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Trojka má vizi 
pro příštích 
deset let

Mirai Navrátil: Chci 
lidem předávat 
pozitivní energii



Obědy ze školní jídelny 
pro veřejnost 
Máte starší rodiče, kteří jsou mobilní, 
ale uvítali by možnost dojít si pro 
oběd a nestrávit dopoledne vařením? 
Jste rodič s malými dětmi a občas 
byste si rádi například cestou z hřiště 
oběd jednoduše vyzvedli? 

Školní jídelna ZŠ Chelčického  
nabízí obědy pro veřejnost. 
Přihlásit se může kdokoli. 

⟶ Cena oběda včetně polévky je 75 Kč.
⟶ Oběd dostanete do vlastní krabičky nebo jídlonosiče.
⟶ Oběd si vyzvednete mezi 10.30 a 13 h. Je jen na vás, které konkrétní dny si objednáte.
⟶  Objednávky probíhají přes aplikaci Strava.cz nebo web www.strava.cz (číslo jídelny 11099), 

kde najdete i jídelníček na jednotlivé dny 

Jak na to?
⟶  Zašlete e-mail na sedlakova@chelcickeho.cz, uveďte jméno a příjmení strávníka a předběžný 

počet obědů, které si budete chtít předplatit. 
⟶  Následně vám bude na váš e-mail zaslán variabilní symbol a pokyny k platbě. Tu lze provést 

převodem z účtu, trvalým příkazem či složenkou. 
⟶  Jakmile obdržíme vaši platbu, budou vám zaslány přihlašovací údaje k aplikaci Strava.cz.
⟶  Obědy si objednáváte na konkrétní dny podle vašeho výběru přímo v aplikaci Strava.cz nebo 

na www.strava.cz 
⟶  Obědy je možno odhlásit telefonicky nejpozději v den výdeje oběda do 8 h.

Pro další informace případně kontaktujte Školní jídelnu ZŠ Chelčického na tel.: 222 592 931

⟶  praha3.cz     
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
nedávno mě zaujal text, který popisoval Žižkov jako ideální místo k životu. 
Legendární čtvrť nedaleko centra metropole, kde sousedí historické památky s hy-
permoderní architekturou, divadla a kina s kluby a bary. Jako nejdůležitější faktor 
zmiňoval ale autor rozvoj — to, že čtvrť nestagnuje. Jeho názor potvrzuje i listopa-
dové vydání Radničních novin. Na straně 6 najdete podrobnosti o strategickém plá-
nu, který poodhaluje cestu Trojky do následujícího desetiletí. 

Rozsáhlý dokument těží z obecných představ místních obyvatel ohledně dopravy, 
bydlení, vzdělávání a životního prostředí, všímá si ale i projektů, které už dostávají 
konkrétní obrysy. K nim patří bývalé nákladové nádraží, které se má stát novým do-
movem pro 23 tisíc lidí. Víc se dozvíte na straně 10. 

V aktualitě na straně 11 zase shrnujeme, jak se vaše podněty promítají do budou-
cí podoby Seifertovy ulice a náměstí Jiřího z Lobkovic. Stejné je to s plánovanou 
rekonstrukcí ulice Jana Želivského, o níž můžete přijít na radnici debatovat koncem 
listopadu. A v polovině příštího roku by měla konečně odstartovat řadu let odkláda-
ná obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, na niž se zaměříme v prosincovém čísle.

Miroslav Štochl, šéfredaktor

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

6 Fokus Trojka má vizi pro příštích deset let

10 Aktuality Co se děje na Trojce

14  Dialog Mirai Navrátil: Chci lidem předávat pozitivní energii

18 Scéna Nakladatelům na Trojce nechybí odhodlání

19 Sport Znáte rozdíl mezi stolním tenisem a ping-pongem? 

20 Komunita Trojka podporuje integraci cizinců

21 Senior Seniorská obálka pomáhá chránit životy

23 Reflexe  Zdeňka Varhulíková: Ženské bezdomovectví má svá specifika 

24 Retrospektiva Víte, kde byl Pendrekov?

26 Republika Žižkov Rekviem za knihobudku

27 Gastronom Mamacoffee nabízí kávu přímo od farmářů

28 Relax Aktivity pro děti a křížovka

29 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

32 Program Kulturní tipy a neziskové organizace

37 Info Informační servis

38 Inzerce Nabídka a poptávka
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es trojka bodovala v anketě o nejlepší 
turistické centrum

Infocentrum Prahy 3 se v anketě o nejoblíbenější infor-
mační středisko metropole umístilo na druhém mís-
tě. Od roku 2014 sídlí na náměstí Jiřího z Poděbrad 
a pomoc v něm hledají nejen turisté ze všech kou-
tů světa, ale i obyvatelé Trojky. Anketu uspořáda-
la Asociace turistických informačních center.

soutěž psí miss finišuje
Do soutěže Psí miss o nejlepší snímek psa z Trojky se 
přihlásily téměř tři desítky účastníků. Portréty vylosova-
ných psích krasavců a krasavic brzy objevíte na stoja-
nech se sáčky na exkrementy. Projektem chceme poděko-
vat všem, kdo po svých čtyřnohých kamarádech uklízejí, 
a zároveň oslovit i ty, kteří s uklízením občas váhají. 

budoucnost ulice jana želivského
V úterý 23. listopadu od 18 hodin se v zastupitelském sále 
radnice na Havlíčkově náměstí koná další ročník Žižkovského 
panelu. Tentokrát bude věnovaný budoucnosti ulice Jana 
Želivského. Technická správa komunikací začne brzy při-
pravovat projektovou dokumentaci rekonstrukce rušné 
žižkovské tepny a vy budete mít šanci plány okomento-
vat. Diskutovat přijdou zástupci Institutu plánování a rozvo-
je, místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut, náměstek primátora 
Petr Hlaváček a krajinářská architektka Martina Forejtová. 

přijďte si pro odměnu za razítka
Odměnou za 25 různých nasbíraných soutěžních ra-
zítek v žižkovském pasu je domovský list a sada ju-
bilejní grafiky od Pavla Fuksy. Vyzvednout si ji může-
te od 8. listopadu až do konce letošního roku zdarma 
v infocentru na Jiřáku, kde bude současně kolekce 
v prodeji za 140 Kč pro ty, kteří se akce neúčastnili. 

domy s pečovatelskou službou mají nové 
nájemnice

Třetím rokem pokračuje projekt mezigeneračního by-
dlení v domech s pečovatelskou službou (DPS). Nově 
se do DPS v Roháčově a Krásově ulici nastěhovaly dvě 
studentky. Ty se výměnou za snížené nájemné zavá-
zaly strávit 30 hodin měsíčně dobrovolnickou činnos-
tí ve prospěch obyvatel obou domů. Aktivity zahrnují 
například přípravu kulturního programu, pomoc s mo-
derními technologiemi nebo doprovod k lékaři.

novým zaměstnancem úřadu je robot
V oddělení dopravy úřadu Prahy 3 pomáhá s vyřizováním 
administrativy robot. Má svoje uživatelské jméno v síti, 
virtualizovaný počítač a v některých aplikacích zpracová-
vá rutinní agendu stejně jako běžný úředník. Dovede při-
pravit podklady, sumarizovat data a rozesílat korespon-
denci. Náklady na jeho provoz jsou přitom minimální. 

na kus řeči se starostou prahy 3
Další příležitost setkat se se starostou Jiřím Ptáčkem 
budete mít v pondělí 8. listopadu v 16.00 v ob-
řadní síni radnice na Havlíčkově náměstí. Na kus 
řeči se tentokrát zastaví i radní Jan Bartko.

Zprávy z rady
 ⟶ 20. října

Modernizace kanceláří úřadu v Seifertově ulici
Rada MČ schválila zadání veřejné podlimitní za-
kázky realizované ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na modernizaci kanceláří v objektu úřadu 
na adrese Seifertova 51. Předmětem je výběr 
dodavatele, který zajistí a provede rekonstrukci 
a modernizaci druhého nadzemního podlaží ve 
zmíněné budově. Stavební práce spočívají v úpra-
vách chodeb, jednotlivých kanceláří a sociál-
ního zázemí. Jedná se zejména o nové nášlap-
né vrstvy podlah v kancelářích a na chodbách 
a repasi části stávající podlahy na hlavní chodbě. 
Předpokládaná hodnota zakázky činí 8,3 milio-
nu Kč bez DPH.

 ⟶ 6. října 
Memorandum o obnově náměstí Jiřího z Poděbrad

Rada MČ schválila memorandum o spoluprá-
ci na obnově náměstí Jiřího z Poděbrad mezi 
hlavním městem Prahou a třetí městskou částí. 
Toto náměstí patří v metropoli mezi nejvýznam-
nější a nejvyužívanější, přesto je dlouhodobě ve 
špatném stavu, jenž se stále prohlubuje. Mezi 
hlavní problémy, které je nutné řešit, patří celko-
vě degradovaná a neupravená podoba, oddělení 
náměstí bariérou od navazujících domů a ulic, 
chybějící bezbariérový přístup do metra, chybě-
jící dostatečně velká zpevněná plocha pro spo-
lečenské akce, prostor před školou, který děti 
nemohou využívat, neprovázanost jednotlivých, 
často improvizovaných úprav náměstí, scházející 
sjednocující koncepce a v neposlední řadě málo 
míst upravených pro různé aktivity. Obě strany 
chápou plánovanou investici jako nezbytnost pro 
další rozvoj jak hlavního města, tak MČ Praha 3. 
Zahájení revitalizace náměstí je v plánu ve druhé 
polovině roku 2022.

Stavební úpravy a modernizace osmi bytových 
jednotek

Rada MČ schválila provedení stavebních úprav 
a modernizace osmi bytových jednotek v ulici 
Malešická, Písecká, Sudoměřská, Lucemburská 
a Žerotínova. Odbor technické správy majetku 
a investic oslovil pět společností k podání na-
bídky na rekonstrukci bytů. Nabídku podaly tři 
z nich. Na základě vyhodnocení všech zaslaných 
podkladů byla vybrána firma BB Projekt, která 
uvedla nejnižší cenu.

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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Motorkář si při policejní honičce poranil nohu

V ulici Na Balkáně se policisté 21. září rozhodli 
zastavit a zkontrolovat projíždějící motocykl. Ve 
chvíli, kdy se na služebním voze rozsvítily majá-
ky, přidal motorkář plyn a začal vysokou rych-
lostí prchat. Po chvíli sjel do ulice Pod Šancemi 
a pokračoval ve své nebezpečné jízdě. Do jeho 
pronásledování se mezitím zapojily další poli-
cejní hlídky. To skončilo až v době, kdy vjel řidič 
do kolony vozidel stojících na světelné křižovat-
ce ulic Spojovací a K Žižkovu, kde nezvládl řízení 
a havaroval. Svůj stroj ale zvedl ze země a sna-
žil se pokračovat. V tom mu zabránili policis-
té, kteří ho pomocí donucovacích prostředků 
zpacifikovali. Následně zjistili, že muž má platný 
zákaz řízení a byl několikrát stíhán za majetko-
vou trestnou činnost. Dechovou zkoušku i test 
na drogy odmítl. Vzhledem k tomu, že si stěžo-
val na bolest nohy, zavolali mu policisté na místo 
záchranku. Ta ho převezla do nemocnice k ošet-
ření. Devětatřicetiletý muž je podezřelý ze spá-
chání trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí, za což mu v případě odsouzení hrozí 
až dvouletý pobyt za mřížemi. Případem se dále 
zabývají policisté z oddělení dopravních nehod.

Hasiči řešili požár v koupelně bytu
Sbor hasičů likvidoval 17. října na Žižkově požár 
v koupelně bytu. Cizinec ve vaně pálil vzácná dře-
va, čímž prováděl rituální očistu pokožky. Hasiči 
muže poučili, že takové rituály se v bytech prová-
dět nesmějí.

Dejte si pozor na energetické šmejdy
Množí se případy podvodného jednání jedinců, 
kteří se snaží oklamat bývalé klienty společnos-
ti Bohemia Energy. Nabízejí pomoc při hledání 
nového dodavatele energií a vydávají se přitom 
například za pracovníky energetického úřadu. 
Podvodnou nabídku poznáte podle toho, že vám 
nepravý úředník doporučí konkrétního dodavatele 
energií. Manipulující je i informace, že od smlou-
vy můžete kdykoli odstoupit. Podle ERÚ je právě 
takové tvrzení nebezpečné, protože smlouvu jde 
lehce uzavřít i po telefonu a je samozřejmě závaz-
ná. Odstoupit od ní bývá často náročné, a pokud 
to nestihnete do dvou týdnů, může po vás pod-
vodná společnost vymáhat sankce. Předtím, než 
uzavřete jakoukoli dohodu, si vše pořádně rozmy-
slete a v ideálním případě požádejte nejprve o za-
slání vytištěné smlouvy poštou. 

