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Nákladové nádraží: 
Trojka chce živou 
a prostupnou čtvrť 

Igor Orozovič: Žižkovská 
energie mě strašně 
nadchla



Respirátory 
zdarma 
pro lidi v nouzi
Pomáháme
lidem v tíživé 
sociální situaci

5 ks respirátorů na osobu je 
k vyzvednutí v Infocentru Praha 3, 
Milešovská 1 v ÚT, ČT, PÁ 8—18 h

Spolu to zvládneme.
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
jen málokdo se v dětství vyhnul otázce: „Kým bys chtěl být, až budeš velký?“ Sami 
se na to občas dětí ptáme a u těch mladších se bavíme výčtem princezen, zpěva-
ček, hasičů nebo popelářů. Vzpomenete si, jaká byla tehdy vaše odpověď? Možná 
se ve vás už tenkrát rodily sny, které se vám později v životě podařilo uskutečnit. 
V určitou chvíli bylo ale potřeba udělat důležité kroky: vybrat si správnou školu, vy-
pořádat se s představami rodičů, překonat neúspěchy, napnout síly na to, co je pro 
vysněné povolání důležité.

Když pozoruji debatu kolem nové čtvrti u nákladového nádraží, připadá mi, jako by-
chom se i naší městské části ptali: Jaká chceš být, až budeš velká? Jak chceš vypa-
dat za deset, dvacet, padesát let? A ve všech více i méně konstruktivních připomín-
kách vidím sice nesourodou, zato upřímnou a důležitou snahu udělat pro budoucí 
tvář této čtvrti správná rozhodnutí i nyní. Po mnohaletých jednáních hlavních aktérů 
může mít člověk pocit, že sám teď svým názorem nic neovlivní. Celý ten proces 
připomíná stotunovou lokomotivu, se kterou jednotlivec těžko pohne. Je ale velmi 
povzbudivé sledovat odvahu obyvatel, spolků, architektů, hlavního města, městské 
části i majitelů pozemků, jak dávají ten mohutný stroj postupně do pohybu a snad 
i dobrým směrem.

Příjemné čtení a radostné Velikonoce vám přeje 
Anežka Hesová, redaktorka

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ twitter.com/3Praha
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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Zprávy z rady
 ⟶ 22. března

Letní provoz mateřských škol v červenci a srpnu 
Rada MČ schválila letní provoz mateřských škol. 
V termínu 1.—16. 7. budou otevřeny MŠ Milíčův 
dům, MŠ Na Vrcholu včetně budovy Buková, 
MŠ nám. Jiřího z Lobkovic kromě budovy v uli-
ci Zvěřinova, MŠ Sudoměřská, MŠ Vozová, 
MŠ Chelčického včetně budov Roháčova 
a Žerotínova. V termínu 1.—23. 7. bude otevřena 
MŠ U Zásobní zahrady. V termínu 26.—6. 8. bude 
otevřena ZŠ a MŠ Jarov. V termínu 9.—20. 8. 
bude otevřena MŠ Pražačka. V termínu 16.—27. 8. 
budou otevřeny MŠ Na Balkáně a MŠ nám. 
Jiřího z Lobkovic — budova Perunova. V termínu 
18.—31. 8. bude v provozu MŠ Jaroslava Seiferta. 

Nová členka redakční rady Radničních novin
Rada MČ jmenovala paní Kamilu Schewczukovou 
členkou redakční rady Radničních novin, kde na-
hradila Petru Jelínkovou.

 ⟶ 10. března
Vítání občánků bez obřadu

Vzhledem k pandemii covidu-19 a souvisejícím 
opatřením od podzimu 2020 slavnostní obřady 
vítání občánků neprobíhají. Rada MČ schválila 
poskytnutí daru občánkům městské části, jejichž 
rodiče přijmou nabídku převzetí daru bez obřadu. 
Obdrží pamětní list a poukázku na nákup zboží 
v hodnotě 1 000 Kč.

Modernizace bytových jednotek
Rada MČ odsouhlasila úpravu a moderni-
zaci deseti bytových jednotek: Basilejské 
nám. 98/11, byt č. 11, Biskupcova 1630/46, byt 
č. 25, Biskupcova 2437/61, byt č. 8, Lupáčova 
849/16, byt č. 4, Malešická 2401/21, byt č. 18, Pod 
Lipami 2664/5, byt č. 4, Sabinova 278/8, byt č. 10, 
Slezská 2219/130, byt č. 9, Roháčova 268/24—26, 
byt č. 112, V Zahrádkách 1952/50, byt č. 36. 
Provedení akce zadala společnosti Gerhard 
Horejsek a spol. za cenu 5 734 513 Kč.

 ⟶ 24. února
Zřízení zóny se zákazem vjezdu pivních kol 

Rada MČ odsouhlasila zákaz vjezdu pivních kol 
do oblasti ohraničené ulicemi Malešická, Jana 
Želivského, Koněvova, areálem kolejí VŠE u uli-
ce Jeseniova a parkem Židovské pece. Uživatelé 
pivních kol způsobují v rezidenčních ulicích hluk 
a na hlavních ulicích zpomalují dopravu.

Byty ke komerčnímu pronájmu 
Rada MČ schválila seznam bytových jednotek 
určených do výběrového řízení s využitím elek-
tronické aukce, pronajímané za smluvní nájem-
né. Jde o jednotky na adresách Táboritská 26/17, 
Táboritská 24/16, Hollarovo nám. 1/2258, 
Lupáčova 18/864, Biskupcova 45/1809.

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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trojka má nová testovací místa
Nové odběrové místo pro testování onemocnění covid-19 otevře-
la koncem března společnost Aiomica za obchodním centrem 
Flora. Přes on-line rezervační systém aiomica.com se tu můžete 
objednat na antigenní testy z nosohltanu i ze slin nebo na PCR 
testy. Testování nabízí i její centrum na Havlíčkově náměstí. Další 
testovací místo zřizuje začátkem dubna společnost Gargpoint 
v prostoru parkoviště pod Žižkovskou věží. Jedná se o drive-in 
testování formou samoodběru vzorku na PCR vyšetření onemoc-
nění covid-19. V provozu bude nonstop, laboratorní výsledky ob-
držíte elektronicky do druhého dne. Testování pomocí antigen-
ních testů nebo PCR testů nabízí Gargpoint i firmám, úřadům 
nebo školám, na požádání vystaví také certifikát potřebný pro 
vycestování. Do centra se dostanete vjezdem z Ondříčkovy ulice. 

radnice vyvěsila tibetskou vlajku
Brutální potlačení protičínského povstání v Tibetu v roce 1959 si 
mezinárodní komunita připomíná pravidelně 10. března vyvěše-
ním tibetské vlajky. Praha 3 se k iniciativě Vlajka pro Tibet hlásí 
již od roku 1996, kdy byla jedním z prvních čtyř úřadů v České 
republice, které tuto kampaň podpořily. Symbolickým aktem 
vyjadřuje solidaritu s tibetským národem a poukazuje na dlou-
hodobé porušování lidských práv v této asijské zemi. Tibetskou 
vlajku tento rok vyvěsilo kromě radnice na Havlíčkově náměstí 
také například Kulturní centrum Vozovna.

v jeseniově ulici vyroste nová školka
Budovu stávající mateřské školy Jeseniova 98 čeká letos de-
molice. Špatné podloží způsobilo porušení nosných konstrukcí 
objektu a ten je v současném stavu podle statika prakticky ne-
opravitelný. Na stejném místě chce Praha 3 postavit bezpečnou 
budovu, která by držela krok s trendy předškolního vzdělávání 
a maximálně podněcovala k přirozené hravosti a dětské zvída-
vosti. Radnice počítá s vyhlášením architektonické soutěže, nová 
šestitřídní mateřská škola by mohla být podle harmonogramu 
otevřena v září 2024.

začalo sčítání
Na území desítek států včetně většiny členů Evropské unie se 
letos koná sčítání lidu. V České republice odstartovalo koncem 
března. Získaná data pomohou v následujícím desetiletí i rozvoji 
regionů. Vyplňte online dotazník na adrese scitani.cz, čas máte 
až do 9. dubna.
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Sprejer s žebříkem utíkal policistům

Na cyklostezce pod Vítkovem si 7. března stráž-
níci městské policie všimli čerstvého nápisu na 
kamenné zdi a o několik metrů dál muže, který 
měl ruce špinavé od stříbrné barvy a s sebou 
igelitovou tašku a žebřík. K nápisu nastříkanému 
na zdi se strážníkům přiznal. Při vyžádání dokla-
dů na potvrzení totožnosti souhlasil, že sdělí své 
údaje ústně. Následně se však pokusil o útěk 
s žebříkem i igelitkou v rukou. Po 500 metrech ho 
hlídka dostihla, za použití donucovacích prostřed-
ků omezila na osobní svobodě a pro podezření 
z trestného činu předala přivolané Policii ČR.

„Čištění hlav“ na Škroupově náměstí 
Dne 18. března kontrolovali na Škroupově náměs-
tí strážníci dvojici, která popíjela alkohol a měla 
u sebe dvouleté dítě. Muž a žena seděli v parku 
na lavičce a před nimi stál kočárek s dítětem. 
Neměli zakryté dýchací cesty, kolem leželo pět 
lahví od alkoholu a oba jevili známky opilosti. Na 
výzvu k podání vysvětlení 38letý muž sdělil, že si 
respirátor zapomněl nasadit, a k popíjení alkoho-
lu na veřejně přístupném místě uvedl, že si potře-
bovali s přítelkyní „vyčistit hlavu“. Na respirátor 
údajně zapomněla i 28letá žena. Po upozornění 
ho ale vyndala z příruční tašky kočárku a nasa-
dila. V jejím chování se střídaly projevy lítosti 
a agrese, měla potíže s rovnováhou, několikrát 
upadla na zem. Dechová zkouška u ní ukázala 
hodnotu 2,55 promile, u muže 1,74 promile. Hlídka 
situaci telefonicky konzultovala s pracovnicí od-
boru sociálně právní ochrany dětí, která se ná-
sledně dostavila na místo a rozhodla o převozu 
dítěte do Klokánku. Přestupkové chování dvojice 
bylo oznámeno správním orgánům.

Připravila Natálie Bartlová

ve čtvrtek 22. dubna oslavíme den země
Mezinárodní Den Země nám každý rok připomíná, že plane-
tu k životu máme jen jednu. Slaví se od roku 1970 a koordinuje 
ho organizace Earth Day Network. Společným cílem všech akcí 
a kampaní je upozornit na důležitost ochrany životního prostředí 
a udržitelného rozvoje.

nové zóny se zklidněnou dopravou
Radnice se rozhodla rozšířit území se zklidněnou dopravou. Je 
ohraničeno ulicemi Koněvova, Želivského, Malešická, Židovskými 
pecemi a kolejemi VŠE. Zóna 30 se má v této části Žižkova za-
sloužit zejména o větší bezpečnost a ohleduplnost vůči chod-
cům. Třicetikilometrová rychlost totiž podstatně zkracuje brzd-
nou dráhu automobilu a v případě nehody minimalizuje vážnost 
zranění.

revitalizace domů v blahoslavově  
ulici začala

Praha 3 podepsala smlouvu na opravu panelových domů v ob-
lasti ulic Blahoslavova/Roháčova se společností Subterra, která 
zvítězila v otevřeném výběrovém řízení. Firma převzala staveni-
ště na konci března a během následujících 12 měsíců zde má 
vybudovat 11 nových bezbariérových bytů a nebytový prostor 
určený k pronájmu. Oproti původnímu odhadu byl projekt vysou-
těžen přibližně o 20 milionů levněji. Náklady by měly dosáhnout 
182 560 200 korun.

informace pro žadatele o parkovací 
oprávnění

V důsledku karanténních opatření nepřijímá úřad městské části 
dočasně od žadatelů o parkovací oprávnění do zóny placeného 
stání na Praze 3 požadavky na změnu trvalého bydliště. Klientská 
centra v Milešovské 1 a Lipanské 9 pouze zaevidují základní data 
žadatele a vydají mu čtvrtletní parkovací oprávnění. Stačí, když 
se zájemce prokáže nájemní nebo kupní smlouvou k nemovitosti 
na Praze 3.
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V lokalitě kolem bývalého nákladového nádraží se 
pomalu rodí nová obytná čtvrť. Plánovanou výstavbu 
provázejí velká očekávání, ale i obavy.

Zdánlivě opuštěný brownfield kolem bývalého 
nákladového nádraží je zatím z větší části pod 
zámkem stavební uzávěry. Živá diskuze svědčí ale 
o tom, že doba, kdy místo ožije jako nová čtvrť 
pro téměř 25 tisíc obyvatel, se blíží.

Zastupitelstvo Prahy 3 schválilo na únorovém 
zasedání připomínky ke změně územního plánu 
Z2600, která má umožnit zásadní proměny toho-
to rozsáhlého areálu. Pro městskou část je dů-
ležité, aby vznikající čtvrť byla místem vhodným 
pro rezidenční bydlení, zároveň ale klade důraz 
na to, aby celá oblast byla volně průchozí a pří-
nosná i pro obyvatele okolí. Požadavky radnice 
se proto týkají především záruk dostatečné ve-
řejné vybavenosti, přístupných parků a přijatel-
ného dopravního řešení. 

Mezi priority Prahy 3 patří etapizace rozvoje loka-
lity. Ta souvisí s výstavbou Jarovské třídy, která 
má zajistit dopravní obslužnost území. Výstavba 
obytné čtvrti by měla být regulována tak, aby 
neohrožovala plynulost dopravy na přilehlých 
komunikacích ještě před dokončením Jarovské 
třídy. „V současné době probíhá jednání o změně 

územního plánu a za Prahu 3 si klademe pod-
mínku, aby se před schválením takto významné 
změny developer zavázal, že se bude podílet na 
financování výstavby mateřských a základních 
škol,“ říká místostarosta Tomáš Mikeska. Cílem 
je podle něj připravit smlouvy, které umožní zís-
kat obecní infrastrukturu v hodnotě zhruba dvě 
miliardy korun. Konkrétně se to týká výstavby 
dvou základních a devíti mateřských škol, veřej-
ných parků a hřiště. Další podmínkou je právě 
vybudování Jarovské třídy a tramvajové trati 
Olšanská—Habrová—Spojovací.

Dominantou budoucí obytné čtvrti je památko-
vě chráněná funkcionalistická budova bývalého 
nákladového nádraží, která vznikla v letech 1934 
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až 1935 podle projektu Vladimíra Weisse a Karla 
Caivase. Dnes je oblast kolejiště opuštěná a část 
budov slouží jako skladiště. Praha 3 spolu s hlav-
ním městem navrhla vytvořit z objektu kulturně-
-vzdělávací centrum, v jehož čelní budově bude 
sídlit Národní filmový archiv se dvěma kinosály. 
Historická budova nádraží má zároveň poskyt-
nout zázemí nové základní škole, muzeu moder-
ní architektury nebo pracovišti Akademie věd. 
Mezi rameny budovy vznikne obrovské náměstí, 
v jejím okolí pak vyrostou na základě podkladové 
studie velké rezidenční komplexy i parky.

Už letos by mohla společnost Central Group za-
čít stavět na severní straně areálu u Basilejského 
náměstí, kde plánuje vybudovat tzv. Parkovou 
čtvrť. Bytová zástavba má mít kolem 2 500 by-
tových jednotek doplněných mateřskou školkou, 
obchody a službami. Návrh počítá i s parkem 
speciálně upraveným pro výskyt chráněných 
druhů a napojeným na nedaleké Židovské pece. 
Na jih od nákladového nádraží, kde jsou pozem-
ky společnosti Sekyra Group, by mělo vzniknout 
tzv. Žižkov City s třemi tisíci bytů. V severo-
východní části areálu pak vyroste Rezidence 
Nádraží Žižkov, komplex modulárních bytových 
domů, který pro Penta Real Estate navrhlo nizo-
zemské studio Benthem Crouwel Architects ve 
spolupráci s pražským ateliérem RA15. (O tom-
to projektu si povídáme s architektem Pascalem 
Cornipsem v rozhovoru na straně 23.)

V koridoru původní železnice se budou sbíhat 
plánované pásy zeleně, které procházejí podél-
ně celým územím až k Malešickému lesu. Kolmo 
k němu vznikne mezi ulicemi U Nákladového ná-
draží a Malešickou alej, která bude tvořit severo-
jižní osu území.

Dopravní obslužnost areálu má zajistit pro-
dloužená tramvajová trať, v budoucnosti snad 
i metro se stanicí u nákladového nádraží a pře-
devším zmíněná Jarovská třída, která propo-
jí novou zástavbu s Českobrodskou ulicí a bu-
doucím městským okruhem. S třídou vedoucí 
podél Malešického lesa počítá územní plán již 
od roku 1964. Během uplynulých let se nicmé-
ně proměnilo její původní pojetí coby silničního 
přivaděče na městský okruh („Jarovská spojka“) 
na přívětivou komunikaci. „O Jarovské třídě nyní 
uvažujeme jako o městské ulici s jedním jízdním 
pruhem v každém směru, se stromy a s dobrými 

Plánované pásy zeleně 
procházejí podélně celým 
územím

Žižkov City

Parková čtvrť
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podmínkami pro chodce i samostatnou rekreač-
ní promenádou,“ říká místostarosta Ondřej Rut 
a připomíná, že ulice bude pro místní obyvatele 
v mnoha ohledech i velkým přínosem — přede-
vším díky kvalitnímu dopravnímu spojení do cen-
tra a propojení s Malešickým lesem.

Vznik této ulice přesto zneklidňuje některé oby-
vatele Habrové ulice a okolí. Mají totiž strach ze 
ztráty klidného prostředí. Jejich obavy zahrnu-
la do svých požadavků organizace Arnika, kte-
rá jako zmocněný zástupce veřejnosti podala 
připomínky ke změně územního plánu. V jedné 
ze svých námitek požaduje po hlavním městě 
detailní prověření různých možností dopravní 
obsluhy nové zástavby, aby finální varianta byla 
pro místní obyvatele co možná nejpřijatelnější. 
Institut plánování a rozvoje se bude připomín-
kami zabývat a komunikaci s obyvateli Prahy 3 
i Prahy 10 chce během roku podpořit informač-
ním kontejnerem i dalšími akcemi, které pande-
mická situace dovolí. 

Podle Mikesky by bez Jarovské třídy nebyla pro-
měna jedné z nejvýznamnějších rozvojových 

ploch v Praze možná. Výsledná tvář nové ulice 
bude ale ještě předmětem dalších jednání s ve-
řejností a hlavním městem. Na příští měsíce 
připravuje Institut plánování a rozvoje nejen pro 
Jarovskou třídu, ale i pro celé území další par-
ticipativní akce, aby se do plánování co nejvíce 
zapojili místní obyvatelé. Vzhledem k tomu, že 
nyní teprve vzniká koncepční studie a projektová 
příprava ještě nebyla zahájena, je zřejmé, že nás 
čeká ještě několik let, než se okolí opuštěné že-
lezniční trati skutečně promění. 

Výsledná tvář nové ulice 
bude předmětem dalších 
jednání

Anketa: Je Jarovská třída potřebnou součástí 
infrastruktury plánované výstavby v areálu NNŽ?
Pavel Dobeš (TOP a STAN), koaliční zastupitel

Jarovská třída je důležitou spojnicí pro nově se rozvíjející 
oblast nákladového nádraží s vnitřním okruhem. Pokud by 
komunikace nebyla postavena, dojde k přetížení Koněvovy 
ulice a staré Malešické, která je dnes již v nevyhovujícím 
stavu. Cílem je, aby výsledná tvář nové ulice byla přívě-
tivější než první návrhy staré více než 20 let, které navr-
hovaly čtyři jízdní pruhy. Chceme, aby Jarovská třída byla 
standardní městskou ulicí s tramvají, jedním jízdním pru-
hem v každém směru, se stromy, obchody a službami. Její 
součástí bude také propojení centra Žižkova s Malešickým 
lesem pro cyklisty a pěší.

Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí),  
koaliční zastupitel

Tvrdí to expertky a experti na dopravu a urbanismus 
z Institutu plánování a rozvoje, kteří k tomu mají mno-
hem více dat než my. V případě, že by byl otevřen měst-
ský okruh bez Jarovské ulice, predikují zhroucení dopra-
vy v Koněvově ulici, potažmo na celém Žižkově. Přesto 
podporujeme kvalitní připomínky k územnímu plánu, které 
připravila Arnika s místními — tohle tvrzení přece hlavní 
město musí prokázat a doložit. Pokud se tak stane, bude-
me přesto usilovat o to, aby tu vznikla co možná nejklid-
nější ulice, příjemná hlavně pro pěší, podobně jako o to 
usilujeme u všech ulic na Praze 3.

Martin Chour (Piráti), koaliční zastupitel
Bez propojení Českobrodské a Malešické si neumím bu-
doucí situaci představit. Na NNŽ přibudou tisíce reziden-
tů, kteří by jinak při cestách zatěžovali Jana Želivského 
a Koněvovu, nebo hůř — ulice na Jarově. Jarovská tří-
da ale bude klasickou městskou ulicí; určitě nepůjde 
o nějakou dálnici. Jde jen o to, napojit novou čtvrť na 
Českobrodskou a okruh. Ani zásah do Malešického lesa 
nebude velký, protože silnice povede zhruba v linii dnešní 
železniční trati. V každém případě je třeba zajistit doprav-
ní obslužnost předtím, než budou nové byty dokončeny 
a prodány, nikoli následně řešit ucpané silnice.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Debata ohledně výstavby na bývalém nákladovém nádraží 
Žižkov se nám hodně rozvířila. Na krajně levicovém webu 
A2larm vyšel článek, který velice tvrdě kritizuje plánovanou 
výstavbu bytů v této lokalitě a hlavně případnou novou 
Jarovskou třídu. Město ale není rigidní záležitost a musí se 
dále rozvíjet a budovat. Praha je hustotou jedním z nejmé-
ně osídlených měst v Evropě a je možnost zde postavit 
byty pro dalších 300 tisíc lidí. S tím musí jít ruku v ruce 
i výšková výstavba, občanská vybavenost a dopravní infra-
struktura. Jarovská třída s ohledem na budoucnost NNŽ 
dává dopravně rozhodně smysl. 

Žižkov City
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Prostorné obecní byty v blízkosti centra jen 
těžko hledají nájemce či nové majitele. I pro 
početnější rodinu bývají příliš velké a finančně 
nedostupné. Radnice Prahy 3 pro ně našla smy-
sluplné využití — ve spolupráci s magistrátem je 
pronajímá organizacím, pro něž má právě bydle-
ní ve městě význam. 

Jednou z nich je Dětské centrum Paprsek, kte-
ré od loňského prosince využívá byt o rozloze 
130 m2 v Jeseniově ulici. Svůj nový domov tu 
našly tři předškolní děti se zdravotním posti-
žením, které sem přišly z kojeneckého ústavu 
Thomayerovy nemocnice. „Každé má svůj poko-
jíček s vlastními hračkami. Za dvojicí sourozenců 
docházejí prarodiče, kterým trvá cesta sem pou-
hou čtvrthodinu,“ zmiňuje pražská radní Milena 
Johnová, která spolupráci s Prahou 3 iniciovala. 

Pro děti žijící bez rodičů je bydlení v městském 
bytě přínosem. Zažijí tady každodenní chod 
domácnosti a zůstanou v přirozeném kontaktu 
s okolním světem. Byt je koncipovaný pro maxi-
málně čtyři děti, kterým se tu věnuje stálý tým 
pracovníků. „Jako velkou výhodu vnímáme to, že 
děti mohou objevovat život v jeho rozmanitos-
tech,“ říká koordinátorka domova v Jeseniově 
ulici Kateřina Tomšů. „Snažíme se jim zpro-
středkovat život, jaký je, ne bydlení v izolované 

bublině. Jedním z největších zážitků byl Štědrý 
den, zdobení vánočního stromečku, ale také 
poznávání okolí a účast na pečení a vaření. Děti 
jsou hrdé na to, že mohou být součástí většiny 
aktivit.“ Provoz ve třetím patře však přináší i svá 
úskalí. Domácnost se třemi dětmi je plná živo-
ta, což pochopitelně vyžaduje větší toleranci ze 
strany sousedů. 

Podle místostarosty Ondřeje Ruta je pronájem 
dalších bytů na Praze 3 pro obdobné služby 
v jednání. Jeden takový už radnice pronajala 
organizaci Ruka pro život, která se stará o lidi 
s mentálním postižením a poruchou autistické-
ho spektra, jiné využívá organizace Naděje jako 
tréninkové byty pro lidi bez domova. Tři další 
prostory na Havlíčkově náměstí by se v blízké 
době mohly stát zázemím pro Dětský domov 
Charlotty Masarykové. 

Byty, které pomáhají 
dětem

Te
xt

 a
 f

ot
o 

A
n
ež

ka
 H

es
ov

á

Děti zůstanou 
v přirozeném kontaktu 
s okolním světem

Ve spolupráci s magistrátem poskytuje Praha 3 
několik bytů organizacím, které pomáhají 
dětem s postižením nebo jiným ohroženým 
skupinám obyvatel.
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Centrum pro malé i velké čtenáře, které vznik-
lo ve spolupráci ZŠ Cimburkova s místní radni-
cí a neziskovou organizací DYS-centrum Praha, 
se už těší na návštěvníky. Po skončení karantén-
ních opatření ho mohou začít navštěvovat školní 
třídy během výuky i jednotliví čtenáři ve svém 
volném čase. „Centrum nabízí zajímavé progra-
my a možnost rozvíjet čtenářskou gramotnost 
kreativními způsoby,“ říká ředitelka ZŠ Cimburkova 
Irena Meisnerová. 

Prostor je vybaven nejen klasickými knižními 
výtisky, ale také audioknihami, elektronickými 
čtečkami a deskovými hrami. Část inventáře se 
podařilo shromáždit díky sbírce, kterou uspo-
řádala Praha 3 před Vánoci. Dalším vybavením 

přispěla nakladatelství literatury pro děti, napří-
klad Pasparta, Portál, Běžíliška nebo Albi.

„Jakmile to situace umožní, budeme moc rádi, 
když se učitelé základních i mateřských škol při-
jdou se svými třídami do centra podívat a pro-
zkoumat, co jim nabízí a jak je možné ho využít. 
Po domluvě nabídneme i možnost zúčastnit se 
programu připraveného předem DYS-centrem 
nebo za pomoci místního vybavení realizovat pro-
gram vlastní,“ vysvětluje Jana Pechancová z DYS-
-centra Praha. 

V odpoledních hodinách bude prostor fungovat 
jako otevřený čtenářský klub pro děti a dospíva-
jící, kam si budou moci přijít přečíst a poslech-
nout knihu, zpracovat referát nebo domácí úkol 
či jinak strávit část odpoledne. „Nezapomínáme 
ani na děti, které čtou nerady. S dětmi s obtížemi 
ve čtení máme bohatou zkušenost a víme, jak jim 
ukázat, že čtení může být i zábava. Je mnoho způ-
sobů, jak dětem tuto aktivitu přiblížit a usnadnit 
jim cestu k příběhům a informacím ukrytým v kni-
hách,“ shrnuje plány ředitelka DYS-centra Lenka 
Krejčová. Zájemci o další informace se mohou ob-
rátit přímo na ZŠ Cimburkova. 

Cílem centra, které 
najdete v ZŠ Cimburkova, 
je nabídnout čtenářům 
prostor pro setkávání 
s knihami ve všech 
možných podobách.

Prostor je vybaven 
také audioknihami 
a čtečkami
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Půjčit si jízdní kolo na jednom místě a na jiném 
ho vrátit je skvělé dopravní řešení pro městské 
pojížďky všeho druhu. Ať už vám jde o vlast-
ní zdraví, ekologii, nebo čistě jen o praktičnost, 
systém sdílených kol může být dobrým po-
mocníkem. Jak to ale funguje na Praze 3? Za 
všechny, kdo se tu ještě neodvážili tzv. bikesha-
ring vyzkoušet, jsem si nainstalovala aplikace 
tří poskytovatelů a vyrážím projet jejich stroje 
zdejšími ulicemi. 

Klasické růžové Rekolo na mě čeká zaparkova-
né na Kostnickém náměstí. Stylové bicykly této 
společnosti se před osmi lety staly průkopní-
ky bikesharingu v Česku. K registraci stačí mít 
chytrý telefon a bankovní účet, ze kterého si 
poskytovatel účtuje poplatky. Já jsem využila 
předplatné na první měsíc zdarma. Pokud bych 

službu využívala dál, platila bych 24 Kč za kaž-
dou půlhodinovou jízdu nebo necelých 200 ko-
run za měsíční paušál. Naskenuji QR kód, kolo se 
s cvaknutím odemkne a můžu vyrazit. 

Trojka se svým kopcovitým a často dlážděným 
terénem rozhodně není cyklistický ráj. Firma 
Rekola už sice nabízí kola s jednoduchou přeha-
zovačkou, i na nejnižší převod mi však žižkovské 

Bikesharing na 
Trojce: s elektrikou 
i bez
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Systém sdílených kol 
může být dobrým 
pomocníkem

Sdílená kola a koloběžky zahajují další sezónu 
a redaktorka Anežka si ověřila, co jejich 
používání na Trojce obnáší.
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krpály zdolávané po kočičích hlavách dáva-
jí zabrat. I to je třeba jeden z důvodů rychlého 
nástupu elektrokol. Na křižovatkách ale oceňuji 
pruhy pro cyklisty a také ohleduplnost řidičů.

Po krátké okružní jízdě vyměním bicykl za elek-
trickou koloběžku Lime. Na rozdíl od sdílených 
kol, která na Praze 3 někdy stěží najdete v do-
stupné blízkosti, jsou elektrokoloběžky téměř 
všude. Těším se na automatický pohon, čeká mě 
míň námahy, ale také vyšší poplatky: u koloběž-
ky se platí 25 Kč za odemknutí a 4 Kč za každou 
minutu jízdy. Desetiminutová projížďka mě tak 
vyjde na necelých 70 Kč. 

Před nastartováním ještě musím v aplikaci po-
tvrdit svůj věk a zároveň vzít na vědomí, že mi 
firma doporučuje použít ochrannou přilbu. Tu 
s sebou nemám, jako zřejmě většina uživatelů. 
Brzy mi ale dochází, že tento požadavek je pro 
jízdu na elektrokoloběžce namístě. Stroj se umí 
rozjet rychlostí téměř 25 km/h a na rušné ulici 
mezi auty se opravdu moc bezpečně necítím. 
Pro uživatele koloběžek ale platí stejná pravidla 
jako pro cyklisty, a to mimo jiné znamená, že na 
chodník s ní nesmíte. 

Díky automatickému pohonu a poměrně vysoké 
rychlosti se pohyb na elektrické koloběžce blíží 
řízení motorového vozidla. I když nemusíte mít 
řidičský průkaz, jízda vyžaduje respektování do-
pravních předpisů a správnou orientaci v provo-
zu. Já přitom docela postrádám zpětné zrcát-
ko a blinkr. Zatímco na kole jsem zvyklá dávat 

znamení o změně směru jízdy rukou, na koloběž-
ce je to kvůli stabilitě náročnější. 

Nakonec šlápnu i do pedálů modrého kola firmy 
Nextbike. U ní oceňuji hlavně širší síť virtuál-
ních stanic i v okrajových částech metropole. 
Nextbike si účtuje podobné ceny jako ostatní 
poskytovatelé sdílených kol — za půlhodinovou 
jízdu zaplatíte 24 Kč. Zatím ale nenabízí elektro-
kola, takže vám nezbývá než se spolehnout na 
vlastní nohy. 

Silnou stránkou všech společností, které 
jsem vyzkoušela, je snadné parkování. Ať už 
na Praze 3 ukončíte svou jízdu kdekoli, v oko-
lí 200 metrů vždy najdete vyhrazené místo, kde 
kolo či koloběžku můžete odstavit tak, že niko-
mu nepřekáží. Stačí zatáhnout parkovací páčku, 
kolo se zamkne a aplikace vám potvrdí, že jste 
ho v pořádku vrátili. Parkování mimo určené 
zóny se nevyplácí, Nextbike i Rekola vám ho totiž 
naúčtují. Naštěstí ve chvíli, kdy zamykáte kolo 
na nesprávném místě, vás aplikace na tuto sku-
tečnost upozorní, a tak máte ještě šanci svou 
chybu napravit.

Také strategie firmy Lime směřuje ke spořáda-
nějšímu parkování. Místní radnice s ní v sou-
časné době připravuje pilotní projekt, ve kterém 
by bylo možné k parkování koloběžek využít jen 
vyhrazená stanoviště systému Cyril, který nabízí 
nejhustší síť cyklostojanů v Praze.  

Ochranná přilba je při 
jízdě na elektrokoloběžce 
namístě

Jízda na elektrické 
koloběžce se blíží řízení 
motorového vozidla
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Hodně herců, kteří během pandemie nemohou 
zkoušet ani hrát, se přeorientovalo na různé 
brigády. Jak jste na tom vy? 
Já mám veliké štěstí, protože v Národním divadle 
mi stále běží plat a tvůrčí práce mám dost. Spíš 
ve mně hlodalo, že bych měl být nějak užitečný. 
Nechal jsem se dokonce naočkovat proti žloutence 
typu B, abych mohl dobrovolničit u Červeného kří-
že. Ale trochu mi to „zhatilo“ jedno natáčení. A ce-
lou dobu si říkám, že každý by měl nějak pomáhat 
tím, v čem je nejlepší. A moje profese je umění. Tak 
jsem složil píseň a natočil klip Hippokratova armá-
da. Je to takové poděkování lékařům.

Klip, který se natáčel zejména na Žižkově, obletěl 
v minulých týdnech Česko. Proč v něm děkujete 
právě lékařům a zdravotním sestrám? 
Lékaři si zaslouží poděkování vždycky, nejen během 
krize. Písničku jsem napsal už během první vlny, 
ke konci roku se ke mně donášelo, že v nemocni-
cích volají i po nějaké společenské podpoře nebo 
motivaci. Během let jsem vypozoroval, že ohromné 
procento lékařů miluje divadlo. Proč, to přesně ne-
vím. Asi proto, že jsou to často osobnosti s určitým 
kulturním přehledem. Nedávno mě jeden známý 
lékař žádal o mediální podporu jistého projektu. 
Souhlasil jsem a dodal, že to je nic proti jejich prá-
ci. Neuvěřitelně vážně odpověděl, že naopak on je 

vděčný nám hercům, že bez divadla a kultury by 
nemohl pořádně fungovat. A to je důvod, proč jsem 
projekt Hippokratova armáda rozjel a nevěnoval se 
třeba brigádě. 

S kým jste na něm spolupracoval?
Chtěl jsem vytvořit dárek na úrovni, aby měl duši 
a sílu. Přizval jsem proto ke spolupráci Vladimíra 
Javorského, skvělé muzikanty, režiséra Jana 
Chramostu a jeho partu a samozřejmě tu úžas-
nou plejádu herců, jako jsou Svěrák, Janžurová, 
Lábus, Trojan a další. Všichni se navíc zapojili bez 
nároku na honorář. Projekt zaštítilo Konto Bariéry 
a píseň za několik týdnů vydělala přes půl milionu 
korun pro zlepšení pracovních podmínek zdravot-
níků a sbírka dál běží! Pořád tomu nemůžu uvěřit. 
Je to důkaz, že i jednou písničkou se dá fakt hodně 
pomoct. 

Igor Orozovič: 
Žižkovská energie 
mě strašně nadchla
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Herec, hudebník, 
zpěvák a skladatel 
Igor Orozovič bydlí na 
Žižkově šestým rokem. 
Čtvrť mu přirostla 
k srdci, nedávno tu 
dokonce natočil klip 
Hippokratova armáda. 

Kultura lidem chybí, 
a nemluvím jen o divadle 
či výstavách
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Podporujete také žižkovský podnik Pracovna ve 
Vlkově ulici. Proč? 
Bydlím nedaleko a Pracovnu a její provozovatele 
jsem si oblíbil. A stejně to má můj kamarád a ko-
lega z Národního David Matásek, který také bydlí 
kousek odsud. Během první vlny byla Pracovna 
na pokraji krachu a vybírala peníze na HitHitu. Šéf 
Pavel Železný nechtěl jen škemrat, a tak jsme pro 
přispěvatele vymysleli internetový seriál Pracanti. 
Hrajeme dva herce, kteří přijdou o práci v divadle, 
a tak se rozhodnou „skutečně pracovat“. Získají bri-
gádu za barem, kde se postupně učí vařit kávu, to-
čit pivo a podobně, a vůbec jim to nejde. Peníze se 
podařilo vybrat, ale jak to dopadne teď, nikdo neví. 

Máte informace o tom, co dělají vaši herečtí 
kolegové, když se v divadlech nehraje ani 
nezkouší? 
Co vím, tak se snaží nějak pracovat, normálně se 
protloukají. Bohužel hodně kolegů opravdu brigád-
ničí, rozvážejí jídlo a chodí třeba na stavbu. Kdo 
má štěstí, ten natáčí. My, herci z angažmá, máme 
plat a někde se pořád zkouší „do šuplíku“. Zároveň 
hodně herců uvítalo i nucený odpočinek, protože 
v běžném provozu je pracovat mnoho let v kuse 
někdy vážně masakr. Dost kolegů odjelo na chalupy 
a tráví čas s rodinou. Třeba David Prachař vyřezává 
překrásné věci ze dřeva. Ale už to pro všechny trvá 
moc dlouho. Nejvíc je mi líto muzikantů. 

Zavřená divadla i galerie, zrušené koncerty.  
Je možné kulturu oželet?
Myslím si, že ne. Lidé potřebují duševní potravu. 
Třeba moje maminka denně chodila do diva-
dla a na výstavy. Teď tráví hodně času doma a je 
z toho docela špatná. Takže kultura lidem chy-
bí, a to nemluvím jen o divadle či výstavách, ale 
i o hospodách. Vždyť mnoho štamgastů do nich 

chodí ne kvůli alkoholu, ale kvůli společnosti a je-
jich kultuře. Teď se ukazuje, že jsme pořád sociální 
tvorové a nedokážeme být zavření doma a sami. 
Žádná TV a internet to nenahradí. To je vlastně do-
cela podstatné zjištění 21. století.

Máte za sebou filmové i seriálové role. Televizní 
diváci vás znají asi hlavně z kriminálního seriálu 
Polda. Mohou se na vás diváci těšit v něčem 
dalším? Na čem pracujete?
Paradoxně se teď hodně natáčí v divadlech. Už 
potřetí začínáme v Národním divadle zkoušet 
Dostojevského Idiota a vzhledem k okolnostem 
z něj nakonec nebude divadelní představení, ale 
film. Jinak jsem točil s Verunkou Kubařovou ro-
mantickou komedii Jedině Tereza a také jsme pro 
Českou televizi točili seriál Devadesátky, kde detek-
tivové řeší reálné a dobře známé kauzy z 90. let. 

Vám bylo v roce 1990 sedm let. Kde jste vlastně 
vyrůstal?
Narodil jsem se v Podolí a bydleli jsme na Pankráci. 
Chodil jsem na skvělé Gymnázium Budějovická. 
Děda je sice Bosenský Srb, ale žije na Kačerově, 
takže jsem vyrůstal na Praze 4. Babička byla zase 
téměř Polka, takže se ve mně mísí i tahle krev. 
Hodně času jsem trávil u ní na východní Moravě. 

Když z Vítkova shlížím 
na Prahu, ten pohled mě 
uklidní
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Pro mě byl v dětství naprosto vzdálenou lokalitou, 
vůbec jsem ho neznal. Až během studia na DAMU 
jsme jezdili na akrobacii do sokolovny v ulici Na 
Balkáně. To byl můj první kontakt se Žižkovem. 
Pak jsem odešel na čtyři roky do Ostravy. Když mi 
později nabídli angažmá v Národním divadle, začal 
jsem hledat v Praze byt, ale v blízkosti hlavního ná-
draží, abych mohl rychle naskočit na vlak. Když byla 
totiž v Ostravě od deseti dopoledne zkouška, tak 
jsem v Praze vstával před čtvrtou ranní. Tehdy jsem 
si našel pronájem na Kostnickém náměstí. Malý 
hezký byt s kuchyní a sprcháčem v předsíni a zá-
chodem na chodbě. Ale s výhledem na Vítkov. To 
byla romantika. Nemám rád novostavby, takže byl 
pro mě dolní Žižkov skvělou volbou. A teď to mám 
taky pestré. Muzicírujeme se sousedem Michalem 
— skvělým kytaristou —, máme super bytnou a na-
proti pána, co má pořád šíleně nahlas televizi. Ale 
to je Žižkov.

Žižkov vás tedy baví svou opravdovostí? 
Žižkovská energie mě strašně nadchla a brzy 
jsem si tam našel dvě oblíbené hospůdky — ital-
skou La Casa Trattoria a českou klasiku v podobě 
Pardubické pivnice U Járy, kde ve čtvrtky jamo-
vala parta dědečků skvělý dixieland. A když jsem 
se pak přestěhoval do Vlkovy ulice, stala se mým 
oblíbeným místem Pracovna a samozřejmě hos-
půdka Nad Viktorkou. Baví mě totiž být trochu 
štamgastem a mít malinko pocit, že jsem tam 
doma. Protože jsem ale spíš kavárenský typ, po-
stupně jsem objevoval žižkovské kavárny, třeba 
skvělou Pavlač. Žižkov mi připomínal Ostravu i tím, 
že tu bylo víc hospod než kaváren, a samozřejmě 
také energií a lidmi. Jsem tady teď šestým rokem 
a mezi zdejšími a vinohradskými kavárnami rád 
přejíždím na skútru.

A kam jinam rád chodíte? 
Třeba na Vítkov. A patří k tomu i vědomí kontro-
verznosti jeho vzniku a celého symbolu — je to 
otisk doby a součást historie. Jsem ale proti ničení 
a strhávání soch. Raději bych tam dal desku s vy-
světlením, proč je třeba někdo vnímán negativně, 
čím Čechům ublížil, ale památník bych nechal na 
místě. Děda vždycky říká, že s přístupem odstra-
ňování historicky nepohodlných pomníků bychom 
nemohli například vůbec navštívit Řím, kde většina 
slavných soch byli vlastně tyrani, kteří měli ruce 
od krve. Když se z Vítkova dívám na Prahu, jak si 
tam poklidně stojí v našem 21. století, ten nádher-
ný pohled mě uklidňuje. Zároveň jsem rád, že sem 
patřím. 

Přemýšlíte také o budoucnosti Žižkova?
Často. Teď třeba smutně sleduji, co se staví 
u Viktorky. Já miluju nové věci, jsem rád, když se 
něco tvoří. A stavět byty je třeba. Ale nemám rád 
takové nijaké stavby, kanceláře velkých developer-
ských firem pro ještě větší megalomanské koncer-
ny. To je hrůza. 

Každá čtvrť má nějakou svou postavičku. 
Potkáváte někoho takového na Žižkově?
Ve Vlkově, kde bydlím, jsem párkrát potkal pana 

vodníka. To je člověk, snad nějaký divadelník, který 
chodí ve vodnickém obleku. Proč to dělá, nevím, ale 
je skvělý. Různých existencí tu člověk potká hodně, 
přiváží je třeba legendární tramvaj číslo 9. Pak je 
v okolí hlavního nádraží „Sherwood“. Bezdomovců 
je mi líto a snažím se jim pomáhat, s feťákama je 
to horší. A co mě ničí, jsou kalící turisti. Na epide-
mii je jedna pozitivní věc, a to, že nemusím poslou-
chat řvoucí davy táhnoucí z hospod. Letos jsem se 
v naší ulici snad poprvé pořádně vyspal. 

Zpěvák, skladatel, malíř — co jste teď nejvíc?
Profesí jsem samozřejmě herec. Ale jinak se čím 
dál tím víc věnuji hudbě. Nejvíc jsem jí udělal pro 
naše autorské divadlo Cabaret Calembour. Teď 
jsem napsal dvě melodie i pro film Jedině Tereza 
a zároveň dokončujeme rozhlasovou verzi hry 
Bezruký Frantík, kam jsme dělali hudbu s Ivanem 
Acherem. Se Zdeňkem Dočekalem píšeme hudbu 
pro Ivu Janžurovou, která v divadle Kalich aktuálně 
zkouší komedii Pusťte mě ven, což je představení 
pro jednu herečku. Obdivuju ji! Premiéra by měla 
být v květnu. Jinak se snažím pracovat na vlastním 
repertoáru a v létě plánujeme koncert francouz-
ských i mých šansonů s Jihočeskou filharmonií. 
V kavárně Pracovna je už skoro rok výstavka mých 
koláží, kterou můžete vidět, když si tam zajdete pro 
kafe „tu gou“.  

Baví mě být trochu 
štamgastem Igor Orozovič 

Narodil se 7. července 1984 v Praze v Podolí. 
Vystudoval činoherní herectví na DAMU. Po 
škole byl několik sezón v angažmá Národního 
divadla moravskoslezského v Ostravě, 
nyní je už sedmým rokem členem činohry 
Národního divadla v Praze, kde hrál napří-
klad v Tylově Strakonickém dudákovi nebo 
v Čechovových Třech sestrách. Účinkoval 
i v řadě filmů a televizních seriálů, například 
v Zakázaném uvolnění nebo v Poldovi. Je 
spoluzakladatelem a spoluautorem Cabaretu 
Calembour. Mluví anglicky, francouzsky a srb-
sky, hraje na klavír, zpívá, věnuje se výtvar-
nému umění. Je svobodný a bezdětný. 
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Básníci mají 
na Žižkově svůj 
azyl 

Vydavatelství Literární 
salon chce od letoška 
pořádat na Trojce 
kulturní akce. Pokud 
to situace dovolí, 
dočkáme se v létě 
a na podzim uvedení 
nově vydaných knih.

Od roku 2010 sídlí na Žižkově na-
kladatelství Literární salon, kde se 
scházejí básníci při přípravě svých 
knih. Nakladatelství zahájilo svou 
činnost v roce 2006 v návaznosti na 
tradici večerních literárních salonů, 
které se konaly mezi lety 2001—2010 
v bytě na Loretánském náměstí. 
Přestěhování z Prahy 1 do secesního 
domu v Seifertově ulici komentu-
je Riedlbauchová takto: "Pracuje se 
mi tu skvěle. Přestěhovala jsem se 
z nádherných, ale neobydlených ku-
lis na neuvěřitelně různorodý a živý 
Žižkov." 

Vydavatelství Literární salon se ori-
entuje na českou poezii, především 
na začínající autory. Výjimkou není 
ale ani vydávání zahraničních spiso-
vatelů, kteří dlouhodobě žijí v České 
republice. „Po návratu z pětiletého 
pobytu v Paříži jsem se identifikova-
la s cizinci a začala jsem jejich texty 

představovat českému prostředí. To 
se týká například španělské bás-
nířky Eleny Buixaderas,“ vysvětluje 
Riedlbauchová.

Literáty si vydavatelka vybírá intui-
tivně, hlavně podle ní musí mít „bás-
nické střevo“. Nespletla se například 
v knize Ferrari v džungli mladého au-
tora Štěpána Hobzy, jež byla v sou-
těži Magnesia Litera nominována na 
objev roku. Vedle toho publikovala 
pod značkou Literárního salonu tře-
ba i svou poslední sbírku Inkoustová 
skvrna Karibiku nebo knihy napsané 
jejím otcem a sestrou.

Bytové literární salony v původ-
ní podobě se už asi nevrátí, po-
kud to ale situace dovolí, měly by 
se letos uskutečnit dva křty: je-

den připomene tituly uveřejněné 
v Literárním salonu v roce 2020, 
druhý se bude týkat těch letošních. 
„První z nich by mohl proběhnout 
na některém ze žižkovských dvorků, 
ideál ně ve Vincaffe,“ doufá Tereza 
Riedlbauchová. Vybrané básníky by 
ráda představila také v rámci autor-
ského čtení.  

Literární salon se orientuje 
především na začínající autory
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Světový sport, 
který vznikl 
v Československu 

Nohejbal je 
míčová hra, 
která vznikla 
v Československu 
už ve 20. letech 
minulého století. 
Postupně se 
rozšířila do 
celého světa 
a zakořenila také 
na Žižkově.

Když dorostenci klubu Slavia začali před sto 
lety na Letné pro pobavení hrát fotbal přes la-
vičky, později přes natažený provaz a nakonec 
přes síť, říkali tomu ještě „fotbal přes šňůru“. 
Dnes se v nohejbalu, v angličtině zvaném také 
footballtennis či futnet, hraje i mistrovství světa. 

Pravidla z 30. let vycházela z fotbalu a název no-
hejbal, se kterým přišel fotbalista Kožmín, byl 
inspirován slovem volejbal. Dnešní nohejbal se 
hraje na dva vítězné sety a hráči se smějí dotk-
nout míče kteroukoliv částí těla kromě rukou. Při 
hře mohou proti sobě stát různě složené týmy: 
jednotlivci, dvojice nebo trojice. 

Nohejbal se hraje také na Trojce, kde sídlí oddíl 
Nohejbal Žižkov. Historie klubu, který loni oslavil 
čtyřicáté výročí, sahá do roku 1980. Tehdy jeho 
zakladatelé vybudovali na Balkáně u tenisových 
kurtů nové hřiště a začali hrát v rámci TJ Spoje. 
„Z původního osazenstva z 80. let máme stále tři 
aktivně hrající členy. Jedním z nich je zakladatel 
oddílu Viktor Epstein,“ říká současný člen výboru 
oddílu Pavel Jouza.

Nohejbal Žižkov má za sebou řadu úspěchů v lo-
kálních i celopražských soutěžích, například tře-
tí místo v Poháru mistrů z roku 2015. Předloni 
dokonce spolupořádal Mistrovství ČR trojic. 
Momentálně má 25 členů a tři týmy. Ti pravidel-
ně trénují, hrají zápasy v rámci pražských soutěží 
a účastní se oddílem pořádaných akcí, jako je tře-
ba letní soustředění. 

Pokud vás láká vidět nohejbal ve vrcholné podo-
bě, můžete se podívat mezi 26. a 28. listopadem 
na mistrovství světa, které by se mělo odehrát 
v pražském O2 Universu. I pro diváky preferující 
film před živým zápasem má oddíl řešení — ve 
druhé polovině letošního roku by měl dokončit 
dokument Nohejbal na Balkáně. Máte-li zájem 
o členství a další informace, hledejte je na adrese 
nohejbalzizkov.cz.  
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Historie klubu sahá 
do roku 1980
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Víte, jak jezdí 
Leninovy sáně?

Moskvič klub Česká republika založil Jaroslav 
Kyselý v roce 2008 jako české sdružení fanoušků 
sovětských, později ruských aut značky Moskvič. 
Ta u nás byla za socialismu dostupnější než ne-
dostatkové žigulíky a byla známá svou spolehli-
vostí. Český klub má dvě divize, jednu na Žižkově, 
druhou v Pardubicích. Žižkovská pobočka vznikla 
jako Klub fanoušků Moskviče, který se inspiroval 
dnes už zaniklým Moskvič klubem Praha, který 
se dal dohromady roku 1959 v rámci organizace 
Svazarm. 

Moskviče se už nevyrábějí. Na počátku milénia 
začala firma krachovat a v roce 2006 oficiál-
ně zanikla. Nedokázala totiž najít domácího ani 
zahraničního investora. V jejích moskevských 
halách se teď montují vozy koncernu Renault. 
Fanouškovskou základnu mají tyto automo-
bily ale v mnoha evropských zemích včetně 
Německa. V České republice vlastní nejvzác-
nější kousky mimo jiné spoluzakladatel žižkov-
ské divize „Pepík“ Hensl a další člen klubu ze 
západní Moravy — jde o Moskvič 407 vyrobený 
v roce 1959. Stejně jako je tomu u dalších čle-
nů sdružení, mají oba vozy plně funkční a jez-
dí s nimi na každý sraz. Co se oprav týče, vel-
ká část členů klubu se vyučila automechaniky, 
takže o auta pečují sami. Ostatním moskvičům 
pomůže specializovaný servis. „V Brandýse nad 

Labem, což není daleko od Prahy, se jim věnuje 
Jaromír Švaněk. V republice je asi jediný expert 
na údržbu moskvičů,“ upřesňuje „Pepík“ Hensl.

Klub má dnes dvacet členů a stále nabírá další. 
Protože nemají klubovnu, scházejí se minimálně 
třikrát do roka na venkovních srazech — na jarní 
a podzimní jízdě a červnovém sjezdu na Moravě. 
Právě na jarní jízdě, která se má konat i letos, uvi-
díte nejen moskviče, ale i další veterány, například 
velorexy. Pokud to vládní opatření dovolí, odstar-
tují v sobotu 24. dubna tradičně v Praze-Vinoři.

Každý, kdo se chce ke klubu připojit, musí vlast-
nit moskvič a mít doporučení od některého ze 
současných členů. Klubové příspěvky se nepla-
tí. Další užitečné informace najdete na adrese 
moskvic.com.  

Vzpomínáte si na 
sovětský automobil 
Moskvič, přezdívaný 
Leninovy sáně? 
I když už ho na 
silnicích téměř 
nepotkáte, klub na 
Žižkově sdružuje 
jeho příznivce.

Fanouškovskou 
základnu mají tyto 
automobily v mnoha 
zemích
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Náhrada vytopené 
koupelny

Na ombudsmanku pro seniory se telefonicky 
obrátila 85letá paní M. K., která požadovala 
osobní jednání. Následně se ve sjednaném 
termínu dostavila v doprovodu dcery na kon-
taktní pracoviště odboru sociálních věcí. 

Paní M. K. bydlí celý život v domě soukromé-
ho majitele. Prožila zde šťastné manželství 
a vychovala tři děti, s bydlením byla vždy spo-
kojená. Obývá byt ve čtvrtém patře, kromě ní 
už v domě bydlí jen jeden další starousedlík. 
V bytě o patro výš donedávna žilo několik stu-
dentů a v té době došlo k prvnímu vytopení 
koupelny, zřejmě z ucpaného odpadu. Paní 
M. K. okamžitě kontaktovala zástupce majitele 
domu, který zajistil opravu. Po dvou měsících 
se situace opakovala, zástupce majitele domu 
se ale tentokrát ohradil, že byt je prázdný 
a opakované vytopení koupelny není mož-
né. Paní M. K. požadovala kontakt na majitele 
domu, ale marně. Bylo jí sděleno, že opravy 
má učinit na vlastní náklady. 

S danou situací si nevěděla rady, proto se 
společně s dcerou obrátila na nás. My jsme 
osobně kontaktovali majitele domu s žádostí 
o vysvětlení a nápravu. Ukázalo se, že majitel 
domu nebyl svým zástupcem o situaci infor-
mován. Přislíbil potřebnou opravu, vymalování 
bytu a pomoc s úklidem. Veškeré náklady bu-
dou financovány z pojistky majitele. 

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 je možný pouze telefonický 
kontakt.

Pochlubte se svou 
kreativitou

Protože víme, že senioři jsou studnice nápadů, kreativity 
a dovedností, vyhlašujeme pro ně soutěž, která má tři hlavní 
okruhy — literární, výtvarný a kulinářský. Do okruhu literární-
ho můžete přispět jakýmkoli psaným textem, například zajíma-
vými postřehy, básničkami, úvahami, povídkou nebo tematic-
kou rýmovačkou. V okruhu výtvarném můžete vytvořit obraz, 
kresbu nebo fotografii, natočit video, něco vymodelovat, ušít, 
uplést nebo složit z papíru. Fantazii se zkrátka meze nekladou. 
Soutěž ale pamatuje i na šikovné kuchařky a kuchaře: uvař-
te jídlo a vyfoťte ho, pošlete nám recept, napište zajímavosti 
ze svého jídelníčku nebo přineste nápady na zdravé jarní pokr-
my. Všechno uvítáme a nic nebude špatně. 

Příspěvky do soutěže můžete posílat na e-mailovou adresu 
senior@remedium.cz nebo přinést osobně do Remedia až do 
25. dubna. Vyfotit vaši tvorbu nebo přepsat texty na počíta-
či můžeme také my sami přímo v klubu, nic není překážkou. 
Všechny příspěvky zveřejníme na našich webových stránkách, 
a pokud nám to okolnosti dovolí, ještě před létem se sejde-
me v klubu na společné vernisáži. Součástí soutěže bude také 
losování výherců, které proběhne dvakrát, a to 12. a 28. dubna. 
Do slosování budou zařazeni všichni, kteří přispěli alespoň do 
jednoho z okruhů. Vylosovaní mohou vyhrát jednodenní po-
znávací výlet, tričko, knihu nebo bezplatnou účast v klubovém 
kurzu. Těšíme se na vaše příspěvky.  
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Pandemie odřízla většinu seniorů od běžných 
aktivit. My v Remediu proto hledáme 
způsob, jak jim tyto dny zpestřit a možná 
při tom inspirovat i mladší generace.

Soutěž má tři hlavní okruhy — 
literární, výtvarný a kulinářský 
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Dostávejte 
aktuální informace 
z radnice na váš e-mail 
či mobil — přihlaste se 
k odběru zpráv zdarma 
na Mobilní rozhlas

⟶  htt p://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

⟶   praha3.cz   
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Jaké je vaše krédo při projektování bytových 
domů?
Naším heslem je Víc než jen architektura. To zna-
mená, že naše projekty přesahují pouhý vzhled 
budov a přinášejí společnosti kvalitní a cenově do-
stupné bydlení v udržitelném životním prostředí.

Čím je váš návrh Rezidence Nádraží Žižkov 
specifický?
Na tomto projektu jsme spolupracovali s praž-
ským ateliérem RA15. Rozhodli jsme se pro zají-
mavé konstrukční řešení, kde jsou všechny domy 
situovány po obvodu pozemku. Tím vzniká v srdci 
zástavby jedinečný otevřený prostor a každému, 
kdo tu žije, to přináší dojem, že bydlí ve svěžím, 
zeleném parku.

Pracovali jste s příběhem toho místa? 
Ano, vycházeli jsme ze stávajícího zeleného 
prostoru, který odpovídá tvaru bývalých kolejí. 
Zachováním tohoto prvku jsme získali pocit ote-
vřenosti a dialogu mezi budovami, obrysem po-
zemku a povahou parku.

Jak váš návrh zapadá do plánované zástavby 
okolí?
Používáme schodové terasové moduly, které citli-
vě člení masu a výšku budov a navazují na okolní 
stavby. Zároveň si však zachovávají architektonic-
ký rukopis Rezidence Nádraží Žižkov: hrdé a silné 
entity představující novou perspektivu Prahy 3.

Co pro vás bylo největší výzvou?
Jako výzvu vnímáme zachování co největších kon-
trastů: rozmanitosti a jednoty, variací a opakování, 
soukromí a komunity.

Zajistit soukromí a zároveň budovat komunitu 
zní jako protimluv. Jak toho dosáhnete?
Tahle rovnováha funguje na všech úrovních: spo-
lečným místem je veřejný park vytvářející prostor 
mezi budovami. Jsou členěny tak, že každý vstup 
slouží menší komunitě, obyvatelům 10 až 12 sou-
sedních bytů. Jednotlivé byty pak poskytují sou-
kromý venkovní prostor s výhledem do zeleně.

Váš návrh zaujal porotu velkorysým přístupem 
k městské zeleni. Jak jste nad ní uvažovali?
Naším cílem je vytvořit živý městský park. Nejen 
nějakou trávu na střeše garáží nebo pár malých 
zahrádek u paty věže, ale opravdový park. Bude 
mít charakter a kvalitu, nabídne obyvatelům jak 
větší otevřené prostory, tak i klidnější zákoutí.

Komu je bydlení v Rezidenci Nádraží Žižkov 
určeno? 
Je tu široká škála bytů, která nabízí dostupné by-
dlení pro všechny cílové skupiny, od jednotlivců až 
po větší rodiny. Mix obyvatel podpoří dynamickou 
a přívětivou atmosféru.

Vizualizaci projektu najdete na straně 6. 

Pascal Cornips: 
Srdcem Rezidence 
Nádraží Žižkov 
bude park
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Nizozemské studio Benthem 
Crouwel Architects představuje 
vítězný návrh bytového 
komplexu pro severovýchodní 
část území kolem bývalého 
nákladového nádraží.

Mix obyvatel podpoří 
dynamickou a přívětivou 
atmosféru

Dostávejte 
aktuální informace 
z radnice na váš e-mail 
či mobil — přihlaste se 
k odběru zpráv zdarma 
na Mobilní rozhlas

⟶  htt p://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

⟶   praha3.cz   
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Po stopách 
průmyslových 
počátků Žižkova

Při procházce Žižkovem můžete dodnes najít 
pozůstatky jeho průmyslových začátků — od 
velkých fabrik až po nejmenší řemeslníky. 
Připomeňme si alespoň některé.
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ek Pokud někdo na počátku 19. století vyšel z Prahy 
Novou branou směrem na budoucí Žižkov, zelenaly 
se před ním louky, pole, vinice a voněla zeměděl-
ská půda. Brzy ale došlo k prudkému rozvoji a na 
Žižkov se začali stahovat vynálezci a továrníci. Ve 
velkém se tu vyráběla válečná munice, stáložárná 
kamna nebo třeba „káči“, tedy pancéřové pokladny.

Mezi nejstarší továrny patřila přestavěná used-
lost Parukářka, kde se roku 1825 začaly vyrá-
bět nárazové zápalky pro pěchotní palné zbra-
ně. Významná byla i plynárna, která tu vznikla 
v roce 1865 a přibližně dalších 60 let zásobovala 
celou Prahu, než ji nahradil plynárenský podnik 
v Michli. Poslední památkou na ni byla ohrad-
ní zeď v Krásově ulici, která zanikla v souvislos-
ti s novou výstavbou počátkem roku 2020.

Jedna z nejslavnějších žižkovských fabrik 19. sto-
letí stála na úpatí Vítkova v místě dnešního di-
vadla Ponec. Jmenovala se Rudolf Stabenow 

Metallwerke a v roce 1867 obklopoval její areál 
viniční usedlost Miranka. Strojírna, chrlící tyče, 
šrouby, matky, okapy či kolena ke kamnům, se 
později pro nedostatek prostoru přestěhovala do 
Čelákovic. Areál zakoupil mladoboleslavský podni-
katel a průkopník kinematografie František Ponec, 
který tu během přestavby jedné z výrobních hal 
založil kino — teprve třetí stálý žižkovský biograf, 
který promítal pod jmény jako Poncovo kinemato-
grafické divadlo či Poncův Royal Bioskop téměř až 
do příchodu normalizace. 

Žižkov rozšiřoval do světa také jeden vynález — 
světlotisk. Vymyslel ho malíř Jakub Husník, jehož 
firma se kolem roku 1900 nastěhovala do novo-
stavby v Husinecké ulici. Tento druh tiskové techni-
ky, stejně jako pozdější vynález vodotisku, přinesly 
Husníkovi slávu i peníze. Firma Husník a Häusler 
sloužila potřebám polygrafické výroby až do roku 
1936. Dnes její areál využívá Pozemkový fond ČR.

Kotlárna Andrlík a Hueber v Jeseniově ulici 



—
 2

5
Re

tr
os

pe
kt

iv
a

Jak se zástavba Žižkova zvětšovala, objevovaly se 
i menší provozovny. Ty sloužily především soukro-
mé výrobě. Tak vznikla například kotlárna Andrlík 
a Hueber v Jeseniově ulici, výrobní prostory na 
Vápence, dílna na pancéřové pokladny v Táboritské 
a mnoho dalších, o kterých není už ani zmínka. 

Nejmenší byly drobné řemeslnické dílny, obchůd-
ky a provozovny, které vznikaly hlavně v suteré-
nech, sklepích či dvorech činžovních domů, ale 
i v bytech. V nich fungovali zejména hodináři, 
krejčí nebo ševci. Podle knihy Město Žižkov autorů 
Adolfa Srby a Josefa Houby z roku 1910 bylo v té 
době registrováno osm žižkovských bednářství, tři 
čističi stok, 59 holičů a vlásenkářů, čtyři kamnáři, 
dva klempíři, devět hodinářů, osm kovářů a pod-
kovářů. Krejčích dámských bylo 75, pánských 190, 
obuvníků 200, k tomu tři pohřební ústavy 

a mnoho představitelů dalších profesí. I takových, 
které dnes už neexistují, jako byli hřebenáři, výrob-
ci nákrčníků či umělečtí vyšívači.

Vyhlášená byla v tomto směru Bořivojova ulice. Ve 
dvoře domu číslo 17 dodnes stojí objekt výrobny 
amerických stáložárných kamen Jiří Štíbr a slévár-
ny, kterou připomíná deska se jmény zaměstnan-
ců umučených za fašistické okupace. O pár kroků 
níže je zrenovovaný dům s číslem 27. Opravená 
je i budova ve dvoře, kde kolem roku 1910 sídlila 
firma Prager Azbestwerke, zaměřená na azbest. 
Jejím podílníkem byl otec spisovatele Franze Kafky 
Heřman. Starost o obchod svěřil synovi, ten ale 
pro podnikání neměl vlohy a továrnička mu byla 
spíš na obtíž. Výroba tu proto brzy skočila a mladý 
Kafka se mohl naplno věnovat psaní.

V čísle 88 na opačném konci Bořivojovy má do-
dnes sídlo firma Červinka — rolety Žižkov. Závod 
vznikl roku 1898 a od počátku se specializoval 
na výrobu rolet, markýz a zámečnických výrob-
ků. Vláda obchod po válce znárodnila a ten se 
stal součástí výrobního družstva, přičemž původ-
ní předmět jeho podnikání přežil až do roku 1991. 
Tehdy dílnu získali dědicové zakladatelů, kteří ve 
výrobě rolet, i když značně modernějších, pokraču-
jí dodnes.

Pátrání skončíme v Husově ulici číslo 48, kde 
stálo sídlo firmy Karnet a Kyselý, což byl výrobce 
sportovních trofejí a odznaků. Dílna vyhrála v roce 
1918 soutěž o podobu státního vyznamenání nové 
republiky — Řád Bílého lva. Vítězný návrh zpra-
covatel její spolumajitel a zároveň rytec Rudolf 
Karnet. Vyznamenání se uděluje dodnes a jeho 
držiteli jsou například George Bush, Alžběta II. či 
Michail Gorbačov.  

Na Žižkově byli hřebenáři, 
výrobci nákrčníků či 
vyšívači 

Mezi nejstarší továrny 
patřila přestavěná 
usedlost Parukářka

Firma Husník a Häusler v Husinecké ulici

Bio Ponec, bývalé sídlo podniku Rudolfa Stabenowa
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„Máš novýho psa, že jo?“
„No to si piš, že mám. A nejen já. My pejskaři jsme se na Žižkově znávali 
od vidění, roky furt ty stejný ksichty. Teď nás strašně přibylo, jak je ten 
lockdown. Jinak se v noci ven nedostaneš. A psi se teď holt v jednom 
kuse měněj.“
„Jak to myslíš, měněj? To už je na Žižkově tak zle, že se tu jedí psi?“
„Žižkovský pejskaři psy nejedí. Tenhle pes není můj, je z půjčovny. 
Nejmíň půlka všech psů, který dneska vidíš kolem, jsou z půjčovny.“ 
„Z jaký půjčovny?“
„Z Noční půjčovny psů Žižkov. Neznáš?“ 
„To si děláš legraci! A jak to jako funguje?“
„Na členskou kartu. Jako když si půjčíš knížku z knihovny nebo třeba 
běžky na víkend. Akorát si prostě půjčíš psa, psa na jednu noc. Nebo 
taky jenom na hoďku nebo dvě, to je trochu dražší.“
„Ale když si vzpomeneš pozdě, třeba ti zavolá holka, jestli bys za ní ne-
přišel, a je už policejní hodina, tak máš asi smůlu, ne? Protože pro psa 
bez psa do půjčovny nemůžeš.“
„Neboj. Maj taky rozvoz jako dneska všichni. Přivezou ti psa autem klid-
ně ve dvě ráno až ke vchodu. A pak si ho zas vodvezou. Maj na to auta 
ze zkrachovalejch pizzérií z centra, kam před covidem chodívali jenom 
turisti.“ 
„Geniální! No a co jinak? Jak to všechno snášíš?“
„Mně to je vcelku jedno, jestli sedím v práci, nebo doma. Hlavně že 
sedím.“
„A lidi ti někdy nechyběj?“
„Lidi? Ale prosímtě… Hele, když teď na tebe koukám, známe se my dva 
vůbec?“
„Myslím, že ne.“ 

(po krátké odmlce)
„A jestli se vás teda ještě můžu na něco zeptat, nemohl byste mi dát 
číslo na tu půjčovnu?“
„To je přísně tajný. Chci říct, žádná taková půjčovna neexistuje. No ale že 
jste to vy… Tak můžu diktovat?“  
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Noční půjčovna  
psů Žižkov 
(NPPŽ)

Kdysi jste se všechno 
potřebné dozvěděli 
v hospodě od štamgastů. 
Dnes můžeme akorát 
nenápadně poslouchat 
hovory těch druhých při 
čekání ve frontě u okýnka. 

Samozvaný 
léčitel 

Pan Kvído býval vždycky výčepní. Většinu 
svého pracovního života, a nutno při-
znat, že i velkou část svého volna, trávil 
v Bořivojově ulici. „Teď o práci nezavadím, 
tak jsem dumal, co dělat, a pak to při-
šlo jako facka: medicína! Děda Leoš byl 
kořenář, leccos mi vysvětloval, a když mi 
bylo ouvej, namlel jsem si třeba proskur-
ník, jen tak pro sebe. „Teď dělám Kvídovu 
směs na covid.“ Aby ověřil účinek, musel 
Kvído směs nejdříve otestovat na sobě. 
Byl asi jediný, kdo se chtěl dobrovol-
ně nakazit. „Ale nakonec lup ho: horeč-
ky, kašel, pozitivní test. Sláva!“ Nasadil 
Kvídovu experimentální směs a za 48 ho-
din už se prý vítězoslavně vracel s ne-
gativním testem. „Na mou duši kvalita, 
otestováno na Kvídovi. Ještě si nikdo 
nepřišel stěžovat. Některý lidi se sice 
vofrňujou, když přijdou a dostanou kelí-
mek vlašáku, ale aspoň si pochutnaj. Já 
nějaký hořký tabletky neuznávám, po me-
dicíně se máte volizovat. To tvrdil už děda 
Leoš.“ Kvído uznává i přínosy moderní 
farmacie, dává ale přednost lidové tradi-
ci: „Ta taky leccos svede a já byl vždycky 
spíš lidovej a pro lidi.“

Všemocné geny
Ne každá matka dopřeje svým třem sy-
nům ten luxus, že každý má svého vlast-
ního otce. „Já byla vždycky výzkumnická 
povaha, vzhled byl vedlejší,“ vysvětluje 
Evelína z žižkovské kolonie Domov. První 
syn Petr (12) má otce polepšeného by-
taře (dnes vyvíjí zabezpečovací systé-
my), druhý Daniel (9) motokrosového 
závodníka a Ivo (7) herpetologa. „Chlapi 
jsou zábavný v tom, co dělají, ale po čase 
je s nimi třeskutá nuda. Vždycky jsem 
si přála holku, co bude po mně.“ Podle 
Evelíny jsou na vině slabé geny. Jediným 
vkladem od ní jsou jemnější rysy chlap-
ců. „Jsou to naprosté kopie otců, jen tro-
chu vzhlednější. Petrovi jsme nikdy nedali 
klíče od domu, to by se urazil. Pro Dana 
jsou závody do vrchu víc než Vánoce, no 
a kolik tady máme terárií, vidíte sami. 
Ivošek je zkrátka nejšťastnější s ropucha-
ma na nákladovém nádraží.“ Opravdovou 
lásku Evelína potkala teprve nedávno, 
když ji kamarádka Libuška seznámila se 
svým bratrem, loutkohercem Matějem. 
Neváhala a poprvé vstoupila do manžel-
ství. „Chechtáme se od rána do večera. 
I když si nandává ponožku, tak z toho 
udělá příběh. Kluci ho zbožňujou.“ Že by 
se paní Evelína po čtyřicítce ještě dočka-
la vytoužené holčičky? 
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díMáte chuť na 
Švihadlo?
Rodinný pivovar Švihov založila advokátka 
se softwarovým inženýrem. Jejich holandské 
pivo snad už zase brzo ochutnáte na trzích 
na Jiřáku.

Pivo bylo vždycky manželův koníček, ale ne profese. Pochází 
z Nizozemska a původní profesí je softwarový inženýr. Tady se 
chtěl ale živit něčím jiným a naučit se řeč — a jak lépe se se-
známit s Čechy než se stát sládkem a prodávat pivo? Já však 
svou původní práci zatím úplně neopustila, a tak během dne 
měním sako za zástěru a výčep.

Zrenovovali jsme statek v Němčicích a udělali z něj rodinný 
pivovar s ubytováním. V Praze prodáváme své výrobky na far-
mářských trzích. Jakmile to zase půjde, potkáte nás i na ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Mezitím nás můžete navštívit v nově 
otevřeném obchodě v Korunní ulici, který sídlí těsně na hrani-
ci s Trojkou. Koupit u nás můžete belgické či holandské pivo, 
holandské vafle i chmelovou limonádu. Mláto manžel použí-
vá na pěstování hub, které začerstva rozvezeme do restaurací. 
Koncepce našeho podnikání je založená na udržitelnosti, neplýt-
vání a domácí výrobě. 

Mně samotné pivo nikdy nechutnalo. Proto jsme kromě neo-
chucených piv přišli také se dvěma ovocnými. Můžete tak u nás 
ochutnat Švihovský grep a Višeň ale [:ejl:]. Ale je typ svrchně 
kvašeného piva, které je v porovnání s českým chuťově lehčí 
a jemnější. Kromě nich vaříme i unikátní ale Švihadlo podle ho-
landské receptury z 19. století. 

Na závěr mám pro vás kuchařský tip. Ať už jde o pivní marinády, 
chleba či pomazánky, zkuste použít belgický dubbel ale, což je 
polotmavé, chuťově plné pivo. Seženete ho i u nás.  
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Simona Bártová, 
dobrovolnice

K dobrovolné službě, kterou koordinuje info-
centrum na náměstí Jiřího z Poděbrad, jsem 
se dostala minulý rok na podzim. Věděla 
jsem, že už na jaře rozdával sehraný tým 
pracovnic a pomocníků zdarma dezinfekci 
a roušky, vlastní zkušenost jsem ale uděla-
la až během druhé vlny koronaviru, kdy jsem 
jako OSVČ přišla téměř o všechny zakázky 
a měla najednou víc volného času. Šlo to 
velmi rychle — zapsala jsem se u koordiná-
torky, sdělila své časové možnosti a hned tu 
byla první „zakázka“, u které jsem už zůstala. 
Měla jsem za úkol doprovázet dvakrát týdně 
z chráněné dílny paní, které se špatně chodí. 

Není to žádná náročná služba, jakou si možná 
představujeme pod pojmem dobrovolnictví. 
Já prostě jen zajedu do dílny, kde si vyzved-
nu velmi milou paní, a doprovodím ji tram-
vají domů na Jarov. Sama by se tak daleko 
pěšky ani do tramvaje nedostala a do dílny 
chodit potřebuje. Celá akce mi obvykle za-
bere něco málo přes hodinku. Pro paní je 
to užitečné a já se alespoň projdu od počí-
tače, což je vždy moc fajn. Existuje spous-
ta podobných menších úkolů: nákup sou-
sedům v ulici, venčení pejska… To nejsou 
žádné práce na celé dny, spíš jednoduché 
aktivity, které člověk dělá jen tak mimoděk.

Je to skutečně drobnost, která vlastně ani 
nestojí za zmínku, ale rodině to velmi po-
máhá. Vtip je v tom, že když třeba 40 ta-
kových drobných pomocníků věnuje týd-
ně různým druhům pomoci hodinku svého 
času, je z toho rázem celý „úvazek“ a to už 
je znát. Není potřeba velký časový rámec 
ani náročné školení, pomáhat může každý. 

I když jsem sama naštěstí nikdy pomoc 
nepotřebovala, jsem ráda, že tady taková 
sousedská služba funguje. V dnešní zoufalé 
situaci mohou dobrovolníci pomáhat i v do-
movech pro seniory nebo v nemocnicích. 
Já jsem si například udělala u Červeného 
kříže poučný jednodenní kurz a těším se, že 
se někde zapojím, až to bude potřeba.  

Svrchně kvašené pivo je 
chuťově lehčí a jemnější
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Z Prahy 3 Sciostánem? 
Lýdia Říhová (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitelka

V říjnovém čísle RN jsem čtenáře upozornila na 
protežování vybraných soukromých škol ze strany 
MČ, které mne dovedlo až k návrhu na odvolání 
místostarosty pro školství. Jednou z těchto škol 
byla 1. Scio Střední škola. Od MČ získala výhodný 
nájem budovy v Prokopově 16, a to na úkor před-
chozího nájemce. Ten předtím na rekonstrukci 
vynaložil více než 20 milionů Kč. Tehdy jsem školu 
záměrně nejmenovala přímo. Nyní jsem nucena 
svou zdrženlivost přehodnotit. 

Místostarosta Štrébl (ČPS) totiž počátkem února 
radě MČ předložil smlouvu o spolupráci, tento-
krát se 2. ScioŠkolou Praha — základní školou 
a společností Scio jako takovou, která — jak se 
uvádí na webových stránkách příslušných škol — 
„ScioŠkoly provozuje“. Rada tuto smlouvu schvá-
lila. Společnosti Scio a 2. ScioŠkole tak zajistila 
bezprecedentní výhody. 

Posuďte sami. 2. ScioŠkola získává obdob-
né postavení jako školy zřízené MČ: může se 
účastnit programů poskytovaných MČ, využí-
vat prostoru v Atriu na Žižkově, sálu ZMČ, kry-
tého bazénu v areálu Pražačka, sportovišť ZŠ 
a MŠ Chelčického či dalších škol. Navíc obdrží 
půlstranu v RN ročně (v ceně 27 tisíc Kč) a bude 
zařazena do informací o zápisech do škol zříze-
ných MČ. Její zástupci budou mít přístup na po-
rady ředitelů škol zřízených MČ. A to zde ani zda-
leka nemohu zmínit vše…

Poskytování výhod soukromému subjektu ze stra-
ny obce je jasným střetem zájmů. Veřejní funk-
cionáři nesmějí svého postavení zneužít k získá-
ní prospěchu nebo výhody ani pro sebe, ani pro 
nikoho jiného. Za daných okolností by měli být 
odvoláni všichni členové rady, kteří svým hlasem 
smlouvu podpořili.

 

 
Co se na Praze 3 stane, řešíme s jejími  
obyvateli  
Michal Vronský (TOP 09 a STAN),  
koaliční zastupitel

Praha 3 už v minulosti zkoušela tzv. parti-
cipativní rozpočet, kdy o použití dané sumy 
rozhodovali obyvatelé. Vzniklo tak několik 
občanských projektů, ale pak se nad dalším 
zapojováním lidí do chodu samosprávy zase 
zavřela voda. Přitom participovat s lidmi je 
možné na ledasčem. 

Když si na začátku plánování budoucího parku 
(tzv. Pitterův park) pozvete všechny důležité 
aktéry (předsedy SVJ, vedoucí sportovních od-
dílů, ochránce přírody, blízké podnikatele), za-
chycujete a řešíte už v počátku možné konflik-
ty mezi nimi. Budoucí park tak vzniká za účasti 
budoucích uživatelů a architekti pak svoje vize 
formují podle nich. Výsledkem jsou kvalitnější 
řešení, která v důsledku šetří čas i peníze. 

Vnitroblok tvořený ulicemi Biskupcova — Na 
Vápence — Viklefova udržuje pro MČ najatá 
firma. Participace mezi obyvateli vnitrobloku 
rozhodne, jestli mají lidé zájem prostor spravo-
vat sami a za jakých podmínek. Také budoucí 
podobu veřejně přístupného vnitrobloku na 
Flóře budeme hledat s jeho návštěvníky. 

Pak jsou tu základky. Každá škola dostane 
25 tisíc Kč, o jejichž využití rozhodnou sami 
žáci. Nejprve vznikají návrhy, pro které se děti 
snaží získat podporu spolužáků… Točí se videa, 
malují plakáty, děti se učí formulovat a obhájit 
názor, následuje hlasování a konečně realizace 
vítězného návrhu. 

Největším participačním soustem je strategic-
ký plán, do kterého veřejnost aktivně vstoupi-
la prostřednictvím 20 veřejných setkání. Data 
z těchto setkání se stala podkladem pro socio-
logický průzkum, který právě probíhá. Všechny 
tyto aktivity posilují občanskou společnost 
a zvyšují důvěru ve veřejné instituce.

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Průzkum, který Praha 3 nezažila 
Pavel Křeček (TOP 09 a STAN), radní 

Vytvořit strategický plán města tak, aby od-
rážel postoje a potřeby jeho obyvatel, je úkol, 
který jsme si na radnici předsevzali. Součástí 
tvorby takové strategie je i reprezentativ-
ní průzkum mezi 1 200 respondenty. Kromě 
skladby otázek je klíčové sestavení vzorku 
dotazovaných tak, aby věrně odrážel postoje 
a názory všech obyvatel Prahy 3. Rovnoměrně 
musí být zastoupeni mladí i senioři, lidé se zá-
kladním vzděláním i vysokou školou a dalšími 
charakteristikami. 

Snažili jsme se také, aby každá z loka-
lit Prahy 3 (Jarov, Vackov, Balkán, Ohrada, 
Pražačka, okolí NNŽ, okolí Komenského ná-
městí, oblast kolem Parukářky a Olšanské, 
Vinohrady kolem nám. Jiřího z Poděbrad, 
Vinohrady kolem Flory a Želivského, dolní 
Žižkov a horní Žižkov) byla mezi vzorkem rov-
noměrně zastoupena. Získaná data tak bude 
možné dělit podle těchto lokalit. Očekáváme, 
že jiné problémy budou trápit obyvatele dolní-
ho Žižkova, Vinohrad, Jarova nebo rozvojových 
lokalit kolem NNŽ.

Dotazníkové šetření probíhá právě teď v uli-
cích Prahy 3. Ptáme se na různé aspekty 
kvality života (doprava a parkování, bezpeč-
nost, zeleň, školství, kultura a komunitní ži-
vot, úklid aj.) a formou vyjádření souhlasu či 
nesouhlasu s výroky zjišťujeme vaše posto-
je. Závěrečná část dotazníku se soustřeďu-
je na priority a to, jaká opatření dotazovaný 
podporuje.

Takto rozsáhlý průzkum Praha 3 ve své historii 
nikdy nepořádala. Získaná data se stanou dů-
ležitou součástí strategického plánu — kom-
pasu, který bude určovat nejenom investiční 
priority naší městské části na příštích 10 let. 
Více na planujtrojku.cz. 

 

 
Zklidňujeme dopravu v Biskupcově a okolí  
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

Díky nové zóně 30 bude Biskupcova a její oko-
lí o trochu příjemnějším místem pro život. 
Zklidňování dopravy je jednou z našich priorit. 
Důvodů je víc — zvýšení bezpečnosti, sníže-
ní hluku, omezení tranzitu. Přestože někteří 
význam zavádění „třicítky“ zpochybňují, data 
mluví jasně. Právě snížení rychlosti z 50 na 
30 km/h zásadně zkracuje brzdnou dráhu 
a snižuje množství zranění. Jde nám také 
o pocit bezpečí a větší jistotu, že mě v rezi-
denční oblasti nikdo (legálně!) neohrozí rych-
lou jízdou. 

Zóny 30 dnes máme na celém Jarově, byť zde 
o nich stále všichni nevědí. Proto jsme loni 
doplnili třicítky přímo na vozovku na každý 
vjezd a přidali zpomalovací polštáře do uli-
ce Na Balkáně. Shodu jsme našli i na třicít-
ce v ulicích Na Parukářce, U Zásobní zahrady 
a Ke Kapslovně. 

Zóna 30 není jen o značkách, ale i o dopro-
vodných opatřeních. Aktuální nová zóna je 
ohraničena ulicemi Koněvova, Želivského 
a Židovskými pecemi. Na některých křižovat-
kách přibudou stop-čáry zvýrazňující přednost 
zprava. Před přechody na rušné Koněvově 
dochází k zamezení parkování, aby bylo 
lépe vidět na přijíždějící auta. Ulice Jilmová 
a Jeseniova bude nově obousměrná pro jízdní 
kola, což umožní alternativu hlavním ulicím. 
V průběhu léta tu chystáme doplnit také zákaz 
vjezdu pivním kolům, která se tu minulý rok 
objevovala. Bilance parkovacích míst je přitom 
pozitivní. Několik míst ubylo u přechodů na 
Koněvově, 11 jich ale přibylo na Malešické ulici. 

Za další zónu 30 bojují peticí také lidé 
z Jeseniovy ulice. Doufám, že jim časem do-
kážeme vyhovět. Zóny 30 mají smysl ve všech 
ulicích, které nejsou určeny pro průjezd a kde 
je obvyklá přednost zprava. 
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Židovské pece bez boje nedáme!
Jiří Svrček (Piráti), koaliční zastupitel

Možná jste před časem zaznamenali, že naše 
radnice podala správní žalobu na rozhodnu-
tí úředníků magistrátu, kterým se snažíme 
domoci omezení výšky nejvyšší části bytové-
ho komplexu Metrostavu na Vackově. Žaloba 
upozorňuje hlavně na to, že plán výstav-
by mezi Židovskými pecemi a Malešickou je 
v rozporu s územním plánem.

Jedná se o projekt, který na poslední chvíli 
posvětilo vedení Prahy 3 těsně před volbami 
v roce 2018. Bohužel, někteří politici měří svůj 
úspěch výhradně tím, kolik tisíc tun betonu 
se jim podaří odklepnout, ať to stojí co to sto-
jí. A vidíme to dodnes. Ani z opozice nás ODS 
nestíhá kritizovat za to, jak málo se na Trojce 
staví. 

Jediná součást celého komplexu staveb, kte-
rou už předchozí radnice neprotlačila, je zá-
roveň tou nejvyšší — patnáctipatrový věžák, 
který bude ještě více zastiňovat sousedící 
park, už tak zdevastovaný výstavbou dosavad-
ní části projektu. Proti územnímu rozhodnu-
tí jsme se odvolali, bylo ale zamítnuto. Proto 
přišla správní žaloba coby poslední možný 
opravný prostředek.

Celý bytový komplex z jihu velmi těsně přiléhá 
k parku. Tráva, stromy, tráva, dvanáctipatrový 
dům. S tím už nic nenaděláme, o to se před-
chozí radnice postaraly. Ale pokusit se zabrá-
nit alespoň poslední jizvě na tváři této kdysi 
klidné lokality je naší povinností. Osobně mě 
to velmi mrzí, protože dalšímu úbytku zeleně 
už nezabráníme. Můžeme ještě ale zabránit 
alespoň části stínu, který by dopadal na tu 
zeleň zbývající. 

 

 
Zápisy do škol a školek jsou nyní online 
Štěpán Štrébl (Piráti), místostarosta

Zdigitalizovali jsme zápisy do všech našich mateř-
ských i základních škol. Od letoška ve spolupráci 
s magistrátem spouštíme zápisy do mateřských 
škol online. K přihlášení do mateřských škol se do-
stanete na odkazu zapisdoms-praha3.praha.eu.

Základní školy řešíme elektronicky již od loňska. 
Odkaz na elektronické zápisy najdete na webech 
jednotlivých škol.

Věřím, že tyto drobné změny přinesou rodičům 
vyšší komfort, zejména v dnešní komplikované 
situaci, kdy zápisy probíhají bez osobní přítom-
nosti dětí.

Pro ještě vyšší komfort při komunikaci s orgány 
veřejné správy na dálku, mezi něž se řadí i ško-
ly, doporučuji zřídit si zdarma na CzechPOINTu 
(např. na poště) datovou schránku fyzické osoby.
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MŠ Jaroslava Seiferta
 ⟶ Základní a mateřská škola Jaroslava 
Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
 ⟶ skolaseiferta.cz/ms
 ⟶ Den otevřených dveří: prezentace se 
základními informacemi a virtuální pro-
hlídka na webu
 ⟶ Spolupráce s rodiči: pestrá odpolední 
nabídka aktivit pro rozšíření spolupráce 
rodič × dítě — tematické dílny, procház-
ky do okolí MŠ a další
 ⟶ Vybavení: školní tělocvična, keramická 
dílna, polytechnická učebna, dvoreček 
a terasa
 ⟶ Využití prostor mimo MŠ: všechny pro-
story, tělocvičny, jídelny, keramické dílny 
i učebny ZŠ. Dále hřiště v Rajské zahra-
dě, solná jeskyně v ZŠ Jiřího z Poděbrad 
a bazén Olšanka
 ⟶ Třídy: věkově homogenní
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: ano, pokud je vol-
ná kapacita
 ⟶ Kroužky: kroužky vedené vlastními uči-
telkami — jazykový kroužek, výtvarný, 
hudebně-pohybový, jóga, anglický jazyk

MŠ Jarov
 ⟶ Základní a mateřská škola Jarov,  
Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
 ⟶ zsjarov.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: ne, fotografický 
přehled prostor MŠ na webu
 ⟶ Spolupráce s rodiči: setkávání s dětmi 
na akcích MŠ, osobní konzultace, třídní 
schůzky, besídky, den otevřených dveří
 ⟶ Vybavení: velká zahrada s hřištěm s her-
ními prvky, bylinková zahrada, k dispozi-
ci atrium ZŠ včetně střešního přírodního 
hřiště, sauna, tělocvična, ateliér 
 ⟶ Využití prostor mimo MŠ: solná jes-
kyně v MŠ U Veverek, plavecký bazén 
Hloubětín a Pražačka
 ⟶ Třídy: jedna věkově homogenní, tři 
smíšené
 ⟶ Kroužky: AJ LEAP, Hafun sportovní krou-
žek, keramika, výtvarný ateliér, ULITA — 
fotbal, flétna 

MŠ Jeseniova 4 
 ⟶ Mateřská škola, Jeseniova 4/1680
 ⟶ msjeseniova4.cz
 ⟶ Spolupráce s rodiči: besedy pro rodiče 
předškoláků před zápisem do ZŠ
 ⟶ Vybavení: moderně a účelně vyba-
vená MŠ s vlastní zahradou, saunou 
a tělocvičnou
 ⟶ Třídy: věkově smíšené pro děti ve věku 
3—5 let, homogenní pro 5—6 let
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: ano, pokud dosáh-
nou 3 let na podzim
 ⟶ Kroužky: fotbal, taneční kroužek, 

keramika, výuka angličtiny — vše ve-
dené externisty. Dále hudební kroužek 
a saunování v rámci programu MŠ.

MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic
 ⟶ Mateřská škola, Praha 3,  
nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
 ⟶ mslobkovicovo.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: online prohlídka 
MŠ na webu
 ⟶ Spolupráce s rodiči: společná tvořivá 
odpoledne, zahradní slavnosti, jarmarky, 
dílničky i vzdělávací workshopy pro rodi-
če předškolních dětí a další
 ⟶ Vybavení: tělocvična, keramická dílna, 
solná jeskyně, zahrada s novými herními 
prvky
 ⟶ Třídy: věkově smíšené i homogenní 
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: ano, pokud je vol-
ná kapacita
 ⟶ Kroužky: Povídálek (logopedická preven-
ce vedená klinickou logopedkou), kera-
mika, Předškoláček, Tanečky — vedené 
paní učitelkami
 ⟶ Detašované pracoviště MŠ Třebešín
 ⟶ trebesin.mslobkovicovo.cz

MŠ Libická
 ⟶ Mateřská škola, Libická 4/2271
 ⟶ mslibicka.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: lze domluvit 
osobně
 ⟶ Spolupráce s rodiči: krátký pobyt s dítě-
tem v MŠ, besídky
 ⟶ Vybavení: vlastní zahrada, herny
 ⟶ Využití prostor mimo MŠ: návštěvy ZŠ, 
solná jeskyně, bazén
 ⟶ Třídy: věkově smíšené i homogenní
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: ano, pokud je vol-
ná kapacita
 ⟶ Kroužky: keramika, kung-fu, angličtina

MŠ Milíčův dům
 ⟶ Mateřská škola Milíčův dům,  
Sauerova 2/1836
 ⟶ milicuvdum.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: lze domluvit 
osobně
 ⟶ Spolupráce s rodiči: rodiče považujeme 
za kolegy při výchově dětí, pořádáme 
společné komunitní i vzdělávací akce, in-
dividuální setkávání nad pokroky dětí
 ⟶ Vybavení: Velká vybavená zahrada, tělo-
cvična, keramická pec
 ⟶ Třídy: věkově smíšené
 ⟶ Kroužky: dle volby a zájmu rodičů vybí-
ráme cca 2 kroužky

MŠ Na Balkáně
 ⟶ Mateřská škola, Na Balkáně 74/2590
 ⟶ msnabalkane.cz

Chystáte se k zápisu 
do mateřské školy?
Jak budou letos vypadat zápisy do 
mateřských škol?
Zápisy pro školní rok 2021/2022 
proběhnou v řádném termí-
nu 4. a 5. května 2021, a to bez pří-
tomnosti dětí. Pouze v těchto dnech 
můžete doručit žádost o přijetí do 
mateřské školy. Pokud to epidemic-
ká situace dovolí, lepší je osobní 
doručení. Můžete použít také dato-
vou schránkou nebo e-mail s elek-
tronickým podpisem. Letos poprvé 
můžete žádosti o přijetí do mateř-
ských škol MČ Praha 3 předvyplnit 
přes jednotný elektronický sys-
tém, který bude otevřený v průbě-
hu dubna. Ty pak vytisknete a do-
nesete k lékaři dítěte pro potvrzení. 
Aplikaci „Zápisy do MŠ“ nalezne-
te na zapisdoms-praha3.praha.eu, 
na stránkách jednotlivých MŠ a na 
stránkách MČ Prahy 3 pod tímto 
logem: 

Žádosti do všech mateřských škol 
Prahy 3 připravíte na jednom místě 
a po podání přihlášky můžete sle-
dovat její průběžný stav. Pokud se 
hlásíte na více MŠ, uvidíte zde, jak si 
vaše přihlášky vedou. Konkrétní po-
dobu zápisů upřesní vyhláška MŠMT, 
aktuální opatření proti šíření pande-
mie a jednotlivé školy. Sledujte por-
tál zapisdoms-praha3.praha.eu a strán-
ky jednotlivých mateřských škol. 

Která mateřská škola na Praze 3 je 
pro vaše dítě spádová?
Jestliže máte trvalé bydliště na 
Praze 3, patří do vaší spádové oblasti 
jakákoliv mateřská škola zřizovaná 
Prahou 3. Spádová oblast se nevzta-
huje ke konkrétní ulici. 
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 ⟶ Spolupráce s rodiči: společné vzdělá-
vací semináře, výtvarné dílny, vánoční 
posezení, společný táborák na zahradě 
školy a zahradní slavnost pro děti, kte-
ré odcházejí do ZŠ
 ⟶ Vybavení: rozlehlá zahrada s průlez-
kami, pískovišti a sportovními multi-
funkčními plochami
 ⟶ Využití prostor mimo MŠ: pro zájem-
ce starší 4 let kurzy plavání v bazénu 
Pražačka
 ⟶ Třídy: věkově smíšené
 ⟶ Kroužky: pro děti starší 4 let nabízíme 
nadstandardní výuku angličtiny, kterou 
vedou externisté z jazykové školy

MŠ Na Vrcholu
 ⟶ Mateřská škola, Na Vrcholu 1955/1a
 ⟶ msnavrcholu.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: online schůzka, 
prohlídka na webu školy
 ⟶ Spolupráce s rodiči: zahradní slavnos-
ti, workshopy, besedy s odborníky
 ⟶ Vybavení: každá třída má vlastní tera-
su, v každém křídle se nachází atrium, 
které slouží jako otevřená herna, dále 
prostorná zahrada s třemi pískovišti, 
prolézačkami, houpačkami a malým 
fotbalovým hřištěm
 ⟶ Využití prostor mimo MŠ: hřiště 
ZŠ Chmelnice
 ⟶ Třídy: věkově smíšené
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: ano, pokud je 
volná kapacita
 ⟶ Detašované pracoviště Buková,  
Buková 26/2518
 ⟶ Jedna třída s Montessori programem,  
jedna pouze pro dvouleté děti

MŠ Perunka
 ⟶ Základní a mateřská škola nám. 
J. z Lobkovic, odloučené pracoviště 
Perunova 6
 ⟶ materinka.perunka.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: koncem dubna 
online schůzka, individuální prohlídky 
po domluvě 
 ⟶ Spolupráce s rodiči: tripartitní setká-
ní o nastavení vzdělávacího procesu 
a pokrocích dítěte, komunitní setkání, 
přednášky a semináře, tvořivé dílny 
s rodiči a další
 ⟶ Vybavení: několik různých tělocvičen, 
horolezecká stěna, vnitroblok s herní-
mi prvky, keramická dílna
 ⟶ Využití prostor mimo MŠ:  
tělocvičny ZŠ
 ⟶ Třídy: věkově smíšené
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: ano

MŠ Pražačka
 ⟶ Mateřská škola Pražačka, Za 
Žižkovskou vozovnou 17/1700
 ⟶ msprazacka.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: formou virtuální 
prohlídky 
 ⟶ Spolupráce s rodiči: obvykle ano, letos 
ne kvůli hygienickým opatřením
 ⟶ Vybavení: keramická dílna, tělocvična, 
dvě zahrady s umývárnami přístupný-
mi z obou zahrad
 ⟶ Využití prostor mimo MŠ: venkovní 
hřiště ZŠ Pražačka, sousední bazén 

k předplavecké výchově předškoláků, 
blízký lesopark 
 ⟶ Třídy: homogenní
 ⟶ Kroužky: kroužek seznamování s ang-
ličtinou, vedený externí lektorkou

MŠ Roháčova
 ⟶ ZŠ a MŠ Chelčického, odloučené pra-
coviště MŠ Roháčova 38a/535
 ⟶ zschelcickeho.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: lze domluvit in-
dividuálně, více informací na webu
 ⟶ Spolupráce s rodiči: společné tematic-
ké výtvarné dílničky v prostoru jednot-
livých tříd
 ⟶ Vybavení: herna, ložnice, prostorná 
zahrada se dvěma pískovišti a řadou 
herních prvků
 ⟶ Třídy: věkově homogenní
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: MŠ je určena 
pro dvouleté a tříleté děti 
 ⟶ Přijímá i dvouleté děti

MŠ Sudoměřská 
 ⟶ Mateřská škola, Sudoměřská 54/1137
 ⟶ ms-sudomerska.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 12. 4. od 16.30, 
den otevřených dveří formou videa; 
odkazy naleznete na webu MŠ
 ⟶ Spolupráce s rodiči: odborné přednáš-
ky před zápisem do ZŠ, jarmarky a za-
hradní slavnosti
 ⟶ Vybavení: dvě zahrady, keramická dílna 
s kruhem a pecí
 ⟶ Třídy: věkově smíšené třídy u mladších 
dětí, předškoláci v homogenní třídě
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: ano
 ⟶ Kroužky: angličtina, keramika, sportov-
ní hry, aerobic

MŠ U Veverek
 ⟶ Mateřská škola U Veverek,  
Jeseniova 204/2686
 ⟶ msuveverek.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: schůzka indivi-
duálně po domluvě, den otevřených 
dveří formou video prohlídky
 ⟶ Spolupráce s rodiči: spolupráce s ro-
diči je pro nás velmi důležitá, pořádá-
me např. vzdělávací besedy, tematické 
dílny, táborák
 ⟶ Vybavení: rozlehlá zahrada umístě-
na v zeleném pásmu Židovských pecí, 
součástí MŠ je solná jeskyně
 ⟶ Využití prostor mimo MŠ: pro zájemce 
z řad předškoláků bazén Pražačka
 ⟶ Třídy: věkově homogenní
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: ano, pokud je 
volná kapacita
 ⟶ Kroužky: nabídka kroužků je každý rok 
aktualizována

MŠ U Zásobní zahrady
 ⟶ Mateřská škola,  
U Zásobní zahrady 6/2697
 ⟶ zasobnizahrada.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: individuál-
ní setkání po předchozí telefonické 
domluvě 
 ⟶ Spolupráce s rodiči: v běžném režimu 
škola pořádá vzdělávací akce pro rodi-
če (Dornova metoda, Setkání pro rodi-
če s OMJ a další)

 ⟶ Vybavení: školní zahrada s herními 
prv ky v blízkosti parku Parukářka, vy-
bavené prostorné třídy, herní koutky, 
keramická pec 
 ⟶ Využití prostor mimo MŠ: bazén 
Pražačka, dopravní hřiště
 ⟶ Třídy: tři věkově homogenní, jedna 
smíšená
 ⟶ Kroužky: plavecký kurz, angličtina, ro-
botika, logopedická prevence, čeština 
pro děti s OMJ

MŠ Vozová
 ⟶ Mateřská škola, Vozová 5/953
 ⟶ vozova5.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: schůzka indivi-
duálně po domluvě, den otevřených 
dveří formou online prohlídky
 ⟶ Spolupráce s rodiči: společné akce 
s rodiči, tvůrčí dílny podle potřeb jed-
notlivých tříd
 ⟶ Vybavení: vlastní zahrada, tělocvična 
každá třída má vchod v přízemí i na 
přilehlou terasu
 ⟶ Třídy: většinou věkově smíšené 
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: ano, pokud je 
volná kapacita

MŠ Waldorfská
 ⟶ Waldorfská mateřská škola,  
Koněvova 240a/2497
 ⟶ waldorfskaskolka.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: schůzka indivi-
duálně po domluvě s ředitelkou
 ⟶ Spolupráce s rodiči: spoluúčast rodičů 
je vítána při přípravě a organizaci slav-
ností a jarmarků, rodiče informujeme 
o přednáškách o WPg i dalších vzdělá-
vacích akcích
 ⟶ Vybavení: třídy jsou vybaveny dřevě-
ným nábytkem, vyvýšeným patrem pro 
hru dětí a kuchyňkou, k budově patří 
rozlehlá zahrada
 ⟶ Třídy: věkově smíšené
 ⟶ Kroužky: hra na pentatonickou flétnu 
pro předškoláky

MŠ Žerotínova
 ⟶ Základní a mateřská škola 
Chelčického, odloučené pracoviště  
MŠ Žerotínova 36/1100
 ⟶ zschelcickeho.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: lze domluvit in-
dividuálně, více informací na webu
 ⟶ Spolupráce s rodiči: společné besídky, 
workshopy a vzdělávací akce, rozlučka 
s předškoláky
 ⟶ Vybavení: každá třída má vestavěné 
patro sloužící k odpočinku a klidovým 
činnostem dětí, k dispozici máme také 
plně vybavenou tělocvičnu ZŠ a hřiště 
ve vnitrobloku školy
 ⟶ Využití prostor mimo MŠ:  
tělocvična ZŠ
 ⟶ Třídy: věkově homogenní
 ⟶ Zápis dětí pod 3 roky: ano, pokud je 
volná kapacita
 ⟶ Kroužky: jóga, sportovní, hudební a ta-
neční kroužek, který vedou naše paní 
učitelky; externisty je vedený kroužek 
seznamování s angličtinou
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1. čt ⟶ Palác Akropolis 19.30 Koncert Tam Tam 
Batucada 
tep39 20.15—21.45 lekce Pohyb, tělo, prostor 
s Jitkou Čechovou (180 Kč)

2. pá ⟶ prostor39 15.30—18.30 Techniky malby pro 
pokročilé (max. 5 osob, 300 Kč) 
Palác Akropolis 18.00 Koncert Morčata na útěku

5. po ⟶ tep39 20.15—21.45 Večerní jógový flow s Jos 
a Terez (150 Kč)

5.—30. ⟶ Venuše ve Švehlovce 18.00 6. ročník festivalu 
Venušiny dny (online i offline)

8. čt ⟶ prostor39 18.30—20.00 přednáška Minimalismus 
v cestování (99 Kč) 
tep39 20.15—21.45 lekce Pohyb, tělo, prostor 
s Jitkou Čechovou (180 Kč) 
Atrium na Žižkově  
Koncert: Nikol Bóková

11.—12. ⟶ prostor39 16.00 benefiční Vegan Burger Days pro 
Paměť města a Sdílené domy

23. pá ⟶ Palác Akropolis 19.30 Koncert Skalpel 
+ předskokan

24. so ⟶ Palác Akropolis 19.30 Koncert Moon Hooch 
+ Tygroo jako předskokani

Kulturní 
tipy

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

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

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
Žižkonoce v Atriu a ve Vozovně 

 ⟶ 3. a 4. 4.
 ⟶ Přijďte s dětmi na velikonoční akce, kte-

ré probíhají na čerstvém vzduchu při 
platných bezpečnostních opatřeních. 

 ⟶ V sobotu mohou děti kreslit křídami na 
plácku před Vozovnou. Každý výtvarník 
a každá výtvarnice bude mít svůj prostor 
a křídy. 

 ⟶ V neděli vás čeká velká rodinná bojov-
ka, kdy se vydáte po stopách velikonoč-
ního zajíčka hledat schovaná vajíč-
ka. Ta jsou ukryta na sedmi místech 
na Žižkově, děti je budou muset najít 
a do hrací karty vyznačit jejich barvy. 
Za správně vyplněnou kartu dostanou 
v Kafe Atrium balíček s koledou. Místo si 
můžete rezervovat na webu zatrojku.cz, 
kde také najdete aktuální informace. 

Poustevna nabízí zdarma seniorům 
a dospívajícím kurz psaní 

 ⟶ od 20. 4. 
 ⟶ Žižkovský literární spolek Poustevna 

nabízí zdarma seniorům a dospívajícím 
kurz tvůrčího psaní pod vedením sou-
časných autorů a autorek. V rámci osmi 
setkání si vyzkoušíte psaní textů na růz-
ná témata a dostanete na ně zpětnou 
vazbu od odborníků.

 ⟶ Setkání budou probíhat každých 14 dní 
od 20. 4. do konce července; prozatím 
pouze online, ale v průběhu roku se tře-
ba uvidíme i pod širým nebem.

 ⟶ Pokud se chcete zúčastnit, napište na 
e-mail poustevnaradost@gmail.com 
a připojte pár řádků o sobě.

Online lekce do vašeho obýváku
 ⟶ Zúčastněte se zdarma tanečního kurzu 

On-line lekce do vašeho obýváku, který 
v reakci na současná opatření vysílá na 
facebooku každý čtvrtek od 19.00 žižkov-
ské studio Place 4 People. Zkušení lektoři 
vás provedou základními i pokročilejšími 
kroky latinskoamerických tanců, street 
dance a dalších.
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alfa centrum
Na Vrcholu 25/2595 
T: 722 913 207 
info@alfabet.cz 
alfahs.cz
27. út ⟶  Odborná konference: Neformální péče v teorii 

a praxi (online). Přihlášky podávejte do 22. 4.

Poradna pro pečující 
T: 722 913 207 
kristyna.padrtova@alfabet.cz
út, st ⟶  Terapeuticko-podpůrná skupina pro pečující 

(online)

diakonie českobratrské církve evangelické 
T: 730 195 061, 734 682 249 
zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz 
pecujdoma.cz

Všechny uvedené kurzy jsou zdarma. Registrace je nutná, a to 
přes webové stránky. Kurzy probíhají online přes MS Teams.
7.—8. ⟶  Komunikace při péči 17.00—20.00
14. st ⟶  Co život dal a vzal aneb co péče dává a bere 

9.30—11.30
21. st ⟶  Trénování paměti s Ing. Danou Steinovou.  

Kurz pro pečující 10.00 — 11.00
27.—28. ⟶  Sociálně-právní minimum 17.00—20.00
28. st ⟶  Tipy na zvládání péče 9.30—11.30

klub beztíže při ddm ulita
T: 770 141 571 
beztize.ulita.cz
1. čt ⟶  Velikonoční vyrábění
6. út ⟶  Jarní sázení — příprava sazeniček
8. čt ⟶  Mezinárodní den Romů a Romek
12. po ⟶  Tradice — k čemu jsou a jaké kdo máme
13. út ⟶  Víš, co znamená pojem kultura a jak Tě 

ovlivňuje? 
16. pá ⟶  Hudba a kultura — hudba z různých koutů světa
19. po ⟶  Romské rodinné zvyky a tradice
22. čt ⟶  Den země — zvelebování okolí, diskuse
23. pá ⟶  Příprava záhonu na jarní sázení
27. út ⟶  Víš, co je to subkultura? Subkultury kolem  

nás i v nás
29. čt ⟶  Klubový parlament 16.30

občanská poradna remedium
Křišťanova 15 
T: 272 743 666 
obcanskaporadna@remedium.cz 
remedium.cz
po, út ⟶  Konzultace pro předem objednané klienty  

8.30—11.30 
Telefonické dotazy 12.30—15.30

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

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

Své místo si rezervujte na nova-trojka.webooker.eu.  
Registrace je nutná. 
6. út ⟶  Výtvarný večírek s online přípitkem 1 — 

macramé dekorace. Vyzvedněte si 29.—31. 3. 
kreativní balíček a připojte se k online lekci 
18.30—20.30 (200 Kč)

 7. st ⟶  Výchova bez poražených. Registrace 
a více informací na tel. 728 660 426, e-mail 
marta.skulinova@klubk2.cz 18.00—20.00 
(150 Kč)

11. ne ⟶  Den pro pěstounské rodiny 10.00—16.00
16. pá ⟶  Zdravá výživa v praxi aneb Jak nastartovat 

organismus. Online beseda 13.00—14.00 
(100 Kč)

16.—17. ⟶  Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my 18.00—9.30 (500 Kč/dítě, 
dva sourozenci 700 Kč, více sourozenců 800 Kč)

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

19. 4. — 2. 5. 
 ⟶  Čarodějnice aneb Malá čarodějnice. Ve dnech 

19.—20. 4. si vyzvedněte balíček ke kreativním 
dílnám a pak vás čeká spousta magických úkolů 
(150 Kč/rodina)

19. po ⟶  Jak si s dětmi hrát. Registrace a více 
informací na tel. 728 660 426, e-mail 
marta.skulinova@klubk2.cz 18.00—20.00

20. út ⟶  Výtvarný večírek s online přípitkem 2 — 
scrapbookové přání s pohyblivým prvkem. 
Vyzvedněte si 14.—16. 4. kreativní balíček 
a připojte se k online lekci 18.30—20.30 (200 Kč)

27. út ⟶  Jak na vzteklé dítě. Interaktivní online beseda 
18.30—20.30 (100 Kč)

rodinné a komunitní centrum paleček
Písecká 17
rcpalecek.cz
7. st ⟶  Podpůrná skupina pro rodiče s dětmi 

10.00—12.00
21. st ⟶  Podpůrná skupina pro rodiče s dětmi 

10.00—12.00
Poradenství za dotovanou cenu
1.—30. ⟶  Psychoterapeutická poradna pro děti a dospívající, 

individuální terapie pro dospělé 
Rodinné poradenství 
Rodinné a partnerské mediace  
Poradna pro rodiče — podpora empatického 
rodičovství  
Logopedická, profesní a sociálněprávní poradna

Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji.
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Jak se vám líbí 
Radniční noviny?

 ⟶ Myslím si, že informace, které podáváte v Radničních 
novinách, jsou vyčerpávající a každý si tam může najít 
to, co ho zajímá. I velikost novin mi připadá přiměřená. 
Jen mi připadá, že se až moc ve svých článcích věnuje-
te Žižkovu jako takovému a málo se věnujete Královským 
Vinohradům. Můžete se nad tímto v redakci zamyslet, 
i přes to, že se informovanost o Královských Vinohradech 
ve Vašem časopise poslední dobou zlepšila?

A. Musílek

 ⟶ Radniční noviny vítám. Nejvíce oceňuji články o historii Žižkova, které 
dokladují, že se čas a pokrok nedají zastavit. Jasně ukazují, že všichni 
jsme tu jen na chvíli. Poděkování posílám touto cestou všem, kdo mají 
podíl na tvorbě Radničních novin.

Jarmila Seidlová

 ⟶ Upřímně řečeno mi to připadá trochu jako 
plýtvání papírem (a taky obrovským nasa-
zením redakce, která se určitě snaží). U nás 
totiž určitě většina končí stejně jako letá-
ky hned první den v krabici na papír, zjevně 
úplně bez přečtení… Já to teda taky nečtu, 
přiznávám. K čemu mi budou informace 
o Mádlovi nebo Matáskovi, vždyť toho je všu-
de spousta… Když jsou to noviny čtvrtě, tak 
by asi oslovily na první pohled něčím, co se 
čtvrtě týká — přestavby, opravy, uzavírky, 
školy… Podoba se mi moc nelíbí, hlavně titul-
ka, která vypadá jak parte. Jsem sama grafik 
a chápu, že je trend těchhle centrovaných 
fotek do rámu, ale nelíbí se mi k tomu pou-
žitý font a způsob, jakým se s ním pracuje. 
Uvnitř se mi ale zlom naopak líbí, a to i když 
toaleťák každé grafice ublíží, ale s tím se holt 
nedá nic dělat.

Ela Komi

 ⟶ Je to nevyužitý papír, spousta prázdného místa — zby-
tečně velký nadpis nebo fotka místo dalších informací. 
Nepravdivé informace — především politici uvádějí úplný 
opak toho, co v reálu dělají.

Aneta Jirásková

 ⟶ Nejprve mi dovolte vám poděkovat za tvorbu Radničních novin, které 
zejména v této době přináší také příjemné články a zprávy oproti celo-
republikovým novinám, kde snad už kromě koronaviru neexistují žádné 
jiné zprávy. Ráda čtu zejména rozhovory s žižkovskými rodáky, kteří ně-
čeho dosáhli. Nicméně v poslední době mám občas pocit, že výběr je 
dle „mediální popularity“ než podle úspěchu jejich práce, a to mi přijde 
škoda. Na Žižkově máme spoustu úžasných rodáků, kteří dělají skvělou 
práci, ale jen se o ně média moc nezajímají. 

Anna Zábranská

 ⟶ Radniční noviny v nové podobě mi připadají úplně skvělé. 
Líbí se mi jejich grafická úprava i obsahová stránka. Nic 
bych na nich neměnila, oproti předchozí podobě novin to 
je opravdu neuvěřitelný posun.

S pozdravy Šlédrová

 ⟶ Rádi bychom poděkovali všem, kteří mají na starosti chod 
a obsah novin. Je to velmi milý a kvalitní přehled o dění 
v našem okolí. Noviny obsahují vše potřebné a zajímavé. 
Nechybí názory, novinky a zpestřené je to o rubriky om-
budsmana a práce městské policie. Už jsme se přistihli, že 
si čteme příběhy večer na pokračování. Tedy všem redak-
torům veliké díky a potvrzujeme, že vaše práce má oprav-
du smysl. Díky a těšíme se na další vydání. 

S pozdravem Strnadovi

Přinášíme průřez názory, kterými jste přispěli 
do naší ankety. Rozsáhlejší komentáře jsme 
krátili. Za všechny ohlasy děkujeme, autory 
deseti nejzajímavějších čeká knižní balíček.
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 ⟶ Tiše Vám to z Prahy 2 závidím, logo je i po roce dobré. Nechcete mi je 
posílat na dvojkové Vinohrady?

Ivana Milek

 ⟶ Já závidím i hlasitě. Prohlížím si aspoň pdf. V redakční radě novin ze 
sousední dvojky si s některými říkáme, že už dlouho pořád jen házíme 
hrách na stěnu… Ale jednou budem dál.

Petr Hejna

 ⟶ Logo a design super, na noviny 
se vždycky těším! Dobrá práce.

Tereza Smž

 ⟶ Já bych uvítal možnost od-
mítnout jejich doručování do 
schránky podobně jako u re-
klamních letáků. Noviny nečtu, 
nečetl jsem a číst nebudu, 
protože mne dění na Praze 3 
(kdy bydlím posledních 25 let) 
nezajímá. Současně mi přijde 
líto vyhazovat je rovnou, i když 
tak činím, tak by bylo fajn 
třeba vydat nějakou nálepku 
„Nevhazovat Radniční noviny“. 

David Marx

 ⟶ Zpočátku se mi příliš nelíbily, abych byla zce-
la upřímná, ale to z důvodu, že se mi nelíbilo 
logo. Myslela jsem, že Žižkov se vymezí vůči 
módnímu „hipsta“ módu a bude odkazovat 
spíš k předkům, historii, ne že půjde stejnou 
cestou jako všechny hipsterské uniformní 
čtvrti. A tak jsem se se stejným předsud-
kem vrhla i na Radniční noviny. Ty jsem však 
nakonec vzala na milost. Jsou přehledné, 
dobře se v nich orientuje, příjemný materiál, 
kterým se fajnově listuje, a rozhodně změna 
k lepšímu, co se obsahu týče. Čerpám z nich 
efektivně a prakticky. A těším se na každé 
nové ve schránce. Pořád mi tam ale trochu 
chybí ta „svobodná republika Žižkov“. Takové 
to vymezení se, něco jiného, ale neumím 
přesně pojmenovat co. Spousta pamětníků 
by jistě měla krásné historické příběhy a vě-
řím, že by to bavilo i ostatní… Držím palce!

Gabriela Sedláčková

 ⟶ Chvíli jsem si zvykala, ale vždy 
se hlavně těším na fotky ze 
starého Žižkova a hlavní roz-
hovor s patriotem. Ty nej si 
schovávám… 

Petra Rygelová

 ⟶ Nová grafická podoba je super, jsem velký fanoušek nové vizuální identi-
ty obecně a na novinách oceňuji mnohem větší přehlednost a čitelnost. 
Menší formát je skvělý a praktický. Co se týče obsahu, nemám takový 
přehled, ale oceňuji informace o plánech na revitalizace a další změny 
a přijdou mi zajímavé články o historii Žižkova, kde co bylo a jako to tam 
dříve vypadalo. Kriminálka Žižkov je hodně retro, to by mi asi nechybělo. 
Jinak ale dobré změny za poslední rok, díky!

Sheena Deranged

 ⟶ Zvážil bych v dnešní době nutnost rozdávat 
noviny do schránek všem. Chápu starší spo-
luobčany, že si to rádi přečtou na papíru, ti 
by si mohli odběr přihlásit. Nicméně v dneš-
ní době by toto mohlo chodit e-mailem. 
Určitě by se ušetřilo spoustu peněz. U nás 
v baráku to leží měsíc na chodbě a pak to 
jde do sběru.

Richard Kovařík

 ⟶ Moc pěkné, čtení také bezvadné.

Bobca Sodomkova

 ⟶ Rozhodně plýtvání papíru, většinou to lidi vy-
hazují. Peníze by mohly přispět k jiné věci.

Lucian Vanyo

 ⟶ Ve srovnání s předchozí podobou novin je to velký posun 
vpřed vizuálně i obsahově, vždy si tam najdu něco zajíma-
vého. Skutečný život často předčí lidskou fantazii, proto 
oceňuji třeba příběhy ombudsmanky pro seniory, a proto 
bych zrušil rubriku Imaginárium.

Zdeněk Jahn

 ⟶ Tak nemohla jsem si nevšimnout změn Radničních novin, 
a to nejen z grafického hlediska, ale i obsahového. Dříve 
to byly noviny klasicky politické, kde na každé straně bylo 
zobrazení stříhání pásky atd. Teď je to pecka. Až mě to 
štve, protože mi lezete do zelí, respektive mého časopisu 
Náměsíčníku, ale aspoň mě donutíte ke změně a ta je vždy 
dobrá. Jste prostě moc skvělí.

Alžběta Bublanová

 ⟶ Formát a grafika dobrý. Logo super. Za mě je tam navíc 
rubrika Imaginárium. To mi do radničních novin nese-
dí. Rozhovor s osobností sice zajímavý, ale klidně bych 
ho oželel, případně zkrátit. Čeho by mohlo být víc, je info 
o jednání zastupitelstva, to mi přijde, že úplně zmizelo.

Petr Kubišta

 ⟶ K současné podobě Radničních novin vám sděluji, že je 
stále co zlepšovat. Pozitivní je použitý formát (velikost) no-
vin, stejně jako použitý papír a barva písma. Méně pozitiv-
ní je grafická část novin, zejména velikost použitého písma 
vyjma titulků, které jsou zbytečně velké. Naopak malé je 
písmo článků mimo zmíněné titulky a nejhorší je velikost 
legendy u křížovky. Tuto skutečnost kritizovali už dříve 
jiní čtenáři, avšak bez úspěchu. Mnoho čtenářů je z řad 
seniorů, kteří upřednostňují tištěné zprávy před čtením 
z mobilu. Bylo by záslužné velikost písma zvětšit na úkor 
fotografií či grafických doplňků a volných ploch. Navrhuji, 
aby v novinách bylo více informací o práci rady, zastupitel-
stva a jednotlivých odborů úřadu, neboť má pracovat pro 
občany. Další informace by mohly být z oblasti plánování 
a průběhu výstavby rezidenčních okrsků, o středních a vy-
sokých školách v Praze 3.

Ludvík Kubečka
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

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

Koněvova — V Jezerách 6. 4. 14.00 18.00

Tachovské náměstí 8. 4. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 10. 4. 9.00 13.00

nám. Barikád 10. 4. 10.00 14.00

Na Vrcholu — V Domově 13 4. 14.00 18.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 15. 4. 15.00 19.00

Jeseniova 143 17. 4. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 17. 4. 10.00 14.00

Buková — Pod Lipami 20. 4. 14.00 18.00

Sudoměřská — Křišťanova 22. 4. 15.00 19.00

Křivá 15 24. 4. 9.00 13.00

V Zahrádkách — Květinková 24. 4. 10.00 14.00

Přemyslovská — Sudoměřská 6. 5. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 8. 5. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 8. 5. 10.00 14.00

Ulice po—pá so

so. 3. 4. křižovatka ulice Na Balkáně — Hraniční 15.00—15.20 8.00—8.20

st 7. 7. ulice Křivá před č. 15 15.30—15.50 8.30—8.50

út 5. 10. křižovatka ulice Osiková — Habrová 16.00—16.20 9.00—9.20

křižovatka ulice Ambrožova — Malešická 16.30—16.50 9.30—9.50

křižovatka ulice Rokycanova — Sabinova 17.10—17.30 10.10—10.30

křižovatka ulice U Rajské Zahrady — Vlkova 17.40—18.00 10.40—11.00

křižovatka ulice Zvonařova — Škroupovo náměstí 18.10—18.30 11.10—11.30

křižovatka ulice Soběslavská — Hollarovo náměstí 18.40—19.00 11.40—12.00

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Velkoobjemové kontejnery na biologický odpad
Ulice Termín Od Do

Pod Vrcholem — Na Balkáně 11. 4. 13.00 16.00

Jilmová — Na Vápence 11. 4. 9.00 12.00

Šrobárova — Květná 18. 4. 13.00 16.00

Jeseniova 143 18. 4. 13.00 16.00

Za Žižkovskou vozovnou — V Domově 25. 4. 9.00 12.00

Pod Vrcholem — Na Balkáně 2. 5. 13.00 16.00

Jilmová — Na Vápence 2. 5. 9.00 12.00

Šrobárova — Květná 9. 5. 13.00 16.00

Jeseniova 143 9. 5. 9.00 12.00

Za Žižkovskou vozovnou — V Domově 16. 5. 13.00 16.00
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Služby

 ⟶ Zajistím vám komplexní služby při rekonstrukci vašeho 
bytu. Šetřete svůj čas a přenechte starosti na mně. 
Pomůžu s návrhem, výběrem řemeslníků a realizací. Tel.: 
608 052 417.

 ⟶ 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.

 ⟶ 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.

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

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

 ⟶ 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.

 ⟶ Stavební firma nabízí kompletní rekonstrukce bytů. Kvalitně 
a za rozumné ceny. Tel.: 604 409 636.

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání
 ⟶ Ošetřovatelský domov Praha 3 přijme všeobecnou zdravotní 

sestru na pozici staniční sestry. Nutná je odborná způsobilost 
dle zákona č. 96/2004 Sb. Výhodou je praxe v zařízeních 
sociální péče. Nabízíme velmi dobré platové podmínky, 
osobní příplatek, zaměstnanecké benefity. Nástup možný 
ihned. Profesní životopis zašlete na stern@domovpraha3.cz. 
Informace podá Miriam Stern na č. 770 171 528.

Seznámení
 ⟶ Vdovec hledá milou paní do 75 let pro společné trávení 

volného času, výlety a chalupaření. Tel.: 603 326 214.

 ⟶ Ráda bych prošla Stezku Českem. Hledám k sobě parťáka či 
parťačku, nejlépe z Prahy, věk kolem 50 let. Můžete mi napsat 
na lenka.vinohrady@email.cz. Těším se na odpověď!

+420 777 874 899 info@oknacreative.cz

www.oknacreative.cz

ŠPALETOVÁ A KASTLOVÁ OKNA
VČETNĚ VYŘÍZENÍ STANOVISKA PAMÁTKÁŘŮ

 www.oknacreative.cz   +420 777 874 899
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Možná čekáme  
právě na vás

Hledáte zajímavé stabilní zaměstnání s řadou nad-
standardních benefitů? Možná že zrovna teď nabízíme 
uplatnění přesně pro vás. Aktuální nabídku najdete 
na našem webu a facebooku.

In
ze

rc
e



praha.eu

PROSÍME DODRŽUJTE OPATŘENÍ.   

2 M

bezpecnost.praha.eu

DODRŽOVÁNÍ 
OPATŘENÍ BOLÍ 
MÍŇ NEŽ ZTRÁTA 
NEJBLIŽŠÍCH.


