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Kulturní podzim 
na Trojce ovládnou 
oslavy a festivaly

David Vávra: Žižkov 
se mi líbí i se svými 
chybami
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
pandemická situace nám konečně dovolila uspořádat odložené oslavy žižkovského 
jubilea v plné parádě. Ke 140. výročí povýšení Žižkova na město se v září připoju-
je připomínka narození Jaroslava Seiferta a Jaroslava Ježka, a kdo má rád kula-
tá čísla, najde na následujících stránkách i 10 let Žižkovských mezidvorků, 25 let 
Vinohradského vinobraní, 100 let od vydání Osudů dobrého vojáka Švejka a 50 let 
od založení divadla Sklep, o kterém si povídáme s Davidem Vávrou v rubrice Dialog.

Proč si vlastně různá jubilea připomínáme a co nám to dává? Myslím si, že přede-
vším potřebujeme vnímat tradici a vyprávět si příběhy o lidech a událostech, ze 
kterých vyrůstá naše každodenní realita. V prázdninovém čísle Radničních novin se 
mi líbil jeden komentář, který vyjadřoval vděčnost za to, že lidé žijí na Praze 3 rádi. 
Kdybychom se dnes mohli setkat s Karlem Hartigem nebo jinými osobnostmi z his-
torie třetí městské části, věřím, že právě z takových prohlášení by měli největší ra-
dost. Další kapitolu dějin píšeme my, tak ať stojí za to!

Anežka Hesová, redaktorka

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ twitter.com/3Praha
 ⟶ soundcloud.com/3praha
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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svezte se vláčkem pod vítkovem
Od srpna je na cyklostezce pod Vítkovem v blízkosti mostu přes 
Husitskou ulici přístupný herní plácek ve stylu železnice. Najdete 
tu drezínu, vagónek, návěstidlo, dva tunely a dvě železniční závory. 
Prostor je připomínkou jednokolejné železniční trati, která tu ukončila 
svůj provoz v roce 2008.

začíná revitalizace stanice metra jiřího 
z poděbrad

Bezbariérového vstupu a nových eskalátorů se dočká stanice metra 
Jiřího z Poděbrad. V září 2021 začnou stavební práce zřízením stave-
niště, následovat bude archeologický průzkum a hloubení šachty, na 
něž naváže ražba přestupní chodby mezi výtahy. Pro cestující zatím 
zůstává metro v provozu bez omezení, uzavření stanice se předpoklá-
dá až počátkem roku 2023. Úplná modernizace by měla skončit do 
února 2024.

psí miss motivuje k uklízení exkrementů
Radnice umístila na stojany se sáčky na psí exkrementy samolep-
ky, které motivují pejskaře k uklízení po jejich čtyřnohých přáte-
lích. Nálepky jsou součástí soutěže Psí miss o nejlepší fotku psa 
z Trojky. Zúčastnit se můžete i vy, pokud pošlete do 30. září na adresu 
uklid@praha3.cz čelní fotku a jméno svého psího krasavce nebo kra-
savice a zároveň uvedete ulici, kde bydlíte. V říjnu vylosujeme patnáct 
až dvacet fotografií a ty pak dolepíme na vybrané stojany. Třetí měst-
ská část má momentálně 320 zásobníků, které doplňuje třikrát týdně. 
Přesto na údržbu veřejného prostranství doplácí ročně zhruba 25 mili-
onů korun.

lítý boj s odpadky
Praha 3 instalovala před prázdninami deset popelníků ve tvaru cigare-
ty. Nedopalky totiž patří mezi obtížně odstranitelné odpadky, a pokud 
se je nepodaří z chodníku uklidit, postupně se mění ve vysoce toxický 
prach, který vdechujeme všichni včetně dětí. Od srpna pak radnice na 
16 nejvytíženějších stanovištích zdvojnásobila četnost vývozu nápojo-
vých kartonů. Stále také nabízí zřízení domovních stanovišť tříděného 
odpadu, jichž tu už od roku 2019 vzniklo zhru ba 370. Pokud vás zajímá 
možnost komfortně a bezplatně třídit odpad ky přímo v domě, napište 
na adresu tridime@praha3.cz.

přijďte na komentovanou procházku 
Odbor životního prostředí vás zve na komentovanou procházku, bě-
hem níž se seznámíte s plánem obnovy stromořadí v ulicích Jilmová, 
Na Vápence a Za Žižkovskou vozovnou. Sraz bude 15. září v 17 hodin na 
rohu ulic Jeseniova a Na Vápence.

Zprávy z rady
 ⟶ 18. srpna

Příprava koncepce prorodinné politiky
Rada MČ schválila složení pracovní skupiny 
k přípravě koncepce prorodinné politiky MČ 
Praha 3. Mezi nominovanými jsou členové klubů 
Zastupitelstva MČ Praha 3, zástupci neziskových 
organizací, které se zabývají oblastí rodiny, zá-
stupce Magistrátu hl. m. Prahy, který má v gesci 
oblast rodinné politiky, a pracovníci ÚMČ Praha 3 
v zastoupení útvarů pracujících s rodinami.

Projekt obnovy náměstí Jiřího z Lobkovic vypracuje 
Perspektiv

Rada MČ schválila dodavatele projektu revitaliza-
ce náměstí Jiřího z Lobkovic. Vypracuje ho studio 
Perspektiv, které loni zvítězilo v architektonické 
soutěži. Úpravy mají podle smlouvy stát nejvýše 
70 milionů korun.

 ⟶ 4. srpna
Výuka anglického jazyka s rodilými mluvčími

Na základě úspěšného pilotního projektu na ZŠ 
Jeseniova schválila rada MČ zavedení výuky 
angličtiny rodilými mluvčími na šesti školách 
zřizovaných Prahou 3. Městská část bude proto 
prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsa-
hu poptávat zajištění projektu tandemové online 
výuky anglického jazyka kvalifikovanými rodilými 
mluvčími za využití videokonferenčního softwaru 
a interaktivních aplikací pro 1. pololetí školního 
roku 2021/2022.

 ⟶ 14. července
Architektonická soutěž o návrh domu sociálních 
služeb 

Rada MČ schválila zadání a podmínky architekto-
nické soutěže o návrh na výstavbu nového Domu 
sociálních služeb Pod Lipami. Ten by měl stát 
na místě současného ošetřovatelského domova, 
který technicky ani provozně nevyhovuje součas-
ným požadavkům. MČ Praha 3 tím dává všem 
architektům příležitost ukázat, jak vnímají téma 
staveb pro seniory na základě zkušeností z jiných 
projektů.

Mateřská škola Jeseniova bude zdemolována
Rada MČ schválila provedení demolice nad-
zemní části třípodlažní budovy mateřské školy 
v Jeseniově ulici. Nosná konstrukce budovy vyka-
zuje dlouhodobě četné závažné statické poruchy, 
které zásadně ovlivňují bezpečnost konstrukce 
a její provozní a funkční spolehlivost. V současné 
době je provoz MŠ ukončen a probíhá vyklízení 
budovy.

Starosta zaštítí sousedskou akci Zažít město jinak
Rada MČ schválila poskytnutí záštity starosty 
Prahy 3 nad sousedskými slavnostmi Zažít měs-
to jinak na Praze 3, které se budou konat 18. září 
2021. Cílem akce je sbližovat sousedy a oživovat 
veřejný prostor města.

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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Na nákladovém nádraží vzplál sklad nábytku

Přes deset jednotek hasičů vyjelo 23. srpna večer 
k požáru skladu nábytku. Hasiči vyhlásili třetí stu-
peň požárního poplachu. Dostat požár pod kon-
trolu jim komplikoval hustý dým a členitý terén. 
Za necelé dvě hodiny se jim ale podařilo zabránit 
dalšímu šíření ohně. Požár způsobil škodu přibliž-
ně milion a půl korun. 

Varna pervitinu odhalena
Kriminalisté, kteří se zabývají potíráním drogo-
vé trestné činnosti, obvinili ve druhé půlce srpna 
skupinu sedmi lidí z nedovolené výroby a jiné-
ho nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a jedy. Jeden z mužů v bytě na Praze 3 
vařil pervitin a zbylých šest mužů ho prodávalo 
koncovým uživatelům. Kriminalisté vědí o něko-
lika stovkách prodejů pervitinu, za kterými stojí 
právě oni. Na jejich zadržení spolupracovala i zá-
sahová jednotka pražské policie. Nyní jsou stíháni 
a u čtyř z nich kriminalisté podali podnět na vzetí 
do vazby. 

Sprejer v Seifertově ulici
Dalšího umělce, který si chtěl údajně jen vyzkou-
šet psaní na fasádu, řešili strážníci 11. srpna po 
desáté hodině večer v Seifertově ulici. Právě tam 
na jednom z domů vytvořil růžovým fixem nápis. 
Pro podezření z trestného činu poškozování cizí 
věci si 25letého cizince převzala přivolaná hlídka 
Policie ČR.

Na Žižkově hořel byt
První červencovou neděli přijal hasičský záchran-
ný sbor hlášení o požáru v ulici Víta Nejedlého, 
konkrétně v bytě v prvním patře. Na místo ihned 
dorazili hasiči ze tří požárních stanic a za sedm 
minut se jim podařilo dostat požár pod kontro-
lu. Posléze zajistili rozebírací práce a dohašování. 
Na místě byla jedna zraněná osoba, kterou hasiči 
předali do péče Zdravotnické záchranné služby. 
Příčinu požáru dál vyšetřují. 

Při výbuchu barelu se zranili rekvizitáři
Filmoví rekvizitáři připravovali v červenci pod že-
lezničním viaduktem v Trocnovské ulici rekvizi-
ty pro natáčení. Při manipulaci s barelem došlo 
k explozi a několik osob utrpělo zranění. Na místo 
neprodleně vyrazilo několik posádek pražských 
záchranářů i jednotka hasičů a policie. Záchranáři 
si do své péče převzali tři muže. Jeden z nich 
utrpěl ztrátové poranění v oblasti dolní končetiny. 
Zbylí dva muži utrpěli popáleniny a pohmožděni-
ny. Hasiči zjistili, že se v barelu nacházely zbytky 
lepidla, jehož výpary se zřejmě vzňaly při kontak-
tu s jiskrou. 

Připravila Eliška Stodolová

budoucnost sportu na trojce máte  
ve svých rukou

V souvislosti s přípravou Plánu rozvoje sportu na Praze 3 se můžete 
zúčastnit dotazníkového šetření, které zjišťuje míru sportovní účasti, 
oblíbenost jednotlivých disciplín a spokojenost s místními podmínka-
mi pro volnočasové aktivity. Zároveň můžete nabízet konkrétní řešení. 
Výsledky průzkumu ovlivní směřování podpory sportu, rozvoj infra-
struktury či realizaci akcí pro veřejnost v dalších letech. Dotazník je 
dostupný od 1. do 20. září na adrese lokalsport.cz/praha3 a týká se 
osob starších 15 let. Žákům ZŠ je určen speciální dotazník.

potřebujete voličský průkaz?
Pokud se chystáte k volbám, můžete o průkaz žádat osobně v kli-
entských centrech v Lipanské 9 a Milešovské 1 nebo elektronickým 
podáním, které do 1. října zašlete prostřednictvím datové schránky 
eqkbt8g. Další možností je písemná žádost s úředně ověřeným pod-
pisem voliče, která musí být nejpozději 1. října doručena na adresu 
Podatelna ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3.

na kus řeči se starostou
Tradiční setkání se starostou Prahy 3 Jiřím Ptáčkem se uskuteč-
ní 13. září od 16 hodin v sále zastupitelstva v budově radnice na 
Havlíčkově náměstí. Určitě se stavte!

v září můžete žádat o dotaci na rok 2022
Od 1. do 21. září můžete přes portál dotace.praha3.cz podávat své žá-
dosti o příspěvek z Dotačního fondu 2022. Dotace se týká projektů 
v sektoru životního prostředí, tělovýchovy a sportu, kultury, výchovy 
a vzdělávání dětí a mládeže, památkové péče, sociální a zdravotní ob-
lasti a individuální podpory služeb lokálního významu. Bližší informace 
poskytuje ekonomický odbor MČ Praha 3.

mapujeme vnitrobloky
Pomozte nám zmapovat skrytý svět dvorků a vnitrobloků Prahy 3! 
Zapojit se může každý na stránce vnitrobloky.cz/mapa, kde stačí vypl-
nit údaje o zeleni, betonu, vodě či využití místa. Díky získaným infor-
macím budeme moci společně vytvářet další zelené městské oázy. Na 
projektu spolupracuje spolek Bieno s hlavním městem Prahou a třetí 
městskou částí.

milena jesenská má svůj park
Jméno novinářky, překladatelky a bojovnice proti nacismu Mileny 
Jesenské nese nově park v Kouřimské ulici. Ta byla její poslední adre-
sou před zatčením gestapem v listopadu 1939. Jesenská se narodila 
10. srpna 1896 v Praze a zemřela 17. května 1944 v koncentračním tá-
boře Ravensbrück. Proslula například překlady textů Franze Kafky.

staňte se členem 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 2 700 Kč, místopředseda 2 600 Kč a člen komise 
2 300 Kč. Zájemci budou do komisí jmenováni 9. září 2021. Po tomto 
datu budou přijímáni pouze náhradníci.



—
 6

V září čeká Prahu 3 pořádná smršť akcí 
spojených s výročím povýšení Žižkova na 
město a dalšími jubilei. Milovníci kultury 
a historie si přijdou na své. 

Zářijová kulturní nabídka na Praze 3 praská ve 
švech. Po roce zasaženém pandemií se umění vra-
cí do koncertních sálů, divadel, galerií i ulic. K tra-
dičním festivalům se navíc přidaly nové nápady 
a také akce spojené s oslavami žižkovské historie. 
Navštívit všechny připravované akce je téměř ne-
možné, určitě se ale vyplatí sledovat kalendář a na-
míchat si svůj koktejl kulturních zážitků. Začneme 
na radnici. Tam už nějakou dobu čeká na své ote-
vření unikátní expozice dějin města Žižkov od jeho 
povýšení v roce 1881 až po jeho připojení k Velké 
Praze v roce 1922. „V galerii najdete například první 
vydání Osudů dobrého vojáka Švejka, originální ná-
bojnice z fabriky Sellier a Bellot, sadu vinět a lahví 

firmy Cink a Hončík Žižkov a další autentické před-
měty,“ popisuje vedoucí odboru vnějších vztahů 
a kultury Pavel Trojan.

Galerie pod radnicí bude slavnostně otevřena 
v rámci zahájení třináctého ročníku Dnů žižkovské-
ho kulturního dědictví. „Letošní téma je Památky 
pro všechny. Proto jsme se nově rozhodli tlumočit 
alespoň některé akce do znakové řeči a zpřístup-
nit tím pamětihodnosti Prahy 3 více lidem,“ říká 
vedoucí oddělení kultury Eva Hájková. Zahájení 
proběhne ve čtvrtek 2. září formou dobového 
happeningu na Havlíčkově náměstí s komentova-
nou prohlídkou radnice. Celou slavnost v podvečer 
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završí žižkovský kabaret, kde vystoupí 3D Company, 
Divadlo Puls a hosté. Proměnu Žižkova na měs-
to připomenou také obnovené architektonické 
vycházky a netradiční dobově laděné procházky 
s osobnostmi žižkovské historie. V rámci cyk-
lu Památky a jejich příběhy si účastníci prohléd-
nou architekturu dolního Žižkova, zajímavosti 
Olšanských hřbitovů a místa spojená s Jaroslavem 
Seifertem a Jaroslavem Ježkem. Další atrakcí 
budou jízdy historickou tramvají z Vozovny Žižkov 
přes Ohradu a Floru až k Muzeu a zase zpátky. Na 
koleje se vydá o třech sobotách: 4., 11. a 18. září.