Připravila Eliška Stodolová
jiří schams má pamětní desku 

V Kubelíkově ulici najdete od září pamětní desku věnova-
nou vojákovi Jiřímu Schamsovi. Ten byl těžce zraněn sebe-
vražedným útočníkem během mise v Afghánistánu v roce 
2008. Střepina, která mu zůstala v hlavě, ho upoutala na 
invalidní vozík. Zemřel v lednu roku 2015 ve věku 42 let. 

připněte si vlčí mák
U příležitosti Dne válečných veteránů se můžete připojit ke 
sbírce na podporu vojáků a jejich blízkých v těžkých životních 
situacích. Za dobrovolný příspěvek do sbírkové pokladničky 
dostanete v infocentru na náměstí Jiřího z Poděbrad rudý 
květ vlčího máku, který je mezinárodně uznávaným symbo-
lem úcty k válečným hrdinům. Akce trvá do 19. listopadu.

soutěž o školku v jeseniově ulici má vítěze
Praha 3 vysoutěžila podobu nové školky v Jeseniově ulici 98. 
Mezi devětatřiceti soutěžními projekty zvítězil návrh týmu 
architektky Radky Kurčíkové. Porota ocenila především vhod-
né umístění budovy na pozemku a zachování velké zahrady, 
tvarovou pestrost a zároveň estetickou uměřenost, světelný 
komfort ve třídách a přístupy na zahradu. Všechny soutěž-
ní návrhy plánuje městská část představit formou výstavy 
a soutěžního katalogu. 

na smutek nemusíte být sami
Sbor Českobratrské církve evangelické otevírá Kavárnu 
Loučení. Setkávat se tam budou lidé, jimž v nedávné době 
zemřel někdo blízký. Setkání vždy citlivě doprovází farářka 
a průvodkyně truchlením. Konají se od 3. listopadu vždy prv-
ní středu v měsíci od 17 do 19 hodin na adrese U Kněžské 
louky 9 a jsou otevřena všem bez ohledu na jejich nábožen-
ské vyznání nebo národnost. Přijít můžete bez přihlášení.

praha 3 uspěla v soutěži park roku
Praha 3 obdržela stříbrnou medaili za revitalizaci parčíku 
U Kněžské louky, který prošel změnou na přání místních oby-
vatel. Současně získala čestné uznání za opravu Komenského 
náměstí. Soutěž pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně.

park pod parukářkou se bude jmenovat 
kapslovna

Název nového parku mezi Sauerovou a Pitterovou ulicí vy-
mýšleli a následně vybírali obyvatelé Prahy 3. V anketě, které 
se zúčastnilo 1 122 hlasujících, zvítězil lidový název Kapslovna 
odkazující na střelné náboje, které se tu kdysi testovaly. 
Navrhla ho Jitka Müllerová.
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Praha 3 má schválený plán rozvoje na 
období 2021—2030. Poprvé v historii se do 
jeho tvorby zapojili i místní obyvatelé.

V roce 2050 by na území Prahy 3 mohlo žít při-
bližně 95 tisíc lidí. To je o 18 tisíc víc než teď. 
Budou pro děti místa ve školkách? Jak bude 
fungovat doprava? Jak si poradíme se stále tep-
lejšími léty? Jak zajistit, aby byl život na Trojce 
v příštích letech stejně kvalitní? Hlavním ná-
strojem systematického popisu těchto otázek je 
strategický plán, který určuje celkové směřování 
a vize třetí městské části pro nadcházející deká-
du. Jeho konečné znění schválilo v září zastupi-
telstvo Prahy 3.

Proces tvorby dokumentu začal už v březnu 
2020. Úkolem první fáze bylo shromáždit před-
stavy místních obyvatel ohledně dopravy, bydlení 
a životního prostředí. Právě tyto aspekty jsou 

totiž pro strategii městské části určující. Během 
uplynulého roku se proto uskutečnilo dvacet 
setkání s veřejností a dvě s tzv. stakeholdery, 

tedy klíčovými aktéry. Výstupy z participačních 
mítinků navíc ověřil reprezentativní průzkum. Po 
něm následovala analýza území městské části 
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Trojka má vizi pro 
příštích deset let

Požadavky obyvatel jsou 
pro strategický plán 
určující
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Schválením dokumentu 
role obyvatel Trojky 
nekončí

Trojka bude v budoucnu 
muset reagovat na změny 
klimatu

na základě dostupných statistických dat a jed-
nání odborných skupin zaměřených na konkrétní 
témata. 

Strategický plán vychází z hlavních výzev, před 
nimiž Praha 3 aktuálně stojí. Jednou z nich je 
vznik nové čtvrti kolem bývalého nákladového 
nádraží a s ním spojené změny ve skladbě obyva-
tel, v dopravě a občanské vybavenosti. Kapacita 
škol a školek, dostupnost domácí zdravotní péče 
a sociálních služeb se totiž už za současné situa-
ce blíží ke svým limitům a bude vyžadovat nejen 
navýšení počtu míst ve školských zařízeních, ale 
zároveň například investice do podpory a motiva-
ce učitelů. (Více se o rozvoji této lokality dozvíte 
na straně 10.) 

Trojka bude v budoucnu muset reagovat také na 
změny klimatu a dále rozvíjet modro-zelenou in-
frastrukturu, zahrnující odpadové hospodářství, 
péči o veřejnou zeleň a ovzduší. Dalším pilířem 
strategického plánu je potřeba udržet vyrovna-
ný rozpočet, transparentní komunikaci a efek-
tivní správu městské části. Mezi problematická 
témata patří řešení dopravní situace. Zklidnění 
dopravy je proto pro Prahu 3 další výzvou. Tou 
poslední je pak vytváření podmínek pro trávení 
volného času, především podporou neziskových 
organizací. 

Z pojmenovaných výzev vychází šest prioritních 
oblastí, které tvoří páteř strategického plánu. 
Shrnují nejdůležitější hodnoty Prahy 3 v oblasti 
rozvoje a bezpečnosti, hospodaření, dopravy, ži-
votního prostředí, volného času, školství a sociál-
ní péče. „Na tyto prioritní oblasti se jako městská 
část chceme soustředit. Odpovědí na výzvy jsou 
jednotlivá opatření, která chce radnice naplňo-
vat. Konkrétním výstupem strategického plánu je 
pak tzv. akční plán pro každý rok, kde už jsme na 
úrovni zcela konkrétních projektů s vyčleněnými 
penězi v rozpočtu,“ vysvětluje radní pro strategic-
ké plánování Pavel Křeček. 

Paradoxně vnímá přínos vzniklého dokumen-
tu opoziční zastupitel Tomáš Štampach. Kladně 
hodnotí analytickou část, nabízející relevantní 
data. Výhrady má však k jejich interpretaci, která 
je podle něj složitá a nekonkrétní. „Finální podoba 
strategického plánu je v jistých oblastech poli-
ticky zabarvena, viz doprava, či naopak prázdná 
a nicneříkající,“ uvádí Štampach a jako typický 
příklad zmiňuje „hesla jako Zefektivníme komu-
nikaci, Zlepšíme otevřenost a transparentnost 
či Zlepšíme elektronizaci služeb. Znáte někoho, 
kdo by hlásal opak?“ Podle Štampacha jsou to 
obecné fráze, kterých jsou plné volební programy 
a v nichž chybí know-how. 
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Anketa: Jaký význam má strategické plánování pro 
budoucnost Prahy 3?
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

Strategický plán je dobrý jenom do šuplíku a pomůže 
leda tak získat sem tam nějakou dotaci. Takové hodno-
cení zaznívalo od opozičních zastupitelů v září, když jsme 
plán schvalovali. Často to tak opravdu je. Když je ale plán 
dobře připraven a následně i řízen a vyhodnocován, může 
v následujících letech podněcovat ospalé politiky k aktivitě. 
Strategický plán je totiž závazek. Online dostupný a prů-
běžně aktualizovaný akční plán a zásobník projektů může 
také zlepšit povědomí veřejnosti i zastupitelů o tom, co 
radnice vlastně dělá, kam směřuje a kolik nás to všechno 
má stát. A už jen to za to stojí. 

Jan Bartko (Piráti), radní
Neexistuje spornější strategický veřejně politický doku-
ment, než je strategický plán. Někteří si myslí, že jde pouze 
o kus papíru, který tak nějak všichni musí mít, ale naplňo-
vání už nikoho nezajímá. Jiní zas, že jde vlastně o duplicit-
ní politický program těch, kteří zrovna vládnou. A ve valné 
části případů to tak i je. Za sebe ale můžu s čistým svědo-
mím říct, že radnice jeho přípravě dala hodně. Stovky ho-
din času volených politiků, úředníků i veřejnosti. S konkrét-
ním zněním nebude asi nikdo plně spokojen, ale myslím 
si, že na náš plán můžeme být hrdí. Koroně, stereotypům 
i politice navzdory.

Michal Vronský (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel
Dobře zvolená strategie umožňuje hledět dopředu. 
Rozhodnutí radnice pak nejsou náhodná, ale tvoří sousta-
vu promyšlených kroků. Radnice je díky tomu také čitelněj-
ší pro obyvatele i úředníky, protože všichni vědí, co mohou 
od vedení očekávat, a snáze rozumí jeho dílčím krokům. 
Existence strategie nás může zvýhodnit při nejrůznějších 
dotačních žádostech. V neposlední řadě strategický plán 
také napomáhá kontinuitě a snižuje efekty volebního cyklu. 
Osobně vidím velký smysl v procesu samém, do nějž se 
zapojily stovky obyvatel, desítky odborníků a politiků; nutil 
nás diskutovat, a to je smysl sám o sobě.

Tomáš Štampach (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
To je otázka za dva bludišťáky. Vůbec nejsem proti tomu, 
aby si městská část vytyčila jasné mantinely, ve kterých se 
chce pohybovat. To je ale běžný závazek každého volební-
ho období, konkrétně koaliční dohody. Proč tak přicházet 
s novými pětiletkami či rovnou desetiletkami, když vedení 
radnice nedokáže dodržet sliby dané občanům v koalič-
ní dohodě? Jako příklad lze uvést téma privatizace. Máte 
pocit, že je dodržen koaliční slib, že privatizace bude po-
kračovat za současných podmínek? Já nikoliv. Za poslední 
tři roky se tempo privatizace zvolnilo a i její podmínky se 
mění v neprospěch privatizantů. 

Právě s ohledem na to klade vedení radnice dů-
raz na jednotlivé akční plány. „Aby strategický, re-
spektive akční plán opravdu fungoval a nezůstal 
jen na papíře, musí být úzce propojený s finan-
cemi. To znamená, že je třeba s ním pracovat při 
schvalování rozpočtu a vyhodnocovat ho s účetní 
závěrkou,“ dodává koordinátor participace Karel 
Světlík.

Také v budoucnu chce Praha 3 plánovat co nej-
více za účasti veřejnosti, a chystá proto tzv. zá-
sobník projektů. Úkolem vedení radnice bude 
rozhodnout, které projekty jsou stěžejní, a vyhra-
dit na ně finance z rozpočtu. Obyvatelé Trojky se 
s realizovanými projekty akčního plánu seznámí 
prostřednictvím mapy na webu planujtrojku.cz.  

Fo
ku

s



Výstava ukazuje 
budoucnost 
nákladového 
nádraží

Nová městská čtvrť, která vyroste na místě 
bývalého žižkovského nádraží, nabídne obyvatelům 
školy, ordinace i novou tramvajovou linku.

Přes 23 tisíc lidí, 11 tisíc bytů. To je nová čtvrť, kte-
rá se rodí na starém nákladovém nádraží. Její bu-
doucnost ukazuje výstava Žižkovské nádraží: druhý 
život?, již můžete až do 19. prosince vidět v praž-
ském Centru architektury a městského plánování 
(CAMP) u Karlova náměstí. Během komentované 
prohlídky areálu, která se uskutečnila v říjnu, za-
zněly podrobnosti ohledně plánované infrastruk-
tury. „Počítá se se základní školou s 27 třídami, 
umístěnou východně za hlavní budovou náklado-
vého nádraží. Druhá základní škola by měla přibliž-
ně za deset let vyrůst v oblasti Jarova nedaleko 
benzinové pumpy v Habrové ulici. Navíc počítáme 
s rezervou v jižním křídle stávající budovy nákla-
dového nádraží, kde by v případě potřeby bylo 
místo pro střední školu,“ vysvětluje místostarosta 
Prahy 3 Pavel Dobeš. Vedle toho mají developeři 
a hlavní město zaplatit 150 milionů korun za ob-
novu základní školy na Havlíčkově náměstí, která 
stojí mimo areál nádraží. Nová místa pro žáky by 
tu měla být připravena nejpozději za pět let. 

Plány zahrnují i pět až šest předškolních zařízení. 
Podle Dobeše by mateřské školky měly být čtyř- 
nebo pětitřídní. Co se týká lékařské péče, ordina-
ce mohou vzniknout v komerčních prostorách. Na 
pozemcích kolem Červeného dvora budou zároveň 
rezervy pro další sociální a zdravotnická zařízení. 
Ve stejné oblasti by chtěla městská část postavit 

i desítky bytů pro dostupné a profesní bydlení, 
na něž by nájemníkům přispívalo hlavní město. 
Dopravu v místě posílí nová tramvajová trať, ve 
hře je i rezerva pro stanici metra. O té se bude ale 
rozhodovat až za několik let.

Součástí smluv má být i to, aby se developeři pří-
mo podíleli na dalším rozvoji oblasti. Například 
tím, že v závislosti na velikosti podlažní plochy 
jejich projektu finančně podpoří školskou či spor-
tovní vybavenost. Za každý metr čtvereční by tak 
měli přispět částkou v rozmezí 800 nebo 2 400 ko-
run podle charakteru pozemku. „Místo financí 
může developer využít i nefinančního plnění, které 
se z vypočtené částky odečte,“ uzavírá místosta-
rosta Dobeš s tím, že systém by měl fungovat pro 
celou Prahu.   
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 ⟶ Rozloha: 60 ha
 ⟶ Počet obyvatel: 23 tisíc
 ⟶ Počet osob, které tu budou pracovat: 5 500
 ⟶ Počet bytů: 11 tisíc
 ⟶ Počet škol: 2—3 základní, 5—6 mateřských
 ⟶ Dokončení prvních bytů u Basilejského náměstí:  

polovina roku 2024

Nová čtvrť v číslech
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Méně hluku, více stromů a přechodů pro chod-
ce. To si přejí obyvatelé a uživatelé Seifertovy 
ulice, kteří se v létě vyjadřovali k chystané 
revitalizaci v rámci ankety. Institut plánová-
ní a rozvoje hlavního města Prahy následně 
zpracoval připomínky pro studii, která je podkla-
dem pro projektovou dokumentaci. Jednotlivé 
komentáře si lidé mohou zobrazit na adrese 
bit.ly/seifertova-pocitova-mapa. „Jsme rádi, že 
i zpětná vazba od lidí je taková, že si ulici přejí ze-
lenější, klidnější a příjemnější pro chodce. Čeká 
nás ještě dlouhá cesta přesahující volební ob-
dobí, ale na to, že ze Seifertky jednou bude pří-
jemná městská třída se stromy, se moc těším,“ 
říká předseda výboru pro územní rozvoj Matěj 

Michalk Žaloudek. Na jaře příštího roku proběh-
nou v Seifertově ulici další participační aktivity 
včetně videoprezentace a výstavy architektonic-
kého návrhu, komentovaných vycházek a projed-
nání návrhu s veřejností.

Podobně pokračuje i projekt revitalizace ná-
městí Jiřího z Lobkovic (na horní vizualiza-
ci). Architektonickou soutěž o návrh jeho 
nové podoby vyhlásila Praha 3 loni. „Náměstí 
Jiřího z Lobkovic by se mělo stát jakýmsi 
Vinohradským obývákem,“ říká architekt Martin 
Stára ze studia Perspektiv, které je autorem ví-
tězného návrhu. Snahou architektů je zachovat 
všechny původní stromy, které nejsou určené ke 
kácení. „Lobkovičák je sice náměstí, ale ukazuje 
se, že je do velké míry využíván i jako park,“ míní 
radní pro životní prostředí Jan Bartko, který se 
zúčastnil říjnového setkání architektů s veřejnos-
tí. Tam se diskutovalo o zeleni, dětském hřišti, 
zachycování dešťové vody, ale i třeba o volném 
pohybu psů. Ještě před vyhlášením soutěže se 
ve zvláštní anketě vyjádřili k tématu také žáci ne-
daleké základní školy. Potvrdili obavy z často se 
vyskytujících osob bez domova a řekli si mimo 
jiné o rozšíření mobiliáře dětského hřiště. V říjnu 
letošního roku pak na představený návrh naváza-
la doplňující anketa a výstava v infocentru.   

Tvář Seifertovy 
a Lobkovičáku 
ovlivňujete i vy

Te
xt

 
A

n
ež

ka
 H

es
ov

á

Na jaře proběh nou 
v Seifertově další 
participační aktivity

Návrhy rekonstrukce 
Seifertovy ulice 
a náměstí Jiřího 
z Lobkovic nevznikají 
za zavřenými dveřmi. 
Díky participacím se 
místní zapojují do 
jejich proměny. 
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Marko Hauliš
 ⟶ Když děláte anketu (k Seifertově ulici) tak, aby vám vy-

šlo to, co chcete, není to žádná anketa. Například kla-
dete sugestivní návrh „Usnadnit v ulici jízdu na kole“, 
ale nekladete návrh „Usnadnit v ulici jízdu autem“. (…) 
Takže ne, nejde vám o to, mít ulici pro všechny, ale po-
stavit si pomníček, ať se to lidem líbí, nebo ne. 

Dominik Novák
 ⟶ My se naopak naprosto ztotožňujeme s valnou větši-

nou závěrů a těší nás, že konečně někdo taky uvažuje 
ve prospěch lidí, kteří v ulici přímo bydlí! Teď je „oby-
vatelnost“ prostoru mizerná, vše je podřízeno autům 
a to by se rozhodně mělo změnit, a to i na úkor parko-
vacích míst a zásadního omezení dopravy. (…) Takže 
anketu oceňujeme, protože poprvé jde právě o anketu 
pro všechny!

Psali jste na facebooku:
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Nikdo z nás nedokáže s jistotou předvídat, jak 
dlouho je proti onemocnění covid-19 chráněný. 
„Je prokázáno, že po očkování dochází po určité 
době k postupnému poklesu účinnosti ochrany, 
a tedy k vyšší pravděpodobnosti nákazy i u očko-
vaného jedince,“ říká Jarmila Neumannová 
z Metropolitního zdravotnického servisu. 

Přeočkování posilovací dávkou je možné už šest 
měsíců od druhé dávky. Určené je pro osoby 
s poruchou imunity, chronickým onemocně-
ním a osobám starším 60 let. Dostupné je ale 
všem, kdo mají zájem, tedy i mladším a zdra-
vým lidem. „Podání posilovací dávky velmi rychle 
posílí ochranu i proti novým variantám korona-
viru, které v době vývoje očkovacích látek neby-
ly známy, ale aktuálně se ve světě šíří,“ dodává 
Neumannová. Pro třetí dávku lékaři využívají pouze 
vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax 
(Moderna), a to i v případě, že zájemce dostal při 
prvních dvou očkováních vakcínu od jiné firmy.

Podle odborníků představuje očkování nejefektiv-
nější způsob, jak omezit šíření koronaviru a vý-
skyt onemocnění covid-19 v populaci. Pokud se 
rozhodnete pro třetí dávku, můžete se objednat 
přímo u svého praktického lékaře. Je ale nutné si 
předem ověřit, že očkování provádí a má dosta-
tek vakcíny. Podle zjištění redakce tak činí pouze 
někteří praktičtí lékaři, navíc se vyskytují problémy 
s distribucí vakcíny.

Pokud chcete využít očkovací centrum, zaregis-
trujte se v jeho rezervačním systému. Po zadá-
ní osobního čísla pojištěnce, jména a příjmení 

systém automaticky ověří, jestli již pro zadanou 
kombinaci existuje záznam. Současně zjistí, jestli 
od poslední dávky očkování uběhla potřebná lhů-
ta. Poté vás nasměruje přímo na výběr termínu. 
Některá centra očkují i bez registrace. Příkladem 
je Nemocnice sv. Kříže na Žižkově. 

Asi nejjistější možností je centrální registrační sys-
tém. Aktuální přehled očkovacích míst najdete na 
stránkách ockoreport.uzis.cz. potřebné informace 
získáte také na telefonním čísle 1221. Pokud si ne-
víte rady a potřebujete poradit, můžete se obrátit 
na zelenou linku 800 163 163, kterou provozuje 
Infocentrum Praha 3. 

Začalo přeočkování 
proti covidu-19
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Přeočkování je dostupné 
všem, kdo mají zájem

Posilovací třetí dávka je určená především 
nemocným lidem a osobám nad 60 let. 
Očkovat se mohou nechat nejdříve šest 
měsíců od dokončené vakcinace.

 ⟶ pondělí 13—15 h
 ⟶ úterý 13—15 h
 ⟶ čtvrtek 8—15.30 h
 ⟶ pátek 8—15 h
 ⟶ Kubelíkova 16/1250
 ⟶ Podrobnosti najdete na adrese 

facebook.com/nemocnice.zizkov.5.

Nemocnice sv. Kříže Žižkov očkuje 
bez registrace
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Potřebujete 
si odskočit? 
Zachrání vás 
Nouzovka

Podstatou projektu Nouzovka je vytvoření sítě 
veřejných toalet na území Prahy 3. Týká se to jak 
objektů ve vlastnictví městské části, tak soukro-
mých restaurací a kulturních zařízení. „Chceme 
dát lidem možnost si ve městě důstojně odskočit, 
protože to považujeme za základní lidské právo. 
Projekt je zaměřený hlavně na rodiče s dětmi, 
seniory, těhotné ženy nebo lidi s nejrůznějšími 
onemocněními. Podle potřeby ho ale může využít 
každý,“ říká místostarosta Ondřej Rut.

Trojka se při vzniku Nouzovky inspirovala pře-
devším na Praze 7, kde existuje podobná inicia-
tiva SOS WC. Další najdete v Plzni nebo v Brně. 
„Zapojení se do projektu pro mě byla z lidského 
hlediska samozřejmost. Pokud hosté poté zůsta-
nou třeba na kávu nebo něco malého, bude to jen 
příjemný benefit,“ vysvětluje Michal Koksa, ma-
jitel restaurace Osika, která se k projektu přida-
la. Seznam ostatních provozoven, kde si můžete 

odskočit už teď, najdete níže. Možnost máte také 
v sídlech radnice, v infocentru a na dalších mís-
tech, jako jsou třeba dětská hřiště nebo parky. 
Jejich síť se bude postupně rozšiřovat. Aktuální 
přehled najdete na 1url.cz/TKdPw a sociálních 
sítích městské části. „Všechna místa, která se bu-
dou chtít zapojit, od nás dostanou žlutou samo-
lepku. Tu lze snadno nalepit na vchodové dveře 
restaurací. Tím pádem budou lidé na první pohled 
vidět, že si zde mohou odskočit, aniž by se museli 
potupně někoho ptát,“ dodává předseda výboru 
pro územní rozvoj Matěj Michalk Žaloudek.  
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Podstatou projektu je 
vytvoření sítě veřejných 
toalet

Síť veřejných toalet, 
kam si můžete 
zdarma dojít na 
WC — to je projekt 
Nouzovka. Místa, 
která se programu 
účastní, jsou 
viditelně označená 
nálepkou. 
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 ⟶ Atrium, KC Vozovna, Prostor 39, Žižkov Beergarden, 
My Coffee Story, restaurace na Třebešíně, restaura-
ce Osika, divadlo Ponec, vinotéka Eva, bar Fermé, kino 
Aero, RepubliCafé a další

 ⟶ Do projektu se může přihlásit jakýkoliv podnik na úze-
mí třetí městské části. Stačí napsat e-mail na adresu 
nouzovka@praha3.cz nebo se ozvat telefonicky na čís-
lo 222 116 264. Následně obdržíte nálepku a vaši pro-
vozovnu přidáme na seznam přístupných zařízení. 

Kde funguje Nouzovka?
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I když žijete na Praze 3, nezapřete moravský 
přízvuk ani japonský vzhled. Kde je vaše doma?
Co se týče japonského vzhledu, není zase tak jed-
noznačný. Lidé si občas myslí, že jsem třeba ze 
Španělska nebo z Mexika. Japonce tipne vlastně 
málokdo. Ale dnešní doba už je tak globalizovaná, 
že můj vzhled v Česku nikoho nepřekvapí. Myslím, 
že moje doma je díky rodině a nejbližším přátelům 
pořád ještě v Beskydech. Během pandemie jsem 
byl skoro jenom ve Frýdku a těšilo mě to, proto-
že jsou tam hory, které mám rád. Jinak bych řekl, 
že jsem frýdecko-pražský obojživelník. V Praze teď 
trávím většinu času hlavně kvůli StarDance. Těžko 
říct, kde budu víc, až soutěž skončí. Ale je pravda, 
že spousta mých kapelních a pracovních povinnos-
tí se odehrává v Praze. 

Co máte v sobě japonského?
Řekl bych, že lásku k japonskému jídlu. 

Dá se někde v Praze ochutnat?
Já si japonské jídlo vychutnám hlavně doma ve 

Frýdku, kde vaří moje maminka. Ale je pravda, že 
pár dobrých japonských restaurací je i v Praze. 
Poznám to už na misce rýže, kterou mi naservírují.

V písničce Hometown, kde vzpomínáte na 
své dětství, se zpívá: „Doufám, že víš — my 
zůstanem stejný.“ Když se ohlédnete za 
posledními roky, které vás vystřelily na vrchol 
hitparád, jak vás to změnilo a v čem jste zůstal 
stejný?
Já myslím, že jsem zůstal stejný ve všem. Že jsem 
snad normální. On ten úspěch, po kterém člověk 
třeba dlouho touží, nakonec tolik věcí nezmění. 
Snad jen kalendář mám teď o hodně nabitější, tak-
že už nemám moc volného času. Vlastně si člověk 

Mirai Navrátil: Chci 
lidem předávat 
pozitivní energii
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Popularitu si získal 
hitem Když nemůžeš, 
přidej. Teď se ale 
frontman kapely 
Mirai těší hlavně na 
to, až bude mít čas 
trochu se zastavit.

Úspěch nakonec tolik věcí 
nezmění
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trošku nestíhá uvědomit, že už je možná tam, kde 
dlouho toužil být.

Co vás pojí s Prahou 3?
Když jsme s rodinou kdysi jezdívali do Prahy, byd-
leli jsme v Sudoměřské ulici. Teď je pro mě Trojka 
místem, kde poslední dobou nejčastěji usínám 
a budím se. Z okna svého bytu mám hezký výhled 
na Žižkovskou věž, kde jsem si letos zahrál na 
Spring Festivalu. Mám tu v okolí i oblíbené stra-
vovny a běhat chodím na Parukářku a na Vítkov, 
to je moje oblíbené kolečko. Takže jestli je nějaká 
městská část v Praze se mnou spjatá, bude to fakt 
ta Trojka. 

Než jste naplno rozjel hudební kariéru, 
hodně jste sportoval. Co mají hudba a sport 
společného?
Tomu, co chcete dělat na slušné úrovni, musíte 
věnovat čas a kus sebe. To platí pro hudbu, sport 
i cokoli jiného. Já jsem v dětství asi do čtrnácti 
let hrál závodně tenis a myslím, že docela obstoj-
ně. Ale musel jsem v té době dvoufázově trénovat, 
jezdit na turnaje a obětovat tomu téměř všechno. 
Pak jsem vyměnil tenisovou raketu za elektrickou 
kytaru a vidím, že s muzikou je to podobné. Všichni 
v kapele víme, že jsme k úspěchu nedošli jak slepí 

k houslím. Důležité bylo, že jsme tu hudbu měli 
rádi. Nejvíc nás bavilo trávit čas někde v garážové 
zkušebně, jezdit s kytarkou na koncerty, kde nás 
poslouchalo třeba jen pět lidí, ale snili jsme o tom, 
že jednou se to zlomí. Vlastně jsme to nevníma-
li jako oběť, ale jako něco, co nás opravdu baví. 
A někdy se tahle láska přetaví v úspěch. Věřím, že 
nám se to povedlo. 

Během pandemie jste se ke sportu vrátil, zdolal 
jste dokonce Beskydskou sedmičku. Pomohlo 
vám to zvládnout tréninky ve StarDance?
Díky té Beskydské sedmičce jsem dost zhubl, před-
tím jsem byl oplácanější. To se mi do StarDance 
hodí. Po horských ultramaratonech jsem přešel 
na režim tanečních tréninků a určitě to není tak 
drastické, jak by mohlo být, kdybych během covidu 
nesportoval, kdybych zkrátka pokračoval ve svém 
předchozím stylu stravování se na benzínkách 
a v bujarém životě. Ale musím taky říct, že tanec je 
zase jiný způsob trýznění vlastního těla, je to ná-
por na klouby a kyčle. Možná je to i o nějaké gene-
tice a vrozených předpokladech. A tam si myslím, 
že mám mezery, tam to bolí. 

Jak moc si ve StarDance věříte?
Já ani nevím. Pokud se bavíme o tom, jaký jsem 
tanečník, tak čekám, že v té soutěži budu velmi 
průměrný. Ale nebude to snad jen o tom tanci. Je 
to taková nevyzpytatelná věc, jak to celé dopad-
ne. Nechci říkat, že je mi to jedno, to není. Mrzelo 
by mě, kdybych vypadl hned. Rád bych došel třeba 
alespoň do půlky, to by mě potěšilo a zároveň bych 
snad neudělal klukům ostudu. Ale jak říkám, nejde 
jen o tanec. Ve StarDance se často mluví třeba 
o Lukáši Pavláskovi, který se dostal do finále, přes-
tože asi nebyl úplný Harapes. 

Člověk si nestíhá 
uvědomit, že už je možná 
tam, kde toužil být
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Co kromě tance je v té soutěži důležité?
Je to trochu soutěž sympatií a popularity. Myslím, 
že jde o to, jak člověk působí na televizní diváky. 
Ale já jsem ten pořad po pravdě předtím nesledo-
val. Tohle mi říkali lidé, kterým důvěřuji. 

Svými písněmi jste si získal i mladší publikum. 
Jak vnímáte svůj vliv na mladou generaci? 
Nemyslím si, že bychom se jako kapela zaměřova-
li na děti. Když se podívám třeba na sledovanost 
Spotify nebo na statistiky YouTube, jsou naší nej-
silnější cílovou skupinou rozhodně spíš ženy než 
muži a věkově tak od 16 do 34 let. Pak jsou tam 
samozřejmě i ty děti, ale podobně velkou skupinu 
tvoří senioři. Mám z toho dojem, že je to takový 
plošný zásah napříč generacemi. Vnímám to i na 
koncertech. V prvních řadách sice ano, tam jsou ti 
mladší, ale vzadu stojí i důchodci nebo holky v na-
šich letech. 

Máte nějaké poselství, které byste jim chtěl 
předat?
Když jsem psal úvod k naší třetí desce, došlo mi, 
že po těch asi sedmi letech fungování naší kapely 
je naší podstatou šířit pozitivní energii. Ukazovat 
lidem světlo na konci tunelu. I když máme občas 
melancholičtější songy nebo vážnější věci — pro-
tože ne všechno je „Když nemůžeš, přidej“ nebo 
„Chci tančit“ —, tak vlastně to, co lidi nejvíc na 
naší tvorbě baví, je ta energie. Myslím, že je pro 
nás zásadní, aby se tahle energie neztratila. 

Vaše nová deska vychází v listopadu. O čem 
bude?
Je to deska, kterou jsem začal psát během 
lockdownu a většina písniček vznikala v době, kdy 
jsme byli zavření. Pro tu desku jsme si vybrali sym-
bol tzv. Maneki Neko, což je japonská kočka, která 
má zvednutou tlapku a tou jakoby zve, vábí. Váže 
se k tomu stará legenda, která vypráví, že kdysi 
v Japonsku jeden vážený poutník procházel kolem 
nějaké vesnice a tam se během bouřky schoval 
nerozvážně pod strom. V tu chvíli se objevila koč-
ka, která ho tímto gestem zvala k sobě. On ji po-
slechl a vzápětí do toho stromu udeřil blesk. Takže 
ta kočka mu vlastně zachránila život. Vděčný pout-
ník pak vesnici zahrnul bohatstvím a od té doby 
ta kočka symbolizuje hojnost a štěstí, možná i zá-
chranu. Proto jsme naši desku pojmenovali Maneki 
Neko a chtěli bychom, aby nás tímto poselstvím 
hojnosti, štěstí a záchrany nějak vyvedla z toho 
temného období pandemie.

Před pár týdny jste odtajnili písničku Yesterday, 
kde hostuje rapper Paulie Garand. Objeví se na 
desce i další umělci nebo překvapení? 
Každá z těch písniček je překvapením. Každý song 
má úplně jiný zvuk, jinou náladu. Takže jsem straš-
ně zvědavý, jak ji lidé přijmou. Deska je zvukově 
odvážnější a zároveň textově hodně civilní. Často 
píšu texty stylem, jakým se třeba teď spolu baví-
me nebo jakým se bavím se svými kamarády. Na 
desce Maneki Neko najdete i poetičtější texty, pře-
važují ale ty civilní.

Kam podle vás směřuje český pop?
Trendy se každý rok mění, pořád se to posouvá. Na 
české popové scéně aktuálně není až tolik kapel, 
které by měly svěží produkci. Přijde mi, že je tu 
prostor pro mladé hudebníky, a přál bych jim, aby 
to nevzdávali.

A co máte před sebou vy?
Já se hlavně těším, až skončí ten blázinec kolem 
StarDance a koncertů. Chtěl bych se trochu zasta-
vit, odjet třeba na měsíc a uvědomit si, co všech-
no se za ten rok odehrálo, zhodnotit to a zamyslet 
se nad tím, kam směrovat další tvorbu. Potřeboval 
bych se zase zaměřit na nové období, na nový 
směr pro kapelu i pro svůj osobní život. Tak nějak 
to cítím. Nejde neustále žít v tom kolotoči a neza-
stavit se. Protože pak nežijete život, ale on vás. 

Mirai Navrátil 
Narodil se 11. srpna 1992 v japonském měs-
tě Ógaki. Z Japonska pochází i jeho mat-
ka, otec je Čech. V Japonsku žil Mirai do 
svých tří let, potom se s celou rodinou 
přestěhoval do Frýdku-Místku. Studoval na 
Gymnáziu Petra Bezruče, po maturitě pak 
Právnickou fakultu Masarykovy univerzi-
ty v Brně. V roce 2014 založil kapelu Mirai, 
se kterou v roce 2017 získal Českého slavíka 
v kategorii Objev roku. V listopadu letošní-
ho roku jim vychází třetí album Maneki Neko, 
které je stejně jako předchozí Konnichiwa 
a Arigato inspirováno japonskou kulturou.

Mladým hudebníkům bych 
přál, aby to nevzdávali

Tomu, co chcete dělat 
na slušné úrovni, musíte 
věnovat kus sebe
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Nakladatelům na 
Trojce nechybí 
odhodlání

Menší nakladatelé 
mají oproti velkým 
vydavatelským 
domům řadu 
nevýhod. Pro 
pestrost knižního 
trhu jsou ale 
nenahraditelní.
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k O lásku ke čtení nás covidová pauza 
nepřipravila. Potvrdil to rok a půl od-
ložený Svět knihy, který letos na kon-
ci září přilákal na pražské Výstaviště 
34 tisíc návštěvníků. Mezi vystavo-
vateli nechyběla ani nakladatelství 
z Prahy 3, jako jsou undergroundový 
Volvox Globator, na světový komiks 
zaměřená Crew či vydavatel historic-
ké, filozofické a náboženské litera-
tury Ideál. Letos poprvé se festivalu 
zúčastnilo žižkovské vydavatelství 
Alpha Book, které se specializuje na 
duchovní literaturu, zdraví a osob-
nostní růst.

Přestože menší nakladatelství vydá-
vají své publikace ve ztížené situaci, 
pro kulturní život společnosti mají 

velký význam, protože nejsou pod 
tlakem komerce a rozšiřují spekt-
rum literatury o alternativní téma-
ta či méně známé autory. O to se 
snaží i vydavatelství Maraton, které 
vzniklo počátkem roku 2020. „Dá se 
říci, že jsme si pro rozjezd nemohli 
vybrat lepší dobu,“ popisuje ironic-
ky šéfredaktor Richard Štencl, „ale 
o koronakrizi samozřejmě nikdo 
nemohl nic tušit. A tak všechny po-
tíže, kterým musí nové nakladatel-
ství čelit, u nás ještě znásobil virus.“ 
Vybudovat si rozsáhlé kontakty a po-
věst je totiž pro začínající nakladate-

le obtížná a dlouhodobá záležitost. 
Na rozdíl od velkých domů nema-
jí zpravidla žádné finanční rezervy, 

a tudíž je více ohrožují výkyvy a kri-
ze. Letos navíc nejen malé naklada-
tele trápí nedostatek materiálu, pře-
devším papíru. 

Na principu úzké spolupráce autorů 
textů, ilustrací a sazby funguje i na-
kladatelství Běžíliška, které sídlí na 
Škroupově náměstí a od roku 2013 
vydává originální knížky pro děti. 
„Nejde si nevšimnout, že přinejmen-
ším výtvarná kvalita titulů pro děti 
roste: úsilím malých nakladatelů po-
zvednout dětskou knižní kulturu se 
inspirovali i ti největší, a tak vnímá-
me, že je čas zvednout laťku o něco 
výš,“ míní nakladatel František 
Havlůj a myslí tím nejen výtvarnou 
stránku tvorby, ale také potřebu 
hledat náročnější témata. V plá-
nech nakladatelství jsou dokonce 
tituly o sexuálním obtěžování nebo 
o nepřátelství — ano, stále mluvíme 
o literatuře pro děti. „Sami jsme zvě-
daví, jak se nám podaří tyhle ambice 
naplnit,“ uzavírá Havlůj.   

Menší nakladatelství mají pro 
kulturní život velký význam
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Znáte rozdíl mezi 
stolním tenisem 
a ping-pongem?

Stolní tenis vnímá většina lidí 
jako synonymum pro ping-pong. 
Už několik let to ale neplatí. 
Historie populární hry se od 
roku 1957 píše také na Žižkově.

Zatímco pravidla stolního tenisu jsou notoric-
ky známá, příliš zřejmá není jeho odlišnost od 
ping-pongu. Ten se totiž hraje pálkou se speci-
álními potahy, které mají vlastnosti smirkového 
papíru. U ping-pongu se odlišnosti ve sportovním 
výkonu mezi hráči téměř nevyskytují. Falše, které 
se dají zahrát potahem na stolní tenis, v ping-
-pongu provést nejdou. Za oficiální přerod stol-
ního tenisu v seriózní sport je považován vznik 
Mezinárodní federace stolního tenisu v roce 1926. 
V Československu začala jeho zlatá éra v roce 
1932, kdy mužské družstvo získalo prvenství 
na mistrovství světa. 

Na Trojce reprezentuje hru i TJ Stadion Žižkov, 
který vznikl už v roce 1957. „Náš malý klub je za-
měřen výhradně na soutěžní činnost v rámci 
České asociace stolního tenisu a Pražského svazu 
stolního tenisu. Máme čtyři mužstva dospělých, 
která hrají soutěže v několika kategoriích,“ říká 
předseda klubu Jindřich Šmolík. Zároveň dodá-
vá, že oddíl hledá mladé talenty. „Bohužel teď 

nemáme žádná družstva dětí a mládeže. Děti, 
které jsme trénovali, už dospěly. Vyhledáváme 
proto mladé talenty v rámci kroužků pořádaných 
DDM Ulitou, které společně s naší hráčkou Lucií 
Najbertovou vedeme. Doufáme, že tak najdeme 
dostatek zájemců, které bychom mohli do našeho 
klubu registrovat, dále s nimi pracovat a sestavit 
tak soutěžní družstva mládeže.“

Pro děti, které mají o stolní tenis zájem, jsou ote-
vřené kroužky v DDM Ulita v ulici Na Balkáně 17a. 
Více užitečných informací se dozvíte na webové 
adrese ulita.cz.  
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Klub stolního tenisu 
na Žižkově hledá nové 
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Praha 3 patří mezi městské části s nejvyšším zastoupením cizinců. Podíl obyvatel jiné než české ná-
rodnosti je zde větší než 20 % a každoročně roste. Od roku 2012 proto radnice systematicky podporuje 
cizince žijící nebo pracující na Praze 3, usnadňuje jejich začlenění do většinové společnosti a předchází 
vzniku sociálněpatologických jevů. Díky projektu Praha 3 — Společné soužití 2021 se letos podařilo spo-
lu s organizacemi pomáhajícími cizincům uskutečnit osm akcí zahrnujících doučování češtiny, přednáš-
ky, besedy, celodenní akce, projektové dny a zážitkové workshopy. Multikulturní akce Poznejme se, sou-
sedé, kterou třetí městská část pořádá každoročně v září, se zúčastnilo asi 800 osob. V režii Univerzity 
Karlovy vzniká zároveň analýza, která pomůže získat data o cizincích na území Prahy 3, pojmenovat rizi-
ka a potenciál společného soužití, definovat hlavní subjekty působící v oblasti integrace cizinců a jejich 
doporučení pro budoucí aktivity městské části. Začlenění cizinců je také důležitou součástí strategické-
ho plánu Prahy 3 na příští desetiletí. Zmíněné akce se konají v rámci projektu Praha 3 — Společné sou-
žití 2021 na podporu integrace cizinců, spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Trojka podporuje integraci cizinců
Praha 3 je připravena pomáhat rostoucímu počtu cizinců 
začlenit se do české společnosti.

“Trojka” supports Integration of 
Foreigners
Prague 3 is one of the city districts with 
the highest proportion of foreigners. 
The number of non-Czech nationals 
is greater than 20% and is growing 
every year. Since 2012, the City Hall 
has been therefore systematically 
supporting foreigners living or working 
in Prague 3, facilitating their integration 
into mainstream society and preventing 
the occurrence of socio-pathological 
phenomena. Thanks to the project 
Prague 3 — Coexistence 2021 and with 
assistance of organizations helping 
foreigners, we successfully held eight 
events including Czech language 
courses, lectures, discussions, all-day 
events, project days and experiential 
workshops this year. Multicultural 
event Neighbours, let's meet, which the 
Prague 3 Municipal District organizes 
every September, was attended by about 
800 people. The Charles University is 
also making an analysis that will help 
obtain data on foreigners in Prague 3, 
name the risks and potential for 
coexistence, define the main entities 
operating in the field of integration of 
foreigners and their recommendations 
for future activities of the city district. 
The integration of foreigners is also an 
important part of the strategic plan 
of Prague 3 for the next decade. The 
events take place within the project 
Prague 3 — Coexistence 2021 to 
support the integration of foreigners, 
co-financed by the Ministry of the 
Interior of the Czech Republic. 

Трійка підтримує інтеграцію іноземців
Прага 3 належить до міських районів 
з найбільшим представництвом 
іноземців. Частка жителів нечеської 
національності перевищує 20 % 
і щороку зростає. Тому з 2012 року 
адміністрація району систематично 
підтримує іноземців, які проживають 
або працюють у Празі 3, сприяє 
їх інтеграції до основної частини 
населення та запобігає патологічним 
явищам. Цього року завдяки проекту 
Прага 3 — Жити разом 2021 разом 
з організаціями, що допомагають 
іноземцям, нам вдалося реалізувати 
вісім заходів, зокрема уроки чеської 
мови, лекції, бесіди, цілоденні заходи, 
дні проектів та емпіричні семінари. 
В мультикультурному заході Будьмо 
знайомі, сусіди, який третій міський 
район організовує щороку у вересні, 
взяло участь близько 800 осіб. 
Водночас Карлів університет розробляє 
аналіз, який допоможе отримати дані 
про іноземців на території Праги 3, 
назвати ризики та потенціал спільного 
проживання, визначити основні 
структури, що діють у сфері інтеграції 
іноземців, та їхні рекомендації щодо 
майбутньої діяльності району міста. 
Інтеграція іноземців є також важливою 
складовою частиною стратегічного 
плану розвитку Праги 3 на наступне 
десятиліття. Заходи відбуваються 
в межах проекту Прага 3 — Жити 
разом 2021, спрямованого на підтримку 
інтеграції іноземців та фінансованого 
Міністерством внутрішніх справ Чеської 
Республіки.

Trojka (Số Ba) giúp đỡ hòa nhập người 
nước ngoài
Praha 3 là một trong những quận có nhiều 
người nước ngoài nhất. Tỷ lệ người nước 
ngoài chiếm hơn 20 % tổng số dân ở đây 
và tỷ lệ này tăng lên hàng năm. Bởi vậy 
từ năm 2012 ủy ban Praha 3 đã hỗ trợ 
những người nước ngoài sống và làm việc 
tại đây, tạo điều kiện để họ hoà nhập với 
cuộc sống của dân Séc ở đây và giúp để 
tránh những hiện tượng xấu có thể xẩy ra. 
Nhờ chương trình Praha 3 — Cùng nhau 
chung sống 2021 năm nay cùng với các 
tổ chức giúp đỡ người nước ngoài đã thực 
hiện 8 hoạt động bao gồm dậy thêm tiếng 
Séc, những bài thuyết trình, những buổi 
hội đàm, những ngày hoạt động bổ ích và 
các hội thảo. Những hoạt động văn hóa 
đa dạng Poznejte se, sousede (Hãy hiểu 
nhau, những người hàng xóm) là những 
hoạt động văn hóa mà Praha 3 tổ chức 
hàng năm vào tháng 9 với sự tham gia của 
khoảng 800 người. Từ nghiên cứu thống 
kê của đại học Univerzita Karlova chúng ta 
sẽ có được thông tin về người nước ngoài 
ở khu vực Praha 3, những nguy cơ và tiềm 
lực của sự chung sống cộng đồng, thông 
tin về những người có trách nhiệm giúp đỡ 
người nước ngoài hòa nhập và gợi ý những 
hoạt động trong tương lai của các quận. 
Sự ra nhập của người nước ngoài cũng là 
một phần quan trọng trong kế hoạch chiến 
luộc của Praha 3 cho 10 năm tiếp theo. 
Các hoạt động của chương trình Praha 3 — 
Cùng nhau chung sống 2021 với mục đích 
ủng hộ hội nhập người nước ngoài được 
sự kết hợp ủng hộ về tài chính của Bộ nội 
vụ Séc.

Další zdroje informací — Other sources of information — Інші джерела інформації — 
Những thông tin tiếp theo có thể tìm hiểu trên các trang sau: 

 ⟶ Integrační centrum Praha — icpraha.com; Centrum pro integraci cizinců — ciops.cz; 
META — meta-ops.cz; Sdružení pro integraci a migraci — migrace.com; InBáze —  
inbaze.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Milostivé léto vás 
zbaví dluhů

Až do 28. ledna 2022 mohou lidé snadněji 
ukončit exekuce, které jim v minulosti vznikly 
z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, 
jež mnohdy narostly na několikanásobně vyš-
ší částky, je teď možné vymazat za zvýhodně-
ných díky podmínek v rámci projektu organi-
zace Člověk v tísni. 

Takzvané Milostivé léto se ale týká pouze dlu-
hů, které mají lidé vůči veřejné správě, a to 
včetně institucí s jakýmkoli státním podílem 
nebo třeba podniků s účastí města. Konkrétně 
jde třeba o dluhy za dopravními podniky, zdra-
votními pojišťovnami nebo energetickou spo-
lečností ČEZ. Přesný seznam institucí najdete 
na webu clovekvtisni.cz. Zároveň platí, že se 
omilostnění vztahuje pouze na exekuce vymá-
hané soudním exekutorem, nikoliv exekuce 
daňové nebo správní. Dlužník nesmí být ani 
v insolvenci. 

Pokud splňujete všechny podmínky, můžete 
se zbavit dluhu v několika jednoduchých kro-
cích. V první řadě potřebujete zjistit, kolik činí 
zbývající jistina. Ta se nemusí nutně rovnat 
původnímu dluhu. Pokud jste třeba už dluh 
dříve spláceli, může být nižší. Dlužník by měl 
tedy co nejdříve napsat svému exekutorovi 
doporučený dopis s žádostí o vyčíslení neza-
placené jistiny.

Až budete znát částku, kterou vám zbývá za-
platit, je třeba k ní podle zákonné povinnosti 
připočítat ještě 908 Kč na náklady zastavení 
exekuce. Celý obnos pak odešlete exekutoro-
vi. Při platbě musíte zároveň výslovně uvést, 
že chcete využít institutu milostivého léta 
a vyzýváte exekutora, aby postupoval podle 
zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.

Pokud si nevíte rady, můžete se obrátit na 
linku organizace Člověk v tísni 770 600 800. 
Tam zjistíte, jestli váš dluh do projektu 
Milostivé léto patří a případně i to, jak můžete 
dluh vyrovnat. 

Seniorská obálka 
pomáhá chránit 
životy

Praha 3 se připojila k projektu Ministerstva práce a sociálních 
věcí, v jehož rámci vznikl dokument určený seniorům pro případ 
nouze. Takzvaná I. C. E. karta (zkratka z anglického In Case of 
Emergency — Pro případ nouze) obsahuje identifikační úda-
je vlastníka, informace o jeho nemocech, alergiích i užívaných 
lécích a kontakt na praktického lékaře nebo blízké osoby. Nově 
přibyla kolonka očkování. Veškeré údaje je nutné nejen správ-
ně vyplnit, ale v případě potřeby také aktualizovat. Tiskopis 
totiž pomáhá záchranářům určit správnou diagnózu ještě před 
odvozem do nemocnice, kdy o záchraně života rozhodují často 
minuty.

Karta je dostupná ve dvou formátech. Větší z nich je možné 
umístit na viditelné místo v bytě, například zevnitř na vchodové 
dveře nebo zavírání lednice. Novinkou je kapesní verze s rozmě-
rem 8 × 10 cm, kterou může mít každý senior u sebe v kabelce 
nebo peněžence.

Karta je primárně určená pro seniory, hodí se ale každému, 
kdo vyhodnotí svůj zdravotní stav jako rizikový. Vyzvednout si ji 
můžete na odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 v Seifertově 51, 
v infocentru na náměstí Jiřího z Poděbrad nebo v Klubu 
Remedium v Křišťanově 15. Ke stažení je na webové adrese 
1url.cz/mKjSo.  
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Správně umístěná obálka s I. C. E. kartou 
pomáhá záchranářům zorientovat se ve 
zdravotním stavu seniora, kterému přijeli na 
pomoc.

Karta je primárně určená pro 
seniory, hodí se ale každému 
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13. 11. 2021 8—19 h

náměstí Jiřího z Poděbrad
dětský program 10—16 h, hudební program 10—18 h

⟶ vstup zdarma
⟶ akce se bude konat v závislosti na aktuální koronavirové situaci

⟶ praha3.cz     

Svatomartinská 
slavnost na Jiřáku

Trhy
na Jiřáku
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Zdeňka 
Varhulíková: Ženské 
bezdomovectví má 
svá specifika
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na pražském Žižkově loni. Jak dlouho bude ještě 
v provozu?
Hotel byl zřízen, když propukla pandemie. V té 
době jsme ubytovávali ženy nejohroženější covi-
dem, tedy starší ženy, ženy se zdravotními pro-
blémy a s komplexními potřebami. Provoz hotelu 
jsme letos prodloužili o rok, bude tedy otevřený do 
června 2022.

Jak ubytování funguje?
Ubytování je sice zřízené v prostorách hotelu, ten 
ale nefunguje jako klasický hotel. Ženy mají nájem-
ní smlouvu a bydlí tu dlouhodobě. Chod zařízení 
financuje magistrát skrz Centrum sociálních slu-
žeb Praha.

Kolik žen tu má svůj domov?
Kapacita je 33 žen. Momentálně nejsou všechna 
místa zaplněná, část obyvatelek se totiž díky poby-
tu dostala do stabilnější situace, a tak se nedáv-
no přestěhovaly do sociálních bytů. Volná místa 
postupně zaplňujeme dalšími ženami. Jedním 
z kontaktních míst, kde s nimi navazujeme spolu-
práci, je třeba komunitní centrum Jako doma na 
Palmovce.

Proč je ubytování určené jen pro ženy?
Ženské bezdomovectví má svá specifika. Ženy bez 
domova často čelí sexuálnímu násilí, jsou eko-
nomicky závislé na partnerovi a v případě snahy 
o opuštění násilného partnera se ocitají bez pro-
středků a bez bydlení. Samotná přítomnost mužů 
ve službách pro lidi bez domova může být pro 
ženu nepřekonatelným prahem, cítí se ohroženě.

Jak vypadá obvyklý den v Hotelu Amadeus?
Program si ženy určují spolu se sociálními pracov-
nicemi a pracovníky. Obvykle si vyřizují doklady, 
řeší své zdravotní problémy, hledají práci a trva-
lé bydlení. K dispozici mají kuchyň, kde si mohou 

uvařit, základní drogerii a oblečení. Zároveň po-
řádáme třeba pikniky, kterých se účastní i ženy, 
které už bydlí ve vlastním. Každý týden probíhají 
schůzky, kde probíráme návrhy ohledně chodu 
hotelu.

Na bezdomovectví má vliv i prodělané trauma. 
Vrátí se některé z žen do normálního života? 
Velká část lidí bez domova zažila v minulosti něja-
kou traumatickou událost nebo události, jako jsou 
třeba zanedbávání v dětství, fyzické, psychické 
nebo sexuální násilí. Bezdomovectví samo o sobě 
je vlastně traumatizující událost — stálý stres, kde 
spát, co jíst, a nebezpečí napadení. Trauma tedy 
ovlivňuje nejen to, jak se člověk bez domova cítí, 
ale i třeba jeho vztahy a pocit bezpečí ve světě 
obecně. Návrat do stabilního a důstojného bydle-
ní je hlavním cílem naší společné práce. Ženy na 
hotelu platí nájem. Ty, které nemají příjem, čerpají 
doplatek na bydlení. Ty, které chodí do práce, se 
na nájmu podílejí. Díky stabilnímu bydlení se že-
nám často zlepší zdravotní a duševní stav a v tom-
to bezpečném prostoru mají čas a energii na hle-
dání práce či trvalého bydlení.

Existuje prevence proti ženskému 
bezdomovectví? 
Hlavním důvodem bezdomovectví je nedostup-
nost bydlení. V současnosti dochází ke zvyšování 
nájmů a byty často neslouží k bydlení, ale jako in-
vestice. Tyto příčiny je potřeba odstranit a záro-
veň zajistit dostupné bydlení pro všechny. Těm 
nejohroženějším by pomohlo schválení zákona 
o sociálním bydlení. 

Jaké akce pořádáte na Praze 3 pro veřejnost?
Připravujeme například seminář o trauma zohled-
ňujícím přístupu v sociální práci, první semináře 
proběhly v září tohoto roku. Podrobné informa-
ce o dalších akcích najdete na našem facebooku 
Jako doma.  

Hotel Amadeus na Žižkově už přes rok 
ubytovává ženy bez domova. Jak funguje, 
popisuje za kolektiv zaměstnanců komunitního 
centra Jako doma Zdeňka Varhulíková.

13. 11. 2021 8—19 h

náměstí Jiřího z Poděbrad
dětský program 10—16 h, hudební program 10—18 h

⟶ vstup zdarma
⟶ akce se bude konat v závislosti na aktuální koronavirové situaci

⟶ praha3.cz     

Svatomartinská 
slavnost na Jiřáku
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Víte, kde byl 
Pendrekov?

Stahovali se sem 
vyvrženci z celé Prahy, 
a tak místo věky 
provázela špatná pověst. 
Lidé se Židovských 
pecí báli i proto, že tu 
bývalo popraviště. 
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PŽ Poslední žižkovský kopec, který už vlastně kopcem 

není, jsou Židovské pece. Je to protáhlé návrší, 
na svém počátku poměrně široké, které se smě-
rem k východu k Malešicím zužuje, až se nako-
nec ztrácí ve stávající zástavbě. V minulosti byly 
Židovské pece lokalitou s dolíky posetými křemen-
covými balvany. V 18. století tu fungovaly vinice, 
kterým se říkalo Na židově peci. Je pravděpodob-
né, že název dali místu židé a jejich údajná kola-
borace s Prusy, kteří byli v konfliktu s rakouskou 
monarchií a v září 1744 nakrátko obsadili Prahu. 
Rozlícená panovnice Marie Terezie tehdy dekretem 
vydaným v prosinci téhož roku vypověděla židov-
ské obyvatelstvo z Prahy. Židé tam nesměli bydlet, 
ráno však mohli přicházet do města provozovat 
svou živnost. Židovská komunita se do pražského 

ghetta vrátila až v srpnu 1748, což umožnil svým 
dekretem syn Marie Terezie Josef II. Na počest to-
hoto panovníka dostalo ghetto v centru metropole 
pojmenování, které se udrželo dodnes — Josefov. 

Židovské pece se pár let poté staly místem krva-
vé bitvy. Rozhořela se sedmiletá válka a Prusové 
opět přitáhli k Praze. Na jaře roku 1757 se 

Židovské pece se staly 
místem krvavé bitvy

Pohled na západ, kde vyčnívá hotel Siegel, dnes Národní filmový archiv 

Hřbet Židovských pecí se starým lomem a výchozem lavic drabovských křemen-
ců, ordovik. Hylský, Rudolf (1951). Fotoarchiv České geologické služby
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rakouská vojska Marie Terezie a pruské pluky 
Fridricha II. střetly ve velké bitvě u Štěrbohol. 
Ačkoliv před bitvou měli Rakušané obsazeny vý-
hodnější pozice, když zabrali například vyvýšeni-
ny mezi vrchem Vítkovem a vesnicí Kyje, podařilo 
se pruskému vojsku tuto obranu zcela rozvrátit 
a dosáhnout vítězství. Střetnutí v předpolí české 
metropole, kde se líté boje vedly právě v místě 
Židovských pecí, bylo nejkrvavější bitvou 18. sto-
letí, přesto dodnes zůstává ve stínu rozhodujícího 
rakouského triumfu u Kolína. Zatímco Prusové bi-
tvu pojmenovali „u Prahy“ a termín se vžil po ce-
lém světě, v Česku se udržel rakouský název podle 
vesnice Štěrboholy. Smrtonosná bitva, ve které 
zemřelo na obou stranách téměř 30 tisíc vojáků, 
definitivně rozhodla o obsazení Prahy. 

Během dalších let se Židovské pece staly místem, 
kde životní ztroskotanci, opilci, lupiči i další lidé 
s pochybnou pověstí hledali svůj úkryt. K tomu 
zde stálo jedno ze žižkovských popravišť — po-
slední poprava se odehrála 21. června 1866, kdy 
popravčí Jan Křtitel Piperger vykonal rozsudek 
smrti oběšením nad Václavem Fialou. Ten patnác-
ti ranami nožem ubodal svou těhotnou milenku. 
Legendární kat popsal událost těmito slovy: „V to 
hrozné ráno byla celá Praha na nohou. Když za 
časného jitra vyvedli Fialu z kaple v novoměstské 
radnici, k popravišti se hrnulo přes třicet tisíc lidí. 
Za teskných zvuků umíráčku bral se odsouzenec 
v kordonu stráže Jindřišskou ulicí k Židovským 
pecím na žižkovskou pláň, kde kůl popravčí strměl 
k nebesům.“

O Židovské pece byl zájem i v krizových 30. letech 
20. století. Tehdy rozšiřující se Praha dosáhla i na 

okraj Žižkova a spisovatel Ivan Olbracht o místu 
napsal: „Je to Královská obora žižkovských prole-
tářů.“ S. K. Neumann zase poeticky připojil: „Je to 
stráň chudých lásek.“ Asi nejkomičtější název dali 
Židovským pecím sami obyvatelé Žižkova a Prahy. 

Kvůli prohlubující se špatné pověsti zdejší lokali-
ty, kdy nuzně postavené domky osídlili převážně 
zaměstnanci pražského policejního ředitelství, ji 
překřtili na Pendrekov.  

Lidé s pochybnou pověstí 
tu hledali svůj úkryt

Poslední poprava se tu 
odehrála 21. června 1866

Pohled na hřbet Židovských pecí směrem k západu, drabovské křemence, ordo-
vik. Hylský, Rudolf (1951). Fotoarchiv České geologické služby

Název Židovské pece snad souvisí s jeskyněmi, kde se skrývali pronásledovaní židé 
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Knihobudka na kulatém náměstíčku na rozhraní Žižkova a Vinohrad 
vznikla už před několika lety. Podobné budky, kam se dají odložit pře-
čtené knížky, aby si je zdarma i bez jakékoli průkazky mohli najít další 
čtenáři, jsou i na jiných místech Prahy. Schránka na klidném, udržo-
vaném náměstí s lavičkami měla ale vynikající polohu, která zaručo-
vala, že knížek bude pořád dost. Dokud neexistovala, objevovaly se 
svazky odložených knih v okolí kontejnerů na recyklovaný odpad. Tam 
se však stávaly obětí rozmarů počasí a také terčem sběračů starého 
papíru, kteří jsou kvůli mizivému zisku schopni nemilosrdně vytrhat 
stránky i z monografie Toyen nebo Ottova slovníku naučného. Box na 
Škroupáku poskytl knížkám konečně tolik potřebný útulek a naději na 
nový život. 

Zásadní význam získala knihobudka po vypuknutí koronové epidemie. 
Knihkupectví i knihovny zůstaly celé měsíce zavřené. A náš box se na-
jednou stal jediným místem, kde byly každý den k dispozici nové knihy 
bez jakýchkoli omezení. V posledních dvou letech jsem se u něj zasta-
vil skoro každý den, někdy i víckrát. V mých očích představoval jakési 
zrcadlo, které názorně ukazovalo svéráz a pestrost Republiky Žižkov. 
Objevovaly se tu totiž knihy skutečně všech žánrů a zaměření, staré 
výtisky ještě z dob habsburské monarchie a první republiky i nejnověj-
ší díla našich a světových spisovatelů, která teprve dorazila na pulty 
knihkupectví. Obsah knihobudky odrážel také kosmopolitní ráz naší 
čtvrti, kde žije hodně cizinců a leckdo z místních čte knihy v cizích ja-
zycích. Vedle čtenářů bestsellerů, poezie a vysoké literatury si na své 
přišli také čtenáři kuchařek, dětských knížek, new age, kutilové i zá-
jemci o psychologii…

Vyšší síly bohužel náš kultovní box neuchránily před zkázou. Schránka 
byla připevněna na kovové tyči, která se nedávno zhroutila. Na 
Škroupáku je najednou smutno a do toho začal podzim. Stohy knížek 
se zase začínají objevovat u kontejnerů. Naši předkové kdysi hned po 
požáru Národního divadla okamžitě zahájili sbírku, díky níž se ho po-
vedlo postavit znovu. Pevně proto doufám, že tato významná kulturní 
instituce zanikla jen dočasně a vrátí se co nejdřív na své místo.   
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Začátkem podzimu postihla 
kulturní a společenský život 
Republiky Žižkov citelná 
ztráta. Zanikla nenápadná, 
avšak zásadní instituce.

Rekviem za 
knihobudku

Před více než 
sto lety

Dvaačtyřicetiletý žižkovský holič 
Alois T. se vydával v tenkrát čerstvě 
zrozeném žánru seznamovacích inzerá-
tů za vrchního hospodářského správce 
u knížete Schwarzenberga Aloise Heinze, 
který hledá družku do života. Dcera 
rolníka z Bučovic Kristýna B. si s ním 
dala schůzku. Barvitě jí vylíčil svůj plat 
i úspory a smutně dodal, že manžel-
ka a tři děti už umřely. Kristýnini rodiče 
ho přijali a bohatě hostili klidně i týden. 
Posílali i celé soudky ležáku. Na opako-
vané naléhání, kdy už bude svatba, měl 
vždy nějakou výmluvu. Nakonec ohlásil 
svatbu na 25. května 1902. Na poslední 
chvíli pak telegrafoval, že „stará, milova-
ná matka jeho je mrtva“, a posléze poslal 
i falešné úmrtní oznámení. Rodičům to 
nedalo a začali po panu Heinzovi pát-
rat. Zjistili, že jde o žižkovského frizéra, 
manžela živé ženy a otce tří nedospě-
lých dětí.

Dnes
Pro Helenu K. z náměstí Jiřího 
z Lobkovic byly nedávné lockdowny 
osudné. Přívětivý pohodář Petr se jí před 
očima proměnil v hysterického pedan-
ta. Dál to nešlo. Volné večery pak trávila 
na seznamkách. Leonard byl elegán už 
na fotografii. Začali si psát. Dvořil se jí 
snad v každé větě. Chtěla ho potkat už 
jen proto, aby se ujistila, že gentlemani 
ještě žijí. Byl dokonale upravený, ale nic 
vyumělkovaného. Mluvil tak vlídně, až se 
jí po těle rozlévalo blažené teplo. Byl to 
ON. Nejčastěji ji bral do restaurace v žiž-
kovské věži. Po značném váhání se svě-
řil, že pracuje pro premiéra. Hrklo v ní. 
Nebyl na to hrdý. Už několikrát s ním 
skončil, ale začaly se dít katastrofy, tak 
ho zase uprosili. Často omluvně odbíhal 
s telefonem. Slyšela, jak mluví s němec-
kou kancléřkou, francouzským preziden-
tem, maďarským premiérem: „Premiér si 
usmyslí Viktora, ale ten má také nějaký 
program. Naštěstí vím, co na něj platí.“ 
Jediné, co ji zarazilo, bylo, že se již po-
několikáté ptal na její preference v mi-
lostném životě. A pak to přišlo. Leonard 
potřeboval akutně odletět do Bruselu 
a měl s sebou jen pár tisíc na večeři. 
„Nabídla jsem se sama, že mu půjčím. 
Bránil se, že jsem ten poslední, od koho 
si může půjčit 5 000 eur. Z Bruselu volal, 
že už mám peníze na cestě a že se brzy 
uvidíme.“ Leonarda však už nikdy nevi-
děla. Když se obrátila na policii, zjistila, 
že muže s tímto popisem už nahlásilo 
několik desítek žen. 
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Na náměstí Jiřího z Poděbrad najdete 
kavárnu Mamacoffee. O důležitosti kvalitních 
surovin i prohlubování sousedských vztahů 
vypráví ředitel Vojtěch Syrůček.

Mamacoffee na Jiřáku jsme otevřeli v roce 2011 jako třetí ka-
várnu naší stejnojmenné pražírny. Chtěli jsme, aby tu vzniklo 
místo, kde se lidé mohou potkávat a udržovat tak sousedské 
vztahy. Zatím se zdá, že se nám to podařilo.

Kávu nakupujeme od konkrétních farmářů za férové ceny. 
S několika z nich se nám dokonce podařilo navázat dlouhodo-
bé vztahy. V Nicaragui dohlíží na obchod náš zahraniční kole-
ga Chepe. V Brazílii dlouhodobě nakupujeme kávu od farmáře 
Paula Toleda. Další vazby máme třeba v Ugandě či Kolumbii. 
Snažíme se farmáře podporovat, vzdělávat a dávat jim zpětnou 
vazbu na jejich kávu přímo z našich kaváren.

V Krásově ulici najdete také naši pekárnu, kde se pečou skvělá 
brownie, ale i spousta dalších dobrot. Kromě důrazu na lokální 
a kvalitní vstupní suroviny peče naše pekárna košer způsobem. 
Na nákladovém nádraží Žižkov máme sklad, technické zázemí 
a chráněnou dílnu Fair balírna. Pro zájemce tu pořádáme kurzy, 
kde můžou získat zkušenosti v domácí přípravě kávy nebo se 
šleháním mléka a následným tvořením obrázků do šálků, což je 
tzv. latte art. Vyzkoušet si to můžete i doma. Šálek s kávou drží-
te nakloněný a z pěticentimetrové výšky lijete přímo doprostřed 
ohřátou a nešlehanou mléčnou pěnu — na to stačí pár pohybů 
s ohřátým mlékem ve frenchpressu. Jakmile je hladina v šálku 
zhruba centimetr pod okrajem, konvičku přiblížíte k šálku, ten 
nakloníte a přidáte naráz více pěny. 
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Josef Achrer, 
malíř

Když jsem před mnoha lety pracoval se svým 
tátou na Praze 4, měl jsem jedno přání: mít 
jednou ateliér na Žižkově. Považoval jsem ho 
za místo, které mě bude inspirovat k mému 
malování a životu. Po tátově smrti se mi to 
opravdu splnilo a já jsem se ocitl mezi dvěma 
zelenými kopci, z nichž na jednom je pozůsta-
tek moci minulého režimu v podobě jezdec-
kého pomníku s jakýmsi kamenným kvádrem 
a na druhém je malá dřevěná chýše, kde popí-
jí místní undergroundová chasa. Mezi těmito 
dvěma kopci je část města, kterou považuji za 
svůj domov. Tady pod Parukářkou se odehrá-
vá můj malířský příběh. Nevím to přesně, ale 
na Praze 3 je snad nejvíc ateliérů a prostoru 
k tvůrčí umělecké činnosti z celé Prahy. Mám 
zde mnoho přátel a kolegů, za kterými jsem 
tenkrát přišel. A za poezií všech těch starých 
i nových schodů, jež vedou do žižkovských 
kopců a ulic. Jako bývalý umělecký ředitel 
galerie Nová síň na Praze 1 musím vyzdvih-
nout práci žižkovské radnice, která přesto-
že provozuje Galerii Atrium, vybudovala před 
několika lety ještě Galerii Toyen na náměs-
tí Jiřího z Poděbrad. To je pro nás výtvarní-
ky velký dar, protože například Praha 2 před 
lety zlikvidovala Galerii bratří Čapků, a tak 
bych mohl jmenovat další. Je to dobrá práce 
těch zastupitelů, kteří mají vůli pro kultu-
ru něco dělat a kteří ji chtějí podporovat. Na 
Praze 3 žil v Kubelíkově ulici také pan profe-
sor Sklenář, za kterým jsem kdysi docházel, 
když mě vyloučili ze studia na UMPRUM pro 
můj původ, který vadil komunistům z mého 
rodiště na Moravě. Tak se vlastně stalo, že 
jsem se na Prahu 3, kam jsem chodíval za 
panem profesorem v minulosti, po letech 
vrátil. Je to celkem veselý příběh s dobrým 
koncem. Letos slavím sedmdesátiny a k to-
muto jubileu mi městská část Praha 3 uspo-
řádala v Galerii Toyen výstavu. Vybraná díla 
z mé tvorby posledních let si můžete přijít 
prohlédnout během celého listopadu.  

Mamacoffee nabízí 
kávu přímo od 
farmářů
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Spolu to zvládneme 
Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční 
zastupitel

Vláda Andreje Babiše po sobě zanechala roz-
vrácené veřejné finance a naplno roztočenou 
inflační spirálu. Nebude to jednoduché vládnu-
tí, budeme muset dělat nepopulární opatře-
ní, ale věřím, že to spolu zvládneme. Nemalou 
zásluhu na vítězství má Praha, kde naše koalice 
získala 40 % hlasů. Po komunálních volbách 
2018 byla ODS opět vítězná i na Praze 3. Děkuji 
všem, že k volbám přišli a dali najevo svůj ná-
zor. Dobrý výsledek není náhodou, ale je za ním 
spousta tvrdé práce mnoha lidí.

Celkově je výsledek voleb skvělá zpráva pro 
občany naší země. Budeme mít konečně zod-
povědnou, nepopulistickou vládu a premiéra, 
za kterého se nebudeme muset stydět. Těším 
se na spolupráci s Petrem Fialou, který vládu 
povede. Priority a cíle budoucí vlády jsou jas-
né. Srazit šílený státní dluh, provést zásadní 
reformy a brzdit energetickou krizi, která se na 
nás řítí. Ano, vláda nebude nejspíš populární, 
protože bude muset dělat kroky, na které ne-
jsou občané naší země zvyklí. Bohužel to je ale 
důsledek osmi let populisticko-socialistických 
vlád, které odmítaly šetřit, rozhazovaly naše 
peníze na volební dárečky a chovaly se napros-
to nezodpovědně.

Čeká nás těžká doba, ale já věřím, že to zvlád-
neme. Jsem také rád, že nová vláda neplá-
nuje žádný plošný lockdown, nehodlá zavírat 
podnikatelům jejich živobytí a držet lidi doma. 
Kdo chce, může se očkovat a chránit sám. 
Kdo nechce, má na to svaté právo, ale násled-
ky si musí nést sám. Jsme individuální bytosti 
a nepotřebujeme, aby nás stát neustále vodil 
za ruku. Přeji vám do následujících měsíců vše 
dobré, a pokud byste cokoliv potřebovali, určitě 
se mi ozvěte!

 

Neuzavírejte kampus VŠE před veřejností 
Martina Chmelová (Zelení a nezávislí), koaliční 
zastupitelka

Kampus Jarov Vysoké školy ekonomické (VŠE) 
prochází rekonstrukcí, jejíž součástí má být 
i oplocení areálu s cílem omezit vstup ve-
řejnosti. Dnes je zde zachován průchod pro 
pěší středovou ulicí, která je pokračováním 
Biskupcovy a spojuje ji s ulicí Na Chmelnici. 
Městská část je samozřejmě proti uzavírání 
a oplocování veřejného prostoru. Bohužel se 
nepodařilo nalézt společnou řeč s vedením VŠE 
a věc je nyní řešena prostřednictvím stavební-
ho úřadu. 

Důvodů pro neuzavírání kampusu je několik. 
V první řadě by vznikla fyzická bariéra, a lidé 
by tak přišli o hojně využívané pěší a potenci-
álně i cyklistické propojení. Zkušenosti z jiných 
měst potvrzují, že obdobné překážky ve městě 
podněcují vznik sociálně-patologických jevů 
a napětí mezi lidmi. To je v rozporu s hlavním 
důvodem, proč chce vedení areál uzavřít — tím 
je právě předcházení vandalství a zvýšení poci-
tu bezpečí studentek a studentů. Aktuálně není 
v okolí kampusu evidována zvýšená kriminalita. 
Zvýšit pocit bezpečí lze přitom například úpra-
vou veřejného prostoru, kamerovým systémem 
či zvýšeným pohybem hlídek městské policie. 

Přestože je vlastníkem pozemků VŠE, již od za-
početí výstavby byl areál zamýšlen jako veřejně 
přístupný. Tuto funkci si zejména Biskupcova 
ulice zachovala dodnes a lze ji označit za ve-
řejný prostor, který má sloužit komukoliv bez 
omezení. Nakonec oddělení vysokoškolských 
kolejí od komunitního života a ostatních lidí je 
i proti potřebám studentů, a v konečném dů-
sledku proti veřejnému zájmu. Je to ale hlavně 
na VŠE, aby se rozhodla, jestli bude institucí 
21. století, nebo se bude uzavírat před světem.

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Kam chodí děti, když jsou samy venku?  
Michal Vronský (TOP 09 a STAN), koaliční 
zastupitel

Každé dítě starší 10 let chce dříve či pozdě-
ji chodit po škole s kamarády ven. Sami jsme 
takhle vyrostli a rádi na to vzpomínáme. Jenže 
většina dětských hřišť ve městě je zařízena pro 
mladší nebo předškolní děti a hopsadly na péru 
puberťáka neohromíme. Starší děti pak blou-
mají ulicemi a posedávají s mobily. My rodiče 
navíc ani nemáme ponětí, kde zrovna jsou.

Zaujmout starší dítě je samozřejmě náročnější 
než předškoláka, ale jsem si jist, že každé „dítě“ 
má rádo výzvy. Pumptrack pro jízdu na koloběž-
ce, parkurové, workoutové hřiště nebo skate 
park takovými výzvami jsou. Když dáte na hřiš-
tě přízemní trampolíny, pár překážek a hrazdu, 
začnou děti zkoušet parkur.

Radnice Prahy 3 nedávno vybudovala na cyk-
lostezce trampolíny a magistrát právě dokon-
čil nad vinicí u Tachovského náměstí lanovou 
prolézačku určenou dětem do 15 let. Pořádné 
hřiště pro puberťáky tu ale zatím pořád ne-
máme. Proto stále rozvíjíme plán vybudovat 
na Trojce skate park. Prověřujeme dvě loka-
lity — Pražačku a úpatí Vítkova podél ulice 
Trocnovská. Jedno z těch míst klapne.

V této souvislosti je dobré zmínit ještě novou 
Kliniku techniků v Jeseniově ulici. Nový bod na 
volnočasové mapě Prahy 3 určitě osloví i star-
ší děti. Najdou tu interaktivní pískoviště, které 
simuluje potopu v krajině nebo explozi sopky, 
místnost s 3D brýlemi, 3D tiskárny, řemeslnou 
dílnu a další. Za projektem stojí DDM Ulita, kte-
rý na Balkáně připravil i dvě únikové místnosti. 
Skupinka spolužáků si po zaplacení poplatku 
může klidně zkusit uniknout z planety Mars. 
Kdo si hraje, nezlobí.

 

Válečná kořist developerů? Na Trojce  
rozhodně ne 
Pavel Dobeš (TOP 09 a STAN), místostarosta

Kontribuce. Ošklivé cizí slovo, které v nás vyvo-
lává spíše negativní pocity. Aby také ne, když 
se v historii používalo především jako označe-
ní poplatku, který vítězná armáda vymáhala na 
dobytém území. Jenže my dnes termín kontri-
buce používáme v jiném významu, ve spojení 
se slovem „developeři“. Kontribuce či také pří-
spěvek developerů. 

Jistě, ani developeři často nemají nejlepší po-
věst, což může být dáno zvyšujícími se cenami 
bydlení a pocitem, že jim jde jen o zisk. A klidně 
si řekněme, že to tak u řady z nich je. I pro-
to chceme kontribuci developerů zavést i na 
Praze 3. Kdybych to měl přeložit do češtiny, 
je to situace, kdy se developeři podílejí na vý-
stavbě občanské a veřejné vybavenosti. Škol, 
školek, domovů pro seniory, parků, dětských 
hřišť…

Nevidím nic špatného na tom, když develo-
peři chtějí vydělat. V celém procesu develop-
mentu nesou riziko, připravují studie a návrhy. 
I přesto se domnívám, že pokud mají zájem 
o výstavbu, pak se musejí podílet na službách 
v místě výstavby. Funguje to tak v řadě velkých 
zahraničních měst, jako jsou Berlín, Mnichov 
nebo Vídeň. A začíná to tak fungovat i v Praze. 
Osobně jsem zastáncem příspěvků od deve-
loperů a v rámci Prahy 3 je hodlám prosa-
zovat a zavést jako obecně platné pravidlo. 
Nejviditelnějším místem je nyní oblast u nákla-
dového nádraží Žižkov, kde chci, aby se deve-
lopeři podíleli částkou 1,55 miliardy korun na 
výstavbě školek, základních škol, parků a dět-
ských hřišť. Kontribuce developerů nemusí znít 
zrovna zvukomalebně, je to ale nástroj, který 
pomůže rozvoji měst a míst včetně naší Trojky.
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Hořkosladké vítězství aneb jak dopadly 
sněmovní volby 
Jan Bartko (Piráti), radní

Jistě jste v minulém měsíci sledovali prů-
běh sněmovních voleb a následná vyjednává-
ní o sestavení nové vlády. Dovolím si připojit 
pirátský pohled na věc. Ano, výsledek voleb 
považuji za vítězství, byť je pro naši stranu 
velmi hořkosladké. Ztratili jsme spoustu po-
slaneckých mandátů, byť ve prospěch koa-
ličního partnera. Můžeme už oficiálně říct, že 
ZKUŠENOST máme i my. Ale snad se podaři-
lo dosáhnout hlavního cíle: konce oligarchy 
Andreje Babiše v čele státu!

Za další pozitivum těchto voleb považuji i to, 
že se do Sněmovny nedostala velká část 
stran, jejichž představitelé si často nezadají 
s Voldemortem a smrtijedy a které by se často 
na vládě s Andrejem Babišem rády domluvily. 
A líto mi je ČSSD.

Vyjednavači a expertní týmy strávili poslední 
měsíc tvorbou vládního programu, hledáním 
průniků i rozdělováním ministerstev na zákla-
dě kompetencí jednotlivých stran. A jakkoli se 
tato vznikající vláda může jevit jako nesourodá, 
je si třeba uvědomit, že tomu tak je praktic-
ky vždy. Sňatky z rozumu k politice patří. My 
na Trojce máme tu výhodu, že už spolu máme 
osobní zkušenost při řešení spousty problémů, 
které za tři roky existence současné radnice 
vyvstaly. A ve výsledku jsme se na nějakém 
kompromisu téměř vždy dohodli. Před novou 
vládou stojí dva hlavní úkoly: 1. vyvést zemi 
z covidové krize; 2. udržet (a ideálně i aspoň 
trochu rozvíjet) sociální stát — (pravicovému) 
populismu navzdory. Oba budou náročné, oba 
důležité a někteří si budou myslet, že to hlav-
ně není dlouhodobě udržitelné. Pojďme se ale 
všichni snažit vrátit zemi budoucnost.

 
 

Rada Prahy 3 odsouhlasila pirátský návrh a ve-
řejné zakázky otevírá maximálnímu počtu doda-
vatelů 
Pavel Musil (Piráti), radní

Na Radě městské části jsme prosadili nové 
znění směrnice o postupu při zadávání veřej-
ných zakázek. Tisk byl projednáván téměř rok 
a nebyl to snadný proces. Nakonec se na něm 
ale radní shodli jednomyslně. Primárně šlo 
o to, citlivě, ale efektivně nastavit dolní limity, 
od kterých se nově budou veřejné zakázky mu-
set soutěžit otevřenou výzvou. Jsem opravdu 
rád, že ty zákonné už jsou pro nás příliš vyso-
ké a že jsme našli koaliční shodu na tom, být 
sami na sebe tvrdší. Nová pravidla také zohled-
ňují sociálně a ekologicky odpovědné zadávání 
veřejných zakázek.

Úprava znamená, že se nám podařilo snížit 
hranici zakázek s jasně definovanou povinností 
oslovit minimálně tři dodavatele na 250 000 Kč 
u dodávek a služeb a na 500 000 Kč u staveb-
ních zakázek (oproti zákonným dvěma mil. Kč 
u dodávek a služeb a šesti mil. Kč u stavebních 
prací). Zakázky nad hodnotu 500 000 Kč (u do-
dávek a služeb) a nad hodnotu dva mil. Kč 
(u stavebních zakázek) budou nově povinně 
soutěženy v otevřeném zadávacím řízení, tj. na 
základě otevřené výzvy na profilu zadavatele. 
Výjimkou jsou stavby, které nesnesou odkla-
du (urgentní opravy a rekonstrukce). Cílem je 
ušetřit veřejné peníze díky otevření zakázek 
co nejširšímu počtu dodavatelů. Tím, že větší 
množství zakázek bude vyvěšeno na profi-
lu MČ a nebude postačovat výběr dodavatele 
jen z několika oslovených, se zvýší konkurence 
a tlak na nižší cenu. To v souvislosti s kauzou 
opravy domů v Ondříčkově ulici považujeme za 
aktuální i na Praze 3. Směrnice vstoupí v plat-
nost 1. ledna 2022.

Volné byty v domech 
s pečovatelskou službou
Městská část Praha 3 nabízí volné byty v domech s pečovatelskou službou (Roháčova 26, 
Krásova 4). Jsou určeny žadatelům s trvalým pobytem na Praze 3 starším 18 let, 
přednostně těm se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Výše 
měsíčního nájemného je stanovena na 145 Kč/m2. Zájemci se mohou obrátit na odbor 
sociálních věcí, Bc. Zdeňka Hošková, tel. 222 116 451, hoskova.zdenka@praha3.cz. 
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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.

1. po ⟶ Mistři animace — Falešná hra s králíkem Rogerem 
(film), kino Aero 20.30 
Same Same (divadlo pro tanec), Ponec 20.00

2.—29. ⟶ Výstava Josefa Achrera „70“ (výstava), 
Galerie Toyen

2. út ⟶ Moje slunce Mad (projekce s debatou), kino Aero 
20.00 
Okupace (filmová projekce pro seniory), kino Aero 
13.30 

Šití na stroji pro začátečníky (kurz), KC Vozovna 
16.00 
Frida K. (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 
Korekce (divadlo pro tanec), Ponec 20.00

3. st ⟶ Aero na slepo (film), kino Aero 20.30 
Variace Vertigo (premiéra, divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00 
Kočárkino — Lady Bird (film), KC Vozovna 10.00 
Contemporary dance (lekce pro veřejnost), Ponec 
19.00

4. čt ⟶ The Doors: Live at The Bowl '68 Special Edition 
(film), kino Aero 18.00 
Quo vadis, Aida? (filmová projekce pro seniory), 
kino Aero 13.30 
Baletní škola Sylvy Šafkové (čtvrtky v pohybu), 
KC Vozovna 16.00 
Kondiční cvičení (čtvrtky v pohybu), KC Vozovna 
19.00 
Guide (divadlo pro tanec), Ponec 20.00

5. pá ⟶ Sto let pěveckého sboru Jeronym (koncert), 
Betlémská kaple na Žižkově 18.30 
Na váhu! (divadlo), Venuše ve Švehlovce 20.00 
Pravda (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00

6. so ⟶ Zánik domu Usherů (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00 
Kašpárek domek slaví (pohádka pro děti), 
KC Vozovna 15.00 
Pravda (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00 
S dovolením (divadlo pro tanec), Ponec 20.00 
Wyfe (křest desky), Palác Akropolis 20.00

7. ne ⟶ Tramvajové povídání s Rezistorem (beseda), 
KC Vozovna 16.00 
Ridina Ahmedová (představení pro jednu ženu 
a její tělo), Palác Akropolis 19.30

8. po ⟶ Popkulturní milníky s Moviezone.cz — Pán 
prstenů: Společenstvo Prstenu (film), kino Aero 
20.00 
Láska, vzdor a smrt (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00 
Jméno (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00 
Call Alice (divadlo pro tanec), Ponec 20.00

9. út ⟶ Karel (filmová projekce pro seniory), kino Aero 
13.30 
Člověk se o co opřít nemá (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00

10. st ⟶ Jak jsem se stala partyzánkou (premiéra filmu), 
kino Aero 18.00 
Some Like It Czech — Kytice (film), kino Aero 
18.00 
This is not a love song (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00 

Kulturní 
tipy

Výběr redakce

Malé oči (filmový festival)
 ⟶ 20.—21. listopadu
 ⟶ Kino Aero
 ⟶ Osmý ročník festivalu Malé oči na téma Čáry, kouzla, 

magie. Těšit se můžete na legendární japonský ani-
mák Můj soused Totoro, který milují filmoví nadšen-
ci napříč generacemi, Nekonečný příběh, jež neztrácí 
své kouzlo ani v současnosti, a ujít by vám neměl také 
český snímek Myši patří do nebe o přátelství myšky 
Šupito a lišáka Bělobřicha

 ⟶ Čekají vás kouzelné festivalové zážitky, protože zábava 
ani letos nekončí jen v sále. Aero si pro své návštěv-
níky chystá i další vyžití. Více na maleoci.cz nebo 
kinoaero.cz

Trojka pro seniory (taneční odpoledne)
 ⟶ V úterý 23. listopadu 14.00—17.00
 ⟶ Kongresový sál hotelu Olšanka
 ⟶ Taneční odpoledne s Golden Big Bandem Prague 

Petra Soviče aneb Tančírna nejen pro dříve narozené
 ⟶ Golden Big Band Prague vám během svého progra-

mu nabídne to nejlepší ze svého tanečního repertoá-
ru a zazní tak domácí i zahraniční melodie. Přijďte si 
zatančit a vychutnat zvuk předního českého orchest-
ru, který ve své jedenáctileté historii spolupracoval 
s těmi nejlepšími domácími interprety

 ⟶ Vstup pro seniory zdarma

Za Prahu udržitelnou a sousedskou (festival)
 ⟶ 12.—14. listopadu
 ⟶ prostor39
 ⟶ Druhý ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a soused-

skou! Pojďte společně prozkoumat, proč se potřebu-
jeme zasazovat o právo na město a bydlení a jak by 
mohla města vypadat, kdyby sloužila lidem a jejich 
potřebám

 ⟶ Můžete se těšit na promítání, diskuze, workshopy, 
přednášky, procházky a kulturní akce. Kompletní pro-
gram najdete v události Za Prahu udržitelnou a sou-
sedskou na facebooku
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Tanec a fyzika (divadlo pro tanec), Ponec 10.00 
Contemporary dance (lekce pro veřejnost), Ponec 
19.00 
Gaia Mesiah (výroční show), Palác Akropolis 19.30

11. čt ⟶ Jak jsem se stala partyzánkou (premiéra filmu), 
kino Aero 18.00 
Raffael — Mladý genius (filmová projekce pro 
seniory), kino Aero 13.30 
Morčata na útěku + Denoi (koncert), Palác 
Akropolis 19.30

12. pá ⟶ Anya Taylor-Joy double — Čarodějnice 
a Poslední noc v Soho (film), kino Aero 19.30 
Lidé v situaci (divadlo), Venuše ve Švehlovce 20.00

13. so ