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Cizinci na Trojce: 
Hledáme cestu ke 
společnému soužití

Martin Písařík: Když tady 
má člověk kořeny, nedá 
se to smazat



⟶ praha3.cz/aktualne-z-trojky/radnicni-noviny

Radniční 
listy roku 
2021

    

Radniční noviny městské části Praha 3 zvítězily v soutěži 
o nejlepší městský zpravodaj. V kategorii největších českých 
municipalit porota hodnotila 169 periodik a Radničním 
novinám Prahy 3 udělila 50 bodů z 50 možných. 

„Způsob, jakým Radniční noviny Prahy 3 pracují s poměrně 
ojedinělým vizuálním stylem, je na české poměry naprosto 

nevídaný a vzácný.“

— Kvalikom.cz
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
s velkou radostí jsme v půlce června přijali zprávu o tom, že Radniční noviny Prahy 3 
zvítězily v krajském kole soutěže sdružení Kvalikom a staly se nejlepším pražským 
radničním magazínem. O dva dny později to bylo ještě lepší: vyhráli jsme celostátní 
kolo, kde jsme se prosadili v konkurenci dalších 168 titulů. 

Letošní úspěch Radničních novin má počátek v roce 2019, kdy jsme začali promýš-
let jejich novou podobu. Zadání starosty Jiřího Ptáčka bylo jasné: vytvořte časo-
pis o Praze 3, který se bude čtenářům líbit. Na tom, že se nám podařilo úkol splnit, 
má zásluhy okruh spolupracovníků, kteří odvádějí skvělou práci, a přitom zůstávají 
skryti v drobném písmu tiráže: redaktorky Anežka a Eliška, tým Jakuba Vaňka, Lukáš 
a Štěpán z Lemon design, fotografka Johana i řada dalších kolegyň a kolegů, jejichž 
jména uvnitř časopisu mnohdy ani nenajdete.

My všichni vnímáme prvenství v soutěži jako závazek. I do dalších vydání Radničních 
novin proto chystáme zajímavý obsah i řadu novinek, abychom si dokázali udržet 
přízeň jak porotců soutěží, tak především vás, čtenářů z Trojky.

Báječné léto vám přeje

Miroslav Štochl 
šéfredaktor 

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ twitter.com/3Praha
 ⟶ soundcloud.com/3praha
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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Vydává městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3, IČ 00063517. 
Periodický tisk městské části Praha 3, vychází zdarma 11× ročně. Redakce Lipanská 7, Praha 3, 
T: 222 116 242, 222 116 708, redakce@praha3.cz. Inzertní oddělení rn.inzerce@praha3.cz. Připomínky 
k distribuci distribuce@praha3.cz. Návštěvní den v redakci pondělí 9—17 h. Nevyžádané 
rukopisy a fotografie se nevracejí. Dopisy doručené redakci mohou být zveřejněny spolu se 
jménem odesílatele. Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie 
z archivu redakce. Titulní foto — Johana Pošová. Redakční rada předseda — Pavel Králíček, 
místopředseda — Michal Vronský, členové — Michal Dobiáš, Kristýna Dobrianská, Tomáš Kalivoda, 
Filip Nekola, Apolena Ondráčková, Kamila Schewczuková. Tajemnice Mgr. Michaela Luňáčková. 
Šéfredaktor PhDr. Miroslav Štochl, stochl.miroslav@praha3.cz. Redakce Mgr. Anežka Hesová, 
hesova.anezka@praha3.cz — Eliška Stodolová, stodolova.eliska@praha3.cz. Design Jakub 
Vaněk Studio. Grafická úprava Lemon design. Tisk Asagraph, s. r. o. Distribuce Česká pošta, a. s. 
Náklad 65 000 výtisků. Vyšlo 29. 6. 2021. Registrační číslo MK ČR E12803.
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Cizinci na Trojce: Hledáme cestu ke společnému soužití

10 Aktuality Cyklostezka pod Vítkovem láká i na dětské hřiště

14  Dialog Martin Písařík: Když tady má člověk kořeny, nedá se to smazat

18 Scéna Pražský Montmartre znovu ožívá

19 Sport Léto ve městě nemusí být nuda 

20 Komunita Sociální podniky: šance na nový život

21 Senior Udržet se v kondici vám pomohou fitness hřiště 

23 Reflexe Lesk a bída krátkodobých pronájmů 
24 Retrospektiva Zahrada, která zdobila květinami Prahu

26 Republika Žižkov Naše přístavní republika

27 Gastronom Táboritská ulice voní poctivou Itálií

28 Relax Aktivity pro děti a křížovka

29 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

32 Program Kulturní tipy a neziskové organizace

38 Inzerce Nabídka a poptávka



—
 4

Ex
pr

es střed prahy je na balkáně
Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček společně s ředitelem Institutu plánová-
ní a rozvoje hl. m. Prahy Ondřejem Boháčem označili v červnu střed 
Prahy, který se nachází na dětském hřišti Na Balkáně. Jedná se o prů-
sečík spojnic nejvzdálenějších bodů území metropole, tedy severního 
a jižního, respektive západního a východního pólu. Místo zviditelňuje 
patník se symbolickou mapou hlavního města a nápisem. 

koloběžky lime budou parkovat jen u stojanů 
Díky husté síti cyklostojanů se Praha 3 stala první městskou částí, kde 
pro uživatele sdílených koloběžek Lime přestává platit free-float, tedy 
možnost odložit koloběžku kdekoli. Společnost Lime využila nabídky 
třetí městské části synchronizovat umístění parkovacích míst se sys-
témem CYRIL a od června je tak na celém jejím území parkování ko-
loběžek povoleno pouze na vyhrazených místech. Radnice si od toho 
slibuje snížení počtu koloběžek povalujících se volně v ulicích. Mapu 
cyklostojanů najdete na adrese 1url.cz/iKoj5. 

kaple v nemocnici sv. kříže je otevřená pro 
veřejnost

Nová kaple v budově nemocnice v Kubelíkově ulici dává možnost 
rozjímání a duchovní podpory nejen pacientům, ale i všem dalším 
návštěvníkům. 

táboritskou ulici čeká revitalizace
Praha 3 plánuje rekonstrukci a zateplení panelových domů 
v Táboritské ulici. Součástí revitalizace je zateplení fasády a výměna 
oken v nebytových a společných prostorách. Upraveny budou vstu-
py a dojde k rozšíření průchodů do Sudoměřské a Baranovy ulice. 
Stavební úprava by měla stát kolem 188 milionů Kč a její zhotovitel je 
předmětem výběrového řízení. Práce začnou na konci letošního roku.

vytíženost kontejnerů kloktex hlídají čidla
Charitativní kontejnery Kloktex, které jsou určené ke sběru nepoužíva-
ného textilu, oblečení a obuvi, mají podpořit především Fond ohrože-
ných dětí Klokánek. Aby náklady spojené s jejich provozem nepřevýšily 
výnosy z projektu, jsou nově osazeny monitorovacími čidly. Ta hlídají 
kapacitu nádob a optimalizují frekvenci svozu, čímž zároveň přispíva-
jí ke snížení emisí. Nepoužívané oblečení můžete hodit do kontejne-
rů Kloktex na několika místech Prahy 3, třeba v ulici Pod Lipami na 
Jarově nebo u hotelu Olšanka v Baranově ulici. Mapu s jednotlivými 
stanovišti najdete na kloktex.cz/mapa-kontejneru.

na vodojemu u flory stojí včelí úly
Domov stovkám včel poskytla střecha vodojemu Pražských vodovodů 
a kanalizací u Flory. Úly na místo, kde nechybí ani jezírko, instaloval 
včelař Petr Knápek. Med zdejších včel si můžete zakoupit i na farmář-
ských trzích na Jiřáku.

viktorka má profesionální licenci a nového 
majitele

FK Viktoria Žižkov získala v červnu druholigovou licenci v soutěžní se-
zóně 2021/2022 a vrátí se na stadion v Seifertově ulici. Klub zároveň 
oznámil změny ve vlastnické struktuře — novým majitelem je spo-
lečnost Žižkov fotbal v čele s Milanem Richterem. V létě chce zahájit 
opravy stadionu.

Zprávy z rady
 ⟶ 16. června

Trojka plánuje komunitní programy
Rada městské části schválila program Trojka 
pro rodiny 2021 a Trojka pro seniory 2021. Cílem 
prvního z projektů je podpora rodin s dětmi 
z Prahy 3 a rozvoj komunitního života. Realizace 
bude probíhat během druhé poloviny letošní-
ho roku v podobě kulturních, společenských, 
volnočasových, sportovních a vzdělávacích akcí. 
Mezi plánované aktivity patří Letní radovánky 
v Zahradě, Žižkovská drakiáda a Slavnost světýlek 
s lampionovým průvodem. Cílem programu pro 
seniory je aktivizace a zapojení seniorů do spo-
lečenského života. Mezi plánované aktivity patří 
soutěž zaměřená na luštění křížovek, taneční 
odpoledne, počítačové kurzy a pravidelné kurzy 
nordic walking.

 ⟶ 2. června
Proběhne architektonická soutěž

Rada bere na vědomí návrh architektonické sou-
těže na Dům sociálních služeb Pod Lipami. Bližší 
informace sdělí organizátoři v půlce července 
letošního roku. V porotě mimo jiné zasedne mís-
tostarosta Ondřej Rut a předsedkyně komise pro 
sociální politiku Nikol Marhounová. 

Zprávy ze 
zastupitelstva

 ⟶ 22. června
Místostarosta Tomáš Mikeska rezignoval

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci mís-
tostarosty Tomáše Mikesky k 30. červnu letoš-
ního roku. Od 1. července ho ve funkci nahradí 
Pavel Dobeš. 

Praha 3 zná svůj závěrečný účet
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet měst-
ské části Praha 3 za loňský rok. Vyplývá z něj, že 
příjmy jsou vyšší než výdaje. Městská část tak 
dosáhla v loňském roce kladného salda hospoda-
ření ve výši 136 597,3 tisíc Kč.

Budovu na Havlíčkově náměstí čeká oprava
Zastupitelstvo schválilo záměr rekonstrukce bu-
dovy na Havlíčkově náměstí 10 a výstavbu budo-
vy v Chlumově 8 za účelem opětovného zřízení 
základní školy. V roce 2012 přijalo tehdejší vedení 
městské části myšlenku přestěhovat vzdělávací 
instituci do budovy v Cimburkově ulici a školní 
budovu přestavět na sídlo úřadu. S ohledem na 
demografický vývoj na Praze 3 a plány zdejších 
developerů se podle demografické studie zvyšuje 
naléhavost posílení školních kapacit.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ a ZMČ 
jsou k nahlédnutí na Odboru organizačním, oddě-
lení organizační, Lipanská 7, nebo na praha3.cz. 
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Strážníci dopadli sprejera

Začátkem června se na strážníky obrátila dozorčí 
stanice metra Želivského, která si všimla muže 
se sprejem v ruce. Ten ale před příchodem hlídky 
nastoupil do vlakové soupravy a odjel směrem 
do centra. Operátor pomocí kamer sledoval jeho 
pohyb a informace okamžitě předával strážníkům 
v terénu. Mezitím vyjela další hlídka zajistit místo 
trestného činu. Čtyřiatřicetiletý muž byl dopaden 
ve stanici Můstek a k činu se na místě přiznal.

Útočník pobodal revizora
Policisté zadrželi muže, který 29. května napadl 
v tramvaji číslo 16 nožem revizora. Zaměstnanec 
dopravního podniku muže údajně nijak nekontak-
toval a prošel kolem něj bez povšimnutí. Útočník 
ho poté zezadu napadl nožem. Po zastavení tram-
vaje podezřelý vystoupil a utekl. Událost se ode-
hrála před zraky několika cestujících, jeden z nich 
pak zasahujícím policistům popsal podezřelého 
a směr jeho útěku. Během několika okamžiků byl 
na Vinohradské ulici hlídkou zadržen i s nožem. 
Zraněného si do své péče převzali záchranáři. 

Kolemjdoucí nepomohli okradenému seniorovi
Třiadevadesátiletý senior jel 25. května na es-
kalátoru ve vestibulu metra Želivského, když se 
k němu zezadu přiblížila žena a sebrala mu pří-
ruční tašku. Stařík se bránil, a když se za ní oto-
čil, ztratil rovnováhu a upadl. Pádem si způsobil 
těžký otřes mozku a několik fraktur. Podezřelá 
na útěku svůj lup zahodila a vrátila se, aby mu 
pomohla. V tu chvíli ale okolo zraněného muže 
zároveň procházelo několik osob, které mu nevě-
novaly pozornost. Až pracovník metra seniorovi 
zavolal záchranku, která ho převezla do nemoc-
nice. Pachatelka před příjezdem policie utekla, 
kriminalisté ji ale za několik hodin dopadli. Postih 
čeká i osoby, které seniorovi nepomohly. 

Kriminalista v osobním volnu zadržel  
agresory v MHD

Muž se ženou během jízdy autobusem 10. květ-
na vulgárně napadali řidiče a snažili se k němu 
dostat do kabiny. To viděl kriminalista v osobním 
volnu, který se předepsaným způsobem prokázal 
a oba agresory na zastávce Želivského zadržel. 
Během zákroku ho dvojice fyzicky i slovně napad-
la a snažila se z místa utéct. Policista je za použi-
tí donucovacích prostředků zpacifikoval a násled-
ně předal přivolané policejní hlídce.

Neznámý pachatel posprejoval památník na Vítkově
Ve druhém červnovém týdnu nasprejoval nezná-
mý pachatel xenofobní nápis na památník na 
Vítkově. Zástupci radnice Prahy 3 se ihned po 
obhlídce místa dohodli s Národním památníkem 
na Vítkově, že nechají nápis odstranit. O jeho vy-
čištění se postaral místní antigraffiti tým. Pokud 
budou pachatel nebo pachatelé dopadeni, hrozí 
jim rok ve vězení. Finanční škoda zatím vyčíslena 
nebyla. Policie se případem dál zabývá. 

Připravila Eliška Stodolová

trojka nabízí studentům dostupné bydlení 
v domě s pečovatelskou službou

Praha 3 hledá dva nájemníky do bytů v domech s pečovatelskou služ-
bou v Krásově a Roháčově ulici z řad studentů vysokých a vyšších 
odborných škol. Cílem projektu mezigeneračního soužití je nabídnout 
studentům dostupné bydlení a zapojit je do života místních seniorů. 
Nájemné je podle velikosti bytu stanoveno na čtyři až šest tisíc korun 
měsíčně. Uchazeči o nájem bytu budou vybíráni na základě vlastního 
projektu aktivizace obyvatel domu. Žádost mohou podat do 27. srpna 
na adresu podatelna@praha3.cz. Vyhodnocení proběhne nejpozději 
10. září. Více informací se dozvíte na webu praha3.cz v sekci Důležité 
informace. 

letní otužování
V období od 17. do 26. července a od 23. do 24. srpna plánuje Pražská 
teplárenská v oblasti Olšanské ulice přerušení dodávky teplé vody. 
Individuální odstávky budou probíhat i na Jarově. Přesné termíny za-
tím společnost nesdělila.

staňte se členem okrskové volební komise
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou 8. a 9. říj-
na. Pokud se chcete stát členem volební komise a vyzkoušet si orga-
nizaci voleb a sčítání hlasů, kontaktujte Kateřinu Šulcovou na e-mailu 
sulcova.katerina@praha3.cz nebo telefonicky na čísle 222 116 758. 
Zájemci musí být plnoletí a musí mít státní občanství nebo trvalý 
pobyt na území republiky. Funkce bude určena losem. Vybraný před-
seda získá odměnu 2 200 Kč, místopředseda 2 100 Kč a člen komise 
1 800 Kč. Zájemci budou do komisí jmenováni 9. září 2021. Po tomto 
datu budou přijímáni pouze náhradníci. 

přijďte si pro nová razítka do žižkovského pasu
Hra o symbolické čestné občanství Svobodné republiky Žižkov po-
kračuje. Do cestovního pasu, který zakoupíte v infocentru na ná-
městí Jiřího z Poděbrad, získáte v červenci razítka na dalších pěti 
místech: v kavárně památníku na vrchu Vítkov, v občerstvení u vcho-
du do bazénu na Pražačce, v Žižkovské televizní věži, v infocentru 
na Olšanských hřbitovech a v italské pekárně v Táboritské ulici 12. 
Zároveň pokračuje razítkování i ve stávajících kontaktních bodech. 

startuje další ročník soutěže pro křížovkáře 
V rámci tradičního programu Trojka pro seniory začíná 8. července 
oblíbená akce Luštíme s Prahou 3. Soutěžící si mohou každý čtvrtek 
až do 14. října v čase od 9 do 12 hodin vyzvednout v infocentru na ná-
městí Jiřího z Poděbrad jednu z 15 připravených křížovek, které musí 
vyplněné odevzdat na stejném místě nejpozději 22. října. Vyhodnocení 
soutěže a losování vítěze proběhne v Atriu na Žižkově 16. listopadu. Na 
ocenění od městské části se ale mohou těšit všichni soutěžící, kteří 
správně vyplní a odevzdají všechny křížovky.

participativní rozpočty rozvíjejí demokratické 
myšlení žáků

Všech deset základních škol Prahy 3 projevilo zájem zapojit se do 
projektu, ve kterém mohou žáci získat finanční podporu městské 
části pro uskutečnění vlastního nápadu na zlepšení školy. Své návrhy 
představují spolužákům, kteří pak na základě hlasování určí vítězný 
projekt. Děti tím kromě radosti z vylepšení školy získají zkušenosti 
s tvorbou návrhu, sestavením rozpočtu, argumentací a procesem de-
mokratické volby. V uplynulém školním roce tak například ZŠ Pražačka 
obdržela dotaci na pingpongový stůl a barevné třídy, ZŠ Jeseniova si 
zase z participativního rozpočtu vybaví novou knihovnu. Ostatní školy 
budou o svých návrzích hlasovat během příštího školního roku. 
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Praha 3 se připravuje na život ve 
stále rozmanitější komunitě obyvatel 
všech národností.

Potřebujeme se navzájem. Česko potřebuje cizince, 
kteří jsou nepostradatelnou oporou pracovního 
trhu, a lidé pocházející z jiných zemí zase společ-
nost, která jim poskytne dobré podmínky k živo-
tu. Přesto se podle odborníků v otázce integrace 
máme stále ještě co učit. Cizinců bydlících v Česku 
dlouhodobě přibývá a jejich soužití s většinovou 
společností se dotýká řady oblastí od trhu práce 
přes bydlení, vzdělání a sociální integraci až po 
bezpečnostní politiku státu. 

Na Praze 3 nejde jejich přítomnost přehlédnout. 
Podle informativních údajů Ministerstva vnitra 
k 1. lednu 2021 tu žije celkem 17 468 cizinců, kteří 
tvoří 28,3 % obyvatel. To řadí Trojku mezi městské 
části s nejvyšším podílem osob s jinou než čes-
kou národností. I tady se projevuje rostoucí trend. 

Počet cizinců se na Praze 3 každoročně navyšu-
je zhruba o tisíc lidí, přičemž za posledních 10 let 
vzrostl jejich počet o více než polovinu (z 10 941 

v roce 2011 na současných 17 468). Organizace pra-
cující v této oblasti navíc upozorňují na to, že sku-
tečná čísla mohou být ještě výrazně vyšší, protože 

Te
xt

 
A

n
ež

ka
 H

es
ov

á
Cizinci na Trojce: 
Hledáme cestu ke 
společnému soužití

Trojka patří mezi městské 
části s nejvyšším podílem 
cizinců

Fo
ku

s



—
 7

podle jejich údajů žije v Praze vysoký počet nepři-
hlášených osob, převážně z Evropské unie.

Eldar Fazlagić bydlí na Praze 3 teprve rok a půl, 
přistěhoval se sem ze Sarajeva za svou přítelkyní. 
Česky se ale už domluví bez problémů. „Hodně mi 
pomohla práce, v zaměstnání mluvíme jen česky. 
Zpočátku jsem se také díval na české seriály, abych 
si na jazyk zvykl,“ popisuje své zkušenosti. S češ-
tinou si poradil i Eduardo García Salas, který žije 
se svou rodinou v Seifertově ulici. Prahu 3 si špa-
nělský houslový virtuos vybral podle Map Google, 
zdála se mu nejvíc zelená. „Pak jsem zjistil, že jsou 
to hřbitovy,“ dodává se smíchem. Češi prý zdaleka 
nejsou tak studení, jak se na první pohled zdá, po-
rozumění a přijetí jde ale podle něj ruku v ruce se 
schopností domluvit se česky.

Městská část na proměny populace reaguje pro-
jektem Společné soužití, kterým od roku 2012 pod-
poruje vzdělávací aktivity, zvyšování informovanos-
ti a další programy zaměřené na sbližování cizinců 
a Čechů. Součástí projektu je analýza stavu cizinců 
na území Prahy 3, kterou tento rok zpracovává 
Univerzita Karlova. „Analýza by nám měla odpově-
dět na otázky, jak početné jsou jednotlivé národ-
nosti a cizinecké komunity žijící na Praze 3, jaké 
problémy v soužití řeší a jak je naše městská část 
schopná na potřeby cizinců a vzájemného soužití 
reagovat,“ vysvětluje místostarosta Ondřej Rut. 
Studie pomůže identifikovat hlavní problémy a rizi-
ka, ale také potenciál a příklady dobré spolupráce. 

Výstupem mají být i doporučené aktivity, na které 
by se městská část měla v budoucnu zaměřit.

Před jednou z největších výzev stojí školy, které 
hledají efektivní metody začleňování žáků různých 
národností. „Školy si postupně začínají uvědomo-
vat, že cizince nejde ignorovat a že zároveň není 
možné všechnu odpovědnost házet na rodiče,“ 
tvrdí Jan Heinrich z organizace META, která podpo-
ruje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pra-
covní integraci. Připomíná zkušenost z uplynulého 
roku, poznamenaného pandemií, kdy se ukázalo, že 
mnoho rodin nemá podmínky k tomu, aby rodiče 
mohli dětem při vzdálené výuce účinně asistovat. 
Sami totiž v mnoha případech nerozumějí česky 
a neznají české školní prostředí. Zvláště mezi zá-
kladní a střední školou pak vzniká propast, kterou 
žáci s odlišným mateřským jazykem těžko překoná-
vají a často kvůli tomu končí se základním vzdělá-
ním. Mnoho žáků se k přijímacím zkouškám ani ne-
odhodlá — nejsou totiž motivovaní a navíc narážejí 
na nedostatečnou podporu při přijímacích testech. 

Oddělování cizinců od 
většinové společnosti 
prohlubuje rozdíly
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Podle posledních údajů sdružení META dosahuje 
podíl žáků s cizí státní příslušností ve věku osm-
nácti let, kteří stojí mimo český vzdělávací systém, 
více než 53 procent. To může v budoucnu předsta-
vovat obrovskou zátěž pro českou ekonomiku. 

Častým problémem je mylná představa, že se děti 
musí nejdříve naučit česky a seznámit s českou 
kulturou a pak teprve bude možné je začlenit do 
kolektivu. Oddělování cizinců od většinové spo-
lečnosti přitom naopak brání účinné integraci 
a prohlubuje rozdíly. Děti by se podle toho měly 
stát co nejdříve součástí komunity a učit se jazyk 
i kulturu za pochodu. Vyzkoušeli si to například 
pedagogové a jejich svěřenci ve třech mateřských 
školách Prahy 3, které ve spolupráci s organizací 
InBáze uspořádaly multikulturní vzdělávací pro-
gram Bedýnky příběhů. Děti se pomocí dvojjazyčné 
pohádky, povídání o tradicích a výtvarných aktivit 
seznámily s realitou vybraných zemí, vyrobily si 
vietnamské kroje a klobouky, zatančily si řecký ta-
nec nebo se naučily tradiční ukrajinskou písničku. 
Na integračních aktivitách s Prahou 3 spolupracují 
i další školy s větším počtem žáků cizinců. „Přede 
dvěma lety jsem inicioval vznik intenzivního kurzu 
češtiny sloužícího všem našim školám. Na základě 

dohody se ZŠ Chelčického tak vzniklo Centrum ja-
zykové přípravy. Žáci se na několik měsíců vyjmou 
z klasické výuky, aby si rychle zlepšili češtinu. Do 
svých škol se pak vracejí už s dostatečnou znalostí, 
aby rozuměli výuce a češtinu mohli rozvíjet tam. 
Výhodou je jak rychlé zlepšení znalostí žáků, kteří 
by jinak z výuky nic neměli, tak ulehčení třídním 
učitelům, kterým by žák, který nerozumí výkla-
du, výuku komplikoval,“ říká místostarosta Štěpán 
Štrébl.

Pandemie zkomplikovala cizincům život i na pra-
covněprávní úrovni. Když v jejím důsledku za-
městnavatelé začali propouštět nebo přestali 
svým zaměstnancům platit, byli příslušníci jiných 
národností nezřídka prvními, koho se tyto problé-
my dotkly. „Bohužel se setkáváme s tím, že ně-
kteří zaměstnavatelé zneužívají situace, kdy jejich 

Anketa: Jak může městská část přispět  
k integraci cizinců?
Štěpán Štrébl (Piráti), místostarosta

Základem je postarat se o integraci dětí. Znalost češtiny je 
předpokladem pro úspěch ve studiu, a tedy i pro uplatnění 
na trhu práce a integraci do společnosti. Zaznamenal jsem 
již v roce 2018, že školy řešily množství cizinců. Proto jsem 
inicioval vznik intenzivního kurzu češtiny sloužícího všem 
našim školám. Za dva roky jím prošla stovka dětí z několika 
škol. Stal se vzorem dobré praxe efektivní integrace. Po ná-
vratu z kurzu do svých škol už děti mohou češtinu úspěšně 
rozvíjet tam. Praha 3 pomáhá koordinací škol, zprostředko-
váním inspirace i materiálně. Vlastní realizaci musí zajistit 
školy.

Ivo Denemark (TOP 09), člen komise pro sociální politiku
Praha je světová metropole a zájem cizinců zde žít a zaklá-
dat rodiny je toho přirozenou součástí. Trojka je městská 
část s rozmanitou komunitou, kde není důležité, odkud kdo 
přišel, ale jaký je. Radnice nyní pomáhá cizincům v kon-
taktu s úřady a podporuje akce pro děti, které jdou nad rá-
mec výuky. Fungují tu i dětské skupiny, kde se děti cizinců 
učí česky. Ukazuje se však, že je to stále málo. Praha 3 se 
musí více zaměřit na podporu občanské reprezentace jed-
notlivých skupin a rozšíření dětských programů. Chceme 
prohloubit náš komunitní ráz a zapojit každého, kdo má 
zájem. Všichni jsme přece z Trojky! 

Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí),  
koaliční zastupitel

O potřebách cizinců na Praze 3 víme jen málo. I proto by-
chom měli aktivně usilovat o vzájemné setkávání. Největší 
výzvou je integrace dětí cizinců ve školách a školkách — 
máme jich na Praze 3 asi sedm set. Školy nabízejí kurzy 
češtiny, doučování apod. Dítě, které vychovali rodiče z jiné 
země, je i příležitost pro výuku o cizích kulturách. Radnice 
by se taky měla snažit nabídnout důležité informace na 
webu v jazykových mutacích. Aktuálně je pro nás nejdůle-
žitější šířit informaci, že se i lidé bez zdravotního pojištění 
mohou očkovat proti covidu-19, aby se cizinci nestali ne-
proočkovanou enklávou.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Nemyslím si, že by problémem integrace byla odlišná 
národnost. Sám znám velmi dobře početnou italskou ko-
munitu, která je zcela integrována do našeho žižkovského, 
respektive pražského prostředí. Většina jejích členů pod-
niká, vychovává děti, platí daně. To stejné můžeme vidět 
u vietnamské komunity. Kde ale vidím problém, je v nasta-
vení podmínek současné radnice třeba v otázce bydlení. 
Dlouhodobě si občané stěžují, že radnice využívá městské 
byty pro nepřizpůsobivé občany, kteří neplatí nájem, nedo-
držují noční klid a zkrátka nerespektují své sousedy. To je 
problém, který je třeba řešit v první řadě.

V procesu integrace 
hrají podstatnou roli obě 
strany
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zaměstnanci neznají svá práva nebo nerozumě-
jí dobře česky,“ popisuje Magda Faltová, ředitel-
ka Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), které 
sídlí na Havlíčkově náměstí a bezplatně pomáhá 
cizincům v České republice v právních, sociál-
ních a psychosociálních otázkách. Znepokojující 
je podle údajů SIMI také vyšší počet cizinek, které 
v uplynulém roce řešily domácí násilí. To byl hlavní 
důvod, proč sdružení ani během lockdownu neu-
zavřelo kontaktní místo pro krizové poradenství. 
Oběti domácího násilí podle Faltové potřebují bez-
pečné prostředí, kde mohou o svých problémech 
mluvit, a to jim online komunikace nenahradí.

Bourání předsudků a hledání cest ke společnému 
soužití je úkol jak pro imigranty, tak pro majorit-
ní společnost. Integrace je totiž proces, ve kterém 
hrají podstatnou roli obě strany. Také proto jsou 
integrační aktivity určené nejen cizincům, ale i čes-
kým účastníkům, kteří si díky nim rozšíří obzory 
a získají zkušenosti s odlišnými kulturami. Čeští 
dobrovolníci jsou mnohdy nenahraditelnými po-
mocníky při doučování a volnočasových aktivitách, 
které mají společnými zážitky podpořit přirozenou 

interakci a procvičování češtiny. META například 
pořádá dobrodružné výpravy po Žižkově, čtenář-
ské dílny nebo komunitní klub pro rodiče s dětmi. 
Připravuje také letní kurzy českého jazyka pro děti 
předškolního věku. Sdružení pro integraci a migra-
ci zase k setkávání majority a cizinců nabízí kurzy 
vaření a internetové stránky s mezinárodními re-
cepty. V prvním zářijovém týdnu je možné přihlá-
sit se na další semestrální kurz češtiny, který pro 
obyvatele Prahy 3 otevírá Centrum pro integraci 
cizinců (CIC). Již tradičním setkáním je pro souse-
dy z Trojky multikulturní festival Poznejme se, sou-
sedé, jehož 10. ročník se uskuteční v sobotu 5. září 
na Parukářce. 

Iniciativa přichází i od národnostních menšin, kte-
ré se zapojují do veřejného dění. Vděčné ohlasy 
sklidila v loňském roce například dvě vietnamská 
sdružení, která během první vlny pandemie daro-
vala ručně šité roušky. Vedle reálné pomoci tím 
Vietnamci vyjádřili i sousedskou solidaritu. Akce 
zaměřené na integraci cizinců jsou pro vytvoření 
přátelské otevřené společnosti stejně důležité jako 
běžné sousedské vztahy bez předsudků a bari-
ér. Komunikace s lidmi, kteří vyrůstali v odlišném 
prostředí, se totiž nedá řešit jen pravidly, ale vzá-
jemným respektem, každodenním setkáváním a zá-
jmem o druhé. 

Uvedené aktivity probíhají v rámci projektu 
Praha 3 — Společné soužití 2021 na podporu inte-
grace cizinců, spolufinancovaného Ministerstvem 
vnitra ČR.  

Jakub Bretšnajdr
 ⟶ Jsou místa, odkud se lidé stěhují, a také jiná, do kte-

rých se lidé stěhují. Myslím, že můžeme být rádi, že 
patříme tady na Žižkově spíš do té druhé kategorie.

Šárka Svobodová
 ⟶ Doufám, že české děti, které projdou vzdělávacím sys-

témem společně s dětmi cizinců, budou v dospělosti 
tolerantní, vstřícnější a nebudou soudit lidi za to, ja-
kým jazykem mluví nebo odkud pocházejí…

Magdaléna Fajtová
 ⟶ Věřím, že nejlépe se děti cizinců naučí český jazyk tak, 

že budou trávit čas s českými dětmi.

Psali jste na facebooku:

Důležité jsou každodenní 
sousedské vztahy bez 
předsudků
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Cyklostezka pod 
Vítkovem láká 
i na dětské hřiště

Během léta bude 
dokončena revitalizace 
okolí cyklostezky 
pod Vítkovem. Vedle 
trampolín pro děti 
a mobiliáře nebude 
chybět ani možnost 
dobíjení telefonů. 

První podobu dostala cyklostezka na místě bý-
valé železniční trati už v roce 2010. Od rozhod-
nutí o radikální proměně jejího okolí pak uběhl 
necelý rok. Nové dětské hřiště, mobiliář s mož-
ností dobíjení elektrokol a mobilních telefonů 
i veřejné osvětlení financoval pražský magistrát, 
který poskytl dotaci 17,5 milionu korun. Úpravy se 
dotkly úseku od starého železničního mostu přes 
Husitskou až k Vítkovskému tunelu. „Nejzásadnější 
změnou je vybudování šestnácti míst k zastave-
ní a odpočinku, kde je nový jednotný mobiliář. 
Lavičky jsou v některých úsecích doplněny o stoly. 

U Tachovského náměstí a nedaleko budovy Sokola 
jsou dřevěné paluby, tedy větší několikaúrovňo-
vé posezení, které ocení děti i větší skupiny,“ říká 
předseda výboru pro územní rozvoj Prahy 3 Matěj 
Michalk Žaloudek. Nedaleko mostu přes Husitskou 
vzniká dětský herní plácek s tematikou vlaků 
a železnic. 

Péči si zasloužila i zanedbaná zeleň v okolí cyklo-
stezky, ve které dominovaly invazivní druhy. Díky 
tomu vznikají po jejích stranách travnaté pruhy 
pro běžce. Na přilehlých svazích budou vysazeny 
původní druhy stromů, travin a bylin s cílem zvýšit 
lokální biodiverzitu a stabilizovat terén.  
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Výlet si můžete 
naplánovat pomocí 
aplikace Na kole Prahou

Cyklostezku pod Vítkovem můžete využít jako star-
tovací bod pro výlet Prokopským údolím. Okruh 
vede převážně přírodou se dvěma stoupáními, ale 
i sjezdy. Má přibližně 22 km a je vhodný i pro děti. 
Pohodlná a bezpečná trasa vede také podél Vltavy 
a tří potoků na severu Prahy. Má asi 30 km a nechy-
bí plavba přívozem. Ideálním podvečerním výletem 
může být 13 km dlouhý okruh vedoucí pražskou 
Stromovkou. Během cesty potkáte Královskou oboru 
a Planetárium. 

Výlet si můžete naplánovat pomocí aplikace Na kole 
Prahou. Ta vám ukáže vaše přesné souřadnice, a po-
kud chcete, navrhne i nebližší okružní cyklistické tra-
sy. Do aplikace je vhodné zadat základní parametry, 
jako jsou cyklistická úroveň jezdce nebo typ kola. Její 
součástí je navigace.

Tip na výlet
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Nevyužitá travnatá plocha mezi Sauerovou 
a Pitterovou ulicí se brzy promění na park s re-
kreační, relaxační a estetickou funkcí. Úpravy 
zároveň počítají s rozšířením biotopu kriticky 
ohrožených obojživelníků a plazů. „Každý kousek 
přírody a zeleně ve vnitřní Praze je velmi cenný. 
Praze 3 se získáním pozemku podařilo tyto plo-
chy ještě rozšířit,“ říká předseda komise pro stra-
tegické plánování a participaci Michal Vronský. 

Název místa, jehož historii najdete v rubrice 
Retrospektiva na straně 24, můžete v rámci pro-
bíhající participace sami navrhnout. Návrh musí 
být v rámci Prahy unikátní a měl by zohledňovat 
povahu místa, například blízkost rodiště nebo 
bydliště významné osobnosti (Netýká se žijících 
osob.). Pojmenování by nemělo podléhat dobo-
vým trendům a nemělo by odkazovat ke spolkům 
či institucím působícím po roce 1945. Součástí 
návrhu musí být také jeho zdůvodnění.

Výběr názvu proběhne ve dvou etapách. V první 
fázi můžete do 26. srpna podat svůj návrh buď 
elektronicky přes web planujtrojku.cz/anketa, na-
skenováním QR kódu nebo osobně v informač-
ním centru, v radničních vrátnicích na Havlíčkově 
náměstí 9 a v Lipanské 9, kde bude k vyzved-
nutí i papírový formulář. Ten najdete také na 
straně 37.

Hlasování obyvatel pomocí aplikace Mobilní roz-
hlas je v plánu na říjen letošního roku na adrese 
praha3.mobilnirozhlas.cz. „Definitivní slovo bude 
mít magistrátní místopisná komise a rada hlav-
ního města, kterým obyvateli navržený a vybraný 
název parku předložíme jako návrh Prahy 3,“ říká 
radní pro kulturu a strategické plánování Pavel 
Křeček. Schválení vítězného návrhu proběhne 
pravděpodobně příští rok.  

Pojmenujte nový 
park pod Vrchem 
sv. Kříže
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Nevyužitá travnatá 
plocha se brzy promění 
na park 

Pražský magistrát svěřil Trojce část 
pozemku přiléhajícího k Vrchu sv. Kříže — 
Parukářce. Vzniknout tam má park, pro 
který můžete do 26. srpna navrhnout název. 
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Podle původního předpokladu se měla budova na 
Havlíčkově náměstí stát v roce 2014 kancelářským 
prostorem městského úřadu. K realizaci projektu 
ale nedošlo, a tak zůstala skoro deset let prázdná. 
Radnice proto nechala vypracovat studii ohledně 
jejího dalšího využití. Z analýzy vyplynulo, že už za 
pět let může mít městská část v oblasti Žižkova 
nedostatek školských zařízení. „Podle aktuální-
ho demografického vývoje budou Praze 3 celkem 
brzy scházet školní kapacity. Žije tady hodně mla-
dých lidí a staví se nové byty,“ vysvětluje starosta 
Jiří Ptáček. 

Studie pracuje i s variantou, že v roce 2050 bude 
mít ve spádovém území Prahy 3 svůj domov 95 ti-
síc obyvatel, což je o 18 tisíc víc než teď. To by 
znamenalo i nárůst počtu dětí ve školním věku. 
Demografickou vlnu má podpořit také plánova-
ná výstavba na nákladovém nádraží, kde budou 
potřeba další dvě školy. Ze všech tří plánů na 
vybudování základních škol je přitom nejrychleji 
realizovatelný právě ten, který se týká Havlíčkova 
náměstí.

Na červnovém jednání Zastupitelstva Prahy 3 ná-
vrh úprav prošel. Součástí projektu bude jednak 

rekonstrukce budovy bývalé školy, jednak novo-
stavba na sousední parcele Chlumova 8, kde by 
mohla vzniknout školní jídelna nebo tělocvična. 
„Jde o projekt za stovky milionů korun. Potřebné 
zázemí staré škole vždycky chybělo,“ dodává Jiří 
Ptáček. Podle něj má myšlenka podporu pražské-
ho magistrátu, který schválil dotaci na vypraco-
vání projektové dokumentace ve výši 20 milionů 
korun. Lýdia Říhová z opozičního klubu Pro Prahu 3 
se ke změně staví kriticky: „TOP 09 roky slibovala 
občanům, že už nebudou muset vyřizovat své zá-
ležitosti na devíti různých adresách. Přestěhovala 
kvůli tomu školu do Cimburkovy a městskou 
policii do Lupáčovy. Nyní obrací o sto osmdesát 
stupňů. V dané lokalitě jsou přitom školy již čtyři. 
Hrozí tak, že provoz nové školy na Havlíčkově ná-
městí bude Praha 3 muset dotovat, a to na úkor 
těch stávajících.“ Než se do budovy vrátí školáci, 
má alespoň provizorní využití. Už skoro rok slouží 
k testování na onemocnění covid-19.  

Na Havlíčkově 
náměstí bude 
zase škola
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Za pět let může mít 
městská část nedostatek 
školských zařízení

Budovu číslo 10 
vedle radnice čeká 
rekonstrukce, pak začne 
znovu sloužit školákům. 
Přibude nová tělocvična 
s jídelnou.

Měšťanskou školu v novorenesančním stylu posta-
vil Gabriel Sponer. Vyučování zahájila ve školním roce 
1885/86. V roce 1966 prošel objekt modernizací. V září 
roku 2014 se škola přestěhovala do rekonstruovaného ob-
jektu v Cimburkově ulici a budova měla začít sloužit jako 
sídlo městského úřadu.

Budova školy na Havlíčkově 
náměstí 10
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Pečovatelská 
služba rozšiřuje 
nabídku

Pečovatelská služba nabízí pomoc lidem, kteří se 
z důvodu pokročilého věku nebo zhoršujícího se 
zdravotního stavu ocitli v nepříznivé životní situaci. 
Místo rozvozu obědů a nákupu potravin, jimž se 
věnuje řada dalších firem a organizací, se teď sou-
středí především na přímou péči, ve které je těžko 
nahraditelná. Pečovatelé a pečovatelky pomáhají 
klientům s osobní hygienou, oblékáním, přípravou 
jídla i jeho konzumací, ale také třeba s polohová-
ním, pokud jsou upoutáni na lůžko. „Vycházíme 
vstříc potřebám klientů a dalších zájemců o naši 
službu, kteří jsou vysoce závislí na péči další oso-
by. Chceme, aby mohli dál žít doma způsobem, na 
který byli zvyklí. Proto rozšiřujeme provozní dobu 
na večery, víkendy a svátky. Služba se tak otevírá 
i lidem, kteří potřebují pomoc opakovaně během 
dne, například i s večerním uložením,“ dodává ře-
ditelka Pečovatelské služby Emílie Kalová. 

„Snahou Prahy 3 je, aby její občané mohli žít 
doma co nejdéle, pokud je to jejich přání. Aby ne-
museli předčasně pomýšlet například na ústavní 
péči domova pro seniory. Proto podporujeme pro-
měnu, kterou pečovatelská služba nyní prochá-
zí,“ vysvětluje místostarosta Ondřej Rut pozadí 
projektu Rozvoj pečovatelské služby vedeného 
Institutem sociální práce. 

Se službami je spokojená i třiadevadesátiletá paní 
Gabriela. Pozitivně vnímá, že je „ve svém“, nikoho 

neobtěžuje a s pomocí pečovatelské služby je 
soběstačná. „Je to dáma, která na svůj věk vy-
padá výborně. Denně obléká šaty, před covidem 
chodila každý týden naproti ke kadeřníkovi. Je vel-
mi pečlivá, vše si zapisuje do diáře. Sama si ještě 
i částečně poklidí. Už ale trochu zapomíná, proto 

má po domluvě s námi v bytě pro jistotu odpojený 
plyn. Naučila se ale ovládat mikrovlnku. Kde po-
třebuje, má nalepený popis, jak s věcí zacházet,“ 
popisuje sociální pracovnice a vedoucí žižkovské-
ho okrsku služby Monika Levá, jak lze žít doma 
i v pokročilém věku. 

Vedle seniorů a zdravotně postižených služba nově 
pomáhá i lidem s chronickým onemocněním, oso-
bám mladším 18 let nebo rodinám s dětmi v tíživé 
situaci. Více informací včetně formuláře s žádos-
tí o poskytování pečovatelské služby najdete na 
stránkách psp3.cz nebo zitdoma.cz.  
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Pečovatelská služba se 
teď soustředí především 
na přímou péči

Asistenci Pečovatelské služby mohou teď její 
klienti využít i večer, o víkendech a svátcích. 
Nově také pomáhá lidem v tíživé situaci bez 
ohledu na jejich věk. 
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Co máte v sobě ze Žižkova?
Já to mám jako alibi, když jedu na Moravu. Tam se 
mi občas smějí, že jsem „z Prahe“, a já řeknu: Jo, 
ale ze Žižkova! A to už pro ně nejsem Pražák, ale 
Žižkovák. Jinak jsem tu žil do dvou let, pak jsme 
se přestěhovali na Prahu 4, ale prarodiče jsem 
měl na Žižkově a spoustu času jsem strávil tady 
u nich. Rodiče se pak na Žižkov vrátili a stále tu žijí. 
Myslím, že když tady má člověk kořeny, tak to se 
nedá smazat. Dnešní Žižkov je navíc čistší. Tyhle 
městské části jako Žižkov a Karlín, to bývala taková 
pražská Ostrava Poruba. Dneska už to tak není.

Na co tu rád vzpomínáte?
Žižkov je pro mě dětství, návštěvy u babiček, mám 
ho spojený s rodinou. Všechny rodinné oslavy 
vždycky probíhaly tady v bytě u prarodičů. A dru-
há silná vzpomínka je Skaut. To je obrovská část 
mého dětství. Chodil jsem tady do pražské Dvojky, 
k Hochům od Bobří řeky. Vzpomínám, jak na vá-
noční setkání ještě chodíval Jestřáb (Jaroslav 
Foglar). Klubovnu jsme měli v Cimburkově ulici, ta 
už tam dnes není.

Co pro vás zkušenost skautingu znamenala?
Vždycky říkám, že mě vychovávali rodiče a Skaut. 
Jsem za to strašně vděčný. Skaut mi dal třeba 
smysl pro fair play. A zároveň jsme se tam naučili 
ctít slabší. Byl to ten nejenergičtější věk, hry byly 
zaměřené na to, abychom se vylítali. Byly to tvrdé, 

drsné, skoro až agresivní hry. Kluci se musí vyt-
louct. Šiškové bitvy, souboje a to všechno k tomu 
patří. A samozřejmě nepřetržitý dotek přírody 
a vztah ke slovu. Ve Skautu když se něco řekne, tak 
to platí. Nemusíte to podepisovat, drží se slovo.

Odnesl jste si něco z toho i do dospělosti?
Skautství je na celý život. Samozřejmě, člověk do 
toho života pak vlítne a občas musí ustoupit. Není 

Martin Písařík: Když 
tady má člověk 
kořeny, nedá se to 
smazat
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Herec, muzikant a dabér 
Martin Písařík propůjčil 
svůj hlas podcastu 
Příběhy z Prahy 3. Své 
vlastní životní příběhy tu 
ale psal už od dětství.

Skaut mi dal třeba  
smysl pro fair play
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pořád. Když potkám po letech kamarády ze Skauta, 
poznám to na nich. Jsou třeba harleyáři, ekono-
mové, řidiči metra, dělají všelicos, ale v srdci jsou 
pořád skauti, mají v sobě ty zásady.

Budou chodit do Skauta vaši synové?
No to bych rád! Už teď je vedu k tomu, aby měli 
vztah k přírodě. Nejen takové to módní třídění od-
padu, ale opravdový vztah. Kousek od Prahy máme 
trampskou chatičku v lese, nedávno byla ještě bez 
elektřiny a bez vody, chodí se tam na klasickou 
kadibudku. A když tam přivezu naše kluky, dělá mi 
radost, že se tam zabaví jen v přírodě a nepotřebu-
jí nic dalšího. Pro mě je důležité, aby měli přirozený 
vztah k přírodě, aby jim tam bylo dobře.

Co dalšího jim chcete předat?
Byl bych rád, aby měli vztah k hudbě, jen tak pro 
radost. Ať se živí, čím chtějí, ale když se někde vez-
me kytara nebo klavír, chtěl bych, aby měli nějaký 
nástroj a mohli se přidat. Protože to lidi neuvěřitel-
ně spojuje. Pamatuji si to z těch skautských schů-
zek v klubovně — měli jsme tam zpěvníky a zpívalo 
se, to ve mně zůstalo. A u nás na chatě občas sly-
ším, jak se ve vedlejší osadě sejde parta lidí, jeden 
je možná pilot, druhý milionář, třetí nezaměstnaný, 
čtvrtý myslivec… Ale v tu chvíli jsou všichni jedna 
kapela a hrají.

Pro Prahu 3 jste namluvil podcast o historii 
Žižkova. Jak na vás ty příběhy působí?
Obecně mě baví, že se dějinám někdo věnuje. Když 
jsem ty příběhy četl, byť jsem spoustu těch míst 
neznal nebo si je nepamatuji, tak jsem si uvědomil, 
jak je důležité se k minulosti vracet a posilovat ty 
kořeny. Vidím to i na svých rodičích, kteří se vrátili 
na Žižkov a sledují, co se kde postavilo, která hos-
poda funguje, kde vznikl nový park a která místa 
vypadají pořád stejně jako dřív. Lidé se dnes hodně 
stěhují, ale často se pak vracejí na místo, odkud 
pocházejí. A i když se nevrátí, tak rádi říkají: já jsem 
z Krkonoš, já jsem ze Šumavy… cítí tam ten folklór. 

Městské části to mají taky. Žižkov samozřejmě, 
vždyť je to republika!

Líbilo by se vám žít v nějaké jiné historické 
době?
Mně by se líbilo zůstat v době před rozšířením mo-
bilů. Bavilo mě tenkrát, jak se lidé domlouvali. Když 
jsem chtěl například pozvat děvče na rande, musel 
jsem sebrat odvahu a zavolal na pevnou linku, kde 
to vzala maminka, a té vysvětlit, kdo jsem a o co 
mi jde. Dnes si posíláme textovky a nemusíme už 
jít tolik s kůží na trh.

Na jaké vaše představení můžeme o prázdninách 
zajít?
Třeba na Vejšlap, to hrajeme v sezóně v Ungeltu, 
ale v létě na jeho letní scéně na Novém světě 
u Pražského hradu. Je to taková komedie, kde tři 
chlapi jdou na kopec a řeší přitom svoje problémy. 
Na plakátech se píše „Komedie o tom, co by se 
ženy neměly dozvědět“ a já mám pořád chuť tam 
dopsat: „… ale ony to stejně vědí.“ Copak si někdo 
ještě myslí, že ženy něco nevědí? Potom s hudeb-
ním divadlem Karlín hraju na jeho nové letní scéně 
v Letňanech bezvadný muzikál Sestra v akci. Těším 
se na ten koncertní pocit venkovního jeviště. 

Co se vám líbí na české divadelní scéně?
Je obdivuhodné, jak jsme kulturní národ. Praha má 
tolik divadel, že to nemá mezi evropskými měs-
ty obdoby. Amatérských, profesionálních… To je 
neskutečné! Ale nejen Praha, celá republika je 
plná kulturních stánků. S tím souvisí i to, že je tu 
spousta lidí, kteří se tomu věnují, a spousta témat 
a žánrů. Je skvělé, že si divák může vybrat, a po-
tom je taky dobré vědět, do jakého divadla na co 
jít. Kam na velký americký muzikál, kam na tem-
nou činohru, kde se pobavit… Tahle multižánrovost 
mě baví.

Změnil se teď po znovuotevření divadel váš 
přístup k herecké práci?
Moc se mi vlastně do těch představení nechce. 
Zvykl jsem si na volné večery, na možnost uspořá-
dat si svůj čas bez stresu, to jsem si během pan-
demie užíval. Díky dabingu a audioknihám jsem se 
mohl nějak živit v oboru a bylo skvělé odpočinout 
si od večerních představení. Teď už mám zase plný 
kalendář až do prosince. Volný víkend jen jeden 
v listopadu. Náročné jsou pro mě hlavně muzikály, 

Hudba lidi  
neuvěřitelně spojuje



Poslechněte si Příběhy 
z Prahy 3 v podání  
Martina Písaříka
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bylo jedno, udělal jsem si volný den třeba v úterý. 
Ale teď jsou kluci ve školce, Páťa bude chodit do 
školy a víkendy jsou pro mě čím dál tím vzácněj-
ší. Když mám v sobotu dvě představení, zbude mi 
s dětmi jen kousek neděle na procházku.

S Igorem Brezovarem jste projeli kus světa na 
motorkách. Kdy zase vyrazíte na expedici? 
Motorky teď máme v Nigérii. Na poslední cestě 
jsme je tam nechali, protože jsme se nedostali do 
Kamerunu kvůli válce. Nepustili nás přes hranice 
a nestihli jsme to objet, tak jsme tam museli mo-
torky nechat. Původně to mělo být na tři měsíce, 
ale nakonec kvůli covidu už jsou tam víc než rok. 
V Africe jsou období sucha a dešťů, tak mám do-
cela obavy, v jakém budou stavu. Po Vánocích se 
tam chceme vrátit a dojet asi nejzajímavější část 
trasy od Nigérie přes Kongo a Angolu do Kapského 
města. Takže příští leden a únor bychom mohli 
strávit zase v Africe.

Jaký je to pro vás pocit, být v nějaké zemi 
cizincem?
Jsou různé typy cestování. Někdo třeba jede na 
koupačku do Tunisu a pak řekne, že byl v Africe. 
Mě spíš baví poznávat lidi, něco se o nich dozví-
dat. Když někam jedu, musím přijmout pravidla 
té země. Je dobré se o nich informovat předem. 
A platí to nejen o cestování. Když přijdu třeba do 
nějaké restaurace, musím respektovat její zásady 
a chovat se podle toho.

Umíte si představit život v jiné zemi? 
Přemýšlel jsem o tom, jako asi každý člověk. Ale 
u sebe bych si to představit nedokázal, protože ke 
své práci nezbytně potřebuji dobrou znalost jazyka. 
Kdybych dělal víc muziku, tak by to šlo, hudba je 
mezinárodní. Ale k tomu, abych dělal divadlo, po-
třebuji jazyk. A tak dobře bych se už cizí řeč nena-
učil, abych v nějaké zemi mohl tuhle práci dělat.

A jak vnímáte cizince žijící u nás?
My na to tady nejsme zvyklí. Pořád ještě jsme ná-
rod, kde když člověk potká na ulici černocha, tak 
se za ním otočí. Ale jsou země, kde jsou různé ná-
rodnosti běžné, a my si na to jenom musíme zvyk-
nout. Beru to jako přirozený vývoj, svět jde tímto 
směrem. Nemůžeme tady dělat ploty, hranice. Svět 
je propojený ekonomicky a s tím souvisí i přiroze-
ná migrace. 

Ztrácí se tím podle vás lokální kultura?
Je to tenká hranice. Myslím, že se místní kultura 
drží, ale je to těžší a těžší. Je paradoxní, že si dnes 
vlastně musíte připlatit, abyste si mohli koupit 
něco místního. Vždycky jsem si myslel, že když si 
dám jablko od souseda, tak musí být levnější než 
z dovozu, ale tak už to dávno není.

Zbude vám o prázdninách čas i na nějaký 
odpočinek?
Jeden týden v létě si rezervuji na plachetnici. Miluji 
lodě, na moři jsem už asi dva roky nebyl a letos 
bych chtěl vyplout. Jinak mám svou ocelovou říční 
loď na Vltavě. Tam chodím i psát, kolikrát ani nevy-
pluji, je to taková moje kancelář a zároveň relax.

Jak trávíte čas se svými dětmi?
Nejvíc mám radost, když dělají to, co dělám já, 
když mi pomáhají. Třeba stavíme něco na chatě. 
Oni mají malé montérečky, tak si všichni tři vez-
meme montérky a makáme. A strašně rád s nimi 
jezdím na výlety. Někdy jedeme všichni a jindy si 
vezmu kluky jen já, aby si přítelkyně odpočinu-
la a mohla si taky někam vyrazit. Za poslední rok 
jsem si to víc užíval, že jsem mohl být s nimi.  

Je důležité vracet se 
k minulosti a posilovat 
kořeny 

Martin Písařík 
Narodil se 1. července 1979 v Praze. Jako dítě 
účinkoval v televizním filmu Karla Kachyni 
Městem chodí Mikuláš. Poté nastoupil do 
amatérského divadla Radar, se kterým spolu-
pracuje dodnes. Vystudoval na státní konzer-
vatoři obor hudebně-dramatický pod vede-
ním Vladislava Beneše a Gabriely Vránové. 
Muzikálové vzdělání si rozšířil ještě třemi lety 
na konzervatoři Jaroslava Ježka. Účinkuje 
v Hudebním divadle Karlín, v Divadle Broadway, 
v Divadle Na Fidlovačce a v Divadle Ungelt. 
Zahrál si v řadě úspěšných muzikálů (Já, 
Francois Villon, Mýdlový princ, Touha, Rent) 
a činoher, proslavily ho i filmové a seriálové 
role (Ordinace v růžové zahradě, Ro(c)k pod-
vraťáků). Pro Českou televizi natočil s cestova-
telem Igorem Brezovarem roadmovie Po jedné 
stopě. Koncertuje sám nebo se svou kapelou 
Akustik, pro kterou skládá a zpívá své písně. 
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Pražský Montmartre 
znovu ožívá

Léto přináší do ulic, dvorků a náměstí 
Prahy 3 hudbu, divadlo i zážitky 
z výtvarného umění či architektury. Vrací 
se Pražský Montmartre a další festivaly.
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chvěje, lidé se shlukují kolem pul-
tů s chlazenými nápoji a ve stínu 
lip v Rajské zahradě, u Kioska na 
Kostničáku nebo v klidném vnitrob-
loku Atria na Žižkově se ladí kytary, 
housle, harfy a jiné nástroje. Letním 
večerům na Trojce od poloviny červ-
na opět vládne hudba obnoveného 
festivalu Pražský Montmartre. 

K pořádání koncertů na veřejných 
prostranstvích Prahy 3 původně ved-
la loňská pandemická situace. Akce 
si ale postupně získala stálé příz-
nivce a tím také ambice pokračovat 
i po skončení restrikcí. „Jsem rád, 
že Pražský Montmartre pokračuje. 
Ukázalo se, že není jen náhradou za 
zavřené kulturní podniky, ale něčím, 
co do ulic Prahy 3 přináší vítanou 
uměleckou atmosféru,“ říká radní 
pro kulturu Pavel Křeček. Program 
se oproti loňskému roku dokonce 
rozšířil, koncerty probíhají v pondě-
lí, ve středu i v sobotu. Obohacením 
jsou také nová místa, mezi něž patří 
park Židovské pece a revitalizované 
Komenského náměstí, které svými 

evergreeny a filmovými hity pokřtí 
v pondělí 19. července Kvartet Pavla 
Švestky. Ve středu 21. července se 
představí sdružení The Simpsons se 
svým bluesovým, swingovým a sou-
lovým reperto árem, o týden poz-
ději pak španělská folklorní kapela 
Sol y Sombra. Program najdete na 
webu Prahy 3 a na sociálních sítích, 
koncerty se konají jen za příznivého 
počasí a vstup je vždy zdarma.

Klasikou prázdninové kultury je letní 
scéna Divadla Kalich pod Žižkovskou 
věží. Letošní Hvězdné léto zahájí Iva 
Janžurová v komedii Pusťte mě ven, 
kterou si nadělila ke svým osmde-
sátinám. Hru režírovala její dcera 
Sabina Remundová, která v ní také 
hraje drobnou roli. Během letních 
měsíců se na pódiu v Mahlerových 
sadech vystřídají Tomáš Klus, Jiří 

Bartoška, Jarek Nohavica, Oldřich 
Kaiser a další umělci. 

Na své si přijdou také milovní-
ci architektury. V rámci festivalu 
Open House Praha se o víkendu 
7. a 8. srpna otevře zdarma 80 běžně 
nepřístupných prostorů. Na území 
městské části Praha 3 jsou to ved-
le domu Radost, kaplových hrobek 
na Olšanských hřbitovech a Nové 

Krenovky také Městské lázně Žižkov. 
Minulý rok se staly centrem po-
zornosti díky plánovanému Domu 
Tance, který zde má vzniknout. 
V týdnu od 2. srpna bude festiva-
lu předcházet doprovodný program 
s komentovanými procházkami, 
přednáškami a debatami o městské 
architektuře.  

Program festivalu se oproti 
loňskému roku rozšířil
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Léto ve městě 
nemusí být nuda 

Metropole 
nabízí spoustu 
sportovních 
aktivit i dalších 
možností, jak se 
v letních měsících 
můžete zabavit. 
Jednou z variant 
je program na 
Pražačce.

Oblíbeným místem nejen o prázdninách je ven-
kovní koupaliště na Pražačce, které je otevřené 
každý všední den od 6 do 8 a od 10 do 21.30 ho-
din, o víkendech a svátcích pak od 10 do 20 ho-
din. „Z důvodu aktuální situace je kapacita ven-
kovního koupaliště omezena pouze na 75 %, to je 
600 osob. Podmínkou pro vstup je negativní test 
na covid-19, doklad o prodělání nemoci nebo cer-
tifikát o očkování,“ vysvětluje ředitel Sportovního 
a rekreačního areálu Pražačka Václav Bartásek.

Pro aktivní jedince i skupiny jsou v areálu k dis-
pozici hřiště všeho druhu. Zahrát si můžete 
fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal nebo tenis. 
Pro běžce je určený atletický ovál a pro milov-
níky fitness posilovna. Dokonce si tu můžete 
zapůjčit gril a udělat vlastní piknik. Podrobnosti 
najdete na adrese prazacka.cz. Pokud si ved-
le sportu chcete užít i kulturu, může vás při-
lákat program tamního kempu, který probí-
há celý červenec a srpen a pro návštěvníky je 
zdarma. Konkrétní termíny a interprety najdete 
na facebook.com/praguecentralcamp.

Pro děti je k dispozici nabídka příměstských tá-
borů. První s názvem Připravit ke startu! Pozor! 
Teď! Od startu až do cíle! má pomoci sportov-
cům od šesti do devíti let při výběru vhodné 
disciplíny. Děti si mohou vyzkoušet tenis, fotbal, 
atletiku nebo florbal. „Na závěr týdne rodičům 

poskytneme ucelený přehled a doporučení, který 
sport je pro jejich dítě vhodný. Oproti minulému 
létu jsme prodloužili dobu trvání do 18 hodin. Tím 
chceme rodičům dopřát trochu odpočinku, které-
ho si pro zavřené školy moc neužili,“ říká ředitel 
pořádajícího sdružení My.Aktivity Roman Rozbroj. 
Druhý tábor je určený pro mladší děti ve věku od 
čtyř do šesti let. Zaměřený je na poznání zákla-
dů bezpečnosti ve městě. Bližší informace včetně 
termínů a volných kapacit uvádí web My.Aktivity.

Letní sportovní kempy najdete i v rámci pohy-
bového programu Kids On Track. Určené jsou 
pro děti od čtyř do dvanácti let a zaměřují se 
na atletiku a gymnastiku. Probíhat budou také 
na Pražačce a jejich tématy jsou olympijské hry 
a sedm divů světa. Děti si každý den vyzkouší 
jiný sport, při tom je vedou profesionální trenéři 
v českém i anglickém jazyce. Více informací na-
jdete na kidsontrack.cz/kempy.  
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Pro aktivní jedince jsou 
tu k dispozici hřiště všeho 
druhu
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které pomáhají se začleněním osobám znevý-
hodněným na trhu práce. Ať už se jedná o lidi 
s hendikepem, po výkonu trestu, lidi bez domova 
či závislé na drogách, všechny spojuje touha po 
novém životním startu. 

V Chelčického ulici je schovaný malý obchůdek, 
který ukrývá spoustu překvapení. Výloha láká 
na širokou škálu oblečení, které spolu s hračka-
mi, obuví nebo gramofonovými deskami nalez-
nete uvnitř. Lidé dávají Přestupní stanici, jak se 
obchod jmenuje, věci zdarma, aby pomohli těm, 
kdo nemají domov. Právě osoby bez přístřeší jsou 
v žižkovském second handu zaměstnány jako pro-
davači a nákupem je přímo podpoříte. „Naše vize 
spočívá v širším informování společnosti o realitě 
bezdomovectví a o možnostech pomoci,“ říká Eva 
Dudová, která podnik založila. Pořádá tu také be-
sedy, promítání filmů nebo autorská čtení.

Skvěle nakoupit, ale i zbavit se nepotřebného šat-
stva můžete v obchůdku Comeback v Rokycanově 
ulici. Oblečení doplňují knihy, sportovní nebo 
domácí potřeby a hračky. Zboží pochází od dob-
rovolných dárců. „Náš obchod zaměstnává lidi, 
kteří mají zkušenosti se závislostí na drogách. 
Tento fakt snižuje jejich možnosti získat práci na 
běžném pracovním trhu. Chceme, aby obchod 
podpořil jejich ‚comeback‘ a napomohl jim na 
cestě k uzdravení. Veškerý zisk obchodu financu-
je jeho provoz, především mzdy,“ vysvětluje lídr 

organizace Vojtěch Janouškovec. Obchod je ote-
vřený každý všední den od 10 do 18 hodin.

Sociální bistro Střecha v Milíčově ulici vypadá 
jako každá jiná moderní kavárna. Výjimečnou ji 
mimo jiné dělá personál, který prošel životem na 
ulici nebo pobytem ve vězení. Vaří se tu pouze 
veganská jídla, prostředí je příjemné a útulné, 
překvapí živou atmosférou. Zájemci tu dostanou 
nejen možnost si vydělat, ale i zařadit se zpátky 
do společnosti. „Chceme zaměstnancům pomoci 
najít bydlení a vyřešit exekuce, aby mohli žít tak, 
jak chtějí,“ upřesňuje Filip Hausknecht, který stál 
u zrodu podniku.

Ke kavárnám, které se dokážou odlišit, patří i Café 
Martin v Lupáčově ulici. Nejen že si tu pochutnáte 
na výborné kávě, zapečených panini a dortících, 
svou návštěvou zároveň uděláte dobrý skutek. 
Kavárna totiž slouží jako tréninkové pracoviště 
pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, 
čímž jim pomáhá získat zkušenosti a následně 
také stálé pracovní uplatnění.  

Kam na nákupy nebo 
se dobře najíst a napít? 
Žižkov nabízí řadu 
alternativ, o nichž možná 
nevíte. A zároveň můžete 
přispět na dobrou věc.

Všechny spojuje touha 
po novém životním 
startu

Sociální podniky: 
šance na nový život
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Senior žádal 
o pomoc s vrácením 
peněz

Na ombudsmanku pro seniory se obrátil 
77letý senior s prosbou o pomoc. Začátkem 
roku 2020 si prostřednictvím mimopraž-
ské cestovní kanceláře objednal pro sebe 
a manželku týdenní ozdravný pobyt v láz-
ních v Maďarsku. Cena pro jednu osobu či-
nila 8 360 Kč. Z důvodu pandemie covidu-19 
nebylo ale možné zájezd v daném termínu 
absolvovat. Písemně proto požádal cestovní 
kancelář o zrušení objednávky a vrácení uhra-
zených finančních prostředků v celkové část-
ce 16 720 Kč na bankovní účet.

K vrácení uvedené částky ani po opakovaných 
telefonických urgencích a osobních návště-
vách pražské pobočky cestovní kanceláře 
nedošlo, muž neobdržel ani písemné vyjádře-
ní o způsobu a termínu finančního vyrovnání. 
Záležitost se vlekla více než půl roku. Obával 
se proto, že o své finanční prostředky přijde. 
Nakonec vyhledal naši pomoc.

Při osobním setkání předložil smlouvy a veš-
kerou dosud proběhlou korespondenci. 
Obrátili jsme se proto na cestovní kancelář, 
nejprve telefonicky a e-mailem, to ale nebylo 
úspěšné. Následně jsme si domluvili osob-
ní schůzku se zástupcem cestovní kancelá-
ře, které se zúčastnil i senior s manželkou. 
Z jednání vyplynulo, že cestovní kancelář čeká 
na finanční vyrovnání od státu, a proto za-
tím nemohla finanční částku vyplatit. Klient 
vysvětlení přijal a následně se se zástupcem 
kanceláře domluvili, že částka bude vyplacena 
ihned po obdržení státní dotace, což se také 
stalo. 

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

 ⟶ Ombudsman poskytuje seniorům 
z Prahy 3 bezplatné poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnic-
kých služeb, volnočasových aktivit, zajiš-
ťuje právní rady, doprovod při úředních 
jednáních a pomoc v tíživých životních 
situacích. K dispozici je každý čtvrtek 
od 11.00 do 14.00 v Informačním cent-
ru Praha 3, Milešovská 1, a v Kulturním 
centru Vozovna, Za Žižkovskou vozov-
nou 2687/18. Dále každé úterý od 11.00 
do 14.00 na ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, 
2. patro, kancelář č. 205. Stále platí mož-
nost návštěvy v domácnosti po předchozí 
telefonické domluvě na čísle 222 116 451.

Udržet se v kondici 
vám pomohou 
fitness hřiště

Trojka má pod správou hned šest venkovních fitness hřišť pro 
dospělé. U používání všech cvičebních prvků však platí, že 
pokud si nejste jistí vhodností konkrétního prvku, poraďte se 
nejprve se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem. 
U většiny hřišť na Trojce naleznete doporučení, jak na daném 
stroji cvičit, jak dlouho a na jakou část těla je zaměřený. Při cvi-
čení se ale nepřepínejte a nechoďte za hranici svých fyzických 
možností.

První z hřišť se nachází ve vnitrobloku Bezovka u Bořivojovy 
ulice. Zde si můžete vyzkoušet například trenažer chůze, který 
posiluje stehenní a hýžďové svaly. Bicykl zase pomůže procvičit 
stehenní a lýtkové svaly.

Ve vnitrobloku mezi ulicemi Jeseniova a Rokycanova naleznete 
například stroj na mobilizaci kloubů, který připomíná sadu vo-
lantů. Méně zátěžovou aktivitu představuje také sedačka s pe-
dály. Na tuto lokalitu s sebou navíc můžete vzít také vnouče, 
prostor pro dospělé je sloučený s malým dětským hřištěm. 

V parku Židovské pece při ulici Jilmová zase můžete vyzkoušet 
tzv. body flexer. Na něm si stoupnete na nízký schod, uchopíte 
tyč a hýbete se zleva doprava, což je dobré na rozhýbání středo-
vé části těla.

Na Vrcholu 28 najdete menší hřiště pro dospělé, které na-
bízí poněkud náročnější cviky. Podobně je tomu na hřišti Na 
Balkáně při DDM Ulita. Zde na prostorném venkovním hřišti lze 
vyzkoušet celou řadu prvků, jako jsou bradla a hrazdy, doporu-
čujeme je ale jen pro zdravé jedince, případně mladší seniory. 
Výhodou je přilehlé velké hřiště pro mladší i starší děti. Poslední 
veřejné cvičiště naleznete v ulici Pod Lipami, mezi Waldorfskou 
mateřskou školou a kolejemi VŠE Jarov.  
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Zacvičit si na čerstvém vzduchu můžete 
hned na šesti místech po celé Trojce. Řada 
cvičebních strojů je dostatečně šetrná i pro 
seniory.
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Pořadatelé:

Zřizovatel: 

Partner: 

Více informací a rezervace vstupenek na 
atriumzizkov.cz

1. 7. | ČT | 18:30 | koncert
Léto s koVbojem – ČLoVěk 
krVe a Šimanský & niesner

10. 7. | SO | 15:00 | koncert
Duo eco & eVa ŠoLcoVá 

15. 7. | ČT | 18:30 | koncert
PLaying DiVas – neVer soL 

22. 7. | ČT | 18:30 | koncert
ZábLesk Léta - tamara

5. 8. | ČT | 18:30 | koncert
PLaying DiVas - ameLie siba 

10. 8. | ÚT | 18:30 | koncert
ČunDr kántry – Dingo 

14. 8. | SO | 15:00 | koncert
matiné - beautifuL strings 

16. 8.–18. 8. | PO–ST | 19:00 | divadlo
chemické DiVaDLo – Do tmy 
(t. hofová) 

25. 8. | ST | 18:30 | koncert
Čau Léto – PLease the trees

1. 7.–31. 8. | PůjČoVna Letních her

Žižkovské letovisko    červenec–srpen 2021
zahrada atria na Žižkově

Letní scéna KC Vozovna         červenec–srpen 2021

3. 7. | SO | 15:00 
Ruda Hancvencl: 
O zvířátkách
plácek v parku naproti KC Vozovna

17. 7. | SO | 15:00 
Studio Damúza: 
Perníková chaloupka
plácek v parku naproti KC Vozovna

31. 7. | SO | 16:00 
Koncert kapely 
Bombarďák
plácek v parku naproti KC Vozovna

14. 8. | SO | 15:00 
Parkourový workshop
plácek v parku naproti KC Vozovna

28. 8. | SO | 15:00 
Swap pro děti a maminky
plácek v parku naproti KC Vozovna

Pořadatelé: Zřizovatel: Rezervace na kcvozovna.cz
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štěpán horník, hostitel na 
praze 3, jednatel společnosti 
aprague

Co obnáší být ubytovatelem?
Především je dobré mít nemovitost v osobním 
vlastnictví, kterou můžete nabídnout ke krátko-
dobému pronájmu, aniž byste k tomu potřebovali 
další souhlasy majitelů. Samozřejmě to vyžadu-
je znalosti pravidel pro provozování krátkodobých 
pronájmů, informovanost o daném odvětví a umě-
ní komunikace s lidmi. Měli byste také ovládat ja-
zyky, abyste se domluvili s cizinci, dobře vycházet 
se stálými nájemníky a v neposlední řadě s úřady. 
Pokud to člověk dělá zodpovědně, myslí na detaily, 
předvídá situace a komunikuje se všemi účastníky, 
nevidím v soužití v takových domech problém.

V čem spočívá přínos krátkodobých ubytovacích 
služeb?
Přínos je především finanční, a to jak pro Prahu, 
tak pro majitele bytů. Při správných odvodech 
poplatků z pobytu je možné vybrat pro městskou 
část poměrně značnou částku peněz. Airbnb přilá-
ká do města víc turistů než ubytování hotelového 
typu, protože je cenově dostupnější.

Setkal jste se s problémovými hosty? 
Ano, takové hosty jsem měl taky. Ale měl jsem se 
sousedy domluveno, že v případě problémů mě 
mohou kontaktovat. Pokud se s hosty vidíte osob-
ně a uvedete je do reality daného místa, tak s nimi 
většinou není problém. Když ale nějaká společ-
nost pronajímá 80 bytů a na úklid i komunikaci má 
brigádníky, tak turista zjistí, že není pod drobno-
hledem, a podle toho přistupuje k bytu a k oko-
lí, například nebere ohledy na místní. Stížnost mi 
paradoxně několikrát přišla od mých hostů na sou-
seda, který slavil narozeniny, nebo na rekonstrukci 
ve vedlejším bytě. 

Lze zlepšit vztah mezi rezidenty a návštěvníky?
Pokud si hostitelé drží dohled nad svými krátkodo-
bými návštěvníky a provozují tuto činnost hlav-
ně na kvalitu a ne na kvantitu, nemyslím si, že by 
vztahy mezi obyvateli byly narušeny. Osobně jsem 
spolumajitelem domu, kde jsem měl osm bytů pro 
turisty a k tomu jsem potřeboval souhlas spoluma-
jitelů. Zároveň mi funguje zpětná vazba od ostat-
ních nájemníků, kteří vědí, že v případě jakéhokoliv 
problému jsem připraven situaci ihned řešit.

pavel snop, místopředseda výboru 
spolku snesitelné bydlení 
v centru prahy

V čem vidíte problematičnost 
krátkodobých ubytovacích služeb?
Podobně jako v jiných evropských městech při-
spěly k vylidnění centra města. Ze čtvrtí původ-
ně určených pro bydlení se stávají kulisy pro cizí 
návštěvníky. Dochází k rozpadu sousedských 
vztahů, orientace na turismus vede ke změ-
ně občanské vybavenosti čtvrti. Privatizace bytů 
k investičním účelům způsobila jejich úbytek 
z bytového fondu a neúnosný růst cen nájmů.

Co byste poradil sousedům, kteří 
řeší nevhodné chování hostů?
Ze zkušenosti v našem domě vím, že zbavit se 
obtížných „hostů“ je velký problém. S majitelem 
problematického bytu se nedá jednat, protože ne-
reaguje a skrývá se za firmu, která se mu o jeho 
byznys stará. Tahle zkušenost mne přivedla do 
spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy, který se 
angažuje v jednáních o tomto problému na všech 
úrovních. Máme-li být úspěšní, musíme vytvořit 
širokou základnu postižených obyvatel, kteří tuto 
ekonomickou aktivitu odmítají. Rada je tedy ná-
sledující: přidejte se k nám, máme výsledky a rádi 
přivítáme další členy, které trápí stejné problémy.

Je krátkodobé ubytování 
v soukromých bytech legální?
Tento způsob podnikání je z hlediska současné 
legislativy nelegální. Z počátku byl spolek s tím-
to názorem osamocený, ale postupně se ho daří 
dostat do vědomí širší veřejnosti. Problém je, že 
lidé, kteří by ze své funkce měli prosazovat plat-
né zákony, sami ubytovací služby provozují nebo 
jsou ovlivněni silným lobbingem provozovatelů 
ubytovacích služeb. Proto vítáme, že názor spolku 
podpořil v nedávné době i veřejný ochránce práv.

Co by pomohlo tyto problémy řešit?
Jedině důsledné vymáhání platných práv-
ních předpisů všemi složkami státní a veřej-
né správy. Není třeba vymýšlet nové zákony, 
které by umožňovaly „regulaci“ této podnika-
telské činnosti. Vedlo by to jen ke zmatku při 
aplikaci platných zákonů a to je to, co podni-
katelé s ubytovacími službami potřebují.  

Lesk a bída 
krátkodobých 
pronájmů
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S postupným návratem turistů se do Prahy vrací 
také fenomén ubytování typu Airbnb se svými pro 
i proti. Přinášíme dva různé pohledy.
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Zahrada, která 
zdobila květinami 
Prahu 

Žižkov téměř 100 let zásoboval 
Prahu květinami. Fungovaly tu pro ten 
účel dvě velké zahrady. Jedna u VŠE 
a později druhá pod Vrchem sv. Kříže. 
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va Kousek od Basilejského náměstí je dodnes ulice 
U Zásobní zahrady. Je to poslední památka na 
velkokapacitní zahradnictví, které od roku 1937 zá-
sobovalo květinami velkou část Prahy. Zásobovací 
zahrada se sem k Parukářce přesunula ze Zahrady 
rajské, která fungovala kousek od Vysoké školy 
ekonomické.

V místech dnešního parku Rajská zahrada stály 
původně vinice založené už Karlem IV. V 19. sto-
letí tam fungovala oblíbená letní restaurace, ob-
čas odtud stoupali k nebi první vzduchoplavci ve 
svých balonech. Park později koupilo město, které 
tu v roce 1863 zbudovalo Rajskou zahradu coby 
součást městského plánu, jehož cílem bylo vytvo-
řit z rozsáhlého komplexu zahrad a parků kolem 
celého města opevněný zelený pás. Rychlý rozvoj 
zástavby však záměr překazil. 

V roce 1885 městský zahradní architekt František 
Thomayer, bratr zakladatele české interny Josefa 
Thomayera, navrhl, aby se Rajská zahrada stala 
zásobní zahradou městských sadů. Kapacitou 

měla pokrývat potřeby pražských parků, zejmé-
na v předpěstování letniček a dekoračních rostlin, 
a samozřejmě měla zásobovat květinami městské 
reprezentační akce. Z Thomayerových zápisků se 

Zásobní zahrada 
fungovala u Parukářky 
do 60. let

Rajská zahrada tvořila základ přestěhované zásobní zahrady pod Vrchem sv. Kříže
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lze dočíst, že když se v roce 1891 konala zemská 
jubilejní výstava, na výzdobu jednotlivých pavilonů 
vysázely městské sady 120 tisíc rostlin. Rajská za-
hrada tak zásobovala Prahu až roku 1937, kdy byla 
v její severní části postavena budova Baxových 
učňovských škol, nyní Vysoká škola ekonomická. 
Produkce zahrady se postupně přesunula do no-
vých prostor pod Vrch sv. Kříže. V místech dnešní-
ho areálu Central Park tak vznikla zásobní zahrada 
hlavního města Prahy.

Kdo by se ale do těchto míst vydal dříve, na-
šel by kopec a jeho okolí obestavěné továrnou 
na střelivo Sellier & Bellot, lidově nazývanou 
Kapslovna. Ještě ve 30. letech, kdy zde praco-
valo asi 1 000 dělníků, obklopovala továrnu zeď, 
která rozdělovala Vrch sv. Kříže a areál Parukářky. 
Začínala na úrovni Ostromečské ulice a končila 
v ulici Chelčického, což tehdy byla pouze prašná 
cesta. Dál směřovala k Basilejskému náměstí, kte-
ré mělo zastavěnou pouze stranu blíže k Ohradě, 
a zhruba mezi Hájkovou a Domažlickou se vracela 
do Jeseniovy. Protože Kapslovnu obklopovalo stále 
více nově postavených domů, stala se nebezpe-
čím pro své okolí a výroba byla postupně utlume-
na a přestěhována do Vlašimi. V jižní části areálu 
ještě vzniklo Dostálovo zahradnictví. 

Zeď kolem jižní části Kapslovny byla kolem roku 
1960 postupně bourána a spolu s ní zaniklo i za-
hradnictví a zásobovací zahrada. V uvolněném 
prostoru měl vzniknout park spojený s Vrchem 
sv. Kříže a nová sportovní hala, nic z toho se však 
neuskutečnilo. Dodnes je patrná proluka, která 
vznikla při výstavbě domů na Želivského ulici smě-
rem k Basilejskému náměstí a která měla umožnit 
snadnější přístup k plánované hale. Ulice, do kte-
ré proluka vede, byla pojmenována Ke stadionu, 

po výstavbě Central Parku pak dostala jméno 
Ke Kapslovně.

Z fabriky se dodnes zachovala pouze budova střel-
nice, v níž sídlí Klub biatlonu Žižkov. Plochu zruše-
ného zahradnictví využívá oddíl vodních skautů. 
Dlouho vydržela taky budova žižkovského chudo-
bince, který stával tam, kde je dnes přístupová sil-
nice k SK Žižkov. Vznikl v roce 1921, roku 1930 byl 
předělán na byty, po sametové revoluci zde sídlila 
bezpečnostní agentura. Ještě během stavby rezi-
denční čtvrti Central Park v letech 2005 až 2007 
byla budova součástí staveniště.

V roce 1996 dostala ulice vedoucí na Olšanské 
náměstí a Parukářku podél zadní traktu budov 
název Pitterova. Přístup z Olšanské je však mož-
ný jen přes parkoviště mezi domy nebo od ulice 
Želivského, kdy je třeba jít kolem Central Parku. 
Projekt rezidenční čtvrti se nakonec nerealizoval 
celý, a tak plochy směrem k Pitterově ulici čekají 
na úpravu. V blízké době vznikne v lokalitě park. 
Podrobnosti najdete na straně 11.  

V blízké době vznikne 
v lokalitě park

Z Rajské zahrady býval krásný výhled na Prahu

Nedaleko zásobní zahrady u Parukářky stával sběrný dvůr
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Zlí jazykové tvrdí, že v jádru zdejší kolektivní fascinace mořem tkví pověst-
ná náchylnost místních obyvatel i pravidelných přespolních návštěvníků 
k nadměrné konzumaci alkoholických tekutin, zejména rumu. Ve sku-
tečnosti jde o cosi mnohem hlubšího… Skrytou přímořskou a přístavní 
stránku Republiky Žižkov mi před několika lety odhalil jeden místní taxi-
kář. Než začal po nocích brázdit naše ulice, plavil se roky po mořích celé-
ho světa. Myslel jsem si naivně, že je to nejspíš jediný námořník, který se 
kdy usadil v naší čtvrti, vyvedl mě však z omylu. „Žižkov je plnej námoř-
níků, nikde jich u nás není víc, pořád tu potkávám starý známý. To už je 
taková tradice ještě z dob císaře pána, když nám patřila půlka Jadranu,“ 
tvrdil mi vysloužilý mořský vlk. Od té doby si všímám námořních stop 
v literatuře o Žižkově, ve zdejší architektuře i v každodenním životě.

Republikou Žižkov jak známo neprotéká žádná řeka ani potok. Někdejší 
Olšanský rybníček, kde ještě před sto dvaceti lety kvákávaly žáby tak hla-
sitě, až přecitlivělí čeští anarchisté, přebývající v nedaleké vilce Stanislava 
Kostky Neumanna pod Vrchem sv. Kříže, nemohli po celé noci zamhouřit 
oka, byl za socialismu nemilosrdně zabetonován a nahrazen křižovatkou. 
Vztah k vodě, ba přímo touha po moři, tu však přesto visí ve vzduchu. 

Zesnulý historik Žižkova Zdeněk Šesták prokázal, že již v 19. století se 
Žižkovanům v dobovém předměstském tisku přezdívalo „námořníci“. Snad 
ironicky, snad proto, že se tu po propuštění ze služby vysloužilí námořní-
ci skutečně usazovali v množství větším než malém. Dodnes se můžeme 
přesvědčit, že tehdejší řemeslníci zdobili místní fasády nejen portréty 
husitských bojovníků, nýbrž i mořskými pannami a jinými oceánskými 
chimérami. Na žižkovské souši kotví již sto let oddíl vodních skautů. Na 
Olšanských hřbitovech najdeme památník českých námořníků — s vyte-
saným veršem „Bože odpusť naší vině / že umíráme na pevnině“. V nepo-
slední řadě také na Žižkově celá desetiletí až donedávna sídlil Odborový 
svaz námořníků ČR.

Touha po mořích a oceánech se promítá i do názvů současných podni-
ků: Beton Beach, Tiky-Taki, Kenny’s Island… A je tu ještě jedna souvislost 
akvatického rázu: většina zdejší populace patří ve skutečnosti do kate-
gorie, které se trochu pejorativně říká „náplava“. Rodilí Žižkováci jsou už 
dávno menšinou. Většinu občanů Republiky Žižkov milosrdný osud vypla-
vil na zdejší cihlové, asfaltové a betonové břehy v různých fázích života ze 
všech koutů Prahy, českých zemí, Evropy i zbytku světa. Námořníci jsme 
tedy tak trochu skoro všichni a Žižkov je náš přístav.  
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Naše přístavní  
republika

Suchozemský Žižkov se 
paradoxně vyznačuje silně 
pozitivním vztahem ke 
všemu, co zavání mořem, 
dálkami a romantikou 
přístavů. Je to opravdu 
místní láskou k rumu?

Jak trénuje 
vítkovský šerpa

Nikdo mu neřekne jinak než Tenzing, ač-
koliv je to Žižkovák od narození. Možná 
jste ho potkali s nákladem, když jste 
stoupali strmým úpatím na Vítkov těmi 
nejpřímějšími stezkami. Na vlastnoručně 
vyrobené krosně nosí basy piv, limonád 
a někdy i celý sud. Kam? Provozovatel 
občerstvení u hřiště říká: „Tenzing sem 
přišel, a že prý mi bude nosit zboží. 
Řikám: To nepotřebuju, dovezou mi nebo 
si dojedu a těch pár metrů od auta si to 
donesu. A on, že zadarmo. Tak mermo-
mocí chtěl, až jsem řekl: No tak nos, no.“ 

Tenzing byl před jedenácti lety poprvé ve 
Vysokých Tatrách. Když viděl tamní šer-
py, okamžitě věděl, že tohle chce dělat. 
„Je to strašně starý řemeslo, ve kterým 
musíte bejt opravdu dobrej.“ Za pár dní 
už vynesl 50 hlávek zelí na Zbojnickou 
chatu. „Buď vás to chytne už po prvním 
výstupu, nebo končíte. Měl jsem štěstí 
na chlapa, co chodil dlouho, naučil mě, 
jak vázat, jak rozložit těžiště. Nejlíp se 
nosí uhlí, to můžete spadnout a nic se 
neděje. Bečku si musíte vyvážit, to je 
maturita. Dal jsem ji po necelém roce. 
V Tatrách máte čtyři chaty, takže se tím 
dá solidně živit. Nosíte jídlo, pití, uhlí, ale 
i matrace. Všechno, co si vzpomenou. 
Třeba i rotoped. A zpátky odpadky.“ 

S úbytkem turistiky minulý rok přestala 
být práce, tak se vrátil domů. „Tréning 
je nutnost, pak můžete chodit i v se-
dmdesáti. Hory táhnou, už se nemůžu 
dočkat, až si zas vyjdu na Téryho chatu. 
Když nesete sedmdesát kilo mraženýho 
masa, špačci řvou jak šílený, takže víte, 
že medvěd je blízko, to už skoro běžíte,“ 
směje se Tenzing, „ale žižkovský kluci se 
jen tak nedaj.“ 

Brzy mu začnou nosičské soutěže. 
Šerpa rallye vyhrál už dvakrát, nosič-
skou stovku jednou. „Tam máte sto kilo 
na zádech, což už není sranda. Zkoušel 
jsem udělat závody tady, ale všichni 
slibujou, a pak jsem startoval sám. No 
a mladý, ty si akorát tak ťukaj na čelo. 
Prej proč.“ A jak přišel ke své přezdívce? 
„Když jsem před devíti lety přijel na zimu 
do Prahy, tak jsem v centru potkal Karla 
Schwarzenberga s Hillary Clintonovou. 
S Karlem se znám, tak jsme si udělali 
s Hillary fotku, no a od tý doby Tenzing. 
Možná se jednou i na ten Everest vypra-
vím, ale první už holt nebudu,“ směje se 
urostlý vousáč.  
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Jeden je kuchař, druhý pekař. V Praze žijí 
Roberto a Marco už osm let a loni si na 
Trojce otevřeli pekařství, kam lákají na 
tradiční italské speciality.

Potkali jsme se v restauraci, kde Marco pracoval jako kuchař. 
Oba milujeme jídlo a v Praze nám chyběla pořádná italská pe-
kárna, tak jsme se rozhodli jednu takovou založit. Otevřeli jsme 
ji v září minulého roku společně s Robertovou ženou Deborou, 
která je nepostradatelnou součástí našeho týmu. Začínali jsme 
během pandemie, což není pro neznámou prodejnu úplně lehké, 
ale na Žižkově to funguje trochu jako v Itálii: když nějaký podnik 
stojí za to, lidé si o něm řeknou a najdou si do něj cestu. 

Dnes už nás milovníci italské kuchyně vyhledávají sami. Pečeme 
tu pro ně každý den čerstvé bílé i vícezrnné chleby, křupa-
vé ciabatty a další domácí pečivo. Naší největší chloubou je 
schiacciata, což je kynutá placka z pšeničné mouky s extrapa-
nenským olivovým olejem. Připravuje se podobně jako známá 
focaccia, ale díky toskánské receptuře a vymačkávanému těs-
tu je nadýchanější a po upečení v ní zůstávají typické dolíčky. 
Zapékáme do ní také olivy, rajčata, cibuli nebo třeba italské sa-
lámy. V nabídce máme i sladké pečivo, ručně vyráběné sušenky, 
křehké koláče a dezerty, jako je tiramisu. 

Všimli jsme si, že v zahraničí se často za „italské“ vydávají pro-
dukty, které s pravou italskou kvalitou nemají moc společného. 
Snažíme se proto péct z opravdu poctivých surovin a nabízet 
jen takové zboží, za jaké bychom se před samotnými Italy ne-
museli stydět. U dobrých sýrů například poznáte, že velmi brzy 
chytají na povrchu patinu nebo plíseň. To je známka toho, že 
jsou přírodní. Takový sýr nevyhazujte! Stačí ho očistit, odkrojit 
vrchní část a bude výborný. Horší je, když si koupíte sýr, který 
vám týden zůstane ležet v lednici a pořád vypadá stejně čerstvě. 
To je znamení, že je plný chemických konzervantů a že byste ho 
neměli jíst. Bohužel, lidé tohle nevědí a dělají přesný opak. Jíst 
kvalitně každopádně stojí za to a dobré jídlo se vám nepřejí.  
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Josefina Bakošová, 
módní návrhářka

Na Žižkově jsem vlastně úplný nová-
ček. Narodila jsem se v Nerudovce a vy-
rostla na Starém Městě. Miluji staré 
domy, půdy, sklepy… Jako děti jsme na 
Staromáku prolezly úplně všechno.

Když jsem Staré Město opouštěla, myslela 
jsem si, že nikam jinam nepatřím a nesži-
ju se. Nejprve jsem bydlela na Vinohradech. 
Odtud jsem se úplnou náhodou objevi-
la na Žižkově, kde jsem nakonec zůsta-
la… A ráda! Objevuji čerstvě krásy Žižkova. 
Bydlím v části u Židovských pecí a to je 
úžasná čtvrť. Skvělý park, který jsem neznala 
a který nabízí krásné hřiště pro děti a grilo-
vání. Také jsem poprvé objevila Třešňovku 
a baví mě nádherná procházka až ke 
Kyjskému rybníku. Medvědí česnek. Zajíci.

Na Žižkově miluji, že jsou tu normál-
ní lidi a normální obchody. Je tu všechno. 
Domácí potřeby vedle železářství, pekař-
ství vedle kavárny. Tak, jak si to pomatuji 
jako dítě v Pařížské ulici, kde už dnes po-
tkáte jen turisty. Možná bych na Žižkově 
uvítala ještě další farmářské trhy! Ty mám 
ráda a je to takové příjemné, nenuce-
né setkávání lidí a podpora farmářů.

Upřímně musím říct, že po roce, kdy jsem 
musela zavřít svůj showroom v centru Prahy, 
se moje práce velice zúžila, odpadly zakáz-
ky a musela jsem se zorientovat v online 
prostředí, které mi není úplně blízké. Už se 
nesmírně těším, až se naplno vrátí zakázky na 
svatební a plesové šaty. Navrhování ucelených 
kolekcí a módní design je něco, čím opravdu 
žiji. Mám to ráda. Je to obrovská každoden-
ní inspirace. Každá z mých kolekcí má svou 
myšlenku, koncept a já ji vnímám jako umě-
lecké dílo. Jelikož chodím do práce i z práce 
pěšky přes Vítkov nebo stezkou pod Vítkovem, 
mám dostatek času přemýšlet o svých návr-
zích. Procházky mě uklidňují a dodávají mi tu 
správnou energii. V hlavě mám novou kolek-
ci, na které již pracuji. Bude o ženské síle.  
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Barvy  
Tomáš Sunegha (KDU-ČSL), opoziční zastupitel

Dlouho volám mj. po povýšení „pustého úze-
mí“, oblasti Prahy 3 mezi Ohradou a Jarovem, 
na plnohodnotnou součást Prahy 3. Sem tam 
zde o sobě radnice dávala vědět, ale ve srovná-
ní se zájmovou oblastí okolo Jiřáku či dolním 
Žižkovem tu bylo celkem mrtvo. Vadilo mi to 
dlouho, ale to jsem nevěděl, co se tu může 
stát. Radnice se zde projevila — a žití je tu rá-
zem komplikovanější. Je tu méně parkovacích 
míst, přibyly překážky, čáry na silnicích. 

Doposud tu bylo mrtvo bezeškodné. Teď tu 
máme škodlivý výkon moci, aktivismus ideolo-
gický a bez znalosti místních poměrů. Máme tu 
i revoluci v dopravě diktovanou shora. Kdo to-
hle měl ve volebním programu? Odkud je údaj-
ný zájem o holé životy a zdraví obyvatel? Koho 
ohrožují automobily? Takové otázky neřeší nové 
chodníky ani neopraví krátery v ulicích, ale zato 
vzrušují. A vzrušuje do té míry, že krátí živo-
ty. Dopravní opatření, která mají údajně za cíl 
chránit lidské životy, nejednomu život zkracují, 
protože stálé rozčilování zdraví nepřidá. 

Stali jsme se i dopravním hřištěm, které zřizují 
ti zastupitelé lidu, kteří snad ani auto neřídí. 
Rozhodují bez znalostí. To, co začalo drahými 
čárami na novém radničním logu, pokraču-
je v drahých čárách na ulicích. Ani o logu, ani 
o čárách na asfaltu se s občany diskuze neved-
la. Participace obyvatel na místních věcech má 
v revoluční době svoje hranice. Od bílé k zelené 
je v Praze 3 jenom kousek. Pod rudým logem. 
Věřím, že toto není začátek, že toto pokračová-
ní mít nebude. Budou přeci volby.

 

 
Nabízíme majiteli odkoupení parku Radost  
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta 

Oslovili jsme vlastníka parku pod stadionem 
Viktoria Žižkov. To místo nejspíš znáte jako 
park Radost. Nabízíme, že od něj park koupí-
me. Důvodů pro takový krok je hned několik. 
V první řadě je to veřejná plocha, která potře-
buje revitalizaci. Praha 3 většinu parků opravila 
nebo na jejich opravu připravuje projekt. Místo 
je však specifické v tom, že je veřejnou plo-
chou, ale současně i soukromým pozemkem. 
Nynější vlastník jej v roce 2018 koupil společně 
s bývalým Domem odborových svazů. Chtít po 
soukromém vlastníkovi, aby investoval do ve-
řejného parku, je věc problematická. A o mož-
nosti obce financovat revitalizaci soukromého 
pozemku platí to samé. Přitom se jedná o krás-
nou lokalitu, která by si uvedení do náležitého 
stavu bezpochyby zasloužila. 

Druhým důvodem je samozřejmě návaznost na 
stadion Viktoria Žižkov. Budoucí rozvoj spor-
toviště je úzce spjatý s tímto parčíkem. Tvoří 
přirozený vstup na stadion. V červnu získa-
la Viktorka druholigovou licenci pro sezonu 
2021/2022. Bereme to jako závazek se o sta-
dion postarat. Ještě do konce léta se rozjedou 
první investiční akce. Získání parku by pomoh-
lo dlouhodobému udržení stadionu na tomto 
místě. 

Nebyla by to naše první pozemková akvizice 
v tomto volebním období. Například v roce 
2019 jsme podobným způsobem získali bez-
mála dva hektary pozemků na úpatí Parukářky 
a dnes se tady už připravuje projekt založení 
nového parku. V obou případech se totiž jedná 
o pozemky, kde se bez změny územního plánu 
nedá stavět. A vlastníci dobře vědí, že v tomto 
případě by přes nás změna územního plánu ni-
kdy neprošla. Držte nám palce. 

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Viktorka prozatím zachráněna. Nyní 
potřebujeme uzavřít smlouvu o pronájmu 
stadionu a rychle se vrhnout na rekonstrukci 
Jiří Svrček (Piráti), koaliční zastupitel 

Určitě jste v uplynulých týdnech nepřehléd-
li zprávu, že se Fotbalová asociace domluvi-
la s FK Viktoria Žižkov a stadionu v Seifertově 
ulici udělila pro příští sezónu licenci. Jsem rád, 
že na dohodu mezi klubem a asociací nakonec 
došlo. Nyní nás ale čekají dva velké úkoly, které 
zachováním licence nikam nezmizely.

Prvním je fakt, že byla licence udělena sta-
dionu dříve, než klub s městskou částí vůbec 
podepsal nájemní smlouvu, aby klub mohl na 
Seifertce vůbec hrát. Je to ale spíš jen risk 
ze strany FAČR. Na nás ale nyní je, abychom 
se s klubem rychle domluvili na pronájmu. Za 
Piráty to vidíme na pronájem dlouhodobý, ale-
spoň na několik desítek let. Všem stranám to 
bude jasným signálem, že Viktorka na Žižkově 
zůstává.

Druhým úkolem je okamžitě zahájit rekon-
strukci stadionu. Na letošek máme v rozpočtu 
25 milionů a chceme začít stavět. K tomu je 
ale třeba využít i některých okolních pozem-
ků, jmenovitě toho pod bývalou budovou po 
Ústavu pro studium totalitních režimů nebo 
parku Radost. Je třeba postavit vstupy z těchto 
dvou stran, ale dřívější radnice veškeré okolí 
bohužel velmi hloupě rozprodaly, což rekon-
strukci velmi komplikuje.

Kdo mě ale zná, ten ví, že jsem optimista. 
Věřím proto, že je to otázka pár týdnů, než se 
obě otázky vyřeší, pokud se tak dokonce nesta-
lo do doby vydání těchto novin. A jako celoži-
votní fanda se na podzim zase těším do kotle 
u nás doma na Seifertce!

 

 
Na Havlíčkově náměstí bude škola!  
Štěpán Štrébl (Piráti), místostarosta 

Piráti v listopadu 2018 upozorňovali na to, že 
bývalé vedení vyhlásilo po volbách a ani ne 
týden před koncem ve funkci radních veřej-
nou zakázku na přestavbu školy na Havlíčkově 
náměstí na budovu úřadu za čtvrt miliardy. 
Přišli bychom tak o školskou budovu v oblasti, 
kde téměř jistě už žádnou novou školu nebude 
možné postavit. Tuto zakázku schválenou poli-
tiky ODS a ČSSD, z nichž někteří už ani nebyli 
zastupiteli, jsme jako nové vedení ihned po zvo-
lení zrušili a jali se přezkoumat její výhodnost 
i užitečnost.

Nyní je jasné, že budova, která je vyjma covido-
vého centra nyní prázdná, dostane nový život. 
Již od výstavby v 19. století v ní působila škola 
a bude tomu tak i nadále. Pražský magistrát 
totiž přislíbil Praze 3 financování pro novou 
školu. Jakkoli je praktické mít budovy úřadu 
pohromadě, školy potřebujeme víc. Demografie 
Prahy 3 napovídá, že nám školy budou chybět. 
Pro zlepšování kvality výuky se navíc dlouho-
době zvyšují nároky na prostor. Červnové za-
stupitelstvo proto definitivně posvětilo záměr 
školu obnovit. Mezitím raději zrekonstruujeme 
prostory úřadu v Seifertově ulici a snažíme se 
nadále, aby úřad personálně nebobtnal.

Rekonstrukce památkově chráněné budovy 
nebude snadná a bude úkolem příští radnice. 
Odhady nákladů se pohybují okolo dvou set 
milionů korun. Na rozdíl od úřadu však Praha 3 
nebude muset hradit vše z vlastní kapsy, proto-
že magistrát výstavby školských zařízení zpra-
vidla kofinancuje. Výhodou bude, že se využije 
i proluka v Chlumově ulici, kde vznikne nový 
dům s dalším zázemím pro školu a služebními 
byty.
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Výsadbu stromů v Cimburkově vzdát nechceme 
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

Rozhodování památkářů je často záhada. 
Občas povolí něco, nad čím rozum zůstává 
stát (třeba zbourat celý dům na Václaváku 
v památkové rezervaci), jindy naopak zaráží 
jejich přísnost. Nedávno dostalo hlavní měs-
to negativní stanovisko k umístění laviček na 
rekonstruovanou Koněvovu ulici. Na starém 
Žižkově se prý do ulic nedávaly.

Aktuálně nám dali stopku na výsadbu čtyř 
stromů před školou v Cimburkově ulici. V rám-
ci projektu BESIP tu chceme zlepšit bezpeč-
nost; zvednout křižovatku do úrovně chodní-
ku, chodník rozšířit a kromě stromů tu umístit 
i lavičku a cyklostojany. Když už bylo na starém 
Žižkově stromořadí, tak prý vždycky v celé uli-
ci, stojí v závazném stanovisku magistrátních 
památkářů. Ani argument, že jde o úpravu pro-
storu v křižovatce ulic a před významnou ve-
řejnou budovou, neobstál. Přitom se podařilo 
získat všechna ostatní kladná stanoviska a do-
hodnout s plynárnami, aby posunuly plynovod 
o kousek vedle, abychom ty stromy před školu 
dostali. 

Už na vstupním jednání jsem upozorňoval, že 
musíme reagovat na změny klimatu a ochla-
dit ulice a nemůžeme se odvolávat na to, jak 
to bylo na Žižkově před 100 lety. Vyděsilo mě, 
když zástupce magistrátních památkářů opáčil, 
že snaha o řešení změn klimatu je jen takový 
trend, móda, která zase brzy skončí.

Máme teď možnost realizovat tenhle projekt 
bez stromů, anebo ho pohřbít. Zkusím ještě 
jednání přímo s památkáři a radní Třeštíkovou. 
Tohle totiž není jediný konflikt památkové péče 
a ochrany klimatu. Měli bychom přesvědčit pa-
mátkáře, aby majitelům domů v památkových 
zónách nedávali stopku i na fotovoltaické elek-
trárny na střechy domů.

 

 
Čas, kdy je zapotřebí odejít 
Tomáš Mikeska (TOP 09 a STAN), místostarosta

Po delší úvaze jsem se rozhodl odejít 
k 30. červnu 2021 z funkce místostaros-
ty. Zůstávám v zastupitelstvu městské části 
a budu i nadále aktivně pracovat ve výborech, 
komisích a akciových společnostech Prahy 3 
a hl. města. Ke zvolnění mě vede můj zdra-
votní stav, který je relativně dobrý, ale udržení 
potřebné kondice mi zabírá čím dál tím více 
času.

Do politiky jsem vstoupil po převratu v roce 
1989, v Zastupitelstvu MČ Praha 3 jsem od 
roku 1992 původně za OF, následně za ODS, 
Evropské demokraty a od roku 2010 jsem našel 
snad to pravé demokratické hnutí Starostové 
a nezávislí. Byl jsem pět let starostou a osm let 
místostarostou, měl jsem na starosti finance 
Prahy 3, kulturu a územní rozvoj. Stěží mohu 
hodnotit své úspěchy a neúspěchy ve zvole-
ných funkcích, to musím nechat především na 
mých následnících.

Prosadit se mi bohužel nepodařilo vše, vždy 
jsem ale na prvním místě měl obecný pro-
spěch. Mezi nesporné úspěchy mohu jed-
noznačně zařadit prosazení revitalizace 
brownfieldu na nákladovém nádraží Žižkov. 
Funkcionalistická budova z 30. let a její okolí 
bude sloužit jako kulturně-společenské cent-
rum celé Prahy. Na NNŽ se začínají stavět byty 
a také řešit doprava, tramvaj a tzv. Jarovská 
třída. MČ Praha 3 a hl. město jsou před schvá-
lením dohody s developery ke společnému fi-
nancování veřejné vybavenosti na NNŽ a okolí. 
Dohoda bude řešit financování výstavby dvou 
ZŠ, několika MŠ a výstavbu parku — zeleného 
pásu od centrální budovy ke Spojovací. Věřím, 
že ještě dlouho budu schopen radit politikům 
Prahy 3, jak postupovat na NNŽ, jak rozvíjet 
Prahu 3, pokud samozřejmě někdo o mé rady 
bude stát.
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Uvedený přehled je pouze výběr z akcí. Kompletní seznam 
událostí naleznete na webech jednotlivých organizací. 
Program se může měnit v závislosti na momentálním vývoji.

6. út ⟶ Kino Aero 20.30 Předpremiéra | Annette — 
simultánně s Cannes 
Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — Smečka

7. st ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Odvolání / Divadlo 
v Řeznické 
Kino Aero 20.30 Aero naslepo 
Divadlo Kalich 19.00 Zločin v Posázavském 
Pacifiku (činohra)

8. čt ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Relativita / Divadlo 
v Řeznické 
Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — Králové 
videa

9. pá ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 The Stand In (Záskok) / 
Cimrman English Theatre 
Kino Aero 18.00 Leos Carax double feature |  
Holy Motors a Anette

10. so ⟶ Žižkovské letovisko, zahrada Atria na Žižkově 
15.00 Duo Eco & Eva Šolcová (koncert)

11. ne ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Skečírek / Divadlo Aqualung

13. út ⟶ Kino Aero 20.30 Encyklopedie akčního filmu | 
Rychle a zběsile 
Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — Nadějná 
mladá žena 
Venuše ve Švehlovce 20.00 Zlý jelen (premiéra)

14. st ⟶ Venuše ve Švehlovce 20.00 Zlý jelen

15. čt ⟶ Žižkovské letovisko, zahrada Atria na Žižkově 
18.30 Playing Divas — Never Sol (koncert) 
Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — První 
kráva

16. pá ⟶ Divadlo Kalich 19.00 Saturnin (činohra) 

17. so ⟶ Letní scéna KC Vozovna 15.00 Studio Damúza: 
Perníková chaloupka 
Kino Aero 17.00 maraton | Před úsvitem, Před 
soumrakem, Před půlnocí

19. po ⟶ Pražský Montmartre 17.00—18.30 Kvartet Pavla 
Švestky, Komenského náměstí (zdarma) 
Kino Aero 20.30 Popkulturní milníky 
s Moviezone.cz | Blade

Červenec

1. čt ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy 
Cimrmana 19.00 nebo ve 20.00 ŽižKabaret — 
2. premiéra / 3D company 
Žižkovské letovisko, zahrada Atria na Žižkově 
18.30 Léto s kovbojem — Člověk krve a Šimanský 
& Niesner (koncert) 
Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — Rytíři 
spravedlnosti

2. pá ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy 
Cimrmana 19.00 nebo ve 20.00 ŽižKabaret / 
3D company 

3. so ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy 
Cimrmana 19.00 nebo ve 20.00 Velká divadelní 
pohádka — hrajeme odpoledne! / 3D company 
Letní scéna Žižkovského divadla Járy 
Cimrmana 19.00 nebo ve 20.00 ŽižKabaret / 
3D company 
Letní scéna KC Vozovna 15.00  
Ruda Hancvencl: O zvířátkách 
Kino Aero 17.30 Encyklopedie akčního filmu | 
Terminator 2: Den zúčtování

4. ne ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy 
Cimrmana 19.00 nebo ve 20.00 Přítelkyně 
z domu smutku / VOŠ herecká

Kulturní 
tipy

Výběr redakce

Pražský Montmartre
 ⟶ Celé léto
 ⟶ Praha 3 organizuje další sezónu letních koncertů 

v ulicích a na náměstích. Pražský Montmartre oživuje 
veřejný prostor na Trojce hudbou pestrých žánrů a in-
terpretů. Na koncerty se můžete těšit každé pondě-
lí 17.00—18.30 na různých místech Prahy 3 a každou 
středu 18.00—19.30 na Kostnickém náměstí.

 ⟶ V červenci bude hudba znít v Atriu na Žižkově, na 
Kostnickém náměstí, náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Rajské zahradě a nově na zrekonstruovaném náměstí 
Komenského. 

 ⟶ Mezi interprety, na které se můžete těšit, je Kvartet 
Pavla Švestky, Sol y Sombra s latinskými rytmy a trio 
The Simpsons s jejich blues, soulem a swingem.

 ⟶ Podrobný program najdete na facebooku Pražský 
Montmartre. 

 ⟶ Koncerty se konají jen za příznivého počasí a vstup je 
zdarma.
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20. út ⟶ Kino Aero 20.00 Premiéra | Svéráz českého 
rybolovu 
Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — Země 
nomádů

21. st ⟶ Pražský Montmartre 18.00—19.30 The Simpsons, 
Kostnické náměstí (zdarma)

22. čt ⟶ Žižkovské letovisko, zahrada Atria na Žižkově 
18.30 Záblesk léta — Tamara (koncert) 
Kino Aero 18.00 Guy Ritchie double feature | 
Podfu©k & Rozhněvaný muž 
Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — Anny

23. pá ⟶ Divadlo Kalich 19.00 Hrdinové (činohra)

26. po ⟶ Kino Aero 20.30 Legendy | Blade Runner: 
The Final Cut

27. út ⟶ Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — Nová 
šichta

28. st ⟶ Pražský Montmartre 18.00—19.30 Sol y sombra, 
Kostnické náměstí (zdarma)

29. čt ⟶ Kino Aero 13.30 Projekce pro seniory — Chlast

31. so ⟶ Letní scéna KC Vozovna 16.00 Koncert kapely 
Bombarďák

Srpen

4. st ⟶ Kino Aero 20.30 Aero naslepo

5. čt ⟶ Žižkovské letovisko, zahrada Atria na Žižkově 
18.30 Playing Divas — Amelie Siba (koncert)

9. po ⟶ Kino Aero 20.30 Encyklopedie akčního filmu | 
Hvězdná pěchota

10. út ⟶ Žižkovské letovisko, zahrada Atria na Žižkově 
18.30 Čundr kántry — Dingo (koncert)

14. so ⟶ Žižkovské letovisko, zahrada Atria na Žižkově 
15.00 Matiné — Beautiful Strings (koncert) 
Letní scéna KC Vozovna 15.00 Parkourový 
workshop

16. po ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 ŽižKabaret / 3D company 
Kino Aero 20.30 Popkulturní milníky 
s Moviezone.cz | Velká ryba 
Žižkovské letovisko, zahrada Atria na Žižkově 
19.00 Chemické divadlo — Do Tmy, T. Hofová 
(divadlo)

17. út ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 ŽižKabaret / 3D company

18. st ⟶ Žižkovské letovisko, zahrada Atria na Žižkově 
19.00 Chemické divadlo — Do Tmy, T. Hofová 
(divadlo)

20. pá ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Ozvěny barového divadla 
(koncert)

21. so ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Jenůfa za 31 minut 

22. ne ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 The Stand In (Záskok) / 
Cimrman English Theatre

23. po ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 ŽižKabaret / 3D company

24. út ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 ŽižKabaret / 3D company

25. st ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Poslední sezení u doktora 
Freuda / Divadlo v Řeznické 
Žižkovské letovisko, zahrada Atria na Žižkově 
18.30 Čau léto — Please The Trees (koncert)

26. čt ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Jeden německý život

27. pá ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Skečírek / Divadlo Aqualung

28. so ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Skečírek / Divadlo Aqualung 
Letní scéna KC Vozovna 12.00—18.00 Swap pro 
děti a maminky

29. ne ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Improliga — Na hraně sysla

30. po ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Frida K. / 3D company

31. út ⟶ Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
19.00 nebo ve 20.00 Přítelkyně z domu smutku / 
VOŠ herecká

Výběr redakce

Letní scéna Žižkovského divadla Járy Cimrmana
 ⟶ Červenec—září
 ⟶ Žižkovský divadelní dvorek — ve dvoře Žižkovského di-

vadla Járy Cimrmana.
 ⟶ Kromě domácích souborů, jako je 3D company, 

Divadlo Aaualung a Cimrman English Theatre, se di-
vákům představí také inscenace z repertoáru hostu-
jícího Divadla v Řeznické. Divadlo Járy Cimrmana na 
venkovní scéně hrát nebude, v létě ale uvede několik 
představení přeložených z uplynulé sezóny.

 ⟶ První premiérou bude autorský ŽižKabaret v režii 
Martina Vokouna, který uvede divadlo 3D company ve 
spolupráci se spřáteleným Divadlem Puls. Inscenace 
vzniká mimo jiné k symbolickému uctění 140. výročí 
povýšení Žižkova.

 ⟶ Vstupenky na tato hostující představení se neprodá-
vají v Žižkovském divadle, ale v síti GoOut.

 ⟶ Jelikož se jedná o venkovní scénu, bude zde povolena 
konzumace nápojů z divadelního baru. Večerní před-
stavení budou začínat v 19.00 nebo ve 20.00.

 ⟶ Více informací na zdjc.cz/zizkovsky-divadelni-dvorek.

Infocentrum Praha 3
 ⟶ 2. 7. — 30. 8. 
 ⟶ výstava Kláry Sedlo In Love (again)
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Neziskové  
organizace
alfa centrum
Alfa Human Service 
Na Vrcholu 25/2595 
T: 722 913 207 
info@alfabet.cz 
konzultace@alfabet.cz 
alfahs.cz

Poradna pro pečující — psychoterapeutická poradna pro 
pečující zdarma, i v on-line prostředí. Více informací na 
722 913 207, kristyna.padrtova@alfabet.cz.

dětská skupina alfík praha 3 — jarov
T: 604 732 940 
alfik@alfabet.cz

Stále probíhá zápis nových dětí do miniškolky na školní 
rok 2021/2022, zájemci se mohou ozvat na uvedených 
kontaktech a přijít se podívat. Letní provoz probíhá 
nepřetržitě. Více informací o školičce Alfík nalznete na 
alfahs.cz/co-delame/skolka-alfik.

24. čt ⟶  Relaxační, psychohygienický workshop

beztíže
Specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 — Ulita 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Klub Beztíže 
Na Balkáně 17a 
T: 770 141 571  
beztize.ulita.cz

Nabízíme zdarma doučování, přípravu na přijímací zkoušky pro 
žáky ve věku 6—15 let. Doučování v prostorech Beztíže, on-line 
nebo v domácnosti, časově na vzájemné domluvě. Kontaktuje 
nás na spalkova@ulita.cz nebo 732 504 812.

Téma: Volný čas
Červenec:
1. čt ⟶  Filmový klub
8. čt ⟶  Pojď s námi vymalovat klub!
9. pá ⟶  Pojď s námi vymalovat klub!
12. po ⟶  Pojď s námi vymalovat klub!
15. čt ⟶  Klubový parlament
16. pá ⟶  Výroba letního drinku
22. čt ⟶  Letní party Beztíže na Vinohradské Vodárně
26. po ⟶  Turnaj ve fotbálku
27. út ⟶  Tetování Hennou
29. út ⟶  Frisbee na Krejcárku
30. st ⟶  Malování na plátno

Srpen:
2. po ⟶  Frisbee na Krejcárku
5. čt ⟶  Výroba náramků
10. út ⟶  Přijď si vyzkoušet improvizaci!
12. čt ⟶  Turnaj v Tekkenu
17. út ⟶  Výroba osvěžujícího koktejlu
24. út ⟶  Antistresové omalovánky
26. čt ⟶  Graffiti chill na Parukářce
31. út ⟶  Karaoke na klubu

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

26. 7.  ⟶  Venkovní Koncert na prostranství před Atriem na 
Žižkově. Účinkují Stanislav Barek — kytara, Viktor 
Mazáček — housle, člen České filharmonie a Martina 
Míková — zpěv 16.00 Atrium, Čajkovského 12a, 
Praha 3.

integrační centrum zahrada
U zásobní zahrady 2445/8 
T: 222 584 841 
info@iczahrada.cz 
iczahrada.cz

5. 8.  ⟶  Letní radovánky v Zahradě 9.30—12.30 Výroba 
barevného šneka — Děti si sestaví z polystyrenovo-
vatových kuliček a dalších komponentů barevného 
šneka, kterého si slepí pomocí lepidla. K výběru 
jsou 2 druhy šneků. Veselá chobotnice — Děti 
si vystřihnou chobotnici z několika barevných 
variant a pomocí pastelek a fixů dokreslí obličej 
a jiné detaily. Nezbytnou součásti chobotnice jsou 
chapadla, tudíž pomocí děrovačkou vytvořených 
dírek provlečou barevné stužky a chobotnice je na 
světě.

19. 8.  ⟶  Letní radovánky v Zahradě 9.30—12.30 Zvířátka 
z ruliček. Každý si může zvolit zvířátko, které by rád 
vytvořil. Děti si vystřihnou předem předkreslené 
části těla a dokreslí detaily. Následně přilepí tyto 
vystřižené části k ruličce a zvířátko je hotové. 
Malování na dřevěný obrázek. Každé dítě obdrží 
dřevěnou předlohu kohouta, kterou si pomocí 
pastelek a fixek vybarví. Následně si vybere barevnou 
šňůrku a korálky, které přiváže na barevné šňůrky 
jako kohoutkovy nohy. Hotového kohoutka je možné 
zavěsit jako domácí dekoraci.

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

Provozní doba klubu v červenci a srpnu:
út ⟶ 9.00—17.00 
st ⟶ 10.00—17.00 
čt ⟶ 10.00—14.00 
Zájemci mohou přijít bez předchozího ohlášení kdykoli 
v provozní době. Pro informace, podporu a rozhovor na jakékoli 
téma volejte na 222 712 940. Probíhá zápis do podzimních 
kurzů: počítače, chytré telefony, jazyky — angličtina, němčina, 
španělština, francouzština, Arte dílny malování a kreslení, 
pohybové kurzy a cvičení, kurz trénování paměti.
Během prázdnin zveme seniory do skupiny cvičení, cvičení na 
židlích, společenských her — scrabble, šachy, mariáš, žolíky, na 
pétanque a do pánského klubu.

Uvedený program je pouze výběr z akcí. 
Kompletní přehled událostí naleznete na 
jednotlivých webech organizací sídlících na 
Praze 3. Program se může měnit v závislosti na 
momentálním vývoji. 
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občanská poradna remedium
Křišťanova 15 
T: 272 743 666 
obcanskaporadna@remedium.cz 
remedium.cz

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

Provozní doba v červenci a srpnu:
po ⟶  Konzultace pro předem objednané klienty  

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

12.30—15.30
čt ⟶  Telefonické dotazy 8.30—11.30 

Konzultace pro předem objednané klienty 
12.30—15.30

V období letních prázdnin může být provoz poradny omezen 
dovolenými, proto sledujte aktuality na remedium.cz. Telefonické 
dotazy na 272 743 666 a 735 613 901. Elektronické dotazy 
zodpovídáme prostřednictvím internetového formuláře: dotaz 
na občanskou poradnu remedium.cz/dotaz.php. Objednat se lze 
v po—čt 8.30—15.30 na 735 613 901 (nedovoláte-li se, zavoláme 
vám zpět) nebo e-mailem obcanskaporadna@remedium.cz. 
Případně také osobně v provozní době občanské poradny.

komunitní centrum husitská / 
/ suterén (r-mosty)
Husitská 114/74
T: 222 221 644
suteren@r-mosty.cz 
husitska.eu

13. 7. ⟶  Filmové úterky — projekce filmu Příběh cesty kolem 
světa 19.30

3. 8. ⟶  Filmové úterky — projekce filmu Hon za utopií 19.30
29. 8. ⟶  SWAP / dejme věcem novou šanci 10.00—14.00

Pravidelně:
út ⟶  Konverzační angličtina s rodilým mluvčím  

13.00—14.30 a 14.30—16.00
út ⟶  Svépomocná skupina Hlasy Praha 17.00—18.30 

slysenihlasu.cz
út a čt ⟶  Sbírka oblečení a nevyužitých telefonů pro 

potřebné 9.00—18.00
čt ⟶  Pedig 15.00—18.00 pletení z proutí
Více informací a případné změny v programu jsou na 
husitska.eu/suteren.

meta
Žerotínova 35, Praha 3 
T: 222 521 446, 775 418 258 
info@meta-ops.cz, avdejeva@meta-ops.cz 
meta-ops.cz

22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8. 
 ⟶  Tvořivé dílny pod širým nebem a dobrodružné 

výpravy — pro děti ve věku přibližně 8—14 let. 
Děti se mohou těšit na čtení pod širým nebem, 
hudebně-pohybovou dílnu v trávě, mohou se 
s námi vydat na Vítkov za Žižkou i po stopách 
židovské kultury (zdarma). Pro bližší informace 
sledujte meta-ops.cz nebo se přidejte do FB 
skupiny s názvem Volnočasové aktivity naší čtvrti 
(vanasictvrti).

27. 8. ⟶  Konec léta v kempu Pražačka. Odpolední setkání 
v trávě. Pro děti i dospělé budou připraveny tvořivé 
workshopy, možnost si něco ugrilovat a poslechnout 
živou hudbu.

Meta nabízí letní intenzivní kurzy češtiny pro děti:
16.—27. 8.
 ⟶  Letní intenzivní kurz pro předškoláky z Prahy 3, 

začátečníky nebo falešné začátečníky, kteří půjdou na 
podzim 2021 do 1. třídy — určeno dětem žijícím nebo 
navštěvujícím školu na Praze 3 (zdarma)

2.—13. 8.
 ⟶  Letní intenzivní kurz pro žáky 1. stupně, začátečníky 

nebo falešné začátečníky, kteří půjdou na podzim 2021 
do 2.—5. třídy (2 000 Kč)

16.—27. 8.
 ⟶  Letní intenzivní kurz pro předškoláky, začátečníky nebo 

falešné začátečníky, kteří půjdou na podzim 2021 do 
1. třídy (2 000 Kč)

23.—27. 8.
 ⟶  Čeština v akci: Příměstský tábor s výukou češtiny pro 

žáky ZŠ s pokročilou znalostí češtiny (1 000 Kč)

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

Od 1. 7. probíhá registrace do kurzů nového školního 
roku 2021/2022 na nova-trojka.webooker.eu.
1. 7. — 5. 9. 
 ⟶  Sportovní léto aneb Cvičení pro dospělé 

i o prázdninách. Dostaňte se během léta do kondice! 
(120 Kč/lekce nebo 900 Kč / 10 lekcí). Registrace: 
nova-trojka.webooker.eu, více informací Markéta na 
774 416 744, marketa.vokrouhlikova@novatrojka.cz.

od 16. 9. 
 ⟶  Teribear hýbe Prahou — staňte se součástí našeho 

týmu. Poběžte s námi a podpořte studium dětí 
z dětských domovů. Více informací na teribear.cz.

Individuální poradenství a mediace, podpůrné skupiny
I v průběhu prázdnin můžete využít individuální nebo 
internetové poradenství v oblastech — rodinné a občanské 
právo, daně a jak na ně, sociálně právní ochrana dětí, výchova 
dětí. Stačí napsat na e-mail jolana.kurzweilova@novatrojka.cz 
nebo zavolat na 603 416 724.

krizová linka nové trojky
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či náhlé osobní 
krizi, můžete vždy od pátku do neděle kontaktovat vyškolenou 
pracovnici krizové linky na 734 258 291. 

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

rodinné a komunitní centrum paleček
Písecká 17 
T: 607 812 510 
jana.liskova@rcpalecek.cz 
facebook.com/rkcpalecek/ 
rcpalecek.cz

V letních měsících bude probíhat v centru Palečkova letní 
školka a příměstský tábor pro děti z rodin se sociálním 
znevýhodněním, který se uskuteční 16.—20. 8. 

Poradenství za dotovanou cenu
1. 7. — 31. 8.  
 ⟶  Psychoterapeutická poradna pro děti a dospívající, 

individuální terapie pro dospělé 
Rodinné poradenství (vedené současně dvěma 
terapeuty, mužem a ženou)  
Rodinné a partnerské mediace 
Poradna pro rodiče — podpora empatického rodičovství 
Logopedická, profesní a sociálněprávní poradna
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OČKOVÁNÍ BEZ HRANIC

ockovani.praha.eu

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

 Informační linka 1221
 Bezplatná linka 800 160 166

 ockovani.praha.eu
 expat.praha.eu
@ ockovani@praha.eu

PROČ SE NECHAT OČKOVAT?

Cestování RespektSvobodaRodinaBezpečí

DODRŽUJE AKTUÁLNÍ PLATNÁ 
OPATŘENÍ V BOJI PROTI COVID-19

dodržujte
Rozestupy

myjte si 
Ruce

noste 
Roušky/Respirátory

POTŘEBUJETE PORADIT?

Potřebujete tlumočníka? 

metropolevsech.eu 



⟶ praha3.cz          

⟶ planujtrojku.cz

Pojmenujte nový park 
pod Vrchem sv. Kříže/Parukářkou
                                       

Navrhovaný název parku:

Zdůvodnění (500—3000 znaků):

Autor návrhu:  Kontakt (e-mail nebo telefon): 

Pravidla: 

⟶  Návrh musí být v rámci Prahy unikátní a měl by zohledňovat povahu místa, např. blízkost rodiště nebo bydliště 
významné osobnosti (netýká se žijících osob.). Pojmenování by nemělo podléhat dobo vým trendům a nemělo by 
odkazovat ke spolkům či institucím působícím po roce 1945. Součástí návrhu musí být také jeho zdůvodnění. 

⟶  Tento formulář odevzdejte nejpozději 26. 8. 2021 na vrátnici radnice P3 (Havlíčkovo nám. 9, Lipanská 9) 
nebo do Infocentra (Milešovská 1).

⟶  Více informací naleznete v RN 7+8 červenec—srpen 2021, s. 11 nebo na htt ps://planujtrojku.cz/anketa. 
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Služby

 ⟶ ANGLIČTINU naučím, doučím, připravím SŠ, VŠ ke 
zkouškám. Tel.: 607 943 359, 1aj@email.cz

 ⟶ Firma „Dámy 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.

 ⟶ 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.

 ⟶ 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, 
zrychlení, instalace, opravy, 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.

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

 ⟶ 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
 ⟶ ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta Praha 3 přijme od 1. 8. 2021 

pracovníka/pracovnici na každodenní úklid školy. Práce je 
pro OSVČ. Více na tel. 739 301 565.

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

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

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

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

 ⟶ Sdružení pro integraci a migraci hledá dobrovolníky pro 
online doučování žáků-migrantů. Chceš získat zkušenost 
s prací s dětmi? Zajímá tě možnost pomáhat z pohodlí 
vlastního domova? Máš trpělivost a rád(a) se učíš novým 
věcem? Pak možná hledáme právě tebe! Neváhej a napiš 
nám na zemanek@migrace.com.

Na Žižkově jsme doma!
Lenka Andrlová
+420 775 388 238 
lenka.andrlova@remax-czech.cz

profesionální realitní služby – váš prodej i pronájem bez starostí
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Praha 3 pronajme  
nebytové prostory
Českobratrská 7/272, NP č. 101 (ateliér) o velikosti 
106,46 m2 v 9. podlaží

 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2
 ⟶ Příjem nabídek končí 12. července 2021 v 18 hodin

Sabinova 8/278, NP č. 102 (ateliér) o velikosti 97,32 m2 
v 9. podlaží

 ⟶ Prohlídka se koná 1. července 2021 od 9 do 10 hodin
 ⟶ Minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2
 ⟶ Příjem nabídek končí 12. července 2021 v 18 hodin

Kontejnery na 
velkoobjemový odpad
Z rozhodnutí magistrátu hlavního města Prahy nebudou 
kontejnery v červenci přistaveny.

Vítání občánků 
a jubilejní svatby 

Děti narozené v roce 2020 a 2021 můžete 
hlásit Evě Sotonové, Lipanská 14, 222 116 295, 
sotonova.eva@praha3.cz. Stejný kontakt 
slouží pro případ, že vy nebo vaši blízcí slavíte 
jubilejní trvání manželského svazku.
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www.nskz.cz

Nemocnice sv. Kříže Žižkov, s. r. o.   |  Kubelíkova 16/1250, 130 00  Praha 3 

Centrální objednání pacientů do ambulantního a očkovacího centra: 
T   221 012 271  |  E   recepce@nskz.cz, ockovacicentrum@nskz.cz

Kontakty pro informace a příjem pacientů pro následnou a rehabilitační péči:
T   778 531 392, 221 012 231, 778 962 000
E   jitka.stranska@nskz.cz, alena.viktorinova@nskz.cz, milada.appeltova@nskz.cz

Postcovidové centrum
T   720 520 363  |  E  recepce@nskz.cz

NOVÉ A MODERNÍ
AMBULANTNÍ CENTRUM

GASTROENTEROLOGICKÁ
AMBULANCE

AMBULANTNÍ
CENTRUM PRO

CHOROBY PLICNÍ

OČKOVACÍ
CENTRUM

CHIRURGIE INTERNÍ
AMBULANCE

KARDIOLOGICKÁ
AMBULANCE



⟶  Vstup na všechny programy zdarma

⟶ praha3.cz          

září—říjen 2021

Dny žižkovského 
kulturního 
dědictví 2021 
XIII. ročník 
Národní téma: „Památky pro všechny“
Dny žižkovského kulturního dědictví tradičně pořádá Praha 3 v návaznosti na Dny evropského 
dědictví (European Heritage Days), které se konají každý rok v září. Jejich cílem je zpřístupnit  
veřejnosti nejzajímavější památky a místa všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, 
technické, a další prostory, které jsou nositeli mimořádné hodnoty kulturního dědictví. Součástí 
jsou doprovodné akce — přednášky, koncerty, vycházky a další kulturní programy. Letošní ročník 
je spojen s oslavami 140. výročí povýšení Žižkova na město, připraveny jsou tyto akce:

2. 9. ⟶   Slavnostní zahájení DŽKD a připomenutí 140. výročí povýšení na město
dobový happening na Havlíčkově náměstí, komentovaná prohlídka radnice (130. výročí), 
otevření stálé expozice „Žižkov 1881—1922“, ŽižKabaret
Havlíčkovo náměstí a radnice, 15—18 h

4. 9. ⟶  Jízdy historickou tramvají (nejen) Žižkovem 
odjezd Vozovna Žižkov 14.00 a 14.45 h, počet účastníků jízdy 24 
Rezervace nutná na e-mailu rezervace.kultura@praha3.cz

8. 9. ⟶   Křeslo pro hosta — věnováno J. Seifertovi — Jan Přeučil
  KC Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18 od 17 h

9. 9. ⟶  Architektura reprezentující proměnu Žižkova na město 
architektonická vycházka z cyklu Žižkov známý i neznámý 
Sraz v 17 h před pomníkem K. H. Borovského na Havlíčkově náměstí

⟶  11. 9. a 18. 9. Jízdy historickou tramvají (nejen) Žižkovem
⟶  12. 9.  Netradiční dobově laděná procházka dolním 

Žižkovem se setkáním s historickými osobnostmi
⟶  16. 9.  Umění pro všechny — pražské metro 

— architektonická vycházka
⟶  19. 9.  Památky a jejich příběhy II — Olšanské hřbitovy, 

tři okruhy prohlídek: funerální umění, osobnosti, 
vojenská pohřebiště

⟶  21. 9.  Koncert na schodech SUPŠ
⟶  22. 9. Literární večer v KC Vozovna: ŽižKabaret

⟶  25. 9.  Netradiční procházka u příležitosti výročí 
J. Seiferta a J. Ježka

⟶ 30. 9.  Architektonická vycházka 
— Sport a volný čas na Balkáně II

⟶  14. 10.  Architektonická vycházka 
— Nová výstavba na Vackově

⟶  16. 10.  Koncert k poctě J. Ježka v Betlémské kapli
⟶  30. 10.  Příběhy „adopcí“ hrobů žižkovských osobností 

— výstava v hrobové kapli rodu Eissner 
von und zu Eisenstein na Olšanských hřbitovech
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