městské části.

radnice vyvěsila běloruskou vlajku
Radní Prahy 3 vyjádřili v únoru solidaritu s běloruskou opozicí, 
která označila nedávné zvolení Alexandra Lukašenka do funk-
ce prezidenta za zmanipulované a požaduje jeho odstoupení. 
Výsledky voleb odmítla uznat i Evropská unie. Instituce po celém 
světě podpořily opoziční hnutí vyvěšením historické běloruské 
vlajky.
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Pandemie podpořila oblibu domácích zvířat i na 
Praze 3. V městských bytech tu lidé chovají kromě 
psů a koček třeba hady, krysy nebo slepice.

Mít společníka a kamaráda, splnit dětem sen 
a zároveň je naučit starat se o živého tvora, to 
jsou obvyklé důvody, proč si pořizujeme domácí 
zvířata. V době, kdy většina rodin tráví víc času 
doma, uvažují o koupi domácího mazlíčka pro 
sebe nebo pro své blízké i ti, které to dříve nena-
padlo. Že pandemie podpořila zájem o domácí 
zvířata, potvrzují i lokální prodejci chovatelských 
potřeb. Mnoho lidí si ale podle nich neuvědomu-
je, že po skončení krize už nebudou tolik doma, 
a měli by zvážit, zda bude v jejich silách se o zví-
ře dál postarat. 

Zájemci o psa nebo kočku také často podceňu-
jí finanční stránku takového rozhodnutí, takže 
skutečné výdaje za krmivo, příslušenství a vete-
rinární péči je pak nepříjemně překvapí. Levnější 

variantou může být třeba drobný hlodavec, želva 
nebo ještěr. Oblíbené jsou činčily, osmáci, agamy 
nebo gekončíci. Roste ale také zájem o chov ve-
verek a šneků. „Šnek je jedno z nejlevnějších do-
mácích zvířat,“ potvrzuje Tomáš Protiva ze šnečí 

prodejny Landsnails v Jeseniově ulici. „Stačí mu 
plastová krabice a zdroj vápníku, kterým je napří-
klad sépiová kost.“ Mít doma šneka jako kamará-
da se stává populární hlavně mezi dětmi. Rodiče 
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potěší, že nemusí po takovém zvířeti uklízet, řešit 
hlídání během dovolené a platit za veterinární 
vyšetření.

Na Praze 3 se ale najdou i méně obvyklí domá-
cí mazlíčci. „Jezdím na jednu farmu, kde mají 
drůbež. Tohle kuřátko chtěla slepice napad-
nout, tak jsem se rozhodla, že ho zachráním, 
a odvezla jsem si ho před pár lety do bytu na 
Vinohradech,“ vypráví Ivana Frýdecká. Její slepi-
ce teď žije na malém dvorku u domu. „Rodina mi 
nejprve řekla, že jsem blázen. Ale už si na ni zvyk-
li, je to člen domácnosti,“ říká Ivana, která má ra-
dost i z reakcí okolí: „My jsme barák dobrých lidí, 
sousedy to baví.“

Ještě odvážněji se k domácímu chovu slepice 
staví Ondřej Chalupa, který si svou opeřenou 
společnici bere i do kanceláře. „Mám ji stále při 
sobě, protože je to zvíře se silně vyvinutým so-
ciálním chováním a samotu od malička špatně 
snáší,“ vysvětluje chovatel. Do přenosné klece ji 
zavírá pouze při přesunech, jinak má slepice rela-
tivní svobodu pohybu. V práci na něj čeká sedící 
na akváriu s kočkolitem, doma je zcela na volno. 
Ondřej si už zvykl na častý úklid trusu, slepici 
chodit na záchod zkrátka nenaučíte. Na druhou 

stranu ho neustále překvapuje praktická stránka 
chovu: „Stačí k tomu minimální životní prostor, 
žere to prakticky cokoliv, klade to jedlá vejce… 
Prostě super.“ Zároveň s úsměvem dodává, že 
slepice není moc mazlivá.

Marcela Wejvodová si naproti tomu své dva mi-
láčky — Huga a Páju — ke kontaktnímu chování 
vycvičila. Nebyla to ovšem žádná samozřejmost. 
Krysy africké, které mohou dorůst až do velikosti 
kočky, jsou totiž na lidský kontakt citlivé, a po-
kud je nezačnete v prvních týdnech života ručně 
přikrmovat, už z nich žádný mazlík nebude. „Když 
vás kousne tahle krysa, není to jak od potka-
na, ale většinou na šití do nemocnice,“ přiznává 
Marcela.

Anketa: Jak motivovat majitele psů k dodržování 
pořádku na veřejném prostranství?
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta

Možná to bude znít od starosty nepatřičně, ale řekl bych 
metodou cukr a bič. Praha 3 dává pořádkumilovným 
pejskařům k dispozici přes tři sta stojanů se sáčky na 
psí exkrementy, přes dvě stě košů na psí exkrementy 
a každoročně investuje do úklidu (nejen psích exkremen-
tů) zhruba 18 milionů korun. Pejskaři, kteří jsou líní se 
pro bobek sehnout, jsou menšinou, ale jejich chování ob-
těžuje úplně všechny. A tady je kromě kampaní, proseb 
a přesvědčování namístě i udílení pokut. Připomínám to 
strážníkům nepřetržitě. Teoreticky mohou uložit pokutu 
až 10 tisíc korun. V praxi se udělují pokuty do dvou tisíc.

Štěpán Štrébl (Piráti), místostarosta
K osvětové kampani Žižkov není Šiškov jsem kdysi sta-
rostovi propůjčil i vlastního psa Otíka. Rád bych udělal 
více, ale možnosti Prahy 3 jsou omezené; jen osvěta však 
nestačí. Slušní pejskaři, jichž je drtivá většina, uklízejí. 
Pytlíky visí na každém rohu; ke zvýšení poplatků je zase 
třeba změna zákona. Praha 3 má ale nejvíc psů na hek-
tar, takže i zlomek neslušných majitelů nadělá paseku. 
Zbývá represe. Pomohly by důslednější kontroly měst-
skou policií a vynucování zákona. Své mohou udělat i ob-
čané, když neslušné napomenou nebo sdílejí jejich fotky 
po sítích. Ti si pak třeba příště rozmyslí, zda neuklidit.

Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta
Určitě to není jen o dostatečném počtu míst se sáčky 
na psí exkrementy. Když bych otázku ještě více zobecnil, 
ptáme se vlastně, jak motivovat lidi, aby přijali odpověd-
nost za společné prostředí. To je pro každého přiroze-
nější ve chvíli, kdy na tu odpovědnost není sám a vidí, že 
být slušný má nějaký efekt a význam. Bobek mám sbí-
rat ne proto, že by mě mohl vidět policajt, ale proto, že 
chci pro sebe a ostatní příjemné prostředí. Těžko seberu 
bobek, když hned vedle leží pár dalších. Motivovat lze 
vzájemnou ohleduplností a také tím, že město s úklidem 
pejskařům v rozumné míře pomůže i z veřejných peněz.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Už roky se na Žižkově řeší chodníky znečištěné našimi 
psími miláčky. Myslím si, že je oproti pokutám a repre-
si lepší hledat cestu, jak občany pozitivně motivovat 
k tomu, aby po nich uklízeli. Chodníky, parky a celkově 
veřejné prostranství je nás všech. Málokdo hází odpad-
ky jen tak na zem s vědomím, že to po něm někdo uklidí. 
Myslím si, že takto by nad tím měli přemýšlet i někte-
ří pejskaři. Asi se to dá pochopit, když psa venčí dítě 
z donucení. U dospělého, svéprávného jedince se to dá 
pochopit už těžko. Starejme se o naše okolí tak, jako se 
staráme o své zahrádky. Bude se nám všem žít o to lépe.

Trojka k letošnímu únoru 
eviduje na svém území 
2 704 psů
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Z ostrých zubů svého domácího mazlíčka nemá 
strach Milena Mrázová, která chová v žižkovském 
bytě krajtu královskou. Jako důkaz dodává: „Když 
čistím terárium, tak mi asistuje 21měsíční syn 
a hada hlídá na klíně.“ Krajtu by po konzultaci se 
zkušenějším chovatelem doporučila i začáteční-
kům, protože mezi hady je to jeden z nejtrpělivěj-
ších. Vzhledem k tomu, že většinu času tráví v te-
ráriu, lze ho bez problémů chovat v bytě. Důležité 
je, aby bylo terárium zabezpečené zámkem. „Je 
to krásné a elegantní zvíře,“ pochvaluje si chova-
telka. Terárium je podle ní skvělou dekorací bytu 
a svou krajtu sleduje Milena raději než televizi.

Co do obliby chovaných zvířat ale nejen na Trojce 
dominuje pes. Třetí městská část jich k letošní-
mu únoru eviduje 2 704 a dá se předpokládat, 
že ve skutečnosti jich v žižkovských a vinohrad-
ských domech žije víc. Zatímco podobně popu-
lární kočky většinou neopouštějí domácnost, psy 
musí jejich majitelé pravidelně venčit. Právě to 
se často stává předmětem diskuzí, nebo dokonce 
konfliktů. 

Dodržování vyhlášek spojených s pohybem psů 
na veřejném prostranství je pro většinu jejich 
majitelů samozřejmost. Někteří se ale mylně 
domnívají, že si uhrazením obecního poplatku 
předplácejí čištění ulic a po svém čtyřnohém 
společníkovi pak už nemusejí uklízet. Vybrané 
prostředky přitom sotva stačí na instalaci 

a obsluhu mobiliáře určeného k likvidaci psích 
výměšků. Znečištěné chodníky a zeleň tak čistí 
radnice na vlastní náklady. Pejskařům přitom ne-
ustále vychází vstříc. „S ohledem na četná přání 
budou v průběhu jara nahrazeny papírové sáčky 
na exkrementy mikrotenovou variantou, která je 
z hlediska ekologického dopadu plně srovnatel-
ná s papírovou verzí. Postupně dojde k výměně 
všech zásobníků na sáčky,“ zmiňuje starosta Jiří 
Ptáček s tím, že na Praze 3 jich je momentál-
ně 330 a obsluha je několikrát týdně doplňuje. 
Jestliže na jednoho psa vychází měsíčně 40 sáč-
ků, je pak rozhodnutí po něm neuklidit spíš věcí 
neochoty než nemožnosti. Lhostejným chova-
telům může přitom strážník uložit pokutu až do 
výše 10 000 Kč. 

Znečištěné chodníky 
čistí radnice na vlastní 
náklady

Psali jste na 
facebooku
Tomáš Ruml

Bydlím na Bořivojově, dnes ráno 
jsem šel se psem a nemohl jsem 
najít jediný sáček. Je mi jedno, 
jestli plastový nebo papírový, 
chyba bude asi v tom, že je bo-
hužel nedoplňují, kolik je potřeba, 
a proto je to Šiškov!

Magdaléna Sandtmannová
Dnes jsem se stavila v infocentru 
na Jiřáku, dostala jsem 4 ruličky 
sáčků, jsou tam vždycky moc 
milí…

Petr Rada
Prosím některé pejskaře: nehá-
zejte plastové sáčky s hovínkem 
do bioodpadu (hnědá popelnice). 
Ten se totiž ve spalovně nepálí.
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Po zimní odmlce se do Koněvovy ulice opět 
vrátí bagry a sbíječky. Stavební práce, které 
pro hlavní město Prahu provádí firma Strabag, 
odstartují 1. března a potrvají do konce listopa-
du. Rekonstrukce zahrnuje kromě oprav inženýr-
ských sítí, výměny vodovodu a obnovy povrchu 
také úpravy parkovacích pruhů, které zamezí 

riskantnímu parkování na chodníku. Na návrh 
Prahy 3 vznikne v opravovaném úseku nový 
přechod s ostrůvky ve vozovce, který umožní 
chodcům bezpečný přístup na novou autobuso-
vou zastávku Lukášova. Koněvova ulice bude po 
celé své délce doplněna o ochranný cyklopruh 
ve směru z centra a nepřijde ani o stávající 

Uzavírkám Koněvky 
se nevyhneme ani 
letos
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Žižkovskou dopravní tepnu čekají od března do 
listopadu další plánované opravy. Letošní práce se 
budou týkat úseku Rokycanova—Černínova.
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stromořadí u obchodního domu BILLA. Nových 
stromů se obyvatelé této ulice nedočkají, stojí 
jim totiž v cestě nároky na šířku vozovky, chod-
níků a také na prostor pro parkování a inženýr-
ské sítě.

Rekonstrukce zahýbe s dopravou na Žižkově už 
v březnu, kdy bude Koněvova ulice průjezdná jen 
ve směru do centra. V opačném směru musí 
řidiči zvolit objízdnou trasu ulicemi Prokopova, 
Olšanská a Jana Želivského. Autobusy budou 
v různých fázích díla objíždět stavební úsek uli-
cemi Jeseniova a Zelenky-Hajského. Největší zá-
těž pro dopravu očekáváme před letními prázd-
ninami (květen—červen) a začátkem podzimu 
(září—říjen), kdy bude Koněvova obousměrně 
neprůjezdná. Motoristé by měli využívat objízd-
nou trasu po hlavních silnicích, hrozí ale i opa-
kování špatné zkušenosti z minulého roku, kdy si 
často zkracovali cestu Jeseniovou a Roháčovou 
ulicí. „Rád bych požádal všechny řidiče, aby 

těmito ulicemi stavbu neobjížděli, ušetřili tuto 
rezidenční oblast a využili objízdné trasy k tomu 
určené, především Olšanskou ulici,“ vyzývá mís-
tostarosta Ondřej Rut. 

Technická správa komunikací hlavního města 
Prahy slibuje zajistit obyvatelům i obchodníkům 
přístup do objektů po celou dobu rekonstrukce. 
Majitelé obchodů budou mít vyznačena mís-
ta pro zásobování svých provozoven nebo bude 
zásobování zajištěno z prostor stavby po doho-
dě se stavbyvedoucím. Radnice nabízí místním 
obyvatelům a podnikatelům průběžné informace 
a pomoc s řešením případných komplikací, které 
se mohou týkat zajištění přístupnosti, svozu od-
padu či zásobování obchodů.

Podobný scénář čeká Koněvovu ulici i v násle-
dujícím roce, kdy se obnovy dočká poslední 
úsek od Černínovy až po křižovatku s ulicemi 
Pražačka a Zelenky-Hajského. 

V opravovaném úseku 
vznikne nový přechod 
a zastávka

Největší dopravní zátěž 
čekáme před prázdninami 
a na podzim

Harmonogram rekonstrukce
Březen—duben (1. 3. — 25. 4.)

 ⟶ probíhající práce: výměna všech stávajících sítí 
v úseku Rokycanova—Ostromečská, výměna vodo-
vodu v úseku Ostromečská—Černínova

 ⟶ provoz ve směru do centra: zachován pro veškerou 
dopravu

 ⟶ provoz ve směru z centra: MHD ulicemi Prokopova, 
Rokycanova, Jeseniova a Zelenky-Hajského s ná-
hradními zastávkami Rokycanova, Ostromečská 
a Hájkova; auta ulicemi Prokopova a Olšanská

 ⟶ pro pěší povede koridor v jedné polovině vozovky

Květen—červen (26. 4. — 4. 7.)
 ⟶ probíhající práce: rekonstrukce vozovky v úseku 

Rokycanova—Ostromečská, pokračování výmě-
ny vodovodu v úseku Ostromečská—Černínova 
(v červnu bodově až po Domažlickou)

 ⟶ provoz obousměrně uzavřen (!)
 ⟶ objízdná trasa ve směru do centra: MHD ulice-

mi Černínova, Roháčova, Rokycanova s náhrad-
ní zastávkou Rokycanova v prostoru Komenského 
náměstí; auta ulicemi Želivského, Olšanská 
a Prokopova

 ⟶ objízdná trasa ve směru z centra: MHD ulice-
mi Jeseniova a Zelenky-Hajského; auta ulicemi 
Prokopova, Olšanská a Želivského

 ⟶ pěší budou moci využívat chodníky

Červenec—srpen (5. 7. — 29. 8.)
 ⟶ probíhající práce: dláždění chodníků v úseku 

Rokycanova—Ostromečská, výměna inženýrských 
sítí v úseku Ostromečská—Černínova, výměna vo-
dovodu v úseku Černínova—Domažlická

 ⟶ provoz ve směru do centra: zachován pro veškerou 
dopravu

 ⟶ provoz ve směru z centra: MHD nadále ulice-
mi Jeseniova a Zelenky-Hajského; auta ulicemi 
Prokopova a Olšanská

Září—říjen (30. 8. — 7. 11.)
 ⟶ probíhající práce: rekonstrukce vozovky v úseku 

Ostromečská—Černínova
 ⟶ provoz obousměrně uzavřen (!)
 ⟶ objízdná trasa ve směru do centra: MHD ulice-

mi Černínova, Roháčova, Rokycanova s náhrad-
ní zastávkou Rokycanova v prostoru Komenského 
náměstí; auta ulicemi Želivského, Olšanská 
a Prokopova

 ⟶ objízdná trasa ve směru z centra: MHD ulice-
mi Jeseniova a Zelenky-Hajského; auta ulicemi 
Prokopova, Olšanská a Želivského

Listopad (8. 11. — 30. 11.)
 ⟶ probíhající práce: dláždění chodníků v úseku 

Ostromečská—Černínova
 ⟶ provoz ve směru do centra: zachován pro veškerou 

dopravu
 ⟶ objízdná trasa ve směru z centra: MHD ulice-

mi Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Zelenky-
-Hajského; auta ulicemi Prokopova, Olšanská 
a Želivského

 ⟶ pro pěší povede koridor ve vozovce
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I přes nepříznivou epidemickou situaci a po-
sun privatizace dokázala Praha 3 v roce 2020 
hospodařit s kladným výsledkem 136,6 milio-
nu korun. Za pozitivní bilancí stojí podle mís-
tostarosty Tomáše Mikesky úspory jednotlivých 
odborů, rozpočtové úpravy reagující na aktuální 
situaci a rezervy běžných i kapitálových výdajů. 
„Oproti minulému období se nám také podařilo 
získat o 92 milionů více dotací ze státního roz-
počtu, rozpočtu hlavního města a EU,“ vysvětluje 
Mikeska. 

Sestavování rozpočtu na rok 2021 vycházelo ze 
tří základních předpokladů. Prvním je zachovat 
kladné saldo běžného rozpočtu. To znamená, že 
běžné výdaje nebudou kryty prostředky z privati-
zace, jak tomu bývalo v minulosti. Druhým před-
pokladem je využití zůstatku z roku 2019 pouze 
ve prospěch investičních výdajů a třetím — jak 
doplňuje Mikeska — okolnost, „že jsme při vý-
běru kapitálových výdajů volili ty akce, u kterých 
máme v roce 2021 možnost zajistit financování 
z více zdrojů — především z rozpočtu hlavního 
města. Dále rekonstrukce, které budou produ-
kovat budoucí příjmy, tedy revitalizace bytového 
fondu. V neposlední řadě musíme řešit havarijní 
stav některých budov našich příspěvkových or-
ganizací a budov úřadu.“

Běžné výdaje pro rok 2021 dosahují výše 
564,3 milionu. Je to o 31,9 milionu méně než 
loni. „Jde o meziroční snížení o 5,5 %. Daří se 
nám tedy držet plán, který jsme si po nástupu do 
vedení městské části v roce 2018 dali, a to mezi-
ročně snižovat provozní náklady,“ říká místosta-
rosta. Mezi běžné příjmy Prahy 3 patří dotace 
z rozpočtu hlavního města a státního rozpočtu, 
vlastní příjmy, tedy třeba daně z nemovitých věcí 

a místní poplatky, příjmy ze zóny placeného stání 
a nájemné z bytů a nebytových prostor.

Kapitálové výdaje se rovnají 334,5 milionu korun. 
Nejvýznamnější akcí bude revitalizace panelo-
vých domů v Blahoslavově ulici, na niž jde v roce 
2021 asi 120 milionů. Dále je v plánu rekonstruk-
ce školských příspěvkových organizací, napří-
klad výměna oken v ZŠ a MŠ J. Seiferta ve výši 
20 milionů nebo rekonstrukce sociálního zařízení 
v mateřských školách ve výši 14 milionů. Praha 3 
chce letos rekonstruovat také další volné byty. 
V rozpočtu na to má 20 milionů a zároveň za-
žádá o dotaci z fondu rozvoje bydlení hlavního 
města. Další významnou kapitolou jsou inves-
tiční akce v rámci vzhledu obce a péče o zeleň, 
kde se počítá s 13 miliony na zahájení revitaliza-
ce Tachovského náměstí. Kolem 16 milionů jde 
do projektových příprav obnovy náměstí Jiřího 
z Poděbrad, náměstí Jiřího z Lobkovic, revitaliza-
ce vnitrobloku Flora a dalších projektů. Rozpočet 
na tento rok počítá také s prostředky na rekon-
strukci podzemních garáží.

Při návrhu rozpočtu uplatnila radnice aktiv-
ní a pozitivní přístup k financím městské části, 
čímž zastavila ubývání finančních prostředků na 
jejích účtech. „Ušetřené prostředky jsou pláno-
vány pro velké investiční akce v příštích letech 
a na zajištění základních provozních nákladů 
a investic v období, kdy již nebude mít městská 
část k dispozici příjmy z privatizace,“ shrnuje 
Tomáš Mikeska. Pokud se zásadně nezmění do-
tační vztah hlavního města a státního rozpočtu 
k městským částem, bude Trojka do budoucna 
potřebovat na svých účtech významný objem 
alokovaných prostředků. 

Rozpočet slibuje 
úspory pro investice
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Trojka snižuje 
v rámci letošního 
rozpočtu provozní 
výdaje. Výnosy 
z privatizace 
směřuje výhradně 
na investiční akce.

Vzdělávání 
a školské 

služby

20,73 %

0,03 %

9,89 %

51,23 %

12,19 %

0,90%

5,03 %

Kultura, církve 
a sdělovací 
prostředky

Sport 
a zájmová 

činnost

Bydlení, 
komunální 

služby a územní 
rozvoj 

Ochrana 
životního 
prostředí

Sociální 
služby 

a pomoc

Státní správa 
a územní 

samospráva

Návrh 
kapitálových 
výdajů na rok 
2021 (v tis. Kč)

—
 1

2
A

kt
ua

lit
y



Srolovat připravený papírový kornoutek, napli-
vat s jeho pomocí do ampulky s reagující lát-
kou, protřepat a následně nakapat na testovací 
proužek. Po deseti minutách se na něm objeví 
výsledek v podobě čárek, které indikují výsledek. 
A hotovo. Děti ze ZŠ Chmelnice si pod peda-
gogickým dohledem vyzkoušely antigenní test 
ze slin přímo ve třídě — je totiž snadný, rychlý 
a bezbolestný. „Cílem bylo vyzkoušet především 
organizaci neinvazivního typu testování ve škol-
ním prostředí. Mezi rodiči žáků o ně byl zájem. 
Zúčastnilo se osmnáct z dvaceti dětí ve třídě 
a všechny výsledky byly negativní,“ shrnuje sta-
rosta Jiří Ptáček pilotní akci.

Testování organizovala Praha 3 ve spoluprá-
ci se společností Aiomica, která provozuje od 
října loňského roku také odběrové místo na 
Havlíčkově náměstí. Pro děti bylo zdarma. „Ze 
zkušeností víme, že především děti špatně sná-
šejí odběry s výtěrem nosu nebo nosohltanu. 
Testy ze slin jsou šetrnější a tak jednoduché na 

aplikaci, že je zvládnou i prvňáčci. Největší od-
měnou pro nás dnes bylo, že při tomto testová-
ní neukápla ani jedna slzička,“ upřesňuje ředitel 
společnosti Aiomica Josef Švenda. 

Praha 3 se tak ve spolupráci s místními ško-
lami snaží zajistit maximálně bezpečné pod-
mínky pro brzký návrat dětí do lavic. Ředitel 
ZŠ Chmelnice Václav Havelka společný zájem 
potvrzuje: „Vidíme na každém kroku, že vzdělání 
a kontakt s učitelem jim velice chybí. Přestože 
se při online vyučování snažíme, jak můžeme, 
potřeba je i sociální kontakt. Neinvazivní testo-
vání by bylo jednou z možných cest.“ 

Děti si vyzkoušely 
antigenní test ze slin
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Testy ze slin jsou šetrné 
a zvládnou je i prvňáčci

Prvňáci ze Základní školy Chmelnice se 
na zkoušku sami otestovali na přítomnost 
koronaviru. Praha 3 pro ně zařídila šetrné 
antigenní testování ze slin.
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V lednu jste oslavil 33. narozeniny — Kristova 
léta. Znamená to pro vás nějaký přelom?
Za poslední dva tři roky se mi proměnilo mnoho 
věcí. Vnímám to tak, že mě život určitým způso-
bem doběhl, hodně věcí se pokazilo a sáhl jsem si 
na pomyslné dno. Takže si říkám, že teď už to může 
být jen lepší.

Jaký byl pro vás loňský rok?
Kvůli covidu jsem neudělal skoro nic. Hodně jsem 
odpočíval a v polovině léta jsem se naboural na 
motorce. Měl jsem těžký otřes mozku a dva zlome-
né obratle, které naštěstí dobře srostly. No a když 
jsem se ze zranění začal sbírat, přišla druhá vlna, 
takže jsem ten rok do slova a do písmene proležel.

Měl jste dost času přemýšlet o práci a životě. 
Dospěl jste k nějakým závěrům?
Před pandemií mi chodily různé nabídky, kde se mi 
zdálo, že si tvůrci už vymýšlejí kdejakou hloupost. 
Měl jsem pocit, že už tu všechno bylo. Pak se za-
vřela na jaře divadla, stoply se projekty, nevědělo 
se, co se bude dít. Vypadalo to, že lidé kulturu snad 
ani nepotřebují, a já ztratil motivaci. Řešil jsem, zda 
má moje práce smysl. Postupně se ukázalo, že kul-
tura je do určité chvíle zbytná, ale po čase začne 
být nezbytná. Nabyl jsem pocitu, že část společ-
nosti bez kultury hrubne, mladší ročníky jsou zase 
nešťastné, že nemohou vypustit páru třeba na kon-
certě. Pro mne byla tahle krize ve znamení určitého 
přenastavení a restartu.

Jak se rozjíždí váš pracovní rok 2021?
Jak se všechno rušilo a odsouvalo, na mno-
ho věcí jsem kývl s tím, že se to asi nikdy neu-
skuteční. Jenže uskuteční a teď se to nakupilo, 
takže budu mít pracovní dny asi hodně nabité. 
Natáčím audioknihu Stopařův průvodce po Galaxii, 
v Činoherním klubu zkouším přestavení Ošklivec. 
Zkoušíme ale do šuplíku, protože nevíme, kdy se 
divadla otevřou. Brzy začnu zkoušet hru Werich, 
vedle toho pravděpodobně budu hrát i v několika 
filmech. Snad to zvládnu. 

Oscilujete mezi režisérskou stoličkou 
a herectvím. Co vás baví víc?
Jsem rád, že mohu dělat obojí, jsou to spojené ná-
doby. Herec má někdy pocit, že je chytřejší než re-
žisér. Když pak ale režírujete, vidíte všechno z druhé 
strany. Třeba víte, jak režiséra naštve hercova ne-
připravenost. Režisér nemá ani tak trému, to lehké 
lechtání zažívám jako herec. Režisér má absolutní 
stres a vyčerpání.

Vojta Kotek: Jak se 
narodíte tady, tak 
se vám odsud nechce

Te
xt

 
Jo

se
f 

H
. M

ys
liv

eč
ek

Fo
to

 
Jo

h
an

a 
Po

šo
vá

 a
 a

rc
h
iv

 N
ár

od
n
íh

o 
di

va
dl

a

Praha 3 je pro Vojtu 
Kotka rodištěm, 
bydlištěm i pracovištěm. 
Jsou tu místa, která 
miluje, ale i taková, 
jimž se v dětství 
raději vyhýbal.

Hodně věcí se pokazilo 
a sáhl jsem si na 
pomyslné dno 
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Inspiroval vás otec Václav, který byl mnoho let 
stálým členem Divadla Járy Cimrmana? 
On chtěl původně dělat fotografii. Jeho rodiče 
nebyli úplně poplatní režimu, tak nemohl studo-
vat vysokou školu. Proto utekl k divadlu. Nejdřív 
Na zábradlí, kde zažil Václava Havla coby drama-
turga, a pak k Cimrmanům. V letech 1985 až 1989 
organizoval také na Střeleckém ostrově Divadelní 
pouť, takový ostrov svobody. To byl malý festival, 
kde začínali třeba bratři Formani, Bob Klepl a Eva 
Holubová.

Měl vůbec tatínek herecké ambice? Vždyť přece 
s Cimrmany hrál, i když původně dělal kulisáka.
On se hlavně projevil jako dobrý manažer. Dostal 
divadlo do Mexika, Dánska i jinam. Ke koloritu 
Cimrmanů patří, že používají kulisáky či techniky 
k drobným roličkám. Když se někdo osvědčí, dostá-
vá větší role a později se třeba dostane na úroveň 
herce. Táta se myslím necítil být hercem, ale rád si 
s tím svým herectvím hrál a sledoval, jaký herec by 
se z něj třeba jednou mohl stát.

Byl pyšný, když vás viděl v divadle a televizi?
Já začal hrát v osmi letech, ve dvanácti jsem už 
točil filmy. Říkám si, jestli táta trochu nežárlil, ale 
to asi ne. Když se třeba učil text na novou hru, tak 
jsem ho z perspektivy malého „zkušeného“ kluka 
i poučoval. Ale táta byl shovívavý. Dostali jsme se 
i na úroveň, kdy jsme se o našem herectví bavili 
normálně pracovně jako kamarádi.

Mluvil doma o Zdeňku Svěrákovi, Ladislavu 
Smoljakovi a dalších hercích?
Zdeňka, Láďu a ostatní bezmezně miloval a ob-
divoval. Byl rád, že u tohohle divadla může být, 
a mě tam bral snad od narození. V Divadle Járy 
Cimrmana jsem pořád jako doma. Nad pódiem 

jsou z každé strany takové plošiny, na které se při-
dělávají kulisy. Jako dítě jsem tam vždy po žebříku 
vylezl a sledoval shora představení. Skvěle jsem sly-
šel, co si herci mezi sebou na jevišti utrousí. Poprvé 
jsem si pak zahrál malého Mirka ve hře Záskok, to 
mi bylo těch osm let. To, že se věnuji herectví, je 
zásluha táty a Cimrmanů. Když jsem je totiž sledo-
val, začalo mě to strašně bavit a nikdy mě nena-
padlo dělat něco jiného.

Jaká je vaše první vzpomínka na 
Zdeňka Svěráka?
Připadá mi, jako bych ho znal od nepaměti. Myslím, 
že dřív, než jsem si začal cokoliv uvědomovat. 
Jednu jasnou vzpomínku ale mám. Divadlo pra-
videlně vyráží do Janských Lázní na ponovoroční 
čtrnáctidenní zájezd, kam si zaměstnanci berou 
i rodiny. Přes den se chodí na lyže a běžky, večer se 
hraje — v Jánkách, Trutnově, Semilech a dalších 
městech. Já tam pokaždé slavil své lednové naro-
zeniny. Při jedné oslavě, když tam všichni ti pánové 
seděli a čekali, až sfouknu svíčky, jsem ve své dět-
ské přímočarosti a radosti začal celé společnosti 
vyprávět dětské vtipy. Ve vtipech je ovšem mistr 
hlavně Zdeněk Svěrák, a tak jsme celý večer všech-
ny bavili. Jen my dva. No ty moje vtipy byly oprav-
du hodně dětské, ale to jsou ty Zdeňka Svěráka 
často taky. (smích)

Mají v divadle nápovědu?
Mají, ale napovídá úplně každý, kdo má ruce, nohy 
a pusu a alespoň něco si trochu pamatuje. (úsměv) 
Jednou jsem hrál i s tátou ve hře Vražda v salon-
ním kupé. Já byl Hlaváček, který vyšetřuje stevar-
da. Toho hrál táta a já se ho ptám: „Čím byl tvůj 
otec?“ On podle scénáře vtipnou replikou odpo-
vídá: „Otec rodí, nebo matka rodí?“ Jak jsem byl 
zpitomělý, že tam se mnou sedí můj vlastní otec, 
tak jsem pronesl: „Otec rodí.“ No a Zdeněk Svěrák, 
který stál ve scéně nade mnou, se na mne podívá 
a říká: „Prosím vás, Hlaváčku, matka rodí. Alespoň 
v těchto základních věcech bystě měl mít trochu 
jasno. Nota bene v přítomnosti vlastního otce.“ 
A divadlo lehlo. Při každém dalším přestavení, kdy 
se tato scéna blížila, na mne Zdeněk přes rameno 
drtil mezi zuby: „Matka rodí, matka rodí.“ Teď už to 
nedělá.

Nabyl jsem pocitu, že  
část společnosti bez 
kultury hrubne
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Táta, ale myslím si, že i Zdeněk Svěrák, měl rád 
Záskok. Já asi Lijavec. Hra je o tom, že Cimrman 
píše hry pro klienty starobince, aby nezblbli, měli 
co dělat a něco je bavilo. Prostě dělá léčebné diva-
dlo. Mám pocit, že Cimrmani jsou takové léčebné 
divadlo nejen pro diváky, ale i pro herce. 

Celé divadlo mi často připadá jako soubor 
ochotníků. 
Divadlo vzniklo z nadšení a dodnes tam hrají nad-
šenci. K tomu jsou všichni většinou původem uči-
telé, takže amatéři. Vědí, že herci nejsou, a nikdy ze 
sebe dělat herce ani nechtěli. Všimněte si, že první 
půlky představení jsou semináře, kdy se publiku 
něco vypráví. To je přece blízké té jejich původ-
ní kantorské profesi, tam se cítí myslím jistější. 
Ve hrách se pak mohou dobře vyblbnout. Když se 
v divadle objeví známí herci jako třeba Miroslav 
Táborský nebo Ondřej Vetchý, tak Zdeněk dbá na 
to, aby tolik netrčeli, aby víc hráli to, že nehrají. 
(úsměv)

Nevnímáte coby mladý herec Cimrmany jako 
zastaralé divadlo?
Ne, jsou totiž nadčasoví a nestárnou. Chytře vymy-
sleli, že často mluví o Rakousku-Uhersku, takže se 
děj pořád stáčí do minulosti. Nedají se srovnat s ji-
ným souborem. Celé mi to připomíná Osvobozené 
divadlo Voskovce a Wericha, to mohli také dělat jen 
oni.

Prozradíte nějaká tajemství úspěchu Divadla 
Járy Cimrmana?
Zdeněk Svěrák říká, že s Láďou Smoljakem vždy 
vycházeli z toho, že divák může mít při předsta-
vení dvojí radost. Z toho, že ho rozesměje dobrý 
vtip, a zároveň z toho, že si ověří, že něco ví. Proto 
nechtěli vybočit z osnovy českého středoškol-
ského vzdělání — všechny ty fóry se týkají uči-
va středních škol. České publikum zároveň miluje 
Járu Cimrmana — člověka, který, ač není jisté, zda 
existoval, toho tolik vymyslel a je známý po celém 
světě.

Hrál jste i v Národním divadle. Cimrmani jsou 
svým způsobem také takové „národní“ divadlo. 
Jaký je v tom rozdíl?
Hrát v Národním divadle byl pro mne krásný zá-
žitek. Zároveň jsem si vyzkoušel, zda obstojím, 
a to i po technické stránce. Tam je totiž obrovský 
prostor, hrajete pro horní zadní galerie i pro první 
řady. Ovšem u Cimrmanů jsem byl nervóznější, 
tam to pro mne bylo možná důležitější. Zažil jsem 
i bizarní situaci, když jsem s Žižkovským divadlem 
hrál v Národním divadle. To bylo na Silvestra někdy 
v roce 1999 nebo 2000. Cimrmani přijeli, rozložili 
své malé kulisy do toho obrovského prostoru a hrá-
li Záskok. Skvělé představení, měli jsme vyprodá-
no. Nejlepší ale bylo, jak tu partu „učitelů“, která si 
něco vymyslela, hrála jednou tady, jednou tamhle, 
v Národním divadle národ krásně přijal. Bylo to 
vlastně strašně roztomilé.

Praha 3, kde Žižkovské divadlo sídlí, je zároveň 
místem vašeho narození, že?
Ano, narodil jsem se v Korunní u vinohradské vo-
dárny, kde se lámou Praha 2 a 3. Do školy jsem 
chodil do Perunky a na Kladskou. Vždy jsem měl 
kamarády ze Žižkova a Vinohrad a celý život jsem 
neopustil okolí Jiřího z Poděbrad. Teď bydlím asi 
nejdál, až na Floře.

Byla místa, kam jste jako dítě v 90. letech raději 
nechodil?
Tak nechodilo se na Koněvku. Pak byl jeden čas 
zapovězený tunel do Karlína. Spodního Žižkova 
jsme se vždycky trochu obávali a kluci z této části 
čtvrti byli v partě za hrdiny. Vzpomínám na rvačky, 
gangy a na to, jak jsme se my tady nahoře vždy 
tvářili jako vyšší společnost, které se problémy dole 
netýkají. Ještě horší byly pro mne Nusle a náměs-
tí Bratří Synků, kde jsem jednou dostal v tramva-
ji pěkně přes ústa.

A kam naopak chodíte rád?
Dřív jsem hodně chodil do Akropole a také pose-
dět do Mlíkárny v Riegrových sadech. Já jsem totiž 
zápecník, mám to tady hodně rád a nikam jinam 
se mi moc nechce. Jeden čas jsem měl na Žižkově 
a Vinohradech střihače, kostyméra a další kole-
gy. Udělal jsem si tu takový soukromý Barrandov. 
(smích) Poslední roky mě baví i náměstí Jiřího 
z Poděbrad, protože hodně ožilo. Jak se jednou na-
rodíte tady, tak se vám odsud prostě nechce.  

To, že se věnuji 
herectví, je zásluha 
táty a Cimrmanů

Vojta Kotek
Narodil se 8. ledna 1988 v Korunní ulici na 
Praze 3. Pochází z divadelní rodiny, otec 
Václav hrál v Divadle Járy Cimrmana, ma-
minka Alena vystudovala produkci na DAMU. 
Absolvoval gymnázium Budějovická se zamě-
řením na španělštinu, po maturitě přerušil ve 
třetím ročníku studium na Filmové akademii 
Miroslava Ondříčka v Písku. Od dětství hraje 
v divadle i v televizi. Věnoval se také dabingu, 
diváci znají jeho hlas především jako čaroděje 
Harryho Pottera, ale třeba i z příběhů Spejbla 
a Hurvínka. Účinkoval ve Stavovském diva-
dle, například v představení Mistr a Markétka, 
v Národním divadle se objevil ve hře Maryša. 
V poslední době hrál v komedii Vlastníci 
nebo v historické sérii Marie Terezie.
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Atrium hledá 
nejkrásnější 
místo na světě 

Galerie Atrium vystavuje 
díla českých umělců, 
tentokrát ale dala prostor 
hlavně návštěvníkům. 
Svým tipem na ideální 
místo můžete přispět i vy. 

Nejnovější galerijní projekt Atria 
hledá odpověď na otázku, kde 
je nejkrásnější místo na světě. 
Organizátoři oslovili vedle osobnos-
tí uměleckého světa i lidskoprávní, 
sociální a kulturní organizace, aby 
nashromáždili co nejzajímavější tex-
ty. Šanci zapojit se má i veřejnost. 
Stěny Galerie Atrium se tak postup-
ně plní různobarevnými papíry, na 
nichž lidé popisují místa, která pova-
žují za nejkrásnější. „V dnešní době 
všichni utíkáme do vysněných světů, 
kde se cítíme pohodlně a v bezpečí. 
Potřebujeme to,“ připomíná ředitel-
ka Atria na Žižkově Marie Kašparová. 
„Došlo nám, že každé místo je origi-
nální a je s ním spojený nějaký pří-
běh,“ dodává. 

Umělec Jiří Kovanda vzpomíná na 
místo, které objevil před řadou let 
ve Španělsku, spisovatel a naklada-
tel Joachim Dvořák zase společně 
se svou dcerou publikoval knihu, 
v níž píše rovnou o dvaadvaceti 

nejkrásnějších městech. Jeho pří-
spěvek tak na výstavě nemohl chy-
bět. Konceptuální umělkyně Milena 
Dopitová svůj příspěvek zakončila 
slovy: „Přes všechen úžasný svět je 
moje nejkrásnější místo tam, kde se 

mohu svobodně nadechnout a kdy-
koli se potkat u sklenky vína s blíz-
kými lidmi, které mám ráda, s těmi, 
kteří se nezapomněli smát.“ Do pro-
jektu se zapojili také klienti domo-
vů seniorů i nízkoprahových center 
nebo děti z Diagnostického ústavu 
pro mládež na Praze 2. Ty za nejkrás-
nější místo označily domov. 

Přispět do interaktivní výsta-
vy v Galerii Atrium může každý. 

Texty popisující nejkrásnější mís-
ta mohou zájemci zaslat na ad-
resu galerie.atrium@zatrojku.cz. 
„Přijímáme je také přímo v Atriu 
každý všední den od deseti do 
pěti odpoledne. Spolupracujeme 

i s Infocentrem Praha 3, kde jsou 
k dispozici papíry. Popis tam lze rov-
nou odevzdat,“ říká Marie Kašparová 
a vybízí ke kreativitě: „Můžete i něco 
nakreslit nebo připojit fotografii.“

Atrium bude sbírat příběhy, obrázky 
a snímky až do 28. března. Výstava 
momentálně není přístupná, organi-
zátoři ale pracují na tom, aby se s ní 
veřejnost mohla brzy seznámit.  

Přispět do výstavy v Galerii 
Atrium může každý
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Komunitní kompostování se na Praze 3 rychle 
ujalo. „Kompostování mě chytlo už dříve. Sama 
vlastním kompostér v místě svého bydliště 
a výzva stát se správcem na Praze 3 mě oslovi-
la a vyšla,“ říká Lucie Soukupová, která dohlí-
ží na stanoviště v Koněvově ulici. „S lidmi jsem 
v kontaktu na facebookové stránce Koněvova 
kompostuje!“

Do projektu, na kterém Trojka spolupracuje 
se společensky prospěšným podnikem KOKOZA, 
se v pěti lokalitách zapojilo už 203 domácností 
a další se zapsaly jako náhradníci. „Kompostér 
v Radhošťské ulici využívá přibližně padesát do-
mácností, což je maximum. Vidím velký prostor 
pro rozvoj, tedy přidání kójí, ale i nových kompo-
stovacích míst v této lokalitě,“ vysvětluje místní 
správkyně Pavla Bartošová Hrochová.

Zájemce láká především snadný způsob pře-
měny odpadu na materiál využitelný jako živina 
pro záhony, ale i pokojové rostliny. Kompostéry 
šetří přírodní zdroje a snižují produkci směsné-
ho komunálního odpadu, který by jinak puto-
val do spalovny nebo na skládku. Pět stanovišť 
na Praze 3 tak od října do konce loňského roku 
zpracovalo už přibližně čtyři tuny bioodpadu.

O využití kompostu rozhoduje každá komuni-
ta sama. Nejčastěji ale najde uplatnění jako 
přírodní živina pro rostliny v truhlících nebo na 
předzahrádkách. V případě nadbytku ho zužitku-
je městská část. 

Kapacity kompostérů v lokalitách Radhošťská, 
Koněvova a Žerotínova jsou už obsazené, obyva-
telé sídlišť Chmelnice a Jarov se ale do projektu 
mohou stále zapojit. Pokud tedy bydlíte v blíz-
kosti kompostovacích míst v ulici Buková nebo 
Na Vrcholu, napište na adresu info@kokoza.cz 
nebo zavolejte na telefonní číslo 774 433 159. 
S kompostováním můžete začít ihned po regis-
traci. 

Lákají vás 
kompostéry?
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Kompostéry šetří přírodní 
zdroje a snižují produkci 
odpadu

Loni na podzim 
odstartoval 
na Praze 3 
projekt komunitního 
kompostování, 
který už zaujal dvě 
stovky domácností. 
Přidat se mohou 
ještě obyvatelé 
Chmelnice a Jarova.
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Hurá  
ven!

Na rodiny s dětmi dopadá pandemie obzvlášť tí-
živě. Děti nemohou chodit do školy ani do svých 
oblíbených kroužků a často ztrácejí motivaci jít 
ven, protože se nemohou setkávat s kamarády. 
Pobyt venku je přitom pro jejich imunitu a psy-
chickou pohodu nezastupitelný. Pro rodiče je po 
celém dni, kdy mají ještě více povinností než dří-
ve, náročné vymyslet dětem zábavný program. 
Nová Trojka proto přichází každý měsíc s distanční 
hrou pro jednotlivé rodiny. V recepci centra čeká 
na každé dítě kreativní balíček s omalovánkami, 
vystřihovánkou, drobným dárkem a instrukce-
mi s plánkem cesty. Pak už stačí jen plnit úko-
ly. „O akce je velký zájem. Rodiče nám píší velmi 
hezké, někdy až dojemné zprávy nebo nám posílají 
fotografie, jak si hru s dětmi užili,“ říká ředitel-
ka Nové Trojky Edita Janečková. „Od listopa-
du se s námi rodiny vydaly na cestu za svatým 
Martinem, na mikulášsko-vánoční stezku, do doby 
ledové a za strašidly a příšerami.“

Nová Trojka nezapomíná ani na náctileté, pro kte-
ré je současná situace ještě složitější. Od začát-
ku jarních prázdnin stanovených pro Prahu 3 až 
do konce března se mohou i větší děti vydat na 
stezku určenou právě jim. Každý, kdo se přihlá-
sí, dostane souřadnice téměř tří desítek míst na 
Žižkově a s aplikací na čtení QR kódů bude moci 
poznávat (nejen) současné osobnosti, které na 
Žižkově bydlí nebo jsou s ním spjaté. Zájemci 
se tak seznámí se svými oblíbenými youtubery, 

rappery, sportovci, herci, výtvarníky, ale také tře-
ba lékaři. „Chceme větší děti vytáhnout ven a dát 
jejich procházce atraktivní cíl. Záměrně jsme volili 

osobnosti, které pro ně nejsou jen ‚vzpomínkou 
na minulost‘, ale mnohdy je sledují na sociálních 
sítích nebo se setkávají s jejich díly ve veřejném 
prostoru a médiích,“ říká koordinátorka akcí Nové 
Trojky Veronika Vlková. „Většinu QR kódů najdou 
v parcích Židovské pece, Parukářka a Vítkov, což je 
trasa, kterou běžně neprojdete za jeden den. Proto 
jsme zvolili delší časové období, kdy bude hra pří-
stupná,“ dodává.

Nová Trojka rodinám dlouhodobě nabízí také indi-
viduální konzultace či online besedy. Pokud tedy 
potřebujete poradit v oblastech týkajících se ro-
diny, vztahů, komunikace, výchovy dětí či práva 
nebo si jen chcete ujasnit, jak zvládat všechny 
současné role najednou, neváhejte se na Novou 
Trojku obrátit.  

Nová Trojka našla 
recept na omezené 
možnosti pohybu 
v době karanténních 
opatření. Pro 
rodiny i dospívající 
děti uspořádala 
distanční hry.

Na rodiny s dětmi 
dopadá pandemie 
obzvlášť tíživě
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Vysloužilého vojáka 
se ujala neteř

Do kanceláře ombudsmana pro seniory se 
dostavila obyvatelka Prahy 3 s podezřením, 
že jejího souseda K. H., osamělého 87leté-
ho seniora, zneužívá a okrádá jiný soused. 
Senior je vlastníkem třípokojového bytu na 
Vinohradech a statku v jižních Čechách. 
Sousedka se obává, že péče jeho souseda 
není nezištná. Pan K. H. je důvěřivý, evidentně 
nejsou zajištěny jeho základní potřeby, chodí 
po domě, prosí o jídlo a o peníze, je zanedba-
ný a špinavý.

Seniora jsme navštívili v jeho bytě. Pan K. H. 
otevřel polooblečený, ve špinavém tričku. Byt 
byl zanesený odpadky, neuklizený, lednice 
prázdná. Pan K. H. řekl, že je bezdětný a vdo-
vec, se zmiňovaným sousedem má dobré 
vztahy a nechává si od něj pomáhat. Dále 
uvedl, že jeho jedinou příbuznou je dcera jeho 
zemřelého bratra, se kterou se už několik let 
neviděl. Pan K. H. je bývalý voják, má slušný 
důchod. Souhlasil s tím, že s jeho důchodem 
bude hospodařit soused, který se však i něko-
lik dní neozve a nechává ho bez jídla a finanč-
ních prostředků. Ten na naše opakované sna-
hy o kontakt nereagoval.

Se souhlasem pana K. H. jsme se proto spo-
jili s jeho neteří. Ta nám sdělila, že ji mrzí, že 
strýc přerušil veškeré styky, a že by mu ráda 
pomohla a postarala se o něj. Následně jsme 
domluvili její návštěvu u pana K. H., jíž jsme 
se účastnili. Neteř ochotně převzala péči 
o strýce a uklidila jeho byt, navíc jsme zajistili 
pravidelnou pomoc pečovatelské služby. Stav 
pana K. H. jsme konzultovali s jeho praktic-
kým lékařem, který doporučil přezkoumání 
svéprávnosti. V současné době probíhá řízení 
o přezkoumání svéprávnosti a neteř projevila 
zájem vykonávat funkci opatrovníka. Nadále 
o strýce pečuje a pravidelně ho navštěvuje. 
S nezodpovědným sousedem pan K. H. přeru-
šil veškeré styky. 

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.

Internet je skvělý pomocník, který vám umožní z pohodlí do-
mova nakoupit potraviny, zaplatit účty a volat si nebo dopiso-
vat s rodinou. Vedle výhod skrývá ale také rizika, na něž může 
doplatit řada důvěřivců. Nechvalně známý byl například e-mail 
od „nigerijského prince“, který zdědil miliony dolarů a zrovna 
s vámi se o ně chtěl podělit. Tento konkrétní e-mail vám už 
nejspíš nepřijde, podobný trik se ale stále vyskytuje: osoba, 
která zázračně vydělala nebo zdědila peníze, vám ve zprávě 
psané krkolomnou češtinou nabízí horentní sumu výměnou za 
kontaktní údaje. Takové e-maily rovnou smažte a nereagujte 
na ně.

Stejně tak můžete ve své e-mailové schránce narazit na upo-
zornění, že se do vašeho počítače naboural hacker a odhalil, 
že se díváte na stránky pro dospělé. Výměnou za zachování 
vašeho soukromí a pověsti žádá vysoký poplatek. Je to výmy-
sl, podobné vyděračské pokusy ignorujte.

Dalším trikem jsou phishingové útoky. Útočník se vydává tře-
ba za vaši banku a jejím jménem žádá citlivé údaje, jako je 
číslo platební karty nebo PIN. Osobní údaje na základě takové 
žádosti nesdělujte, banky je přes e-mail nikdy nezjišťují.

Pozor si dávejte také na sociálních sítích, kde si lze snadno 
vytvořit fiktivní identitu. Kterákoli neznámá osoba, která si 
s vámi začne psát a pokusí se navázat důvěrný vztah, může 
totiž používat neexistující jméno a zcizené fotografie. Pokud 
vás požádá o finanční pomoc, již zdůvodňuje třeba tragickým 
příběhem, jde pravděpodobně o nepoctivce. 

Pokud potřebujete s internetem poradit nebo ho chcete vy-
zkoušet, pomůže vám Remedium v Táboritské ulici. „Nabízíme 
možnost využít po předchozí domluvě v klubu internet. 
Pomůžeme také s hledáním na internetu nebo s nějakou kon-
krétní dovedností,“ upřesňuje vedoucí programů pro seniory 
Helena Kubů.  
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V době nucené izolace roste 
využití internetu. Díky němu se můžete 
spojit s přáteli i nakupovat. Při tom je ale 
třeba vyvarovat se bezpečnostních rizik.

Vyhněte se 
nástrahám 
na internetu 

potřebujete vědět

e-mail  elektronický dopis 
phishing  podvodná technika používaná na internetu 

k získávání citlivých údajů 
hacker  specialista na počítače, který může zneužít 

své znalosti k ukradení citlivých dat 
sociální sítě  slouží ke kontaktu mezi lidmi, např. facebook 

a twitter 
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Rádi bychom znali váš názor na aktuální podobu 
Radničních novin, kterou jsme vám představili před 
rokem. Zajímá nás, jak se vám líbí obsah i grafická 
úprava a které další rubriky byste případně uvítali.

Své názory posílejte na adresu redakce@praha3.cz. 
Nejzajímavější postřehy odměníme knižním balíčkem.
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V roce 2019 se provoz žižkovské nemocnice 
v Kubelíkově ulici vrátil po 70 letech do rukou 
Milosrdných sester sv. Kříže. V jakém stavu 
byla?
Budova nemocnice nutně potřebuje řadu inves-
tic, oprav a nového vybavení. Chceme jí vrátit její 
původní lesk, aby se líbila a stala se další domi-
nantou Žižkova. Letos nás čeká oprava přízemí 
s hlavním vstupem. Snažíme se nemocnici ote-
vřít veřejnosti, a proto zde bude i nově rekonstruo-
vaná terasa pro možné setkávání.

Kdo modernizaci nemocnice financuje?
Modernizaci financují majitelky, tedy Česká pro-
vincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže 
z Kroměříže. Považuji to za velmi dobrou ukázku 
toho, jak peníze získané katolickou církví slouží ve-
řejnosti, v tomto případě také obyvatelům Prahy 3.

V čem se církevní nemocnice liší od ostatních?
Určitě dostanete zdravotní péči v očekávaném 
standardu, ale myslím, že pro toho, kdo má zájem, 
je tu navíc i další, duchovní rozměr. Snažíme se 
z nemocnice vytvořit zajímavou alternativu velkým 
fakultním nemocnicím a poliklinikám, s rodinnou 
atmosférou a osobním přístupem. V nemocnici 
se pohybuji, s pacienty mluvím a reaguji na jejich 
potřeby a podněty.

Jakou roli hraje Nemocnice sv. Kříže v současné 
pandemické krizi?
Vzhledem k tomu, že nejsme nemocnice s akut-
ní intenzivní péčí, není naše hlavní zaměření na 
akutní stavy nemocných, ale doléčení postcovi-
dových stavů. Řešíme následky a diagnostiku ne-
mocí a teď ve spolupráci s městkou částí Praha 3 

i prevenci, kterou je hlavně očkování. Jsme ofici-
ální očkovací centrum pro Prahu 3, máme denní 
kapacitu 200 až 400 lidí a věříme, že takto nejvíce 
pomůžeme zachránit životy a vrátit se do normá-
lu. Jsem rád, že vedení městské části se zájmy 
obyvatel zabývá, a i přesto, že očkování je spíše 
věcí vlády a ministerstva zdravotnictví, aktivně 
hledá pro místní obyvatele řešení.

Jaký je aktuální stav ohledně očkování 
a dostupnosti vakcín?
Z naší strany je vše připraveno. Proces očkování 
ale není v našich rukou, je závislý právě na distri-
buci vakcín.

Kolik vakcín připadne na Prahu 3?
K tomu je důležité, aby se lidé na očkování regist-
rovali na webu ministerstva zdravotnictví na webu 
registrace.mzcr.cz a jako očkovací místo označili 
Nemocnici sv. Kříže Žižkov. Od března se mohou 
hlásit lidé od 70+. Podle počtu registrací se má 
pak přidělovat počet vakcín. Podstatný je tedy zá-
jem místních obyvatel.

Kdy je možné přijít na očkování?
Očkovací místo v Nemocnici sv. Kříže Žižkov je 
otevřeno každý všední den od 8 do 16 hodin. 
Informace poskytujeme na telefonu 221 012 271 
nebo e-mailu ockovacicentrum@nskz.cz. 

Tomáš Krajník: 
Na očkování jsme 
připraveni
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Nemocnice sv. Kříže je oficiálním 
očkovacím místem Prahy 3. 
Ředitel Tomáš Krajník ale 
připomíná, že očkování je 
závislé na distribuci vakcín.

Máme denní kapacitu  
200 až 400 lidí 
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Ohrada bývala 
kulturním centrem 
Prahy

Do hostince Na Ohradě 
se scházeli hosté 
za sportem, hudbou 
a tancem, ale také kvůli 
mnohem větší estrádě — 
sídlila tu totiž první 
zoologická zahrada 
Velké Prahy.
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o Dnes na Ohradě zvoní tramvaje, troubí autobusy 

a denně tudy projedou desetitisíce aut, dříve to 
ale bývala klidná lokalita. Přímo uprostřed jed-
né z nejrušnějších pražských křižovatek stála ve 
středověku malá usedlost. Postavili ji na přelo-
mu 14. a 15. století a už tehdy jí obyvatelé říkali 
Ohrada. Mělo to svůj důvod. Ke statku totiž patřily 
vinice, které bylo v té době módní zakládat, a prá-
vě od jejich hrazení nejspíš pojmenování vzniklo. 
Z archivů jsou známi i první majitelé, například 
od Pavlíka Svachova z Újezdce koupil statek kra-
mář Zikmund od Jednorožce, od něj zase kra-
mář Jan Wolf. Podle nich se pak usedlosti říkalo 
Jednorožcová či Wolfová. Jako Ohrada byl statek 
poprvé zapsán do viničních knih roku 1455. Zprávy 
z konce 18. století popisují už detailně Ohradu 
i sousední statek Pražačka, který stál hned přes 
silnici. 

Historie obou usedlostí se spojila roku 1890, kdy 
si majitel Pražačky Václav Stome Ohradu, kde 
sídlilo pohostinství, pronajal a místo změnil 

v kulturní centrum. Začalo tak asi nejslavnější ob-
dobí usedlosti. Pomohl tomu i Stomeho inzerát 
v tisku: „Dovoluji si tímto ctěnému obyvatelstvu 
oznámiti, že jsem právě nově a vkusně zařízený 
zahradní hostinec Na ohradě v Žižkově, 10 minut 
cesty od stanice tramwaye v Husově třídě, pře-
vzal.“ Provozovatel tak reagoval na rychle se rozši-
řující zástavbu a příliv obyvatel. Zatímco před pár 
desetiletími žily na území Žižkova dva tisíce obyva-
tel, roku 1900 jich už bylo skoro 60 tisíc. 

Vídeňskou cestou, dnešní Koněvovou, proudily 
do hostince davy návštěvníků. Kromě „výtečného 
piva a chutně upravených jídel teplých i stude-
ných“, jak se píše v inzerátu, lákal nový majitel 

Nový majitel lákal hosty 
na zoologickou zahradu 
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hosty na věc tehdy nevídanou — na zoologic-
kou zahradu. „U usedlosti Ohrada byla na rozdíl 
od Pražačky velká zahrada s rybníčkem. Protože 
Václav Stome měl rád zvířata a také je prý často 
rozmazloval, vybudoval v zázemí zoo. Zvířata ku-
poval ze svých prostředků, později je dostával da-
rem,“ vypráví jeho prapravnuk Filip Stome, který 
při pátrání objevil inzeráty prapraděda na koupi 
daňka a akvarijních rybiček. 

Tak vznikla první zoologická zahrada na území 
tehdejší Velké Prahy. Návštěvníci sem chodili po-
zorovat lišky, ladné daňky, kozy, morčata, hady, 
papoušky orly či ochočeného medvěda Frice, kte-
rého rádi krmili. Největší raritou však byly opice. 
S těmi měli ovšem majitelé jednu velkou starost, 
a tou bylo zimní období. „Na zimu si opice bra-
la Marie, manželka Václava Stomeho, do domu. 
Z toho byly nejvíce nadšené děti z příbuzenství. 
Opice ale často rozbíjely talíře, kradly jídlo ze stolů 
a nejraději měly pěnu z piva,“ vypráví Filip Stome, 
který stejně jako jeho předek žije a pracuje na 
Žižkově. Děti milovaly také oslíka, který místním 
domácnostem rozvážel brzy ráno mléko a večer 
býval zapůjčován na představení Národního diva-
dla, když se hrávala Carmen. 

Než si k Pražačce přibral Václav Stome do pro-
nájmu i Ohradu, rivalita mezi oběma usedlostmi 
prý nepanovala. Spíš si pomáhaly, jak to bylo na 
Žižkově zvykem. „Například 23. července 1873, kdy 
hostinec Ohrada provozoval pan Poláček, začalo 
tam hořet. Václav Stome jako první oheň zpozoro-
val, okamžitě poslal své lidi na koních pro pomoc 
do Prahy a do Karlína a pak všichni z Pražačky 
pomáhali hasit. Požár byl jedním z důvodů, proč 
Václav Stome založil na Žižkově první sbor dob-
rovolných hasičů, pomohl jim zakoupit stříkačku 
a stal se starostou sboru. Následně se stal i sta-
rostou celé hasičské župy Žižka, která postupně 

čítala až 44 hasičských sborů,“ vypráví Filip Stome 
s tím, že do kuchyně hostince Na ohradě byly 
z Pražačky dodávány také různé suroviny. 

Jeho prapraděd lákal návštěvníky kromě zoolo-
gické také na zahradu botanickou, ale i na sport, 
hudbu a tanec. „Na Ohradu jezdívali Pražané 
hlavně v neděli a ve svátek, když chodili za Prahu 
na výlety. Václav Stome pořádal velké hudební 
koncerty, taneční, zahradní i dětské zábavy. Lidé 
měli rádi závody velocipedistů, kteří zde měli klub, 
a Václav Stome byl jeho předsedou. Nechal vybu-
dovat cyklistický ovál, na kterém se denně tréno-
valo a kde se pořádaly závody,“ vypráví potomek. 

Jezdil tu i úspěšný cyklista Jindřich Vodílek, který 
byl miláčkem národa, ale také životní láskou svě-
toznámé operní pěvkyně Emy Destinnové. Ta totiž 
coby 17leté děvče milovala z Vídně dovezený bicykl 
a ráda se na něm projížděla ve Stromovce, kde se 
potkala právě i s trénujícím Vodílkem. Po nárazu 
do stromu a letu přes řídítka na kolo sice zanevře-
la, láska k Vodílkovi jí ale zůstala. Ačkoli byli skoro 
stejně staří, sňatku bránilo to, že pocházeli z růz-
ných poměrů.

Když Ema v roce 1897 získávala slávu v drážďan-
ské opeře, Jindřich, syn karlínského strážmistra, 
právě vyhrál závody v Záhřebu. Vztah toho roku 
skončil, umělkyně na svou životní lásku ale nikdy 
nezapomněla. Do rakve na vyšehradském Slavíně 
si nechala vložit milencovu fotografii, hrob 
Jindřicha Vodílka na Olšanech zase nese dvojverší, 
které složila Destinnová: „Tvůj život byla má láska, 
Tvá láska byl můj život." 

Ohrada postupně uhýbala okolní zástavbě a infra-
struktuře, až dospěla k zániku po druhé světové 
válce, kdy byla zbořena.  

Největší raritou zoo 
na Ohradě byly opice

Lidé měli rádi závody 
velocipedistů, kteří zde 
měli klub
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Bylo to na středoškolském lyžařském výcviku začátkem devadesátých 
let minulého století. Chodil jsem do prváku. Třídní kolektiv se ve škole 
zatím nepovedlo stmelit, vzájemné vztahy chladné až nijaké. Buď jsme 
se prostě tak nějak nesešli, jak se říkává, nebo snad ještě nepřišel ten 
správný impulz. Bez velkého nadšení jsme se jeden večer po běžková-
ní rozhodli zorganizovat diskotéku — ne že by o to někdo kdovíjak stál, 
spíš proto, že se to tak na lyžácích prostě slušelo a patřilo. „Pojďme si 
k tomu udělat Valentina,“ napadlo někoho. Valentina? Měli jsme o tom-
to svátku jakési mlhavé povědomí, zkušenosti ovšem žádné. V Praze se 
tehdy ještě Valentin neslavil. Z náznaků a narážek v amerických seriá-
lech a románech jsme pochopili, že si lidé posílají jakési kartičky, obálky 
se vzkazy nebo cosi podobného. „Na Valentina každej každýmu napíše, 
co si o něm skutečně myslí,“ prohlásila přesvědčivě jedna spolužačka 
a dodala, že má v Americe pratetu. Měli jsme jasno! Nadešla historická 
chvíle: první oslava Dne svatého Valentina po pádu železné opony!

Z papírové krabice se vyrobila poštovní schránka. Přes den do ní mohl 
každý nenápadně hodit svá valentinská přáníčka. Když jsme se ve-
čer shromáždili, kluci seděli na židlích podél jedné zdi, holky napro-
ti podél zdi protilehlé, krabice mezi námi. Spolužačka, jež měla prate-
tu v Americe, vytahovala vzkazy jeden po druhém. Do napjatého ticha 
přečetla vždy jméno příjemce, který si sledován celou třídou došel pro 
svou valentinku. Čím víc přáníček se rozdalo, tím víc houstla atmosfé-
ra. Obě řady se na sebe navzájem hleděly čím dál tím nevraživěji. Kluci 
si většinou rychle přečetli svůj rozsudek a strčili ho nervózně do kapsy, 
ještě než dosedli na židli. Holky se k sobě občas nahnuly nad lístečky, 
kroutily pohoršeně hlavami a zíraly pak mlčky dolů na lino. Jen spolužák 
Jarda, dobře živený syn šťastného majitele čerstvě privatizované masny, 
který už ve čtrnácti vážil hodně přes metrák, si uprostřed společenské 
místnosti pokaždé potichu přečetl své valentinské přáníčko a pak jeho 
poselství veřejně a rozhořčeně popřel: „Nejsem žádný tlustý prase!“ 
„Nejsem žádnej sliz!“ „Mně že smrdí z pusy? Mně?“ Poslední přáníčko už 
jenom vztekle roztrhal bez přečtení. 

Po katastrofálním krachu prvního pokusu o transplantaci americké-
ho svátku do jedovatého prostředí české kotliny následovala krátká 
rozpačitá diskotéka. Nikdo s nikým netancoval. Brzy jsme se rozešli na 
pokoje. Jako by se v nás cosi zlomilo. Druhý den mělo několik spoluža-
ček a spolužáků včetně Jardy zvýšenou teplotu, takže s námi ani nešli 
lyžovat. A třetího dne už bylo jasné, že na horské chatě vypukla kolosální 
chřipková epidemie, která nakonec sklátila prakticky celou třídu. První 
pondělí po návratu z lyžáku nepřišel do školy ani jeden z nás: konečně 
jsme všichni měli něco společného.  
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Můj první  
Valentin

Psát o Dni svatého Valentina 
až do březnového čísla 
nejpřednějšího listu 
Republiky Žižkov se mi zprvu 
trochu příčilo. Čtenáři si 
tak ale odpočinou od mé 
„kroniky epidemie“.

Navalný v Central 
parku

Během jedné mrazivé únorové soboty se 
v přísně střeženém areálu žižkovského 
Central parku konalo setkání s Alexejem 
Navalným. Ruský opoziční předák vysvět-
lil svou současnou svízelnou situaci, žá-
dal o podporu a zmínil se, že i na Praze 3 
má Putin tajné sídlo. Po necelé půlhodi-
ně se omluvil a zmizel. Co dělal v Central 
parku, když měl být ve vazební věznici 
Matrosskaja Tišina? A byl to vůbec on? 
Mnozí tvrdili, že to byl Navalného dvojník. 
Jiní zase, že z Německa do Ruska přijel 
za Navalného jeho dvojník, který je teď 
v moskevském vězení. Navalný sám prý 
řídí akce na své osvobození ze žižkovské-
ho úkrytu. Na místě byl ovšem spatřen 
také Sergej Kozaklov, muž, který prošel 
několikametrovou kremelskou zdí a který 
je údajně schopen nasednout do auta 
v jednom městě a okamžitě vystupovat 
v jiném. Dostal Navalného na Žižkov ten-
to ruský Copperfield? Nevíme. Jedno je 
však jisté: Žižkov se po krátkém období 
relativního klidu opět ocitá v centru dění 
mezinárodní politiky.

Když zní pekelné 
kročeje

Vyšetřovatel v důchodu pan Dobruský 
z Chlumovy ulice si podle svých slov za-
žívá hlukové peklo. Do bytu nad ním se 
nastěhovala rodina se třemi dětmi a on 
slyší každý jejich krok. „Je to minové 
pole. Problémy byly i dříve, ale tohle se 
nedá vydržet. Také jsme měli děti, ale 
tohle nedělaly. Teď nechodí ani do školy, 
takže bez ustání dupou. Ten chlap je na-
víc amatérský běžec a teď se bojí chodit 
ven, takže běhá v noci doma. Na televizi 
se s manželkou díváme jen se sluchát-
ky a máváme na sebe u toho. Dříve 
jsme si povídali.“ Noví sousedé, manželé 
Černí, se hájí: „Nejdříve jsme se s panem 
Dobruským pokoušeli sousedsky dohod-
nout. Začali jsme doma chodit výhradně 
v bačkorách proti dupání, dětem jsme do 
pokoje dali koberec, zakázali jsme autíč-
ka na podlaze.“ Paní Černá dokonce se 
slzami v očích odložila své oblíbené do-
mácí pantoflíčky na podpatku. „Pak jsme 
ale zjistili, že si na nás pan podplukovník 
vede složku. Ví přesně, kdy vstáváme, od-
cházíme z domu, co kdy děláme. Jsme 
lidi, ne ptáci, takže nikdy nebude spokoje-
ný.“ Pan Dobruský váhavě přiznává, že si 
záznamy skutečně vede: „No, ta diverze 
se nedá vydržet a nadřízený orgán (zřej-
mě předseda SVJ, pozn. red.) chce každý 
měsíc svodku.“ 
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díZnáte žižkovské 
speciality?
Na internetu můžete natrefit i na recepty, 
které se hlásí ke zdejší čtvrti. Nakolik jsou 
skutečně žižkovské, zkuste sami. Stačí si 
obléct kuchyňskou zástěru.

Při hledání na stránkách zaměřených na gastronomii můžete 
narazit na ledacos: například i na žižkovskou lepenici, žižkovské 
utopence nebo žižkovské jelito. Lepenice je velmi jednoduchá 
a levná, a tak rozhodně stojí za prověření vašeho kuchařského 
umu. Navíc je vhodná i pro vegetariány. Potřebujete brambo-
ry, kysané zelí (v poměru 2 : 1 k množství brambor), olej nebo 
máslo, jednu až dvě cibule, celý kmín, sůl a pepř. Nejprve olou-
pete a nakrájíte brambory, poté je uvaříte se solí a kmínem. 
Mezitím na pánvi osmažíte cibulku, a když už je téměř hotová, 
přidáte asi polovinu zelí a počkáte, než změkne. Hotové bram-
bory scedíte, přidáte k nim osmaženou cibulku s podušeným 
zelím, přisypete nezpracovanou polovinu zelí a vše promícháte. 
Dochutíte solí a pepřem. Žižkovská lepenice chutná skvěle s os-
maženou slaninou, ale i samotná. 

O něco náročnější je příprava žižkovského jelita. Potřebovat bu-
dete vepřovou slezinu, škvarky, kroupy, jednu menší cibuli, sádlo, 
dva stroužky česneku, oregano, sůl a pepř. Nejdříve dáte vařit 
kroupy do osolené vody, do níž přidáte kousek sádla. Mezitím 
nakrájíte a najemno osmažíte cibulku. Umletou vepřovou sle-
zinu chvíli dusíte, a když je hotová, smícháte ji se scezenými 
kroupami. Dochutíte kořením a prolisovaným česnekem. 

Receptů na utopence je řada, obvykle se liší použitím mrkve 
a bobkového listu. Mezi ingredience na žižkovské utopence patří 
nastrouhaná mrkev, nové koření, bobkový list, plnotučná hořči-
ce, sterilované okurky, nastrouhané či mleté feferonky, česnek, 
ocet a cibule, ze kterých vyrobíte nálev, a samozřejmě špekáčky. 
Na rozdíl od prvního receptu, který je za půl hodiny hotový, si 
ale na utopence budete muset 7 až 10 dní počkat.  
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Ondřej Nádvorník, 
podporovatel 
aktivního učení

Tak už se nám blíží zápis do školy. Dcera se 
do školy těší a my doma přemítáme, kam 
s ní. Spádová škola je nejblíž, ale jak se tam 
učí? My bychom rádi školu, kde děti baví 
se učit a objevovat, kde se učí samostat-
ně myslet, řešit problémy. Takovou, kde při 
výuce aktivita dítěte převládá nad aktivi-
tou učitele. Kde se učitel i žák nad učivem 
ptají: A k čemu to bude dobré? Kde chyba 
znamená příležitost k učení a ne selhání. 
Kde je cítit pozitivní atmosféra spoluprá-
ce, ne strach. Které školy v naší čtvrti toto 
splňují? Víme, že zvlášť na prvním stup-
ni nejvíc záleží na konkrétním učiteli. Ale to, 
jaký přístup má učitel, záleží i na škole. 

Potěšilo nás, když jsme zjistili, že v tomto 
hledání nejsme sami. Začali jsme se potká-
vat s rodiči a odborníky, kteří mají na for-
mu učení podobný pohled. Uspořádali jsme 
dva rodičovské semináře a brzy už nás bude 
první stovka. Rodiče více než dvaceti před-
školáků, kteří míří letos v září do první třídy, 
mají zájem o vzdělávací program Začít spolu 
nebo nějaký podobný, který naplňuje výše 
popsané představy o škole. Rozhodli jsme 
se tedy probrat svou vizi s řediteli několika 
základních škol na Praze 3. No a co myslíte, 
jak to dopadlo? Záměr podporovat aktiv-
ní způsob učení, třeba i s využitím progra-
mu Začít spolu, několik z nich zaujal. Jen 
není tak jednoduché s tím hned začít. 

V první řadě je třeba učitelka či učitel, kteří 
mají zájem takto učit. Takoví určitě na Praze 3 
také působí a my se s nimi chceme v příš-
tích týdnech potkávat a zjistit, jak je podpořit. 
Věřím, že se to podaří. A nejlépe nejen v jedné 
třídě nebo v jedné škole na Praze 3. Všem, 
kteří by pro své (před)školáky chtěli podobný 
přístup, bych poradil: Nebojte se být aktiv-
ní a ozvěte se. Třeba přímo ve své spádové 
škole. Nebo se můžete připojit k naší skupině 
Jak se (nám) učí na Trojce na facebooku. Přeji 
šťastný výběr a brzké otevření škol všem!  

Žižkovská lepenice chutná 
skvěle s osmaženou slaninou
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Praha 3 získala loni na dotacích 267 milionů  
korun. To je nejvíce v historii 
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta

Pokud chceme stavět a opravovat, musíme na to 
přirozeně získat peníze. A dotace obcím nabízejí 
celkem solidní možnosti. Uplynulý rok 2020 byl pro 
Prahu 3 v tomto ohledu doslova rekordní. Radnici 
včetně příspěvkových organizací se podařilo z do-
tačních zdrojů Evropské unie, státu či magistrátu 
získat částku 267 milionů korun.

Pro ilustraci uvedu dva příklady. Naše městská 
část je zřizovatelem příspěvkových organizací 
Ošetřovatelský domov Prahy 3 a Pečovatelská 
služba Prahy 3. U obou jsme v roce 2019 uspo-
řádali výběrové řízení na novou ředitelku a orga-
nizace tak získaly nové vedení. Obě paní ředitel-
ky v podstatě od začátku upozorňovaly na to, že 
v dotacích zde existuje velký a nevyužitý potenci-
ál. Výsledkem této snahy je skutečnost, že v roce 
2020 dokázaly dohromady získat dotační zdroje 
v celkové výši 61 milionů korun. To je v podsta-
tě trojnásobek částky, kterou tytéž organizace 
získaly v roce 2019. Ať mi nikdo neříká, že je to 
náhoda.

Pokud byste si chtěli nastudovat vývoj dotací za 
posledních deset let, najdete přehledný graf na 
mém webu jiriptacek.com. Do čeho chceme ten-
to rok investovat, shrnuje navazující text kolegy 
Michala Vronského.

Děkuji všem, kteří se na tom podílejí. Vážím si 
toho, že jste členy týmu.

 

 
Rozjíždíme nový investiční plán Prahy 3! 
Michal Vronský (TOP 09 a STAN),  
koaliční zastupitel

Při vzniku koalice jsme si jako TOP/STAN vza-
li na starosti finance s ambicí, že Praha 3 
přestane svůj provoz dotovat rozprodáváním 
majetku. Dříve velká část peněz z privatizace 
plynula do běžných výdajů, nikoliv do investic. 
Utrácelo se za pompézní oslavy, nákupy PR 
článků či za sponzoring České Miss. Zkrátka 
kdyby městská část neprivatizovala, neopravila 
by jediný byt či náměstí, nepokryla by ani pro-
vozní výdaje a logicky by zkrachovala.

Tenhle trend se podařilo obrátit hned v roce 
2019. Řada našich opatření měla sice nepopu-
lární charakter, mělo to ale smysl. Podařilo se 
totiž dosáhnout stavu, že až jednou privatizace 
skončí, bude městská část fungovat i bez ní. 

Nyní můžeme všechny prostředky z privatizace 
nasměrovat do investic, letos ve výši 334 mili-
onů korun:  
1.  Oprava ostudy Žižkova — zchátralého pane-

lového souboru Blahoslavova/Roháčova.
2.  Dokončení revitalizace cyklostezky pod 

Vítkovem; podél budou herní prvky pro děti, 
veřejné toalety, kvalitnější zeleň. 

3.  Kompletní proměna Tachovského náměstí, 
které se opět stane náměstím. 

4.  Připravujeme obnovu horního parteru 
Žižkova náměstí. 

5.  Kompletní přestavba domu Husinecká 9, 
kde budou nové bezbariérové byty. 

6.  Opravy nevyužitých obecních bytů, které 
budou následně pronajaty. 

7.  Zahájení revitalizace panelového souboru 
Táboritská. 

8.  Zahájení oprav úřadu v budově 
Seifertova 51. 

9.  Opravy podzemních garáží či v ošetřova-
telském domě. Celý výčet investic je sou-
částí rozpočtu, který je zveřejněn na webu 
Prahy 3.

Zvláštní poděkování patří strážkyni obecní kasy 
Lence Sajfrtové a místostarostovi přes finance 
Tomáši Mikeskovi.

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Veřejné zakázky lépe? Snad ano… 
Tomáš Štampach (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

V únorovém čísle na tomto místě informoval 
radní Musil o chystaných změnách ve směr-
nici pro zadávání veřejných zakázek. Osobně 
tuto iniciativu velice vítám. Avšak jaké bylo 
moje překvapení, když jsem v rámci komise 
pro IT a transparentnost obdržel návrh dané 
směrnice. Hlavní bod pro zvýšení transparent-
nosti a úspory veřejných financí, zpřístupnění 
výzev k podání nabídek na profilu zadavatele 
pro zakázky malého rozsahu neomezenému 
množství dodavatelů, v ní opět scházel. Tento 
naprosto klíčový bod byl nahrazen zvýše-
ním počtu oslovených dodavatelů ze tří na 
pět. Aneb jak by řekli chlapi u piva v hospodě 
(pokud by byly otevřeny): „Více křoví? To se 
prodraží…“

Už jsem měl sepsán sloupek, jak Piráti podleh-
li tlaku koaličních partnerů a úřadu, rezignova-
li na svoji vlajkovou loď jménem transparent-
nost, když mi radní Musil zaslal ke konzultaci 
aktualizovaný návrh dané směrnice. Těší mě, 
že se do aktualizované verze promítly moje 
připomínky na otevřenost výběrových řízení, 
tudíž jsem mohl sepsaný článek odložit do 
šuplíku a začít psát text nový. Jak je na mém 
případu vidět, i z opozice lze prosadit témata 
a body důležité pro městskou část. 

Pevně věřím, že radní Musil i místostarosta 
Štrébl vytrvají „v boji“ za otevřená výběrová ří-
zení a upravené znění směrnice se jim podaří 
v koalici prosadit. Inspirací i argumentem jim 
budiž Magistrát hl. m. Prahy, kde se otevře-
nost u zakázek malého rozsahu spustí od léta 
letošního roku. Oběma pánům tímto děkuji! 

 

 
Jak bude vypadat lokalita nákladového 
nádraží? 
Jiří Svrček (Piráti), koaliční zastupitel

Připomínky Prahy 3 k plánům s nákladovým 
nádražím, konkrétně ke změně územního plá-
nu a k návrhu podkladové studie, byly podány. 
Napříč koalicí jsme dali dohromady spousty 
připomínek, jejichž zapracování do územního 
plánu a související studie budeme nyní vyža-
dovat po magistrátu. Tyto připomínky reflek-
tují nejen potřeby rozvoje území NNŽ, ale pře-
devším zájmy současných obyvatel Prahy 3.

Připomínky ke studii, tzv. masterplanu, mimo-
chodem stihne podat i kdokoli z vás, ale už jen 
do 31. března. Podrobnosti naleznete na webu 
iprpraha.cz/nnz; pro odeslání připomínek vyu-
žijte tamní formulář.

Cíl Prahy 3 je ale v této věci jasný a je na něm 
v koalici jasná shoda — musí vzniknout živá 
čtvrť, která bude volně průchozí všemi smě-
ry, a to i pro lidi, kteří nebudou bydlet přímo 
v ní. Co určitě nechceme, je uzavřený ob-
jekt, kam se bude jezdit pouze spát. Takových 
už má Trojka i celá Praha bohužel spousty. 
Potřebujeme vytvořit centrum celé oblasti, 
ne mrtvé sídliště. Chceme záruky, že v místě 
vznikne kultura, školy, dostatek veřejné zeleně 
a jiná občanská vybavenost.

V magistrátní komisi pro využití NNŽ celý po-
slední rok diskutujeme možnosti, jak zajistit, 
že se vize města po střetu s realitou neroz-
plynou. Ono totiž zajistit, aby se developer do 
budoucna řídil přáním města a jeho politiků 
či architektů, opravdu není snadné. Budou 
muset vzniknout smlouvy, ve kterých budou 
naše požadavky právně ošetřeny. Přece jen 
jde o jednu z největších ucelených výstaveb 
v republice, kterou si Praha nesmí nechat pro-
klouznout mezi prsty bez dostatečných záruk. 
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Výstavbu na nákladovém nádraží není třeba 
démonizovat, ale ani nekriticky přijímat
Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí), 
koaliční zastupitel

Zastupitelstvo se znovu zabývalo připomín-
kami k budoucnosti pozemků na nákladovém 
nádraží. Hlavní témata zůstávají: Výstavba 
nesmí zahltit Žižkov auty, musí tu vzniknout 
velké plochy přístupné zeleně a musí tu včas 
být veškerá vybavenost — školy, školky, tram-
vaj, zařízení sociální péče…, a to za peníze 
developerů. Zadostiučiněním je, že připomín-
ky Arniky, která pro ně sbírala podpisy, se 
v mnohém překrývají s našimi. A město se 
dostává pod tlak, aby tu zajistilo vznik dostup-
ných bytů a čtvrť nebyla ghetto pro bohaté, 
a to je dobře.

Jako Zelení jsme kritizovali, že do plánů ne-
byla zapojena veřejnost, a jsem rád, že se to 
pomalu mění. Podkladová studie byla před-
stavena v CAMPu, na stránkách IPR najdete 
podklady a dotazník, který můžete vyplnit do 
konce března. Další aktivity by měly pokračo-
vat. Okamžitě to s sebou přineslo i zájem ve-
řejnosti, za který jsme rádi, přestože je často 
kritický i vůči nám. Příkladem je Jarovská uli-
ce, která má spojit Malešickou a Spojovací — 
přestože je v územním plánu už 22 let, lidé 
z Habrové se záměru logicky bojí. Pro nás je 
to závazek, aby byla plánována co nejcitlivě-
ji ke svému okolí, aby se stala normální ulicí 
s tramvají, stromy a přechody, ne dopravní 
stokou.

Prosím, využijte toho, že se můžete zapojit 
a ovlivnit své okolí. Ať už do dotazníku IPR, do 
participací, které organizujeme na planujtroj-
ku.cz, nebo se připojte třeba k dopravní komi-
si, až bude jednat o Jarovské ulici. Proto jsme 
jednání komisí udělali veřejná. Nevěřte řečem, 
že to stejně nemá smysl. Účast na věcech 
veřejných je základním kamenem občanské 
společnosti a demokracie.

 

 
Ještě chvíli vydržme 
Štěpán Štrébl (Piráti), místostarosta

S přibývajícím časem v lockdownu klesá vůle 
pečlivě dodržovat opatření. Osobně vidím 
smysl v tom, žít ještě chvíli poustevnicky 
a dát prostor snahám o vakcinaci. Průběžné 
výsledky z Izraele i Velké Británie ukazují, že 
vakcinace nás posouvá zpět k normálu. Pokud 
nevyjde vakcinace, pak asi nezbude než si 
na virus zvyknout a akceptovat škody včetně 
ztrát na lidských životech. Je to ovšem krajní 
a darwinistické řešení, zbytečná kapitulace 
před problémem, který je řešitelný.

Jako představitel samosprávy dostávám no-
vinky ohledně nových či rušených opatření, 
ale je toho tolik, že se v nich sám přestá-
vám orientovat. Mnoho lidí to asi má podob-
ně. Nezbývá než spoléhat na vlastní rozum. 
Roušky/respirátory, ruce, rozestupy. Dejme 
vakcinaci šanci, a než se ekonomika otevře, 
využijme ten čas na přípravu. Ve spolupráci 
se zahraničními partnery nyní připravuji další 
jazykové programy, podporu pro naše učitele 
anglického jazyka nebo nové bilingvní třídy. 
A těším se na to, až se žáci vrátí do škol.

Jejich bezpečný návrat je pro nás priorita. 
Nechceme, aby nám vyrostla ztracená gene-
race. Oceňuji proto, že pan starosta bere svou 
zákonnou roli zajišťovat organizaci opatření 
nezbytných pro řešení krizové situace vážně 
a testování žáků řeší. Městská část své žáky 
pilotně testovala a ověřila proveditelnost ta-
kového přístupu. Mám však za to, že anti-
genní testování prosazované vládou, které je 
určeno primárně pro lidi s příznaky a statis-
ticky vykazuje vysokou míru chybovosti, nás 
k cíli neposune, ba naopak. V každém případě 
pokud půjdeme vlastní cestou, půjde o projev 
zoufalství.
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V kolika letech jde dítě k zápisu? 
Zápis do první třídy je prvním krokem k zahájení školní docház-
ky, která je v České republice povinná pro děti zpravidla od šesti 
let. Pokud dítěti není povolen odklad, zahajuje docházku v šesti 
letech. V letošním roce jde tedy o ty, které se narodily nejpozdě-
ji 31. srpna 2015. 

Zapsat dítě je potřeba i v případě, že mu byl povolen odklad 
školní docházky, který již uplynul, a dítě bude zahajovat povin-
nou školní docházku ve školním roce 2021/2022. Pokud je na-
opak mladší a dosáhne šesti let v období od září 2021 do června 
2022, může zahájit školní docházku již v tomto školním roce, 
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmínkou pro přijetí je doporučující vyjádře-
ní školského poradenského zařízení. 

Jak zajistíte pro dítě odklad? 
Pedagogicko-psychologické poradny, které dávají vyjádření k od-
kladu školní docházky, budou děti přijímat, jakmile to epidemio-
logická situace umožní. Sledujte jejich stránky. 

Jak budou letos vypadat zápisy? 
Zápisy proběhnou v řádném termínu 14. a 15. 4. Od 1. dub-
na bude na školách zřizovaných MČ Praha 3 probíhat online re-
gistrace k zápisu, odkaz naleznete na stránkách školy pod tímto 
logem: 

Většina škol bude upřednostňovat podání přihlášky distanč-
ně a vytváří k tomu podmínky právě možností online registrací 
k zápisu. Zákonní zástupci se přes systém zapíšou do konkrét-
ní školy a zarezervují si termín návštěvy. Tam pak ještě musí 
osobně s občanským průkazem a příslušnými dokumenty kvůli 
identifikaci. Pořadí při zápisu nehraje roli, nezáleží tedy na tom, 
jestli přijdete první nebo druhý den. Podoba letošních zápisů 
bude upřesňována na základě aktuálních informací MŠMT, které 

Základní školy
Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 

 ⟶ cimburacka.cz 
 ⟶ e-mail: reditelka@cimburacka.cz 
 ⟶ T: 222 782 169, 222 782 848 
 ⟶ Specifika: Klademe důraz na přátelskou atmosféru, ve 

které zohledňujeme individuální potřeby žáků. Součástí 
je vysoce funkční školní poradenské pracoviště pod-
porující žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
a cizince. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 1, navíc 1 přípravná 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 20 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický, ruský 
 ⟶ Zájmové kroužky: sportovní, taneční a klub deskových 

her 
 ⟶ Školní parlament: ne 
 ⟶ Den otevřených dveří: 16. 3. 

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 
Chelčického 43/2614 

 ⟶ První stupeň je umístěn na dvou budovách: 
Chelčického 43 a Žerotínova 36. 

 ⟶ zschelcickeho.cz 
 ⟶ e-mail: reditel@chelcickeho.cz 
 ⟶ T: 222 592 504 
 ⟶ Specifika: Moderní škola s příjemnou atmosférou a tra-

dičním pedagogickým stylem. Zakládáme si na moder-
ní pedagogice s individuálním přístupem. Zaměřujeme 
se na rozvoj hlavních vyučovacích předmětů, finanční 
gramotnosti a mediální výchovy. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 3, navíc 1 přípravná 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 20—24 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický od první třídy, německý 

a ruský od 7. ročníku 
 ⟶ Zájmové kroužky: široká paleta kroužků (pohybové, spor-

tovní, výtvarné, ruční práce, angličtina atd.) 
 ⟶ Školní parlament: ne 
 ⟶ Den otevřených dveří: předběžný termín je 16. a 23. 3.

Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 
 ⟶ zschmelnice.cz 
 ⟶ e-mail: reditel@zschmelnice.cz 
 ⟶ T: 284 824 705 
 ⟶ Specifika: ZŠ je zapojena v mezinárodním programu 

Ekoškola. Ve všech třídách máme multimediální techni-
ku, dále máme dvě velké tělocvičny a víceúčelové hřiště 
se zahradou. Posílena je tělesná výchova na 2. stupni 
na 3 hodiny týdně. Pořádáme školy v přírodě, sportovní 
kurzy a výjezdy do zahraničí. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 3 
 ⟶ Průměrný počet dětí v první třídě: 28 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický od 1. ročníku, od 7. roční-

ku německý 
 ⟶ Zájmové kroužky: sportovní hry, deskové hry, florbal, 

vaření, kreativní dílna, gymnastika, sálová kopaná, spor-
tovní hry, divadlo, šachy, stolní tenis, judo, flétna, kyta-
ra, zpívánky, společenský tanec, anglická konverzace, 
Cambridge kurz 

 ⟶ Školní parlament: ano 
 ⟶ Den otevřených dveří: v pondělí 29. 3. v 15.00, 16.00 

a 17.00

Základní škola a mateřská škola Jaroslava 
Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 

 ⟶ skolaseiferta.cz 
 ⟶ e-mail: info@skolaseiferta.cz 
 ⟶ T: 222 716 600, 222 721 542 
 ⟶ Specifika: Škola s přátelskou a vstřícnou atmosférou, 

s důrazem na rozvoj individuálních potřeb a zájmů kaž-
dého dítěte, s dlouhodobě osvědčeným systémem péče 
o žáky se specifickými poruchami učení. 

Zápis na školní rok 2021/2022 se 
bude ve všech školách zřizovaných 
městskou částí Praha 3 konat 
ve středu 14. a ve čtvrtek 15. 4. 
Novinkou je možnost částečného 
zápisu online formou. 

Chystáte se 
s dětmi k zápisu 
do první třídy? 
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koncem března vydá vyhlášku s podrobnostmi. Přesné informa-
ce o postupu a náležitostech najdete na stránkách školy, kam 
dítě hlásíte. 

Kterých dětí se týká povinná školní docházka? 
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České re-
publiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří 
na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. 

Do jaké školy dítě zapsat? 
Podle školského zákona má žák přednostní právo přijetí k plnění 
povinné školní docházky v základní škole zřízené obcí se sídlem 
ve školském obvodu, kde má místo trvalého pobytu, v případě 
cizince místo pobytu žáka (dále jen spádová škola). Místo trvalé-
ho pobytu dítěte je to, které rodič či jiný zákonný zástupce dítě-
te zapsal do rejstříku osob. Pokud zákonný zástupce zvolí jinou 
školu než spádovou, může zde být dítě k plnění povinné školní 
docházky zapsáno v případě, že tato škola bude mít volnou 
kapacitu. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních 
škol postupují ředitelé podle stanovených a na webových strán-
kách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitelé spádových 
škol jsou povinni přijmout přednostně žáky s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu. 

Kde zjistíte, která škola v Praze 3 je pro vaše dítě spádová? 
Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi 
jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 14/33 hl. m. Prahy, 
o školských obvodech základních škol. Informace o spádo-
vých obvodech škol zřizovaných MČ Praha 3 najdete také na 
1url.cz/cz1Ko. 

Co musíte udělat, pokud budete hlásit dítě do školy mimo 
spádovou oblast? 
Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne přihlásit dítě do 
školy jiné než spádové, oznámí to při zápisu řediteli školy, kam 
dítě hlásí, a požádá ho, aby přijetí dítěte nahlásil řediteli spádo-
vé školy. Oznámení o docházce do školy jiné než spádové mo-
hou ohlásit přímo i rodiče, a to buď řediteli spádové školy, nebo 
na odbor školství MČ Praha 3.

Jaké doklady potřebujete s sebou? 
Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský 
průkaz a rodný list dítěte. 

Přejeme všem dětem, rodičům a pedagogům škol hezkou 
a úspěšnou cestu základním vzděláváním!  

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 1, navíc 1 přípravná 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 23 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický od 1. třídy, německý, rus-

ký jako 2. jazyk na 2. stupni ZŠ 
 ⟶ Zájmové kroužky: keramika, míčové hry, pohybové hry, 

dětská jóga, přírodovědně-hipologický kroužek, hudební 
a pěvecký kroužek, klub zábavné logiky a deskových her, 
zábavné a tvořivé technologie, logopedická péče, češti-
na pro žáky cizince 

 ⟶ Školní parlament: ne 
 ⟶ Den otevřených dveří: 24. 3. a 7. 4., vždy od 9.00 do 

12.00 

Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, 
V Zahrádkách 48/1966 

 ⟶ zsjarov.cz 
 ⟶ e-mail: sebl@zsjarov.cz, kancelar@zsjarov.cz. 
 ⟶ T: 284 860 650, 732 119 462 
 ⟶ Specifika: Škola rodinného typu vzdělává žáky od 1. do 

5. ročníku. Pracujeme s možností kombinovaného či 
slovního hodnocení. Součástí výuky jsou projekty, práce 
s interaktivní tabulí, využívání počítačových a jazyko-
vých učeben. Škola disponuje novou družinou, tělocvič-
nou, třemi hřišti, atriem, zahradou a dětským kout-
kem. Nabízíme ozdravný pobyt pro žáky v nové sauně. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 2 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 27 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický
 ⟶ Zájmové kroužky: badminton, hip hop, florbal, sálová ko-

paná, basketbal, bojové sporty, in-line bruslení, zumba, 
šachy. Ve spolupráci se ZUŠ ze Štítného a DDM Ulita 
nabízíme kroužky dramatiky, výtvarný ateliér, keramiku 
a porcelán. 

 ⟶ Školní parlament: ne 
 ⟶ Den otevřených dveří: proběhne koncem března nebo 

začátkem dubna, individuální prohlídky možno sjednat 
přes e-mail. 

Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400 
 ⟶ zsjeseniova.cz 
 ⟶ e-mail: kancelar@zsjeseniova.cz
 ⟶ T: 222 103 411 
 ⟶ Specifika: Škola nabízí osobní přístup v bezpečném, přá-

telském a příjemném prostředí. Soustředí se na infor-
mační technologie, čtenářskou gramotnost, multikultu-
ru, sport. Organizuje doučování, školy v přírodě, tábory, 
zajímavé akce a projekty. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 3 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 25 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: od 2. ročníku anglický, od 7. roční-

ku německý nebo francouzský 
 ⟶ Zájmové kroužky: malá atletika, florbal, tanec, keramika, 

hra na kytaru, základy PC, věda, anglický jazyk 
 ⟶ Školní parlament: ne 
 ⟶ Den otevřených dveří: 4. 3., 18. 3. a 25. 3. online formou, 

vždy od 15.30 do 17.30 

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 
 ⟶ lupacovka.cz 
 ⟶ e-mail: info@lupacovka.cz 
 ⟶ T: 222 715 691 
 ⟶ Specifika: Rozšířená výuka jazyků a informačních tech-

nologií; rodilí mluvčí; sportovní kurzy; zahraniční výjez-
dy; projekty Erasmus+; Klub nadaných žáků; přípravný 
kurz na mezinárodní zkoušky z AJ; partnerská insti-
tuce British Council; člen sítě škol UNESCO; Fakultní 
škola UK. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 3 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 25 

Pokračování na další straně ⟶

jak vybrat základní školu? 
1. Využijte online prohlídky školy, pokud je nabízí. 
2. Jakou má vaše dítě povahu, co ho baví? Vyhovuje 

mu větší, nebo naopak menší kolektiv? Sportuje či 
vyrábí rádo? Vyplatí se přečíst si, jak velký je kolek-
tiv ve třídě v dané škole a nakolik klade důraz na 
jednotlivé předměty, případně jakou má nabídku 
kroužků. 

3. Zjistěte osobní reference. Máte například přátele se 
staršími dětmi? Zeptejte se jich na doporučení a na 
to, proč by (ne)zvolili danou školu. 

4. Vezměte v úvahu svou zkušenost ze školy, co vám 
(ne)vyhovovalo? Dítěti budete pravděpodobně 
s učením pomáhat a měli byste s přístupem školy 
souznít. 

5. Nebojte se zeptat vedení školy, jak by řešilo situace, 
které jsou pro vás a vaše dítě důležité. 

6. Zvažte vzdálenost bydliště od školy. Pokud to bude 
mít dítě do školy blízko, může si ráno přispat. Jeho 
spolužáci také budou pravděpodobně bydlet v okolí. 

7. Navštivte stránky Portálu České školní in-
spekce (csicr.cz), kde naleznete další užitečné 
informace. 
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 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický, německý, španělský, 

francouzský 
 ⟶ Zájmové kroužky: jazykové (anglický, německý, španěl-

ský, francouzský), český jazyk pro cizince, přípravné 
kurzy pro žáky 9. ročníku, kroužky informatiky (rozvoj 
algoritmického myšlení, programování, Polytechnický 
klub), esteticko-umělecké (kytara, výrazový tanec, dra-
matický, flétna), sportovní (florbal, badminton, plavání 
pro 1. a 2. roč., in-line bruslení, gymnastika, šachy) 

 ⟶ Školní parlament: ano, od září 2021 
 ⟶ Den otevřených dveří: proběhl online 20. 1., nyní mož-

nost schůzky a prohlídky školy individuálně po před-
chozí domluvě. 

Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 1700/25 
 ⟶ zsprazacka.cz 
 ⟶ e-mail: info@zsprazacka.cz 
 ⟶ T: 222 592 044 
 ⟶ Specifika: Pro děti s odkladem je otevírána přípravná 

třída. Úroveň vzdělávání je vysoká ve všech ročnících 
a předmětech. V informatice se děti učí psát všemi de-
seti prsty. Výhodou je vlastní velká zahrada. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 2 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 20 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický od 1. ročníku, německý 

od 7. ročníku 
 ⟶ Zájmové kroužky: keramika, informatika, angličtina s ro-

dilým mluvčím, judo 
 ⟶ Školní parlament: ano 
 ⟶ Den otevřených dveří: 24. 3. od 17.00 

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, 
nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 

 ⟶ Škola má dvě budovy: náměstí Jiřího z Lobkovic (pří-
pravná třída a 1.—9. ročník ZŠ) a v Perunově ulici (MŠ, 
přípravná třída, 1. stupeň ZŠ). 

 ⟶  lobkovicovo.cz, perunka.cz 
 ⟶ e-mail: skola@lobkovicovo.cz 
 ⟶ T: 267 310 706 
 ⟶ Specifika: Důraz na jazykové vzdělání, informatiku 

a moderní technologie, sociální dovednosti, maximální 
rozvoj každého žáka, pozitivní klima a přátelské prostře-
dí, příprava na další vzdělávání i pro život. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 3 (dvě na pracoviš-
ti Lobkovicovo, jedno na pracovišti Perunova) 

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 25, v přípravných 12 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický (od 1. ročníku nepovin-

ně, od 3. ročníku povinně), německý a ruský  
(od 7. ročníku) 

 ⟶ Zájmové kroužky: široká nabídka sportovních (škol-
ní sportovní klub), vzdělávacích (příprava na přijímací 
zkoušky, doučování), jazykové, vědecké i tvořivé 

 ⟶ Školní parlament: ano 
 ⟶ Den otevřených dveří: v březnu virtuálně s možností in-

dividuálních konzultací 

Základní škola Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8 
 ⟶ skola-jirak.cz 
 ⟶ e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz 
 ⟶ T: 222 725 404 
 ⟶ Specifika: Fakultní škola Pedagogické fakulty UK s rozší-

řenou výukou jazyků. Anglický jazyk se vyučuje od první 
třídy a druhý cizí jazyk od třídy šesté. Škola stojí na tra-
dicích, ale nebrání se moderním změnám. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 3 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 25 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický, německý, španělský 
 ⟶ Zájmové kroužky: široké spektrum sportovních, umě-

leckých a jazykových kroužků 
 ⟶ Školní parlament: ano 
 ⟶ Den otevřených dveří: 16. 3. 

Osvobozená škola, Praha 3, Boleslavská 2008/16 
 ⟶ Soukromá škola. Výše školného: 7 000 Kč měsíčně. 
 ⟶ osvobozenaskola.cz 
 ⟶ e-mail: info@osvobozenaskola.cz,  

prihlaseni@osvobozenaskola.cz 
 ⟶ T: 608 383 578 
 ⟶ Specifika: Škola vychází z hodnot svobodných demo-

kratických škol: sebeřízené učení založené na vnitřní 
motivaci dětí za podpory průvodců, smíšený kolek-
tiv. Je zapsaná v síti evropských demokratických škol 
EUDEC. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 1 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 10 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický 
 ⟶ Zájmové kroužky: výtvarná výchova, šití, korálkování, 

programování, hudební kroužek 
 ⟶ Školní parlament: ano. Funguje na principech sociokra-

cie, členy jsou všichni žáci a průvodci. 
 ⟶ Den otevřených dveří: 10. 3. a 24. 3. online formou, 

vždy od 18.00 do 19.30

Základní škola Poznávání, Praha 3, Perunova 975/6 
 ⟶ Soukromá škola. Výše školného: 9 000 Kč měsíčně. 
 ⟶ skolapoznavani.cz 
 ⟶ e-mail: info@skolapoznavani.cz 
 ⟶ T: 704 817 378 
 ⟶ Specifika: Snažíme se motivovat žáky k celoživotnímu 

učení a poznávání. Mezi naše základní principy řadíme 
rozvoj potenciálu dětí na maximum, upřednostňování 
praxe nad teorií, budování sebedůvěry žáků i respekt 
k druhým. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 1 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 18 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický
 ⟶ Zájmové kroužky: přírodovědný kroužek, výtvarný/krea-

tivní kroužek, kroužek Poznáváme svět prostřednictvím 
umění, kroužek Poznáváme svět prostřednictvím hudby, 
badatelský kroužek, pohybové aktivity (fotbal, míčové 
hry, umělecká švihadla) 

 ⟶ Školní parlament: ne 
 ⟶ Den otevřených dveří: Návštěvy školy probíhají individu-

álně po dohodě s rodinami vždy ve čtvrtek dopoledne. 
V případě potřeby se lze domluvit na jiném termínu. 

ScioŠkola, Praha 3, V Zahrádkách 3 
 ⟶ Soukromá škola. V září 2021 se přemístí z Prahy 9 na 

Prahu 3. Výše školného: 9 100 Kč měsíčně. 
 ⟶ praha9.scioskola.cz 
 ⟶ e-mail: praha9@scioskola.cz 
 ⟶ T: 775 858 114 
 ⟶ Specifika: Společně s dětmi tvoříme školu, která při-

pravuje na budoucí výzvy. Děti vedeme k zodpověd-
nosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. 
Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře. 

 ⟶ Počet otevíraných prvních tříd: 1 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 15 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: anglický, německý, španělský 
 ⟶ Zájmové kroužky: krav-maga, scratch, veselá 

věda, TinkerCAD, dramatický kroužek, včelařství, tanec 
 ⟶ Školní parlament: ano 
 ⟶ Den otevřených dveří: v první polovině března, termín 

bude upřesněn.
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1. po ⟶ Pracovna & Laskafe 9.00—10.30 
Snídaně s PHP (MySQL, jQuery)

2.—8. ⟶ prostor39 18.00 prostor39 všemi 
smysly (online)

3. st ⟶ prostor39 18.30—20.30 Kurz základů 
kresby a malby pro úplné začátečníky 
(max. 5 osob)

4. čt ⟶ prostor39 15.30—17.30 Příprava na 
talentové zkoušky na SŠ či VŠ  
(max. 5 osob)

5. pá ⟶ Kino Aero 20.30—23.00 Moje kino LIVE: 
Večer s Kateřinou Šedou (online)

6. so ⟶ Medium 43 18.00—22.00 Acoustic 
Jam Session pro hudebníky na všech 
úrovních 

10. st ⟶ InfoPavlač 17.00—21.00 Daruj semeno. 
Přijď si vyměnit semínka a sazenice na 
jaro (zdarma) 
Kino Aero 19.00 Promítání filmu: 
Noma — život bez tváře (online)

11. čt ⟶ prostor39 15.30—17.30 Příprava na 
talentové zkoušky na SŠ či VŠ  
(max. 5 osob)

13. so ⟶ Atrium na Žižkově 15.00 Zdena 
Košnarová: Téměř jarní varhanní matiné

25. čt ⟶ Atrium na Žižkově 19.30 Koncert  
Víta Křišťana 

27. so ⟶ Venuše ve Švehlovce 18.00—23.00  
It’s All About Love

31. st ⟶ Atrium na Žižkově 19.30 Malá česká 
muzika

Kulturní 
tipy

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

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

InfoPavlač
Roháčova 20
infopavlac@riseup.net

Kino Aero 
Biskupcova 31 
kinoaero.cz

Klub Art 4 People 
klub@art4people.cz 
T: 777 717 447 
facebook.com/place4people.cz 

Medium 43
Husitská 43
medium.43@gmail.com
T: 608 473 860

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

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

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

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

Kontakty 

Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji.

Výběr redakce

 ⟶ Zúčastněte se zdarma taneč-
ního kurzu s názvem On-line 
lekce do vašeho obýváku, 
který v reakci na současná 
opatření vysílá na facebooku 
každý čtvrtek od 19.00 žiž-
kovské studio Place 4 People. 
Zkušení lektoři vás provedou 
základními i pokročilejšími 
kroky latinskoamerických 
tanců, street dance a dalších. 



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 
(online) 19.30—20.30

11. čt ⟶  Psychoterapeutická podpůrná skupina s Martinou 
Chmelovou (online) 18.00—19.30

25. čt ⟶  Psychoterapeutická podpůrná skupina s Martinou 
Chmelovou (online) 18.00—19.30

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 dvou let. Malý kolektiv, adaptace malých dětí, 
příprava na školní docházku v mateřské škole. Nyní přijímáme 
přihlášku na školní rok 2021/2022 s docházkou od září 2021.

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

Začíná zápis na letní příměstské a pobytové tábory s Ulitou. 
Výlety, tanec, výtvarku, keramiku a další bohatý program 
najdete v nabídce letních příměstských táborů pro školáky 
i předškoláky. Pobytové tábory na táborové základně Žloukovice 
u Berouna. Více informací naleznete na našem webu.

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

1. po ⟶  Virtuální prohlídka výstavy v Národním 
zemědělském muzeu s Martinem Patřičným 
(online). Pro zhlédnutí zadejte do prohlížeče odkaz 
1url.cz/azABe 

8. po ⟶  Kvíz a trénink paměti s materiály od 
A. R. Kabele (online). Pro zaslání odkazu na 
akci napište na e-mail info@porteos.cz nebo 
karolina@freshsenior.cz

15. po ⟶  Autorské čtení Ivanky Deváté, ukázka z knihy 
Jak jsem se zbláznila (online). Pro zaslání odkazu 
na akci napište na adresu info@porteos.cz nebo 
karolina@freshsenior.cz

22. po ⟶  Utajené architektonické perly pražské — 
komentovaná vycházka Riegrovými sady 
s průvodcem. Sraz v 15.15 na rohu ulic Chopinovy 
a Krkonošské, u vstupu do parku 16.00

29. po ⟶  Venkovní koncert Semaforské variace v Atriu na 
Žižkově 16.00

Fresh Senior nabízí zájemcům o akce individuální rozesílání 
e-mailových pozvánek na pravidelné pondělní akce, vyzýváme 
tedy všechny zájemce o pravidelný kontakt k zaslání 
e-mailových kontaktů na adresu info@porteos.cz.

Všechny venkovní březnové akce jsou početně omezené 
s ohledem na aktuální číslo protiepidemického 
systému. Je tedy nutná rezervace na karolina@freshsenior.cz 
nebo telefonu 224 326 180. Během exkurzí je nutné dodržovat 
platná protiepidemická opatření a řídit se pokyny.

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

Pokračuje zápis na volná místa v jazykových kurzech 
angličtiny, němčiny a španělštiny. Kurzy po dobu omezujících 
vládních nařízení běží korespondenčně nebo online, vždy 
s předpokládaným návratem k prezenční formě v případě 
rozvolnění opatření. Pro bližší informace volejte.

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.

Po telefonické domluvě nabízíme 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.

28. dubna ⟶  město Most, zámek Jezeří (580 Kč)
12. května ⟶  zámky Děčín, Benešov nad Ploučnicí (595 Kč)
27. května ⟶  hrad Grabštejn, Kryštofovo údolí (580 Kč)
10. června ⟶  hrad Kost, zámek Mnichovo Hradiště (595 Kč)

Zápis na výlety probíhá v Klubu Remedium.
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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, út, 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 si rezervujte na nova-trojka.webooker.eu. Pro 
aktuální informace sledujte náš web či facebook. 

1.—31. ⟶  Rapper, boxer, herec, vědec aneb Koho potkáš 
na Žižkově. Vezmi mobil, stáhni appku na 
čtení QR kódů a vyraz do ulic. Dozvíš se, jaké 
známé osobnosti můžeš v okolí potkat, vyluštíš 
křížovku a drobný dárek je tvůj. Distanční hra pro 
náctileté. Registrace nutná (90 Kč)

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 

14. ne ⟶  Sportovní podvečer pro ženy. Kondiční běh, 
bodystyling, pilates, závěrečná relaxace, 
možnost konzultace s výživovou poradkyní 
17.00—20.00 (270 Kč)

18. čt ⟶  Spánek malých dětí (online) 18.00—20.00 
(130 Kč/rodina)

19. pá ⟶  Velikonoční dílny aneb Zajíček ve své jamce. 
Jaro je tu, pojďte se připravit na Velikonoce. 
V případě nutné distanční formy proběhne 
od 17. do 28. 3. Registrace nutná 16.00—18.00 
(150 Kč/rodina) 
Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny 
16.00—19.00

23. út ⟶  Psychika dětí v době epidemie aneb Rizika, 
problémy, krizové situace a co s tím (online). 
Vede terapeutka Mgr. Jana Ježková 19.00—21.00 
(100 Kč/rodina)

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) 
Poradna pro rodiče dětí se speciálními 
potřebami (Aspergerův syndrom, ADHD) 
s Ing. Věrou Nováčkovou 9.00—11.30

16. út ⟶  Výživová poradna pro děti i rodiče s Mgr. Terezou 
Hofmanovou 17.00—18.00

18. čt ⟶  Sebepéče pro ženy s Mgr. Michaelou Kocveldou. 
Jak být sama sebou, zvládat více rolí, nevyhořet 
a naučit se pečovat o sebe 10.30—12.00

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

26. pá ⟶  Péče o dítě v raném věku, výživa, praktické rady 
a návody 9.30—11.30

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

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.

24. st ⟶  Setkání dobrovolníků 19.00 

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

Možnost otevření centra bude v březnu plně záviset na 
konkrétních vládních nařízeních, která budou aktuálně platná.

3., 17. st ⟶  Podpůrná skupina pro rodiče s dětmi  
(věk dětí neomezen)  
10.00—12.00

senioři české republiky 
Základní organizace Praha 3
Olšanská 2666/7
senioricr.cz
 
Naši milí členové, výbor Základní organizace vám sděluje 
důležité informace:

Dne 8. března bude od 14 hodin otevřen Klub seniorů pouze 
za účelem prodeje členských známek. Další prodej členských 
známek ve stejné podobě se uskuteční 10. května opět od 
14 hodin.

Výroční členská schůze se bude konat vzhledem 
k epidemiologické situaci a nárůstu přenosu covidu-19 
v nejvyšším pátém stupni distančně. Není možné organizovat 
a svolávat hromadné akce (150—200 osob). Výroční zpráva za 
rok 2020 bez usnesení a hlasování bude obsahovat oznámení 
o činnosti výboru za rok 2020 ve smyslu zachování všech 
potřebných činností pro obnovu chodu organizace (např. 
dotace na rok 2021). Výroční zpráva bude zveřejněna v info 
skříňkách, prostřednictvím počítačů a vývěskou na okně klubu.

Kdo si ještě nevyzvedl dárkový balíček ke svému životnímu 
jubileu v roce 2020, může tak učinit 8. března od 14.00.
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Kontejnery na  
velkoobjemový odpad

Praha 3 pronajme byty 
v elektronické aukci

Ulice Termín Od Do

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

Buková — Pod Lipami 9. 3. 14.00 18.00

Tachovské náměstí 11. 3. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 13. 3. 9.00 13.00

nám. Barikád 13. 3. 10.00 14.00

Křivá 15 16. 3. 14.00 18.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 18. 3. 15.00 19.00

Jeseniova 143 20. 3. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 20. 3. 10.00 14.00

V Zahrádkách — Květinková 23. 3. 14.00 18.00

Sudoměřská — Křišťanova 25. 3. 15.00 19.00

Přemyslovská — Sudoměřská 1. 4. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 3. 4. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 3. 4. 10.00 14.00

Adresa Číslo bytu Dispozice Výměra m2
Termín  

vyhlášení
Termín pro podání  

přihlášek

Táboritská 22/15 2 1 + 1 44,66

24. 3. 19. 4.

Táboritská 24/16 73 2 + kk 44,39

Táboritská 24/16 78 2 + kk 51,12

Táboritská 26/17 40 2 + kk 51,13

Táboritská 26/17 70 1 + kk 38,07

Táboritská 26/17 71 2 + kk 44,6

Táboritská 24/16 40 2 + kk 44,6

Táboritská 26/17 30 2 + kk 51,32

Lupáčova 18/864 3 2 + 1 55,64

Jeseniova 29/909 12 3 + 1 78,83

10. 5. 4. 6.

Roháčova 38/256 3 3 + 1 85,55

Jeseniova 29/909 5 3 + 1 72,60

Jeseniova 31/1063 4 2 + 1 63,10

Rokycanova 18/279 7 2 + 1 69,60

Jana Želivského 18/1768 1 1 + 1 45,10

17. 7. 16. 7.
Jana Želivského 18/1768 2 1 + 1 41,90

Jana Želivského 18/1768 24 1 + 1 48

Biskupcova 45/1809 5 1 + 1 45,8

Hollarovo náměstí 1/2258 2 1 + 1 45,43

Termíny plánujemeBlahoslavova 2/227 14 2 + kk 43,99

Perunova 5/919V 1 1 + 0 35,62

Termíny se mohou měnit. Aktuální informace najdete na adrese praha3.cz/urad/komercni-pronajmy.
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Služby

 ⟶ BD Želivského dlouhodobě pronajme garsoniéru 34 m2 po 
rekonstrukci — bd.zelivskeho@seznam.cz, tel.: 605 280 207.

 ⟶ CHCETE NOVOU HELIGONKU? Vyrobíme vám ji přesně 
na míru! Opravujeme také starší akordeony a harmoniky. 
Tel.: 775 623 003, e-mail: info@dufek-raska.cz, 
www.dufek-raska.cz.

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

 ⟶ Firma „Dáma s luxem“ nabízí čištění koberců a sedaček 
profi strojem Kärcher Puzzi, jedná se o nejúčinnější metodu 
čištění. 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.

 ⟶ 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.

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

 ⟶ 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.

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

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

 ⟶ Hledáme spolehlivého domovníka do bytového domu 
u Flory na dlouhodobou DPP, pravidelný úklid, popelnice 
a občasné údržbářské práce. Nabízíme byt 2 + kk, 49 m2, 
s linkou a spotřebiči bez nábytku. Tel. 603 169 636.

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz

ŠPALETOVÁ A KASTLOVÁ OKNA

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz
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Kafíčko z Atria za recenzi
Napište recenzi naší kavárny v žižkovském Atriu nebo nás 
označte ve svém postu na facebooku nebo instagramu 
a přidejte hashtag #nakafivatriu. Pak už jen stačí, když nám 
své dílo ukážete u pokladny, a vaše příští kafe bude na nás! 
Na vaše příspěvky se těší Bára, Iveta a Beáta z Kafe Atrium.

 ⟶ IG: kafeatrium
 ⟶ FB: 3kafeatrium

Praha 3 pronajme  
nebytové prostory
Olšanská 7/2666, NP č. 100 (zdravotnické zařízení) 
o velikosti 157,88 m2 ve 2. podlaží

 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 2 300 Kč/m2
 ⟶ Prohlídka se koná 9. března od 9 do 10 hodin 
 ⟶  Konečný termín pro příjem nabídek je 18. března do 
15 hodin

Ostromečská 437/9, NP č. 29 (ateliér) o velikosti 
95,80 m2 v 9. podlaží

 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2
 ⟶ Prohlídka se koná 11. března od 9 do 10 hodin 
 ⟶  Konečný termín pro příjem nabídek je 22. března do 
17 hodin

Jana Želivského 18/1768, NP č. 101 (ateliér) o velikosti 
49,10 m2 v 1. podzemním podlaží 
Jana Želivského 18/1768, NP č. 106 (ateliér) o velikosti 
47,90 m2 v 1. podzemním podlaží

 ⟶  Minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2 
 ⟶  Prohlídka se koná 16. března — v NP č. 101 od 9 do 
9.45 a v NP č. 106 od 9.45 do 10.30 hodin

 ⟶  Konečný termín pro příjem nabídek je 22. března do 
17 hodin
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Děkujeme, že uklízíte.

Vinohrady 
nejsou šiškov
ani popelníček

Za znečišťování veřejného 
prostranství můžete dostat 
pokutu až 10 000 Kč
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