Během prvního zářijového víkendu si zároveň při-
pomeneme 100 let československých legií. V so-
botu se v Národním památníku na Vítkově setkají 
českoslovenští legionáři, odbojáři a váleční vete-
ráni. Na příjezdové cestě bude probíhat venkovní 
prezentace vojenské historie. Hned v neděli odpo-
ledne se pak sejdeme na Parukářce, kde propukne 

Novinkou letošního  
roku je festival  
Žižkovská spojka
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desátý ročník multikulturního festivalu Poznejme 
se, sousedé. Mezi kubánskými a balkánskými kon-
certy si vyzkoušíme napsat své jméno pomocí ka-
ligrafických technik nebo vytvořit osobní mandalu, 
děti si zatím užijí malování na obličej, balónkovou 
dílnu a dřevěný kolotoč. Organizátoři slibují i pro-
hlídku tradiční jurty, kuchařskou show a akroba-
tické vystoupení hadí ženy. Akce, která pomáhá 
vzájemnému poznávání odlišných kultur a rozvíje-
ní komunitního života Prahy 3, probíhá za finanč-
ní podpory hlavního města Prahy a Ministerstva 
vnitra.

Novinkou letošního roku je open air festival 
Žižkovská spojka, který odstartuje v pondělí 6. září. 
Prostřednictvím instalací, happeningů, debat 
a různorodých vystoupení chce oživit architekto-
nické a kulturní dědictví dolního Žižkova a okolí 
vrchu Vítkov a zároveň podpořit vznik nového kul-
turního klastru v okolí Krenovky a Divadla Ponec. 
Příběh Tachovského náměstí například poodha-
lí fotografická výstava Náměstí s váhou a tune-
lem. „Žižkovská spojka ideově navazuje na festival 
Landscape, podtrhuje historicko-urbanistickou 
strukturu a industriální topografii této lokality,“ 
vysvětluje Dan Merta z Galerie Jaroslava Fragnera, 
která festival organizuje. Žižkovskou spojku zahájí 

koncert v Krenovce, kde vystoupí Houpací koně, 
George Moon a Purplefox Town. V rámci festiva-
lu si také připomeneme 100 let od prvního vydání 
Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. 
„Výročí oslavíme v pondělí 20. září na radnici se-
tkáním Švejků ze střední Evropy s radními a ob-
čany. Autorovi knihy Jaroslavu Haškovi a Frantovi 
Sauerovi pak budou věnovány lavičky na Prokopově 
náměstí a pamětní deska v Jeronýmově ulici. 
Chystá se i slam poetry a koncert Moniky Načevy 
na Kostnickém náměstí,“ doplňuje radní pro kultu-
ru Pavel Křeček.

Další významnou událostí letošního září je stodva-
cáté výročí narození žižkovského rodáka a nosi-
tele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Proslulého 

Anketa: Vrací se kultura na Praze 3  
po pandemii do normálu? 
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

Média informují o tom, že návštěvnost kulturních akcí zda-
leka nedosahuje předpandemických čísel. Na Praze 3 to 
nebude jiné. Důležité je udržet zlepšující se trend, což bude 
s podzimem a začátkem školního roku těžko splnitelný 
úkol. Úspěch závisí hlavně na ochotě lidí nechat se očkovat 
a dodržovat protiepidemická pravidla, jakkoli nemusí být 
vždy úplně dobře nastavená. Moc si přeji, ať to dáme, ne-
jen kvůli kultuře na Praze 3.

František Doseděl (Piráti), radní
Nyní to může vypadat, že se do normálu vracíme. Po dlou-
hé době můžeme zajít na koncert, zápas či do divadla. 
Nejásejme ale předčasně — pandemie ještě neskončila. 
Díky proočkovanosti a s tím souvisejícím nízkým covido-
vým číslům můžeme rozvolňovat, znovu se setkávat a žít, 
jak jsme zvyklí. Zkušenost z loňska však praví, že s podzi-
mem opět přituhne, a je jen na nás, zda se budou hos-
pody, divadla a obchody znovu zavírat. Všem kulturním 
organizacím nejen na Praze 3 přeji, aby už své brány nikdy 
zavírat nemusely, a apeluji na nás všechny: buďme ohledu-
plní a zodpovědní, život i zdraví máme jen jedno.

Pavel Křeček (TOP 09 a STAN), radní
Letní rozvolnění bylo pro kulturu a její milovníky důležité. 
Čím déle tohle období vydrží, tím lépe pro všechny. Těžko 
však předjímat. I proto se letos kultura na Praze 3 přesu-
nula více do veřejného prostoru a nabitý zářijový program 
to dokazuje. Myslíme ale i na materiální pomoc umělcům. 
Ve spolupráci s ArtMap rozjíždíme swap, kdy demontova-
ný materiál z výstav bude svážen do skladu v Chlumově, 
odkud si jej budou moci vzít amatérské divadelní sou-
bory na výrobu kulis nebo výtvarníci na menší projekty. 
Podporujeme tak živé umění v těžkých časech. Pevně vě-
řím, že Praha 3 bude opět pražským Montmartrem!

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Průběh kulturních akcí a vůbec konání festivalů, koncer-
tů a dalšího jsme si v posledním roce příliš neužili. Vládní 
opatření dopadala na všechny bez výjimky. Naštěstí se ale 
s letními měsíci a méně drastickými opatřeními kultura 
na Prahu 3 postupně vrací. Dlouhodobě říkám, že Trojka 
je čtvrť, která má obrovský potenciál, jak kulturu rozvíjet. 
S radostí sleduji, že se to radnímu Pavlu Křečkovi úspěšně 
daří, a nepochybuji, že by žižkovského genia loci nezacho-
val. Přeji všem umělcům, aby se jim dařilo, a doufám, že se 
na podzim potkáme na Hvězdném létu pod věží nebo na 
nějakém koncertu v Akropoli. 

Vinohradské vinobraní se 
vrací na náměstí Jiřího 
z Poděbrad
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básníka, spisovatele, novináře a překladatele připo-
mene v KC Vozovna povídání s Janem Přeučilem, 
beseda s Petrem Šrámkem, koncert Miroslava 
Palečka, který zhudebnil Seifertovy básně, recita-
ce Jana Vondráčka a promítání dokumentárního 
filmu Píseň cvrčků. Jaroslava Seiferta i Jaroslava 
Ježka oslavíme ještě koncertem Jubilanti v hudbě 
i slovech, který se uskuteční v prostorách VOŠUP 
a SUPŠ na Žižkově náměstí v úterý 21. 9., a také 
meziválečnou tančírnou v Atriu na Žižkově o čtyři 
dny později.

Vinohradské vinobraní se vrací na náměstí Jiřího 
z Poděbrad a proběhne v pátek 10. a v sobo-
tu 11. září. Jubilejní 25. ročník se ponese v du-
chu žižkovského výročí, takže možná potkáme 

i samotného císaře pána. Vedle originální sklenič-
ky s nápisem /II deci si z vinobraní můžete odnést 
i speciální razítko v symbolickém cestovním pasu 
Svobodné republiky Žižkov. Nově se pro otisk mů-
žete zastavit také v kině Aero, v kempu Pražačka, 
v Nové Trojce, v nakladatelství Volvox Globator 
a na recepci domu Radost.

Na tentýž víkend si do diáře poznamenejte desátý 
ročník multižánrového festivalu Žižkovské mezi-
dvorky. Koncerty, výstavy, workshopy a divadel-
ní představení se na skrytých dvorcích začnou 
odehrávat už od sobotního poledne. Kromě jídla, 
pití a muziky se bude na některých stanovištích 
třeba cvičit jóga, točit cukrová vata, hrát ping-
-pong a zahradničit. Na dvorku hlavní budovy rad-
nice můžete ochutnat argentinské občerstvení, 
a na Tachovském náměstí bude dokonce i stezka 
odvahy.

O týden později se kulturní život Prahy 3 přesune 
z mezidvorků do ulic. Letošní sousedské slavnos-
ti Zažít město jinak se uskuteční v sobotu 18. září 
a jejich heslem je Udělej si sám. Na schodech pod 
Parukářkou budou připraveny sportovní aktivity 
a výtvarný happening, KC Vozorna nabídne koncer-
ty sousedských kapel, žižkovské Atrium zase výbor-
nou kávu a interaktivní výstavu Zachraň jídlo. 

Kulturní program měsíce září zahrnuje i pokraču-
jící koncerty Pražského Montmartru, zahájení hu-
debního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim, 
latinskoamerické trhy Merkádo, veletrh Volný čas 
na Trojce, Žižkovské rozhovory v infocentru a další 
akce. Aby vám žádná z nich neunikla, sledujte web 
praha3.cz, Mobilní rozhlas a sociální sítě Prahy 3.  

Slavnost Zažít město 
jinak se uskuteční 
v sobotu 18. září 
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Trojka má nejnižší 
korupční index 

Praha 3 si zlepšila 
skóre v hodnocení 
korupčního rizika. 
Za rok 2020 získala 
od organizace 
Hlídač státu 
nejlepší známku 
mezi českými 
radnicemi.

Podle organizace Hlídač státu, která na základě 
registru smluv sleduje, jak státní instituce nakláda-
jí s veřejnými prostředky, zůstala Praha 3 na první 
příčce žebříčku městských částí s nejmenším ko-
rupčním rizikem, přičemž své bodové skóre oproti 
loňsku posunula k ještě lepšímu výsledku. Zároveň 
zaujala osmé místo ve stovce nejlépe hodnoce-
ných subjektů. „Praha 3 je hodnocena nejlepším 
indexem nejen ze všech městských částí v Praze, 
ale v podstatě ze všech sledovaných radnic v re-
publice. Konkrétně jsme dosáhli známky A a in-
dexu 1,49. Dva roky po sobě už nejsou náhoda,“ 
komentuje starosta Jiří Ptáček výsledky srovnání 

na základě tzv. K-Indexu. Ten vychází z hodnoce-
ní deseti parametrů, podle nichž je možné odhalit 
rizikové chování instituce. Patří mezi ně napří-
klad podíl smluv se skrytou cenou, podíl smluv 
se zásadním nedostatkem či koncentrace doda-
vatelů u velkých zakázek. Za rok 2020 tak prověřil 
Hlídač téměř 900 tisíc smluv v celkové hodnotě 

4,5 bilionu korun, které státní instituce uzavřely se 
soukromými dodavateli. 

Podle radního Pavla Musila, který má ve své ges-
ci transparentnost, stojí za prvenstvím Prahy 3 
důkladná analýza výsledků a nedostatků, na které 
Hlídač státu upozornil v předešlém roce. Šlo na-
příklad o nečitelné přílohy smluv vkládaných do 
registru. V kategorii podíl smluv s nedostatkem se 
tak Praha 3 v minulém roce posunula ze známky 
F na úroveň C. Zásadnější opatření, zejména nove-
lizaci směrnice o zadávání veřejných zakázek, se 
radnice chystá učinit v nejbližší době. „Konkrétně 
půjde o zpřísnění požadavků na zadávací řízení od 
hodnoty 250 000 Kč, aby se výběru účastnilo více 
subjektů. Dále se to týká snížení limitu pro zveřej-
nění výzev k účasti na zadávacím řízení na profilu 
zadavatele. Tím umožníme neomezenému počtu 
dodavatelů účastnit se otevřeného řízení,“ popisuje 
Musil. Díky tomu podle něj Praha 3 směřuje k do-
sažení dobrého výsledku u parametrů, které Hlídač 
státu sleduje, a udrží si skvělé hodnocení i v bu-
doucích letech.„Ukazuje se, že radnice Prahy 3 se 
v měřítkách transparentnosti Hlídače státu rok od 
roku zlepšuje. Tento trend započal již v minulých 
volebních období a stále pokračuje. Byla to ODS 
s TOP 09, kdo nastavil některé mechanismy a pa-
rametry, které fungují i dnes. Vlastně mohu jen 
říct, že mě to těší,“ dodává předseda opozičního 
klubu Pro Prahu 3 Alexander Bellu.  
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Praha 3 zaujala osmé 
místo ve stovce nejlépe 
hodnocených subjektů
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Zastupitelstvo třetí městské části v červnu 
schválilo závěrečný účet hospodaření v roce 
2020. Oproti plánovanému rozpočtu se poda-
řilo navýšit rozdíl mezi příjmy a výdaji a ušetřit 
tak nemalé finanční prostředky na plánované 
investiční akce. Výsledkem hospodaření Prahy 3 
v roce 2020 je tak pozitivní saldo 136,6 milionu 
korun. Významný vliv na úspory mělo nižší čer-
pání běžných a kapitálových prostředků i dotace, 
které městská část obdržela v mimořádné výši.

„Od nástupu nové koalice na radnici Prahy 3 
v roce 2018 máme za cíl a daří se nám udržet 
kladné saldo běžných výdajů rozpočtu. Z toho 
vyplývá, že od roku 2018 utrácí radnice za provoz 
městské části méně peněz, než má průběžné 
roční příjmy. Nemusíme tak na provoz doplácet 
jednorázovým prodejem majetku jako v minu-
losti,“ říká místostarosta Pavel Dobeš a dodá-
vá: „Díky kladnému saldu, příjmům z privatiza-
ce a poměrně vysokým dotacím, které se nám 
podařilo získat, má Praha 3 finanční rezervu. 

Mohla tak v roce 2021 zahájit slíbený investiční 
plán, ve kterém chceme pokračovat v následu-
jících letech.“ Ten se týká zejména oprav bytů 
a bytových domů, ale také například revitalizace 
Tachovského a Žižkova náměstí, rekonstrukcí ma-
teřských škol a přípravy budoucích projektů. 

Úspěchem pro Prahu 3 je i rekordní výše získa-
ných dotací. „V roce 2020 se nám podařilo histo-
ricky nejvíce dotací — investičních a neinvestič-
ních —, a to celkem 267 milionů korun. To nám 
umožnilo dát do oprav školních budov investi-
ce přibližně za 69 milionů a financovat přípravu 
řady projektů, které chceme realizovat v následu-
jících letech,“ upřesňuje místostarosta Dobeš.

Největší letošní investiční akcí je oprava zchátra-
lého panelového souboru Blahoslavova/ 
/Roháčova. Nyní je v něm 132 bytů a dalších 
11 bezbariérových vznikne v rámci revitaliza-
ce. Připraveny jsou stavební povolení a finance 
pro kompletní proměnu Tachovského náměstí. 
Letos by měla proběhnout také přestavba domu 
Husinecká 9, kde budou nové bezbariérové byty. 
Koncem roku má pak odstartovat revitalizace 
panelového souboru Táboritská. Část finančních 
prostředků je určena také na opravy fotbalového 
stadionu v Seifertově ulici, který Praha 3 pronají-
má klubu Viktoria Žižkov.   

Radnice hospodařila 
s přebytkem více než 
136 milionů
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Kladné saldo pomohlo 
nastartovat ambiciózní 
investiční plán

Závěrečný účet hospodaření Prahy 3 za 
minulý rok se může pochlubit kladným 
saldem a rekordní výší získaných dotací. 
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Při průjezdu ulicí Jana Želivského narazíte na uza-
vírku a nenápadnou ceduli s nápisem Práce probí-
hají v kanalizaci. Možná si v koloně aut postěžuje-
te a zarazíte se, proč je uzavřený dlouhý úsek, když 
stavební buňky zhotovitele D&Z jsou pouze na 
malé části silnice. Háček je v tom, že v podzemí 
šest metrů hluboko razí dělníci 200 metrů dlouhý 
tunel, aby opravili inženýrské sítě, které jsou už sto 
let staré. „Původní kanalizační potrubí je na mno-
ha místech popraskané a kapacitně nedostačují-
cí, a to zvlášť při silných deštích. Nahradit ho má 
nové kameninové potrubí o průměru 30 centimet-
rů,“ vysvětluje stavbyvedoucí Michal Novotný.

Stavební práce nejsou přitom jednoduché. 
„Dělníci v tunelu můžou používat jen sbíječku 
a lopatu, protože pro ražbu úzkých štol neexis-
tuje žádná mechanizace ani razicí štít,“ dodává 
Novotný. Vykopaný materiál dělníci odvážejí vozí-
kem a jeřábem potom vytahují veškerou zemi-
nu a kamení nahoru na povrch. Ražba tunelu tak 
postupuje přibližně o metr za den. Každý větší 
déšť přitom zatopí šachtu do výšky dvou metrů 

a vyžene pracovníky. Pražská vodo hospodářská 
společnost počítá s pokračováním výměny ka-
nalizace v Želivského ulici. Celkovou rekonstrukci 
Basilejského náměstí má zajistit Central Group. 

Pokud pokračujete autem dál do Koněvovy ulice, 
už vás asi nepřekvapí další etapa její uzavírky. Od 
března tu v režii firmy Strabag a Technické správy 
komunikací probíhá oprava vozovky a z toho ply-
noucí dopravní omezení. Tím nejzásadnějším je 
oboustranná uzavírka silnice v úseku Ostromečská 
a Černínova, která potrvá až do 7. listopadu. 
Potom budou ve stejném úseku dělníci až do kon-
ce měsíce dláždit chodníky. Řidičům se ale trošku 
uleví, protože jízda směrem do centra bude v lis-
topadu možná pro veškerou dopravu. Komplikace 
zažijí jen chodci, omezení na pěší koridor ve vo-
zovce. Rekonstrukce zahrnuje vedle oprav inže-
nýrských sítí, výměny vodovodu a obnovy povr-
chu také úpravy parkovacích pruhů, které zamezí 
stání aut na chodníku. Zároveň vznikne přechod 
s ostrůvkem ve vozovce, který umožní chodcům 
bezpečný přístup na novou autobusovou zastávku 
Lukášova. Cyklisty potěší zvláštní pruh ve směru 
z centra. 

Momentálně probíhají jednání o koordinaci dalších 
oprav Koněvovy ulice, Basilejského náměstí a ulice 
Jana Želivského. Přesný harmonogram prací na 
příští rok není ale zatím zřejmý. 

Práce na Želivského 
a Koněvově ulici nás 
čekají i příští rok
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Ražba tunelu postupuje 
přibližně o metr za den

V ulici Jana Želivského 
probíhá výměna 
kanalizačního potrubí 
a v Koněvově oprava 
vozovky. Rekonstrukce 
letos potrvá do listopadu, 
pokračovat bude  
příští rok.
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Ukliďme si 
před vlastním 
prahem

Pořádkumilovnost mnoha z nás končí vykroče-
ním z vlastního domu nebo bytu. I z toho dů-
vodu vznikají akce jako Ukliďme Česko, která 
dvakrát do roka vybízí veřejnost k očistě veřej-
ného prostoru. Nejbližší úklid, který je součástí 
Celosvětového úklidového dne, se koná 18. září 
a vy se do něj můžete zapojit prostřednictvím 
webu uklidmecesko.cz.

Na Praze 3 ale probíhají i další podobné akce. 
„Od letoška organizuji každý měsíc sběr odpad-
ků na Krejcárku. Odpadky sbírám i sám při svých 
každodenních procházkách. Prostě nechci žít na 
skládce. Záleží mi na tom, v jakém prostředí žiji, 
a když vidím nepořádek a vím, že mám možnost 
to změnit, tak se o to pokusím,“ vysvětluje vlastní 
iniciativu důvody Zdeněk Jahn.

Trojka s dobrovolníky, kteří úklidy organizují, spo-
lupracuje. „Větším akcím zajišťujeme podporu. 
Máme vytipované lokality, které nejsou ve správě 
městské části, jako jsou Krejcárek, Vítkov, nákla-
dové nádraží nebo třeba Bulhar. Když dobrovolní-
ci naplánují úklid v takové lokalitě, my na oplátku 
zařídíme odvezení pytlů se sesbíraným odpadem,“ 
vysvětluje vedoucí oddělení správy komunálních 
služeb Pavel Hroch. 

Ne všude je ale sběr odpadků užitečný. V někte-
rých případech může jít o suplování práce jiných. 
To se týká především lokalit, kde jsou úklidové 
režimy sjednané. „Praha 3 by měla uklízet pouze 
parky, náměstí, některá dětská hřiště a pár vnit-
robloků,“ vysvětluje radní Jan Materna s tím, že 
na pozemcích, které patří soukromým vlastníkům, 
úklid bez jejich svolení proběhnout nemůže. 

Pokud chcete sami uspořádat větší úklidovou akci, 
obraťte se na adresu uklid@praha3.cz, kde vám 
pomohou vybrat vhodnou lokalitu. Na stejnou ad-
resu můžete posílat i jakékoli podněty k pořádku 
a čistotě. K hlášení lze využít také web a aplikaci 
cistatrojka.cz.  
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K hlášení nepořádku 
lze využít také web 
cistatrojka.cz 

Spolek Ukliďme Česko pořádá 18. září hlavní 
podzimní úklid. Přidat se můžete i vy. Pokud 
se zaregistrujete, dostanete na oplátku 
úklidové pomůcky.
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Herec, básník, výtvarník… Jak vás mám 
představit? Malující architekt? 
Spíš kreslící. Nejčastěji používám mastný pastel na 
černý papír nebo černou tužku na bílý papír.

Kdy jste se začal výtvarnému umění věnovat?
Když jsem v mládí chodil do výtvarného krouž-
ku, tak jsme s Milanem Šteindlerem a Vláďou 
Kvasničkou navštěvovali různé umělce. Šli jsme 
třeba za Adolfem Bornem. Ten nás přijal, popo-
vídali jsme si a ještě po čtyřiceti letech si na to 
vzpomněl, jak jsme za ním tenkrát přišli. Byli jsme 
i za Janem Zrzavým, ten nás vyhodil. Nebo za 
Jaroslavem Seifertem, kterému jsme přinesli svoje 
básně.

Jak vás přijal?
Recitovali jsme mu básně, co jsme tehdy psali ve 
Sklepě: Tatínek má prstýnek, patku pěkně na stra-
nu, oči jeden ohýnek a stále chodí na stranu. A on 
na to řekl: „Kluci, je to zajímavé, to mi připomí-
ná, když jsme byli ještě v Devětsilu: Já mám sílu, 
ty máš sílu, sdružíme se v Devětsilu a tam ty a já 
a my budem dělat programy… Ale to už je dávno 
za mnou.“

Dnes pracujete ve svém ateliéru na Žižkově. Co 
se vám líbí na zdejší architektuře?
Žižkov se mi líbí snad i s těmi chybami, co tady 
navršili za bolševismu. On vlastně Žižkov málem 
nebyl, protože ho plánovali zbořit. Naštěstí tu byli 
odvážní bojovníci jako Ivan Vavřík a další architekti, 
kteří na konci osmdesátých let zabraňovali de-
vastaci Žižkova, a hodně se jim podařilo zachránit, 
například školu na Komenského náměstí. Žižkov je 

velice silná struktura, která byla vytvořena od po-
loviny devatenáctého do začátku dvacátého století. 
Pak už se tam jen dodávaly drobné stavby nebo se 
brutálně bořilo. Žižkov snesl i to, když zde zakotvi-
la loď Penzijního ústavu. Ta struktura je tak pevná, 
že ji téměř nic nepoškodí. Navíc je dynamicky ve 
svahu a tím je silnější. Žižkovské ulice, které běží 

David Vávra: Žižkov 
se mi líbí i se svými 
chybami
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Na Kostnickém náměstí 
má ateliér už téměř třicet 
let a z jeho revitalizace 
je nadšený. Výzvou 
je pro Davida Vávru 
vytvářet prostor, který 
inspiruje k aktivitě.

On vlastně Žižkov 
málem nebyl, protože 
ho plánovali zbořit
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strukturu, ty už nikdo nepředělá. To je jako pevná 
síť, ve které se mrskají ryby.

Když jste v roce 2010 natočil dokument Popatři, 
co skrývá Praha 3, někteří diváci s překvapením 
objevili krásu budov, které se jim dříve nelíbily. 
Není vám někdy líto, že laická veřejnost 
nedokáže architekturu docenit?
S tím architekti počítají, že se to nebude líbit. Já 
osobně počítám i s agresivitou. Ale na druhou 
stranu vnímám také vděk. Je řada lidí, kteří archi-
tekturu prožívají, dokáží rozeznat a ocenit vřelé 
prostředí, protože se tam cítí dobře. Tak je tomu 
například právě v budově bývalého Všeobecného 
penzijního ústavu, kde je dnes dům Radost. Tam 
se člověk prostě cítí dobře. Je tam silný odkaz pro-
vedený ve vynikajících materiálech, které přežily 
bolševickou devastaci a nic se jim nestalo. Máte 
tam nádhernou kavárnu, kde jsou členěné kóje. 
Nahoře je teď posed, což je taková schválnost, kte-
rá tam asi nejmíň patří a někomu se může nelíbit, 
ale to je jen dočasná stavba. Fanoušek funkciona-
lismu nemusí láteřit, že je tam něco mysliveckého, 
protože tohle se jednou odstraní. Teď posed jen 
oživuje celou stavbu, přitahuje lidi a dává kavár-
ně nový impuls. Já doufám, že tato stavba tehdy 
třicetiletých architektů Havlíčka a Honzíka bude žít 
ve své velkorysé formě dalších sto let.

Jak se pozná dobrá architektura?
To určí čas. Některá architektura žije krátce. Je po-
pulární, vyhrává ceny… ale může být třeba špatně 
provedená a za deset let oprýská nebo přestane 
fungovat. Architektura musí sloužit potřebám lidí. 
Čas někdy ukáže, že to byla blbost. Že to byla for-
ma, které jsme propadli, ale která nefunguje.

Z čeho máte jako architekt největší radost?
Ze služby určitých prostorů, u kterých jsem ne-
očekával, že budou tak fungovat. Měl jsem třeba 
radost, když v knihovně v Hradci Králové někdo 
řekl, že na terase chce mít svatbu. To mě okouzlilo. 
A od té doby se tam svatby konají dál, i když pů-
vodně vůbec nebyla ambice, aby se tam odehráva-
lo něco tak důležitého. Taková věc mě potěší. Ale 
ne že bych přitom skákal radostí jako na fotbale. 
Architektura není zas tak emocionální.

Jaké je být architektem, jehož díla tu zůstanou 
mnoho let, a zároveň hercem, který vytváří 
okamžiky tady a teď?
To je právě zajímavé. Na jevišti si člověk vyříká 
svoje problémy. Zvlášť my, kdo nehrajeme hry, kde 
bychom interpretovali myšlenky někoho jiného, ale 
každý v našem představení říká myšlenky svoje. To, 
co mě trápí, můžu večer říct na pódiu a tím ta tíha 
pomine. Je to rozkoš, lidé zatleskají nebo se urazí 
a problém se do druhého dne rozplyne. Naproti 
tomu architektura i se svými chybami trvá. A člo-
věka dál těší to její stárnutí.

Divadlo Sklep letos slaví 50 let své existence. 
Jak na ty roky vzpomínáte? 
Bylo to úchvatné. Poskytlo nám to skvělé přátel-
ské vazby. Bolševik nám dával sevřené mantinely 
a my jsme v rámci těch mantinelů všechno otáčeli 
naruby. Nebylo to disidentské divadlo, ale diváci za-
žívali pocit svobody, že kašleme na omezení, která 
jsou nám vnucována. Tohle jsem si ale uvědomil 
až zpětně, možná po třiceti letech. Původně to pro 
nás byla jen spontánní akce, na prvním místě jsme 
chtěli pobavit sami sebe. 

Co dalo divadlu Sklep jeho tvář?
Je mnoho lidí, kteří nám ukazovali jakousi cestu 
svobody. Do určité míry jsme přenášeli to, co řekli 
písničkáři, Cimrmani, Vodňanský se Skoumalem. 
Sklep je těsto uhnětené z více podnětů té odpor-
né normalizace, kde jsme paradoxně zažívali naše 
nejšťastnější roky. My jsme tu dobu nasávali jak 
houby, převařili jsme ji ve vzájemném přátelství 
a někdy i rozporu a vytryskla z nás v nezařaditelné 
formě. Ale bez každodenního přátelství, bez vyva-
ření v kotlíku reálné stupy a bez určitého pocitu 
vzdoru by to nešlo.

Každý v našem 
představení říká svoje 
myšlenky
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Dneska je to samozřejmě jinak, protože máme 
svobodu. Člověk je už svobodný, může si říkat, co 
chce, může jít, kam chce. Dnes není až tak potřeba 
proti něčemu bojovat. Ale ta stupidita je pořád, ta 
je nekonečná.

Myslíte, že umění má vyjadřovat nějakou rebelii?
Já myslím, že umění má vyjadřovat krásu. To je to, 
co člověk potřebuje. Mě vždycky výstava dělá lep-
ším. Když odcházím z výstavy, cítím se líp a chci 
řešit jen pozitivní věci. A to platí i o výstavách za-
měřených na určitou negaci něčeho. Vždycky to ve 
mně vzbudí nadšení a vizi světa v lepších kontu-
rách. Umění vlastně doplňuje to, čeho praktický 
život není schopen. Člověk je kromě jídla a spánku 
nucen dělat i věci, které přesahují základní formu 
bytí. Když jdu na výstavu Toyen, tak si tuhle potře-
bu vlastně naplním na té výstavě. Toyen mi ukáže 
nějaké proudy, odkryje skryté věci a já pak můžu jít 
dál a nemusím to řešit. Už to za mě vyřešila Toyen.

Kvůli pandemii prošla vloni kultura určitou 
zkouškou. Projeví se rozdíl mezi předcovidovým 
a pocovidovým uměním?
Já myslím, že se to projeví míň než třeba kultura 
předválečná a poválečná. Není to zase pro lidstvo 
taková změna. Větší změnu dnes cítím z neúměr-
ného zveličování některých témat, která byla zcela 
po právu zanedbávaná. Ale možná, že každá doba 
je trochu přehnaná právě proto, aby se pak zase 
vrátila do normálu.

Na čem teď pracujete?
Mám před sebou pár hezkých historických výzev. 
V Jaroměři projektujeme rekonstrukci Gočárova 
obchodního domu Wenke, je to jedna z prvních 
staveb s funkcionalistickým chápáním fasády. 
A zároveň pracuji na takovém úkolu, který jsem 
nikdy v životě nedělal, a to je revitalizace náměstí 
v Podolí. 

Co na tom náměstí chystáte?
Právě že nic moc. Obojí chci udělat tím způsobem, 
že vezmu to, co tam historie udělala dobře — což 
je většina — a pak jen jemně, spíš jakoby štěteč-
kem, nikoliv krumpáčem a motykou, doplním to, 
o čem mám pocit, že chybí nebo na co se zapo-
mnělo. Třeba když je tam škola, mělo by tam být 
i místo, kde se děti mohou potkávat. To tady chybí, 
protože před jednou školou parkují auta a druhá je 
zarostlá křovím a navíc je tam zábradlí. Chtěl bych 
tam udělat nějaký volnější prostor, vytvořit třeba 
dřevěné schodiště. Aby na tom náměstí lidé na-
cházeli klid.

To mi připomíná Kostnické náměstí. Co na  
něj říkáte?
Kostnické náměstí mě nadchlo! Ta revitalizace je 
úžasná, protože je tam volný vnitřní prostor, což je 
princip moderních krajinářských návrhů. Dřív se 
architekti snažili dodefinovat prostor do poslední-
ho detailu. Tím vznikaly zajímavé formální zahrady, 
kde na volnost a kreativitu moc nezbývalo. Jsou to 
třeba parky u zámků: člověk tam vnímá krásu fran-
couzské zahrady se záhony, ale ten návrh nepama-
tuje na to, že život je pestrý a nemůže být svázaný. 
Na Kostnickém náměstí je příležitost, aby aktivita 
přišla sama.

V rámci loňského Landscape festivalu jste tam 
instaloval barevné židle a palmy…
Našel jsem totiž fotku z roku 1914, kdy na tom 

náměstí byly palmy. Je tam teď skvěle uděla-
ná úroveň nejspodnějšího parteru, kde jsou keře 
a květiny, a nad tím horní úroveň tvořená koruna-
mi stromů. A právě mezi tím chybí něco, co láká 
k doplnění. Tak jsem tam přidal takové optické 
spočinutí, čtyři nebo pět palem. A padesát ba-
revných židlí, u kterých jsem si myslel, že je do 
druhého dne někdo ukradne. Ale zůstaly tam ještě 
dlouho, dokud je nesmyl déšť nebo se nerozpad-
ly. Jednou jsem přišel na to náměstí a židle byly 
složené do nekonečné osmičky. To je bezvadné. 
Hodíte jakoby lidem kostku a oni to už dotvoří. 
Na Kostnickém náměstí mě fascinuje, že je tam 
možnost tohle rozehrát. Jindy jdu večer kolem 
a tančí se tam tango! Tanečníci si prostě našli svůj 
prostor.

Zatančil jste si s nimi?
Ne, já jsem spíš takový spontánní náhodný taneč-
ník, já bohužel tančit moc neumím. Ale to náměs-
tí jsem si letos přejel na běžkách. To byl skvělý 
zážitek. Jak byl v Praze sníh, tak jsem přeběhl na 
lyžích nejen Karlův most, ale i Kostničák kolem 
bufetu.

Kromě toho jste také cyklista. Jak se vám 
v Praze jezdí na kole?
Musím říct, že čím dál tím líp. Klaním se součas-
nému vedení Prahy za zavádění cyklostezek. Jsme 
sice hodně pozadu třeba oproti Berlínu nebo Paříži, 
ale za poslední dva roky se situace hodně zlepšila. 
Téměř všechno značení nových ulic už je s pásem 
pro cyklisty. A tak to má být, aby se motoristé nau-
čili, že mají cyklisty respektovat.

Je něco, na co se teď obzvlášť těšíte?
Já se těším na každý den. Každý den, kdy žijete, je 
skvělý.  

David Vávra 
Narodil se 9. března 1957, pochází z Prahy- 
-Braníku. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT 
a Akademii výtvarných umění v Praze. Jako 
architekt působí především v Praze a oko-
lí — je autorem rekonstrukce divadla Dobeška, 
Švandova divadla, ve spolupráci s Františkem 
Skálou navrhl interiér paláce Akropolis. 
Společně s Milanem Šteindlerem založil alter-
nativní divadlo Sklep, které letos slaví 50 let 
své existence. Jako herec se proslavil satiric-
kým pořadem Česká soda, svůj básnický ta-
lent, herectví a architekturu propojil v televiz-
ních seriálech Šumná města a Šumné stopy.
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V coworkingu jde 
o sdílení prostoru 
i nápadů

Dá se na Praze 3 
najít inspirativní 
pracovní prostředí 
mimo klasickou 
kancelář? Poradíme 
vám, kde taková 
místa hledat a na 
co se připravit.
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á Pandemie nás naučila řadu věcí. Mimo jiné ukáza-
la, že spoustu pracovních činností lze přesunout 
do online prostředí. Že z obýváku nebo z chaty 
můžeme vést porady, vyučovat, fakturovat či spra-
vovat e-shop. Komu domácí prostředí nevyhovu-
je, může si k práci na dálku zvolit klidnou kavár-
nu nebo tzv. coworking, což je sdílený pracovní 
prostor, který vedle kancelářského zázemí nabízí 
tvůrčí prostředí a komunitu. Jde tedy o sdílení ne-
jen prostoru, ale i nápadů, zkušeností a inspirace. 
„Dříve to byla doména nezávislých profesionálů, 
ale teď už se klidně stane, že sem přijde zaměst-
nanec nějaké firmy z druhého konce Prahy,“ říká 
Pavel Železný, provozovatel coworkingu Pracovna 
& Laskafe ve Vlkově ulici. Oproti typickým hubům 
je tento podnik menší, v přední části je kavárna 
a vzadu klidnější místnost s knihovnou. Prostor je 
zařízený v neformálním stylu a vládne tu rodin-
ná atmosféra. „Osobně znám všechny, kdo sem 
chodí, tykáme si a často si navzájem pomáháme,“ 
dodává Železný. 

Spolupráce je ostatně jedním z hlavních principů 
coworkingu. Na některých místech najdete ná-
stěnku s fotkami a profesním zaměřením členů, 
takže ihned víte, kdo vám poradí s grafikou, špa-
nělštinou, marketingem nebo technikou. K propo-
jování lidí slouží i nabídka společných akcí, napří-
klad snídaní nebo večerních volnočasových aktivit. 
Platí se buď měsíční paušál, který vám zajistí neo-
mezený vstup, nebo jednorázový denní poplatek.

Podobným způsobem funguje i Locus ve Slezské 
ulici na Vinohradech. Ten vede a z větší části na-
vštěvuje mezinárodní komunita, takže se tu mluví 
převážně anglicky. Světlý prostor s výhledem na 
kostel Nejsvětějšího srdce Páně a Žižkovskou věž 
má svoje kouzlo. Je tu ticho, i když platí zásada, 
že coworking není knihovna a ohleduplné hovory 
jsou vítány. Pro delší telefonáty je vyhrazena od-
dělená místnost, na porady je možné si rezervovat 
zasedací sál. 

Dalším coworkingovým místem na Trojce je 
Prostor39 v Řehořově ulici. „Je to takový sdílený 
obývák,“ říká Kamila Martinková, která tu pracu-
je. „Využívají ho často studenti a neziskovky, kteří 
ocení, že to tu funguje jako nenásilná kavárna, kde 
můžete strávit libovolně dlouhou dobu, aniž by se 
vás někdo ptal, co si dáte.“ Pracovat tu můžete 
zdarma, platí se jen za pronájem zasedací míst-
nosti nebo studia. K dispozici je samoobslužné ve-
ganské menu, dětský koutek a příjemní lidé, kteří 
dotvářejí přátelskou atmosféru.  

Spolupráce je jedním 
z hlavních principů 
coworkingu
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V SK Jeseniova 
nastupuje silná 
generace talentů

Jarní sezóna 
přinesla atletickému 
oddílu sportovního 
klubu Jeseniova 
nominace na 
mistrovství Evropy 
juniorů, medaile 
z mistrovství 
republiky i další 
úspěchy. 

O největší letošní senzaci oddílu SK Jeseniova 
se postaral sprinter Filip Jarolímek, který se jako 
člen štafety na 4 × 100 metrů zúčastní mistrov-
ství Evropy do 20 let v Tallinnu. Mezi jeho úspě-
chy patří také zisk bronzové medaile na MČR 
juniorů na individuální stometrové trati výkonem 
10,84 sekundy a stříbrná medaile s oddílovými ko-
legy ve štafetě na 4 × 100 metrů. Druhým kvalifiko-
vaným na mistrovství Evropy je překážkář Šimon 
Weiser.

Na mistrovství ČR dorostenců a juniorů posbí-
rali atleti Jeseniovy dohromady osm medailí. 
Kromě zmiňovaného Filipa Jarolímka se zadařilo 

také sprinterce Barboře Křížové. Ta získala dvě 
individuální bronzové medaile na tratích 100 
a 200 metrů časy 12,09, respektive 24,88 sekun-
dy. Zároveň se podílela na zisku jediné zlaté me-
daile se štafetou na 4 × 100 metrů s kolegyněmi 
Nelou Dorazinovou, Terezií Táborskou a Terezou 
Kauckou. Další dvě stříbrné medaile vybojovali 
chodci Alžběta Franklová a Albert Kukla. Finální 
osmou medaili získal výškař David Jurkevič sko-
kem vysokým 201 centimetrů.

Přebory Prahy staršího žactva a dorostu ovládli 
závodníci Jeseniovy hned po pražské Slavii nej-
vyšším počtem medailí. Celkem jich vybojovali 34. 
K významným vítězstvím tohoto roku patří i život-
ní úspěch bývalého žáka sportovní třídy a člena 
oddílu Jeseniovy Jana Jirky, který během mist-
rovství České republiky dokázal překonat národní 
rekord na 200 metrů, a časem 20,45 sekundy se 
dokonce kvalifikoval na olympijské hry.  
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V pražských přeborech 
vybojovali žižkovští atleti 
34 medailí
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potřeba trénovat. Aby byl ve smečce vyrovna-
ný a šťastný, musí se naučit správné komunika-
ci. Nezkušení chovatelé mohou mít přitom se 
zvládnutím poslušnosti svého svěřence nemalé 
problémy. Právě správná skupinová socializace 
dokáže u psů odbourat nežádoucí chování a nejis-
totu, ze které někdy plyne jejich agresivní chování 
nebo nesnášenlivost. „Socializace na Parukářce 
se nemusíte bát. Společně se projdeme, necháme 
psy, aby si v klidu zvykli na přítomnost ostatních, 
a zařadíme specifické cviky, které při socializaci 
pomáhají,“ popisuje nedělní procházky cvičitelka 
Lucie Němečková.

Častým problémem a současně zásadní chy-
bou je strach a nejistota majitele. Když se bojí 
on sám, jeho obavy přejímá i zvíře. „Pes se vylo-
ženě řídí námi. Prakticky nás vnímá jako svého 
boha, takže pokud nejsem v pohodě já, nemůžu 
mít vedle sebe ani pohodového psa,“ vysvětlu-
je Němečková. Je proto správné brát psa často 
mezi ostatní, současně ale jeho kontakt s okolím 
korigovat. Pokud například zábava psů přechází 
do přílišné nevázanosti, je nutné pejska odvolat, 
zklidnit a třeba odměnit pamlskem. Poté může 
v dovádění pokračovat. Hlavní je nikdy neztrácet 
kontrolu nad situací.

U bázlivějších zvířat se vyplatí využívat při socia-
lizaci princip přesměrování. Psa necháme, aby se 
soustředil na svého pána, popřípadě hračku nebo 
jinou odměnu. To brání spuštění režimu strachu 
a současně to pomůže zachovat v psovi klid.  

Je ale důležité zjistit, na co pes nejlépe reaguje. 
Jak dodává Lucie Němečková, všechny zásady 
je nejlepší ověřit v praxi, třeba právě během ne-
dělních socializací na Parukářce: „Je ale nutné 
přihlásit se předem na facebook.com/dogpla-
netsluzby, kde pravidelně vytvářím událost. Aby 
se socializace konala, musí přijít alespoň dva 
zájemci.“ Na socializaci s sebou spolu s pejskem 
vezměte jeho oblíbené pamlsky, stopovačku — až 
15 metrů dlouhé stopovací vodítko, které slouží 
k výcviku —, obyčejné pevné vodítko a náhubek. 
Sraz je vždy ve 14 hodin v nejvyšším bodě parku 
na psí louce a finanční příspěvek je dobrovolný. 

Dog Planet pořádá na 
Trojce pravidelné nedělní 
socializace nejen pro 
bázlivé psy. Na lekci 
se dozvíte i to, jak má 
vypadat správný kontakt 
mezi těmito zvířaty.

Socializace dokáže u psů 
odbourat nežádoucí 
chování

Svého psa můžete 
socializovat na 
Parukářce
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Dcera se bála 
o matku

Na ombudsmanku pro seniory se telefonic-
ky obrátila paní, která uvedla, že trvale žije 
v zahraničí, a žádala o pomoc pro svou 86le-
tou matku. Seniorka J. H. bydlí celý život na 
Praze 3 a dcera s ní udržuje pravidelný telefo-
nický kontakt. Volá jí třikrát týdně a přibližně 
třikrát do roka ji osobně navštěvuje. Matka je 
vdova, žije osaměle a nemá jiné příbuzné. Je 
soběstačná, ale v posledním týdnu nebrala 
telefon a dcera se o ni bála. 

Navštívili jsme proto paní J. H. v místě bydliš-
tě. Seniorka na zvonění nereagovala a oslo-
vení sousedé nám sdělili, že ji déle než týden 
neviděli. Následně jsme zjistili, že paní J. H. 
před několika dny zkolabovala na ulici a rych-
lá záchranná služba ji musela převézt do ne-
mocnice, která ji hospitalizovala. Ve spolu-
práci se sociální pracovnicí nemocnice jsme 
zajistili následnou péči ve zdravotnickém zaří-
zení s rehabilitací. 

Paní J. H. opakovaně projevila přání zůstat co 
nejdéle ve svém bytě, a proto po jejím pro-
puštění z následné péče zajistíme pečovatel-
skou službu a připojení k systému tísňového 
volání. Seniorka se velmi snaží a poctivě reha-
bilituje. Dělá vše pro to, aby byla s případnou 
pomocí ve svém bytě soběstačná. Do bu-
doucna uvažuje o podání žádosti o přidělení 
bytu v domě s pečovatelskou službou, kde by 
vedle potřebné péče získala i sociální kontak-
ty se svými vrstevníky. 

Dceru, která nás oslovila a měla o svou matku 
starost, jsme se souhlasem paní J. H. celou 
dobu o vývoji situace informovali. 

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.

Trojka pro seniory 
láká na akce všeho 
druhu

Celé září probíhá na Trojce pro seniory nad 65 let kurz nordic 
walking, který je určen pro začátečníky i pokročilé. Přijít můžete 
každou středu od 14 hodin, registrace předem není nutná. Sraz 
je vždy na rohu ulic Kališnická a Pražačka v cípu parku Vítkov 
v blízkosti autobusové zastávky Ohrada. Na místo srazu se do-
stanete autobusem číslo 133 a 207. Hole si můžete půjčit přímo 
na místě.

Oslavy Mezinárodního dne seniorů se letos konají od pondě-
lí 27. září do pátku 1. října. „Určitě přijďte na koncert v Atriu na 
Žižkově, na tradiční soutěž týmů a jednotlivců v luštění křížovek 
na Žižkovské věži, promítání filmu v Kině Aero a také na oblíbe-
né taneční odpoledne v hotelu Olšanka. Přesné informace k za-
čátkům akcí najdete včas na webu praha3.cz,“ zve koordinátor-
ka komunitního plánování pro Prahu 3 Helena Blažejová.

Stále ještě se můžete každý čtvrtek od 9 do 12 hodin v infocen-
tru na náměstí Jiřího z Poděbrad přihlásit do soutěže Luštíme 
s Prahou 3. Instrukce i křížovky obdržíte na místě. Soutěž trvá 
do 14. října, poté bude zakončena slavnostním vylosováním vý-
herce. Každý soutěžící, který správně vyluští všechny tajenky, 
obdrží sladký balíček.

Až do prosince probíhají v klubu Remedium kurzy, během nichž 
si hravou formou zdokonalíte znalost angličtiny nebo němčiny 
a současně procvičíte paměť. Senioři se mohou přihlásit kaž-
dé úterý od 10 do 13 hodin a každou středu od 12 do 16 hodin 
v Táboritské 22 nebo na telefonu 222 712 940. Lekce potrvají od 
6. září do 16. prosince a jejich podrobný rozpis najdete na stra-
ně 35.  
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Podzimní program Trojky pro seniory nabízí 
jazykové kurzy a kurzy nordic walking, 
koncerty i luštění křížovek. Veškeré aktivity 
jsou zdarma.
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Kino pro rodiče  
s kočárky  
v KC Vozovna

Tenkrát poprvé FR 

8/9 10:00

Proxima FR 
15/9 10:00

Teorie Tygra CZ/SK 
22/9 10:00

Země medu NMK 
29/9 10:00

Projekce probíhají ve ztemnělém  
sále a zvuková hladina je přizpůsobena  
spícím ouškům. Připraveny jsou přebalovací  
pulty, počítá se s krmením během  
promítání a plněním dalších  
rodičovských povinností.

Více informací a vstupenky  
najdete na kcvozovna.cz

4. 11. | st | 19:30 | 
sál
BÁRA ZMEKOVÁ
zpěv a klavír

1. 12. | st | 19:30 | 
sál
KATTA
zpěv a varhany

20. 10. | st | 19:30 | 
sál
MarZ
zpěv a kytara

15. 9. | st | 19:30 | 
sál
BEATA HLAVENKOVÁ 
A OSKAR TÖRÖK
zpěv, klavír a trubka

Čajkovského 12a, Praha 3, 130 00
Více informací a rezervace vstupenek na 

atriumzizkov.cz

Pořadatel: Zřizovatel: Podpořili:

Městská část Praha 3 vás srdečně zve na výstavu

1.—30. 9. 2021

Martin Němec 
RORSCHACHŮV TEST

 ⟶ pondělí—pátek 8—18
 ⟶ sobota 8—14

 ⟶ VSTUP ZDARMA

 ⟶  Program galerie Toyen se 
řídí aktuálními opatřeními 
vlády ČR.

 ⟶ Milešovská 846/1, Praha 3
 ⟶ +420 222 116 800
 ⟶  zelená linka v infocentru: 

800 163 163
 ⟶ infocentrum@praha3.cz
 ⟶ galerietoyen.cz

 ⟶  praha3.cz
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září 2021
program infocentra 
praha 3

2.,  9.,  16.,  23.  a  30.  9. ⟶ Ombudsman pro seniory
(11—14 h)  Poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství 

v oblasti bydlení, důchodů, sociálních 
a zdravotnických služeb, volnočasových 
aktivit, zajišťuje bezplatné právní pora-
denství, doprovod při úředních jednáních 
a pomoc v tíživých životních situacích.

14. 9. (10 h) ⟶ Ze života včel aneb včely 
ve městě — přednáška

16. 9. (18 h) ⟶ Žižkovské rozhovory s Martinem 
Severou* — host Světlana Nálepková

17. 9. (10 h) ⟶ Vlastivědná vycházka 
pro seniory: Olšany a sport 
— sraz u hlavní brány hřbitova, 
Vinohradská 153 (nám. Jiřího z Lobkovic)

21. 9. (17 h) ⟶ Vlastivědná vycházka: Olšany 
a sport — sraz u hlavní brány hřbitova, 
Vinohradská 153 (nám. Jiřího z Lobkovic)

24. 9. (10 h) ⟶ Žižkovské kočárky: Parukářka 
— sraz na lávce nad Prokopovou ulicí

24. 9. (17 h) ⟶ Barvy Indie — cestovatelská 
přednáška Tomáše Kubeše*

VSTUP ZDARMA — Na programy označené 
hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné 
vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná 
se o vlastivědné vycházky, žižkovské rozho-
vory a vybrané přednášky. Vstupenky budou 
k dispozici na recepci Infocentra Praha 3, vždy 
od prvního pracovního dne v daném měsíci, 
od osmi hodin. Děkujeme za pochopení. 

 ⟶ Milešovská 846/1, Praha 3
 ⟶ +420 222 116 800
 ⟶ zelená linka v infocentru: 800 163 163
 ⟶ infocentrum@praha3.cz

 ⟶  praha3.cz

       

 ⟶ pondělí—pátek 8—18 h
 ⟶ sobota 8—14 h

IC-09-2021-RNt_90×136,8.indd   1IC-09-2021-RNt_90×136,8.indd   1 26.08.2021   9:09:1126.08.2021   9:09:11
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Monika Podrábská: 
Sledujeme schopnosti, 
osobnost  
a zájmy
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ká Komu je kariérní poradenství určeno? 
Žákům ZŠ a SŠ v období, kdy zvažují změnu stup-
ně vzdělání. Je vhodné, aby do poradny přichá-
zeli ti, kteří nemají v dalším profesním směřování 
jasno. Proto se na nás nejčastěji obracejí rodiče 
nebo žáci, kteří vybírají mezi možnostmi, nebo ti, 
kteří vůbec nevědí. Testování profesní orientace 
probíhá na ZŠ v průběhu června, přes prázdniny 
se nashromážděné testy vyhodnocují a na začátku 
školního roku během září až listopadu se výsledky 
konzultují. Žáci 9. ročníků a jejich rodiče tak do-
stávají informaci dostatečně v předstihu před při-
hláškami na střední školy. U žáků SŠ je obdobím 
skupinových vyšetření březen, duben a konzultací 
květen, červen, případně září. Tak mají studen-
ti informace již na počátku maturitního ročníku. 
Klienti se mohou hlásit i individuálně, držíme si 
prostor pro podzimní opozdilce.

Jak probíhá testování? 
Ve dvou fázích. První je samotné testování, které 
většinou probíhá skupinovou formou, potom ná-
sleduje individuální konzultace výsledků. V posled-
ních dvou letech se osvědčila spolupráce s jed-
notlivými školami, do kterých se podařilo první 

fázi přesunout. Skupiny mají kolem 20 žáků a test 
trvá 3,5 až 4 hodiny. Sledujeme rozumové schop-
nosti, osobnost a zájmy. Individuální konzultace 
zjištěných výsledků probíhají již v poradně. Při nich 
probíráme výsledky a představy klienta a rodičů. 
Sdělíme jim, jaký typ školy by byl pro žáka vhodný, 
dostanou kontakty na školy a informace, co je na 
škole čeká a jak náročná bude. Může ale zaznít in-
formace i o tom, že zvolená škola vhodná není. 

Rozeznáte, na co má žák talent? 
Každý z kvalifikovaných psychologů používá vlastní 
standardizované testy, které mu nejvíce vyhovují. 
Součástí testování je podrobný test rozumových 
schopností a často i osobnostní dotazník, protože 
na úspěchu při studiu se podílejí jak rozumové 
schopnosti, tak i mimointelektové činitele — píle, 
vůle, motivace. Někdo volí osobnostní projektiv-
ní test, dotazník pracovních a profesních zájmů, 
u volby SŠ často didaktický test českého jazy-
ka a matematiky. Součástí testování je ale také 
anamnestický dotazník. Zjišťování talentu není 
součástí testování, protože talent je velmi speci-
fická schopnost. Těžko rozeznáme talent ke hře na 
housle nebo výtvarný či sportovní talent. V těchto 
případech odkazujeme na konzultaci na konkrétní 
umělecké školy, případně přípravné kurzy k talen-
tovým zkouškám nebo sportovní svazy.

Více informací a přihlašovací formulář najdete na 
ppp3.cz. 

Jak probíhá testování školáků 
ohledně volby povolání,  
popisuje ředitelka Pedagogicko- 
-psychologické poradny pro Prahu 3 
Monika Podrábská Skotnická.

Klienti se mohou 
do poradny hlásit 
i individuálně
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Jak vypadalo 
předměstí města 
Žižkova?

Vznik Jarova a Vackova sahá do začátku 
dvacátého století. Obě lokality se začaly 
ihned slibně rozvíjet, a restauraci Na 
Vackově si dokonce oblíbila celá Praha.
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va Kdo zavítal na Žižkov kolem roku 1900, zjistil, že 
souvislá domovní zástavba končí Domažlickou ulicí. 
Za ní se rozkládala hlavně pole a pozemky usedlos-
ti Pražačka. Krajinu protínala Vídeňská silnice, ve-
doucí do srdce monarchie, a podél ní se rozrůstaly 
různé dílny a továrničky. Památka na ně je dodnes 
patrná z názvu ulice Na Vápence, pojmenované 
v roce 1925 podle vápenky, které tu kdysi stávala. 
V místech dnešní Koněvovy ulice byly zase dílen-
ské haly. Vedle strojírenské výroby proslulo místo 
také výrobou bot značky Mimosa. 

Velká proměna zdejší „venkovské krajiny“ zača-
la v roce 1910, kdy vzniklo Družstvo pro stavbu 
dělnických bytů a rodinných domů na Žižkově. 
V zakládací listině se píše: „Několik jednotlivců 
v Žižkově pojalo úmysl založiti bytové družstvo 

v důsledku stále stoupajícího nájemného.“ V roce 
1912 byl proveden slavnostní výkop základů, na 
nichž postupně vyrostla kolonie rodinných domků 

Jarov nad Vítkovem. Své jméno prý dostala pře-
smykem písmen ve slově Rájov, označujícího nad-
pozemsky krásné místo. Kolem roku 1929 byly po-
staveny čtyři činžovní domy podél dnešní Koněvky. 

Do zahradní restaurace 
Na Vackově jezdila celá 
Praha

Pohled na zástavbu rodinných vilek na Vackově (30. léta)
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Vrůstající městský ruch pak vedl k prodloužení 
tramvajové tratě z Ohrady na Vápenku. 

Ve stejné době začalo také osidlování Vackova. 
O rozvoj této části dnešního Žižkova se zasloužil 
architekt a stavitel Josef Vacek, podle něhož nese 
oblast jméno. Místo bylo brzy soběstačné, fungo-
val tu řezník a trafika, čtvrť měla holiče, zubaře 
i svého četníka. Zeleninu pěstovali Bulhaři, jejichž 
zahradnictví šla najít také v okolí dnešní křižo-
vatky u Bulhara. Vacek nechal postavit skupinu 
domů pro dělníky své cihelny, restauraci a školu 
J. A. Komenského. Ta se sice v roce 1929 přeměni-
la na byty, zároveň ale vznikla nová, moderní škola 
ve vedlejší ulici V Zahrádkách. 

Asi nejpopulárnějším místem Vackova byla za-
hradní restaurace Na Vackově. Na nedělní výlety 
sem jezdila celá Praha. V roce 1931 byla přesta-
věna na hotel a kino, po roce 1990 hotel zmizel 
a byl nahrazen administrativní budovou, která má 
dnes adresu Malešická 51. S trochou nadsázky by 
se dala nejvíce osídlená oblast dnešního Jarova 
a Vackova charakterizovat jako tehdejší před-
městí města Žižkova. Dnes už pouze názvy ulic 
Na Vackově, Na Jarově, Na Mokřině, Mezi Domky 
nebo V Zahrádkách naznačují, jak to tu před lety 
vypadalo. Během okupace měla se svým názvem 
problém ulice Pod Lipami — řešilo se totiž, že se 
jmenuje stejně jako honosná berlínská ulice Unter 
den Linden. 

Pokojný ráz místa skončil po druhé světové válce. 
Nedostatek bytů byl důvodem k prudké výstavbě. 
Ta začala roku 1959 budováním sídlišť Jarov s roz-
lohou 14 hektarů a Chmelnice o rozloze 20 hek-
tarů. Nejednalo se ale ještě o typickou panelovou 
výstavbu, hojně byla tehdy využita i cihla. Obě 
sídliště projektoval architekt Jindřich Kvasnička, 
dokončena byla v roce 1962. V průběhu 60. let 
bylo zastavěno také okolí jarovské školy. Zmizelo 
kino, hřiště a ostatní, v mnoha případech provi-
zoria mezi ulicemi Jeseniovou a V Zahrádkách. 
Dominantou prostoru se stal areál kolejí VŠE. 
V současné době probíhá v oblasti Vackova smě-
rem k parku Židovské pece intenzivní bytová vý-
stavba a vznikají tu nové ulice.  

Dnes už pouze názvy 
ulic naznačují, jak to tu 
vypadalo

Ulice Mezi Domky (30. léta)

Obecná škola v ulici Na Chmelnici (30. léta)
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Začalo to vlastně trestným činem. V noci na neděli 8. srpna kdosi od-
stranil cedule s názvy vybraných žižkovských náměstí a nahradil je no-
vými jmény. Případ nahlásila radnici paní Šablaturová z Roháčovy ulice, 
která chodí každou neděli ráno žižkovským tunelem do Karlína do koste-
la. „Cedule byla na svém místě, ale na tom názvu Tachovského náměs-
tí se mi něco nezdálo,“ uvedla svědkyně bizarního vandalství. „Také mě 
zarazilo, že pod cedulí přibyla modrá vysvětlující tabulka, která tu dříve 
nikdy nebyla.“ 

Policie pak zjistila, že z názvu Tachovského náměstí kdosi skutečně udě-
lal Tachovského náměstí. Modrá doplňková tabulka pod názvem svědčila 
o pohnutém životě husitského válečníka Karla Tachovského, který měl 
být pravou rukou Jakoubka z Vřesovic a padnout v bitvě u Želenic roku 
1438. Podobné příběhy dosud neznámých husitských vojevůdců se toho 
dne objevily i na jiných místech Prahy 3. Olšanského náměstí připomí-
nalo hejtmana Jakuba Olšanského, který byl údajně oporou husitského 
vojska v bitvě u Tachova, Kostnického náměstí zase neslo jméno radi-
kálního husitského kněze Jáchyma Kostnického, jenž měl být upálen 
v Chrudimi roku 1421. Poslední neověřenou historickou postavou byl Jiří 
Basilejský, po kterém bylo pojmenováno kruhové náměstí u bývalého ná-
kladového nádraží. 

Autora nových názvů a doplňkových tabulek se nepodařilo vypátrat. 
Mezi lidmi koluje vysvětlení, že akce proběhla v režii Žižkovského diva-
dla Járy Cimrmana, které postavu Karla Tachovského nově přidalo do 
své legendární hry Blaník. Mohlo se také jednat o neznámou site-spe-
cific instalaci landartového festivalu Žižkovská spojka. K této události 
existuje i třetí vyšetřovací verze, podle které za celou akcí stojí aktivis-
té ze spolku Sto čtyřicet chvilek pro Žižkov. Městská část sice nechala 
cedule opět vyměnit, záhadné historické postavy ale zůstaly v úvahách 
obyvatel Žižkova i odborné veřejnosti. Otázkou zůstává, kdo a proč chtěl 
odkaz vybraných husitů v minulosti zamaskovat, aby jejich jména upadla 
v zapomnění. Na měsíc říjen Praha 3 připravuje nový podcastový seriál 
s historikem Petrem Čornejem, který má příběhy neznámých husitů ve-
řejnosti osvětlit.  
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Neznámý pachatel v noci 
přejmenoval několik 
náměstí na Praze 3. Historici 
se nyní přou o možné 
existenci zapomenutých 
osobností z doby husitské.

Utajení hrdinové 
žižkovských 
náměstí

Ukousnutý prst
Čerstvý čtyřicátník Fero Ďurič, přezdí-
vaný Cap, přišel na Žižkov za prací jako 
zkušený stavební dělník z východní-
ho Slovenska. V práci si ho vážili kvůli 
jeho síle a řemeslnému umu, míval ale 
problém se svou nezkrotnou povahou. 
Jednou se například vsadil, že požije 
pivo i se sklenicí. Pivo vypil a skleněný 
půllitr rozkousal. Byl proslulý též svou 
odolností vůči alkoholu. Když měl volno, 
byl schopen pozřít 40 až 50 piv za den. 
Tedy než potkal modrookou brunetku 
něžného vzhledu Zdenku, bývalou vrcho-
lovou vzpěračku v kategorii nad 81 kg, 
která se později stala jeho ženou a jeho 
způsoby trávení volného času výrazně 
poupravila. Když Cap „zlobil“, Zdenka si 
pro něj přišla, hodila si ho na ramena 
a byl klid. „Zdenička je super frajerka, 
predstavila mi Žižkov, vďaka nej som tu 
zostal a som tu doma,“ oceňuje svou 
ženu Cap.

Zdenku Žižkov přitáhl z Vršovic: „Když 
jsem byla malá, tak mi jedna stará věd-
ma předpověděla, že svoji lásku potkám 
na Žižkově. Okamžitě jak jsem sem při-
šla, tak jsem věděla, že měla pravdu. No 
a taky je tu dost venkovních posiloven,“ 
směje se Zdenka, která se vzpírání stále 
rekreačně věnuje. 

Cap měl vždy problém s autoritami. 
Jinou než přirozenou autoritu vůbec ne-
uznával. Svízel mu nastala nedávno, když 
k nim do práce nastoupil nový, ambici-
ózní zástupce stavbyvedoucího, který 
je často nesmyslně úkoloval a jakoukoli 
diskuzi odmítal. „Je sprostý, hovorí voľa-
jaké kokotiny, len rozkazuje a krompáč 
drží ako ceruzku. Zastal som sa kolegov 
a on mi mával pred papuľou ukazová-
kom tak dlho, až už som to nemohol 
vydržať. Trikrát som ho pritom varo-
val. A keď pokračoval…“ Tak mu vzte-
ky rudý Cap ukazováček prostě ukousl. 
Polehčující okolností pro něj bylo, že prst 
ihned vyplivl a společně s ambiciózním 
mladíkem ho odvezl do Vinohradské ne-
mocnice. Tam snaživému zástupci stav-
byvedoucího obratem prst přišili zpátky. 
Jisté je, že ho určitě nějaký čas zvedat 
nebude. 

Během nedávných nouzových opatře-
ní si Capa a Zdenku oblíbili žižkovští 
důchodci, kterým pomáhali nakupovat 
a vůbec se vším, co bylo potřeba. Cap 
jim přitom zvedal náladu hraním na fu-
jaru, Zdenka zpěvem: „My sme boli vždy 
veľký, tak aj srdce máme veľké. S tým 
nič nenarobíme.“  

Slovníček:  
cap — kozel; sprostý — hloupý;  
ceruzka — tužka; papuľa — huba, tlama
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díObjevte argentinské 
empanady v bistru 
pod radnicí
V žižkovské galerii pod radnicí na Havlíčkově 
náměstí nejde odolat specialitám, které 
tu v novém bistru La Paisanita připravují 
Romina a Diego.

Když vejdete do budovy žižkovské radnice, uvidíte hned pod 
honosným schodištěm nenápadný vstup kamsi dolů. Stačí 
sejít pár schůdků a ocitnete se na místě, kde vás přivítám já 
nebo můj muž Diego, se kterým tu provozujeme nové bistro La 
Paisanita. Pocházíme z Argentiny, do České republiky jsme se 
přestěhovali před pěti lety. Oba milujeme vaření a tuto společ-
nou vášeň rádi sdílíme se světem, tak jsme na různých food 
festivalech začali připravovat domácí argentinské empanady. 
Protože o ně byl zájem, začali jsme je také rozvážet a nakonec 
jsme letos v červenci zakotvili na Praze 3, kde jsme si otevřeli 
vysněné bistro.

Ten příběh se ale začal psát daleko dříve, už v době mého dět-
ství. Moje rodina měla přípravu empanad jako nedělní rituál. 
Každý týden jsem pozorovala své babičky Zenu a Rosu při vaře-
ní, do příprav byla často zapojena celá rodina. Recepturu jsme 
dědili z generace na generaci. Možná teď přemýšlíte, co si pod 
slovem empanada vlastně představit. Ve zkratce jsou to slané 
plněné taštičky. Jejich náplň se často liší region od regionu. 
V našem bistru nabízíme k ochutnání 12 různých příchutí od 
tradičních masových až po empanady vegetariánské a vegan-
ské. Maso a zelenina, které na přípravu využíváme, pocházejí 
z lokálních bio farem, které sami vybíráme, protože jejich kvalita 
je pro nás důležitá. Věříme, že i rychlé občerstvení může být 
zdravé, což vyjadřuje naše heslo #FastFoodCanBeHealthy. 

Empanady nabízíme také ve zmražené formě. Můžete si je 
v bistru vyzvednout a vychutnat doma s rodinou nebo vám je 
každý čtvrtek zdarma doručíme až domů. Pak už jen stačí pře-
dehřát troubu na 250 °C, rozmístit je na pečicí papír a péct 10 
až 15 minut dozlatova. Po vytažení z trouby je nechte tři minuty 
vychladnout. Je velmi pravděpodobné, že se při jejich konzu-
maci ušpiníte a pokapete, ale to je úplně normální a k pravému 
vychutnání empanad to zkrátka patří. 
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Laimonas Talat-
-Kelpša, litevský 
velvyslanec

Velvyslanectví Litevské republiky je sice na 
Praze 5, já jsem se ale rozhodl ty čtyři roky 
a možná více, co budu vykonávat funk-
ci, bydlet na Praze 3 — a to rovnou v cent-
ru dění, na náměstí Jiřího z Poděbrad. Libí 
se mi místní atmosféra i to, jak se zdejší 
komunita chce potkávat. Třeba v pivoté-
ce BeerGeek jsem se i já při první návštěvě 
náhodou setkal s profesorem jedné z litev-
ských univerzit, který tu byl na dovolené. 

Jsem také rád, že zrovna na Jiřáku je až do 
4. září umístěna výstava Pod cizím nebem, 
kterou připravilo litevské Středisko výzku-
mu genocidy a odboje obyvatel Litvy. Dne 
14. června 1941 zahájil Sovětský svaz masové 
deportace litevského obyvatelstva na Sibiř. 
Podle historiků během prvních let okupa-
ce Sověti deportovali, zabili a uvěznili asi 
23 tisíc obyvatel země. Celkově bylo z Litvy 
do roku 1953 deportováno přibližně 130 ti-
síc lidí, dalších asi 156 tisíc bylo uvězněno.

Vystavené dokumenty a fotografie vypo-
vídají o zatčeních i devastujících životních 
a pracovních podmínkách politických vězňů. 
Na připomenutí těchto událostí mi záleží 
i z osobních důvodů. Rodinu mého dědeč-
ka v první den deportací odvezli na Sibiř. 
Moje babička tam uprchla sama, protože její 
matka v té době už byla zatčena a babička 
se stejnému osudu vyhnula tím, že ji varo-
vali sousedé. Potkali se s dědou tedy už na 
Sibiři, kde se narodil a vyrůstal můj otec. 
Část mojí rodiny se ale už nikdy nesetkala. 

Jde stále o živou a bolestnou zkušenost z ne-
dávné historie. Ve státech Evropy pořád platí 
potřeba bdělosti a ochrany ideálů svobody 
a demokracie. Pro některé lidi je stalinistický 
teror skoro zapomenutý, já si ale myslím, že 
jeho stín je tu pořád s námi. Právě proto jsme 
vytvořili putovní venkovní výstavu, která na 
lidských osudech konkrétních rodin porovná-
vá kolektivní paměť a osobní vzpomínky.  
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Naděje pro dolní Žižkov  
Michal Vronský (TOP 09 a STAN),  
koaliční zastupitel

Představte si dolní Žižkov bez cyklostezky, která 
tam ještě před 15 lety skutečně nebyla. Jak by 
soubor ulic mezi Husitskou a Seifertovou fun-
goval a působil dnes, bez vytíženého asfaltové-
ho pásu, kterému říkáme cyklostezka? Lokalita 
nemá příliš dobrou pověst. Najdete tu několik 
zastaváren, ale třeba papírnictví nebo pekárnu 
ani jednu. Těžko byste tu hledali i dětské hřiště. 
Na celé Praze 3 jich přitom existuje více než 
40, ale na dolním Žižkově nebylo donedávna 
jediné.

Těžko můžeme očekávat, že neatraktivní, málo 
vybavená lokalita bude lákat třeba mladé ro-
diny s dětmi, které pomohou vytvářet poptáv-
ku po obchodech denní potřeby. Radnice však 
dělá kroky správným směrem. Posledním inves-
tičním počinem je renovace cyklostezky, v je-
jímž rámci vznikla dvě menší dětská hřiště. Obě 
jsou každý den plná. Kolem dětí na trampolí-
nách posedávají rodiče a povídají si, na druhém 
hřišti si zase děti hrají na vlakové nádraží. 

V minulosti byla revitalizována dvě náměstí: 
Kostnické a Komenského. Příští rok se začne 
s Tachovským. S pomocí magistrátu investu-
jeme do parku na Vítkově. V bývalých lázních 
vznikne mezinárodní taneční centrum s ka-
várnou a nabídkou volnočasových aktivit pro 
děti a seniory. Do pěti let by měla vzniknout 
nová škola v prázdné budově na Havlíčkově 
náměstí. Jsou to kroky pomalé, ale nesmír-
ně důležité a směřují k tomu, aby byl dol-
ní Žižkov atraktivnější spíš pro rodiny s dět-
mi než třeba narkomany. S lokalitou se pojí 
i další témata a problémy (hluk v Řehořově, 
napojení na centrum…). Pokud máte k té-
matu dolního Žižkova co říci, napište mi na 
vronsky.michal@praha3.cz.

 

 
Podchod z hlavního nádraží na Žižkov se otevře 
už v září 
Pavel Dobeš (TOP 09 a STAN), místostarosta

„U Bulhara končí Praha!“ Oblíbený pokřik fotba-
lových fanoušků Viktorie Žižkov, který nazna-
čuje, že nad „hlavákem“ už není Praha, nýbrž 
Žižkov! V srpnu se o tom mohlo přesvědčit 
béčko Sparty, kdy Viktorka lídrovi druhé ligy na-
dělila tři góly a „z Prahy“ zpět na Žižkov si tak 
odvezla zasloužený plný počet bodů. 

S tím koncem Prahy to má však i jiný rozměr. 
Cesta z „hlaváku“ na Žižkov je — korektně ře-
čeno — hodně krkolomná. Ať už se bavíme 
o cestě přes park a přes rušnou křižovatku, 
anebo pak tramvají na Seifertovu ulici. Cesta 
na Žižkov může být ale také nebezpečná, a sice 
když se k nám vydáte přes koleje na frekvento-
vaném hlavním nádraží. Koleje v minulosti pře-
cházelo více než tisíc lidí denně! 

Vždy jsem chtěl, aby se průchodnost z hlav-
ního nádraží na Žižkov vyřešila lépe. V letech 
2011 a 2012 jsem jako ministr dopravy požá-
dal Správu železnic, aby navrhla řešení. Jako 
nejvhodnější bylo vybráno prodloužení sever-
ního podchodu, který ústí do Seifertovy ulice. 
Tím se bude možné dostat z Vrchlických sadů 
na Žižkov a vyhnout se nepříjemné cestě ko-
lem křižovatky U Bulhara. Ocení to obyvatelé 
dolního Žižkova, studenti VŠE, ale i fotbaloví 
fanoušci, kteří přijedou vlakem na gólový příděl 
od Viktorky. 

Podchod je již dokončen a otevře se v září 2021. 
Vysoký je přibližně 2,5 metru a na východní 
straně je ukončený výstupem pomocí scho-
diště a dvou eskalátorů směrem k Seifertově 
ulici. Na západní straně bude zřízen osobní vý-
tah pro bezbariérový přístup. Kapacita pěších 
je 5 600 osob za 24 hodin. Jsem rád, že se to 
povedlo, a děkuji Správě železnic! Nám všem 
přeji, ať nám podchod dlouho slouží. 

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Prodeje bytů Prahy 3 — pokračování 
Tomáš Kalivoda (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

V květnovém čísle jsem vás informoval o plánu 
vedení Prahy 3 prodat byty, které vlastní pod 
akciovou společností SZM. Byty nejsou nabíze-
ny nájemníkům ani prodávány v aukci pro ma-
ximalizaci zisku. Byty prodávají hlavnímu městu 
Praze.

Racionalitu prodeje jsem rozebral v minulém 
článku. Od té doby se strhla vlna vášní v disku-
sích na internetu a s tím i množství polopravd, 
či dokonce lží. A tak je potřeba Vám dát reál-
né informace o tom, co plánují. 1. Prodávají 
se byty se smlouvou na dobu určitou, které si 
z celého přehledu vybral sám kupující. Důvod, 
proč pouze ty, kde je možné ukončit nájemní 
vztah, nikdo nevysvětlil. Oprávněně se nájem-
níci a sousedé bojí ukončení nájmů a obsa-
zování bytů kdo ví kým. Radnice Prahy 3 by 
to měla vysvětlit a dát obyvatelům záruky. 
2. Výjimku v prodeji tvoří pár bytů, které jsou 
prázdné. A to z rozhodnutí politiků, že do pro-
deje už je nebudou pronajímat. O tom, kolik 
se tím již promrhalo na nájmu, možná příště… 
3. Znalecké posudky byly na byty zpracovány 
bez prohlídky bytů uvnitř. Proč se do bytů nikdo 
nepodíval? Není to proto, aby prodej prošel tiše 
a obyvatelé to ani nezjistili? 4. Několik nájem-
ců se již údajně ozvalo, že by chtěli vědět, co 
s nimi bude, nebo mají zájem byt za stejných 
podmínek odkoupit. Nikdo s nimi ale nekomu-
nikuje… 5. Z pera některých aktérů se začaly 
šířit nepravdy. O tom, že se prodávají byty se 
smlouvou na dobu určitou a byty, které jsou 
nezrekonstruované a firma je neumí opravit 
a pronajmout. Jsou to lži.

Nelíbí se vám to nebo chcete více informací? 
Ozvěte se mi na p3@tomaskalivoda.cz. Budu 
za Vás dál bojovat!

 

 
Praha 3 je druhým rokem v řadě městem 
s nejmenším rizikem korupce v České republice! 
Pavel Musil (Piráti), radní

Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti popsal, 
jak funguje K-index, kterým organizace Hlídač 
státu hodnotí náchylnost institucí ke korupční-
mu jednání. Hodnocení probíhá v drtivé většině 

automaticky vyhodnocováním smluv, uzavře-
ných v daném kalendářním roce a zveřejně-
ných v Registru smluv. Je zde tedy určitá míra 
chybovosti, ale obecně má tato statistika roz-
hodně velkou vypovídací hodnotu. 

K-index každou nově zveřejněnou smlouvu 
příslušného úřadu se soukromým subjektem 
vyhodnocuje podle deseti vybraných para-
metrů. Mezi ně patří: podíl smluv bez uvedení 
ceny, podíl smluv s formálním nedostatkem, 
koncentrace dodavatelů (zda se podstatná část 
zakázek nezadává stejnému okruhu malého 
množství dodavatelů), podíl smluv uzavřených 
s firmami nově založenými nebo s firmami, 
jejichž majitelé nebo ony samy sponzorovali 
politické strany, podíl smluv s cenou těsně pod 
limity stanovenými zákonem apod. 

Hodnocení současné radnice je ve srovná-
ní s rokem 2019 téměř stejné; za rok 2020 
jsme pouze dostali bonusové ocenění za to, 
že dobrovolně zveřejňujeme i velké množství 
smluv v nízkých hodnotách, které ze záko-
na nemáme povinnost zveřejňovat, ale přesto 
tak činíme. Oproti letům 2017 a 2018 došlo ke 
zlepšení hodnocení Prahy 3 především v množ-
ství smluv bez ceny, smluv s nově založenými 
firmami a z hlediska šíře portfolia dodavatelů. 
V měsíci září letošního roku bude rada schvalo-
vat směrnici, která zajistí podmínky pro to, aby 
byl výběr dodavatelů zakázek městské části 
ještě efektivnější. 

 

 
Policie šetří zakázky předchozího vedení radnice
Jan Bartko (Piráti), radní

Za sebe i Piráty Prahy 3 potvrzuji informace ob-
sažené v reportáži Seznam Zpráv ohledně za-
kázky na stavební úpravy a zateplení bytových 
domů v Ondříčkově ulici. Klub Pirátů získal 
dokumenty naznačující, že ze strany zhotovitele 
mohlo docházet k fiktivní fakturaci úkonů, kte-
ré záměrně nebyly realizovány. S podklady jsme 
seznámili i vedení radnice a starosta Ptáček 
v této věci jako první z kroků učinil podání na 
státní zastupitelství, což Piráti plně podporují.

Je nutné zdůraznit, že zakázka na zateplení by-
tového komplexu v Ondříčkově ulici byla naší 
koalicí zděděna, stejně jako netransparentní 
rámcová smlouva na rekonstrukce dalších ob-
jektů. Tato konkrétní zakázka byla připravována 
v minulém volebním období v době starostová-
ní Vladislavy Hujové (TOP 09) a Alexandra Bellu 
(ODS). Zda byl v případě této rekonstrukce po-
rušen zákon, musí zhodnotit policie.

Koalice Pirátů, Starostů, TOP 09 a Zelených 
hned po volbách zrušila dvě podobně podezře-
lé zakázky, které poslední den ve funkci schválil 
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starosta Bellu. Šlo o rekonstrukci bytového 
domu v Blahoslavově a také přestavbu budovy 
školy na Havlíčkově náměstí na úřad za stovky 
milionů.

Takto velké stavební zakázky už neřešíme ne-
transparentní rámcovou smlouvou, ale užším 
dvoukolovým zadávacím řízením, do kterého 
se může přihlásit kdokoli s potřebnou kvalifika-
cí. To, že se veřejné zakázky soutěží v Praze 3 
v současnosti opravdu transparentně, dokládá 
také hodnocení K-indexu neziskové organizace 
Hlídač státu. Praha 3 získala známku A a řadí 
se tak k vůbec nejlepším zadavatelům.

 

 
Výstavbu na nákladovém nádraží není třeba dé-
monizovat, ale veřejná debata jí prospěje 
Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí),  
koaliční zastupitel

Podzim bude ve znamení nákladového nádraží. 
Už 21. září začíná výstava v Centru pro archi-
tekturu a městské plánování na Karlově ná-
městí, kde IPR ukáže, jak má budoucí výstavba 
vypadat po zapracování připomínek veřejnosti 
i radnice. Zároveň běží jednání o příspěvcích 
developerů — o tom, kolik se od nich vybere 
peněz na školy a školky. Cílem je zavázat de-
velopery k respektování studie a kontribucím 
a až následně zde umožnit stavět.

Spolek Arnika připravil svoje připomínky a sbí-
rá podpisy pod petici. Lidé řeší prakticky stejná 
témata jako my: zátěž automobilovou dopra-
vou, dostatek veřejné zeleně, dostatek veřejné 
vybavenosti, jako jsou školy a školky, nebo 
vznik dostupného bydlení.

Je dobře, že tenhle tlak veřejnosti vznikl, 
a jsem přesvědčený, že přispěje k lepšímu 
výsledku. V září očekáváme výsledky doprav-
ní studie, která jasně řekne, jak bude dopra-
va vypadat po výstavbě nové čtvrti a realiza-
ci Jarovské třídy a jak by vypadala bez ní. To 
může tuto kontroverzní investici jak obhájit, 
tak zpochybnit.

Jsem přesvědčený, že celý ten proces dopad-
ne lépe, než se mnozí mí sousedé obávají. 
Věřím, že doprava fungovat bude, vznikne nová 
tramvajová trať a v budoucnu i metro. Věřím, 
že se podaří postavit všechny školy a školky, 
domov pro seniory i ordinace. Věřím, že nové 
parky umožní přežít některým chráněným 
druhům. Věřím, že se podaří přesvědčit hlavní 
město a investory, aby zde vznikly i dostupné 
sociální a profesní byty. Věřím, že se podaří 
potvrdit, že strach z přírůstku nových obyvatel 
byl zbytečný a Žižkov stále zůstane Žižkovem.

 

 
Jazyková výuka v pirátském stylu 
Lýdia Říhová (Koalice pro Prahu 3), opoziční 
zastupitelka

Z podnětu místostarosty Štrébla (ČPS) zaplati-
la MČ Praha 3 zhruba 50 tisíc korun americké 
společnosti ChatENG za 20 hodin výuky ang-
lického jazyka formou videokonference. V pi-
lotním režimu se jí od října do prosince 2020 
zúčastnilo 11 žáků ZŠ Jeseniova. 

Na červnovém jednání výboru pro výcho-
vu a vzdělávání místostarosta Štrébl před-
ložil záměr spolupráci s ChatENG rozšířit na 
ostatní základní školy zřizované MČ Praha 3. 
Argumentoval při tom výsledky dotazníkového 
šetření mezi žáky a rodiči, zpětnou vazbou čes-
kých učitelů a svým vlastním hodnocením.

Záznamy lekcí dostali členové výboru k dispo-
zici. Z pohledu mé vlastní dlouholeté peda-
gogické praxe neobsahují nic mimořádného, 
jak metodicky, tak tematicky. Krátký sestřih 
z výuky zveřejnila 5. března ChatENG na svém 
kanálu na portálu YouTube: 1url.cz/wKFn5. 
Bezprostředně poté, co se tímto článkem za-
bývala redakční rada RN, bylo uvedené video 
označeno jako soukromé a není již veřejně 
dostupné.

Výše zmíněné kladné hodnocení uskutečněné 
výuky nelze nijak objektivizovat. Muselo by být 
provedeno nezávislým subjektem a jiným způ-
sobem. Rozhodně je třeba odmítnout „hospi-
tace“ ze strany politiků (1url.cz/vKFn9), navíc 
bez odpovídající kvalifikace. Něco takového je 
nejen nevhodné, ale i na hraně zákona.

Protože roční náklady by měly přesáhnout tři 
miliony korun, jsem přesvědčena, že by podle 
platné legislativy mělo nejprve dojít k výbě-
rovému řízení (jde o tzv. podlimitní veřejnou 
zakázku). Podařilo se mi prosadit alespoň to, 
že další využívání služeb ChatENG zůstane 
v režimu pilotního projektu, jehož trvání bude 
omezeno na půl roku. 
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⟶ kuchařská show
⟶ workshop kaligrafie
⟶ workshop osobní mandaly
⟶  malování na obličej a balonková dílna
⟶ soutěžní kvízy a hry pro děti
⟶  kubánská hudba v podání kapely Pragasón
⟶ workshop salsy
⟶ žonglérské vystoupení a workshop
⟶  nabídka občerstvení zahraničních kuchyní

⟶  moderní taneční vystoupení 
mladých Vietnamek

⟶ akrobatické vystoupení hadí ženy
⟶ vystoupení kapely Džezvica
⟶ prohlídka jurty
⟶ kolotoč a kostky řezbáře Matěje

⟶ vstup zdarma

⟶ praha3.cz     

Akce je pořádána v rámci projektu „Praha 3 — Společné soužití 2021“ 
na podporu integrace cizinců spolufi nancovaného Ministerstvem vnitra ČR 
a hlavním městem Prahou z „Programu v oblasti podpory aktivit integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021“.

5. 9. 2021 13.00—18.30 h
Městská část Praha 3 vás srdečně zve na kulturně-společenskou akci pro celou rodinu

Poznejme se, sousedé
Neighbours, let´s meet / Соседи, давайтe познакомимся
Hàng xóm, chúng ta cùng làm quen

park Parukářka

poznejme-se-sousedé_2021_v2_RN_186×136,8.indd   1poznejme-se-sousedé_2021_v2_RN_186×136,8.indd   1 24.08.2021   10:46:0024.08.2021   10:46:00

Volný čas 
na Trojce
Již 7. ročník veletrhu volnočasových 
a sportovních aktivit pro děti a mládež
Přijďte si vybrat vhodný kroužek — od miminek až po teenagery 
(a pro rodiče se také něco najde)
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 ⟶ náměstí Jiřího z Poděbrad 
 ⟶ vstup zdarma

 ⟶ praha3.cz         

Městská část Praha 3 vás srdečně zve na

8. 9. 2021 15—19 h
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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.

2. čt ⟶ Radnice, Havlíčkovo náměstí 15.00—18.00 
Dny žižkovského kulturního dědictví (DŽKD) 
a oslava 140. výročí povýšení na město 
Jiřího z Poděbrad 9.00—20.00 Merkádo — 
latinskoamerické trhy na Jiřáku

4. so ⟶ Vozovna Žižkov 14.00 a 14.45 Jízdy historickou 
tramvají (nejen) Žižkovem, počet účastníků jízdy 24, 
rezervace nutná na rezervace.kultura@praha3.cz 
Park na Vítkově 14.00—17.00 100 let 
Československých legií

5. ne ⟶ Vrch sv. Kříže 13.00—18.30 Poznejme se 
sousedé — tradiční multikulturní festival na 
Parukářce

6. po ⟶ Krenovka 18.00—20.00 Žižkovská spojka — 
zahájení festivalu

7.—30. ⟶ Tachovské náměstí, objekt bývalé klempírny 
10.00—18.00 Náměstí s váhou a tunelem, otevřeno 
od středy do neděle (výstava)

8. st ⟶ KC Vozovna 17.00 Křeslo pro hosta — Jan Přeučil 
a variace na Jaroslava Seiferta (pásmo) 
Náměstí Jiřího z Poděbrad 15.00—19.00 Volný 
čas na Trojce

10.—11.  ⟶ Náměstí Jiřího z Poděbrad 14.00—21.00 
25. ročník Vinohradského vinobraní ve stylu 
Rakousko-Uherska

11. so ⟶ Praha 3 12.00—22.00 10. ročník multižánrového 
sousedského festivalu Žižkovské mezidvorky 
Vozovna Žižkov 14.00 a 14.45 Jízdy historickou 
tramvají (nejen) Žižkovem, počet účastníků jízdy 24, 
rezervace nutná na rezervace.kultura@praha3.cz

11.—12. ⟶ Kostnické náměstí 15.30 Žižkov 
v pohybu — Tanec Praha

18. so ⟶ Vozovna Žižkov 14.00 a 14.45 Jízdy historickou 
tramvají (nejen) Žižkovem, počet účastníků jízdy 24, 
rezervace nutná na rezervace.kultura@praha3.cz 
Praha 3 — Zažít město jinak 

20. po ⟶ Radnice 16.00—22.00 Žižkovská spojka — Hašek 
Sauer Švejk 100

21. út ⟶ VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo náměstí 18.00—20.00 
Koncert na schodech — Jubilanti v hudbě i slově 
KC Vozovna 16.00 Divadlo pro děti — Loutková 
pohádka Entomologious 

22. st ⟶ KC Vozovna 17.00 Literární večer: ŽižKabaret aneb 
Slavné mordy žižkovské (divadlo)

23. čt ⟶ KC Vozovna 18.00 Beseda k 120. výročí narození 
Jaroslava Seiferta

25. so ⟶ Atrium na Žižkově 19.30 115. narození Jaroslava 
Ježka, koncert a tančírna 
KC Vozovna 15.00 Čtení básní Jaroslava Seiferta

26. ne ⟶ Galerie pod radnicí 14.00—16.00 Komentovaná 
prohlídka expozice Žižkov 1881—1922 pro neslyšící 
max. počet účastníků 20; rezervace nutná na 
rezervace.kultura@praha3.cz

30. čt ⟶ Vítkovský tunel 18.00—20.00 Slavic Trio a hosté 
(koncert)

Kulturní 
tipy

Výběr redakce

Architektonické vycházky 

 ⟶ 9. čt — Proměna Žižkova na město
 ⟶ Architektonická vycházka z cyklu Žižkov známý i ne-

známý, lektorky K. Lopatová a D. Schlaichertová
 ⟶ Sraz 17.00 před pomníkem K. H. Borovského na 

Havlíčkově náměstí 

 ⟶ 12. ne — Památky a jejich příběhy I
 ⟶ Netradiční dobově laděná procházka dolním Žižkovem 

s Ing. arch. Ivanem Vavříkem a osobnostmi žižkovské 
historie

 ⟶ Sraz 14.00 před divadlem Ponec, max.  
počet účastníků 25, rezervace nutná na 
rezervace.kultura@praha3.cz 

 ⟶ 16. čt — Pražské metro
 ⟶ Architektonická vycházka z cyklu Žižkov známý i ne-

známý, lektorky K. Lopatová a D. Schlaichertová
 ⟶ Sraz 17.00 před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně na 

náměstí Jiřího z Poděbrad 

 ⟶ 19. ne — Památky a jejich příběhy II
 ⟶ Tři okruhy: funerální umění, osobnosti, vojenská 

pohřebiště
 ⟶ Sraz u hlavního vchodu na Olšanské hřbitovy
 ⟶ 9—10.30 funerální období
 ⟶ 11—12.30 vojenská pohřebiště
 ⟶ 13—14.30 osobnosti (tato vycházka je koncipována 

i pro neslyšící)
 ⟶ Maximální počet účastníků 30, rezervace nutná na re-

zervace.kultura@praha3.cz 

 ⟶ 25. so — Památky a jejich příběhy III
 ⟶ Netradiční dobově laděná procházka dolním Žižkovem 

s Ing. arch. Ivanem Vavříkem a osobnostmi žižkov-
ské historie u příležitosti výročí J. Seiferta a J. Ježka. 
Odhalení dodatkových tabulek (Ježkova ulice 
a Seifertova ulice)

 ⟶ Sraz 14.00 v Ježkově ulici 1, max. počet účastníků 25, 
rezervace nutná na rezervace.kultura@praha3.cz 

 ⟶ 30. čt — Sport a volný čas na Balkáně II
 ⟶ Architektonická vycházka z cyklu Žižkov známý i ne-

známý. Lektorky K. Lopatová a D. Schlaichertová
 ⟶ Sraz 17.00 před budovou TJ Sokol Žižkov II
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Městská část Praha 3

Oznámení 
o době a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta městské části Praha 3 podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem). 

2. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb a budou k dispozici rovněž 
ve volební místnosti. 

3.  Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo platným cestovním 
dokladem. 

5. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno. 

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. Kontakt pro žádosti o přenosnou 
hlasovací schránku: tel.: +420 222 116 221, e-mail: 
adamickova.kristyna@praha3.cz. 

7. Za pořádek ve volební místnosti a v bezprostředním 
okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. 
Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného prů-
běhu voleb jsou závazné pro všechny přítomné. 

8. Rozložení volebních okrsků a volebních místností 
se nezměnilo. Podrobné rozdělení adresních míst 
do volebních okrsků je dostupné na webových strán-
kách www.praha3.cz/volby a úřední desce městské 
části. 

Jiří Ptáček, starosta městské části Praha 3

Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
jsou v jednotlivých volebních okrscích tyto volební místnosti:

číslo volebního okrsku název a adresa objektu, 
ve kterém se nachází volební místnost 

3001, 3005, 3006, 3007 ⟶  ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31, Praha 3

3002, 3003, 3004, 3010, 3011, 3015, 3025 ⟶ ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 3

3008, 3009, 3020, 3021, 3022, 3027, 3028, 3029, 3030 ⟶  ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad, 1685/8, Praha 3

3012, 3013, 3014, 3017, 3018 ⟶ ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36, Praha 3

3016, 3019, 3036, 3037, 3039 ⟶ ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96, Praha 3

3023, 3024, 3026, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035 ⟶  ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, Praha 3

3038, 3040, 3041, 3042, 3043 ⟶  ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25, Praha 3

3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3052 ⟶ ZŠ Jarov, V Zahrádkách 1966/48, Praha 3

3049, 3050, 3051 ⟶ ZŠ Chmelnice, K Lučinám 2500/18, Praha 3

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 8. října 2021 od 14 do 22 h
a v sobotu dne 9. října 2021 od 8 do 14 h.

Volební okrsky Praha 3 — sídla a kontakty
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organizace
alfa centrum
Alfa Human Service 
Na Vrcholu 25/2595 
T: 722 913 207 
info@alfabet.cz 
konzultace@alfabet.cz 
alfahs.cz

Od 1. 9. ⟶ Přihlášky do pravidelných skupinových setkávání 
terapeuticko-podpůrných skupin pro pečující 
v online režimu

23. čt ⟶ Arteterapeutický workshop 17.00

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

Téma: Be safe! (Buď v bezpečí!)
6. po ⟶ Jak se chovat bezpečně ve virtuálním prostoru, 

jaká zde číhají nebezpečí?
10. pá ⟶ Víš, jak se chránit před pohlavně přenosnými 

chorobami?
17. pá ⟶ Jak se cítit bezpečně doma a co pro to můžu 

udělat
21. út ⟶ Na koho se obrátit v nebezpečí
23. čt ⟶ Bitky, jak se vyhnout konfliktu, a přesto vyhrát
27. po ⟶ Víš, jak být v bezpečí v partnerství, a vyvarovat 

se nátlaku? Umíš o tom komunikovat? 
30. čt ⟶ Co všechno o sobě sdílíme na internetu

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

6. po ⟶ Přednáška Martina Kratochvíla s projekcí cyklu 
dokumentárních filmů

7. út ⟶ Komentovaná vycházka Starým Městem 
s M. Hátleovou, sraz před vstupem do 
Staroměstské radnice 15.50

8. st ⟶ Exkurze — stará ČOV Bubeneč, s průvodním 
komentářem 16.00—18.00

9. čt ⟶ Přednáška celní správy ČR 14.00—16.00
10. pá ⟶ Workshop taj-či, čchi kung 12.00—14.00
13. po ⟶ Fresh senior festival 2021 13.00—19.00 Galerie 

Villa Pellé a přilehlá zahrada, Pelléova 10
20. po ⟶ Beseda — ohlédnutí za olympiádou 2020 v Tokiu 
27. po ⟶ Trénink paměti s Adrianou Rohde Kabele 

16.00—18.00

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

9. čt ⟶ Výlet do kláštera Doksany, zámek Libochovice 
(580 Kč)

14. út ⟶ Den otevřených dveří 10.00—14.00 / 
Seznamovací setkání 14.00—15.30

15. st ⟶ Výlet do kláštera Sázava, zámek Zruč nad Sázavou 
(595 Kč)

22. st ⟶ Výlet do města Most (kostel), zámek Jezeří 
(580 Kč)

Probíhá zápis na volná místa v jazykových kurzech angličtiny, 
němčiny a španělštiny, dále do pohybových kurzů cvičení 
a tanců, do Arte dílen malování a kreslení, do kurzů práce na 
PC, ovládání chytrých telefonů a do kurzu trénování paměti. Pro 
bližší informace a rezervaci volejte na uvedený kontakt nebo 
navštivte vstupujte.cz 

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

7. út ⟶ Beseda Jana Bárty s Barborou Hrzánovou 19.30
17. pá ⟶ Komentariát 20.00
26. ne ⟶ SWAP, Dejme věcem druhou šanci 10.00—14.00

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

8. st ⟶ Volný čas na III 14.00—18.00
12. ne ⟶ Sportovní podvečer pro ženy 17.00—20.00
16. čt ⟶ Teribear hýbe Prahou 10.00
24. pá ⟶ Podzimní rodinné focení 13.00—19.00 / 

Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny 
15.00—19.00 / Odměny a tresty doma a ve škole 
16.00—18.00

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

Po ⟶ Tvoření pro nejmenší I (1,5—2,5 roku) 
9.30—10.30, Tvoření pro nejmenší II (2,5—3,5 
roku) 10.30—11.30, Valašské tanečky (3—6 let) 
16.00—17.45

Út ⟶ Montessori pro děti (9—18 měsíců) 9.00—10.00, 
pro děti (18 měsíců — 3 roky) 10.30—12.30,  
pro děti (3—6 let) 13.00—16.00

St ⟶ Tanečky pro nejmenší (18 měsíců — 
3 roky) 9.00—9.45, Broučci (12—18 měsíců) 
10.00—10.45, Hrátky s bubnem (18 měsíců — 
3 roky) 11.00—11.45, Miminka (5 měsíců—1 rok) 
12.00—12.45, Kutílci I a II (3—6 let) 16.00—17.45

Čt ⟶ Předškolák — Montessori, příprava dětí na školní 
docházku 15.30—18.30

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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Vy  ďte 
to komfortně 

přímo ve svém domě!

Chcete ušetřit za směsný odpad? 

Na adrese tridime@praha3.cz 
si zažádejte o vlastní bezplatné 
nádoby na plast, papír a sklo!
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Kontejnery na velkoobjemový odpad

Vy  ďte to komfortně  
přímo ve svém domě!

Ulice Termín Od Do

Ambrožova — Malešická 1. 9. 13.00 17.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 1. 9. 15.00 19.00

Prokopovo náměstí 2. 9. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 4. 9. 9.00 13.00

nám. Barikád 4. 9. 10.00 14.00

Kostnické náměst — Blahníkova 7. 9. 13.00 17.00

Přemyslovská — Orlická 8. 9. 15.00 19.00

Sudoměřská — Křišťanova 9. 9. 15.00 19.00

Křivá 15 11. 9. 9.00 13.00

Přemyslovská — Sudoměřská 11. 9. 10.00 14.00

V Zahrádkách — Květinková 14. 9. 14.00 18.00

Ambrožova — Malešická 15. 9. 13.00 17.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 16. 9. 15.00 19.00

Prokopovo náměstí 18. 9. 9.00 13.00

nám. Jiřího z Lobkovic 21. 9. 13.00 17.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 22. 9. 13.00 17.00

Jeseniova 143 23. 9. 15.00 19.00

Přemyslovská — Orlická 25. 9. 9.00 13.00

Sudoměřská — Křišťanova 25. 9. 10.00 14.00

Přemyslovská — Sudoměřská 29. 9. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 30. 9. 15.00 19.00

In
fo



—
 3

7

Městská část Praha 3 pronajímá garáže a parkovací stání.

⟶  Aktuální nabídku najdete na www.praha3.cz v sekci 
Potřebuji zařídit — Komerční pronájmy.

⟶  Garážová stání pronajímá městská část 
na základě pořadníku. Na webu najdete formulář 
pro přihlášení do pořadníku.

⟶   Kontaktovat nás můžete i telefonicky 
na čísle 778 768 886.

Garážové komplexy, kde je momentálně volná kapacita:

Baranova 13 2 704 Kč

Jeseniova 27/846 2 010 Kč

Jeseniova 37/446 2 010 Kč

Lupáčova 20/865A 3 006 Kč

Na Lučinách 3 5 700 Kč

Ondříčkova 37/391 2 590 Kč

Pod Lipami 33A/2561 2 040 Kč

Roháčova 34/297 2 412 Kč

Roháčova 46/410 2 106 Kč

MČ Praha 3 má ve své správě i další garážové komplexy, které jsou v současné době obsazené. 
Také v tomto případě můžete zaslat přihlášku do evidence žadatelů. 
Když se místo v požadované lokalitě uvolní, budeme vás ihned informovat. 

Hledáte místo k parkování?

 ⟶ praha3.cz     

volné garáže_RN_186×136,8.indd   1volné garáže_RN_186×136,8.indd   1 16.08.2021   17:38:4416.08.2021   17:38:44

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 
PARKOVACÍCH MÍST
v garážích hotelu Courtyard by Marriott Prague 
City**** zabezpečených kamerovým systémem.

Od 2 500 Kč bez DPH/měsíc. Při dlouhodobém pronájmu možná sleva.

Martina Matiášková +420 734 262 288, m.matiaskova@cpihotels.com
Courtyard by Marriott Prague City Lucemburská 46, 130 00 Praha 3

V Ý R O B C E  K O P I Í 
Š P A L E T O V Ý C H  O K E N

TEL.: +420 773 811 001  |  E-MAIL: info@dolehidegroup.cz 

www.oknastabil.cz

ZÁRUKA 
NA OKNA

15 LET

•  Pro lace křídel na�míru dle původních oken 
včetně okrasných prvků okna a�řezeb. 

•  Zpracujeme Projektovou dokumentaci, 
zajistíme Závazné stanovisko od�MHMP OPP 
(památkáři) a�pomůžeme i�se�žádostí o�grant. 
Zpracujeme průkaz PENB pro ověření možnosti 
získání dotace nová zelená úsporám

• Přírodní materiály — smrk a�modřín
•  Kvalitní povrchová úprava lazurami REMMERS
• Montáž i�demontáž oken, doživotní servis
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Na Žižkově jsme doma!
Lenka Andrlová
+420 775 388 238 
lenka.andrlova@remax-czech.cz

profesionální realitní služby – váš prodej i pronájem bez starostí

remax-andrlova-90×31,6.indd   4remax-andrlova-90×31,6.indd   4 13.05.2021   12:48:2613.05.2021   12:48:26

0

5

25

75

95

100

In
ze

rc
e



—
 3

8
Služby

 ⟶ Kompletní rekonstrukce bytů, technická podpora 
realizací, výmalba bytů, vyklízení prostor. Seriózní jednání 
podmínkou. Kontakt: praha-rekonstrukce@seznam.cz,  
tel.: 602 557 020.

 ⟶ ZAHRADNICKÉ PRÁCE — pravidelná i jednorázová péče 
o vaši zahradu nebo pozemek. Pište, volejte Veroniku, 
tel. 608 012 035, zahradniceveronika@email.cz.

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

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

 ⟶ 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.

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

 ⟶ 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!

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

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

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

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

Nabídka

 ⟶ Prodám perfektní postel IKEA-MALM (200 × 140, 
v. 40 cm), bílá, 4 zásuvky, 2 stolky — za 50 % ceny — 
8500 Kč. Rychlé jednání = sleva. Tel.: 721 961 908.

Poptávka
 ⟶ Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu. 

Tel.: 286 891 400.

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

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

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

 ⟶ Koupím starší vzduchovku (pušku nebo pistoli). 
Tel.: 606 465 136.

Zaměstnání
 ⟶ Ošetřovatelský domov Praha 3 v Habrové 2654/2 přijme 

na HPP pečovatele nebo pečovatelku. V případě zájmu 
volejte na telefonní číslo 770 171 528 nebo pište na e-mail 
stern@domovpraha3.cz. Nástup možný ihned.

Seznámení
 ⟶ Hledám sympatického osamělého muže od 55 do 70 let pro 

hezké společné vycházky, výlety… Chata vítána. Jsem již 
seniorka, prý mladšího vzhledu. ruzenin.11@email.cz

Sháníte nebytový prostor?
Praha 3 nabízí

 ⟶ pronájem nebytového prostoru č. 44 pro zdravotní využití o velikosti 27,16 m2 ve 4. podlaží Polikliniky Olšanská 
na adrese Olšanská 7/2666

 ⟶ minimální výše ročního nájemného je 2 300 Kč/m2
 ⟶ příjem nabídek končí 10. září ve 14 hodin

 ⟶ prostřednictvím internetové aukce prodej menšinového podílu (o velikosti id. 275/1200) na bytovém domě 
č. p. 1687, který je součástí pozemku parc. č. 2136, zapsaného na LV 1095 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, vedeného 
Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Jedná se o řadový bytový dům na adrese 
Jana Želivského 1687/39, v němž se nachází osmnáct bytů o dispozici 1 + 1, deset o dispozici 2 + 1 a dva o dis-
pozici 3 + 1; přízemí je využíváno ke komerčním účelům. V podzemním podlaží se nacházejí sklepní kóje a záze-
mí domu; celková užitná plocha je 1 659 m2; bytové i nebytové prostory jsou pronajaty

 ⟶ lhůta pro podání přihlášek začíná 14. září a končí 14. října 2021 v 18 hodin
 ⟶ přihlášky lze podat poštou, osobně nebo elektronicky; informace najdete po 6. září 2021 na adrese  

internetove-drazby.cz
 ⟶ aukci zajišťuje společnost GAVLAS, kontaktní osobou je Ing. Pavel Čelikovský, tel. 777 721 510,  

e-mail pavel.celikovsky@gavlas.cz
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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
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10.—11. 9. 2021

na náměstí Jiřího z Poděbrad

25. ročník představí vína a lahůdky 
ze zemí někdejšího Rakouska-Uherska

Vinohradské vinobraní

Trhy
na Jiřáku

⟶ vstup zdarma

⟶ praha3.cz      #vinohradskevinobrani
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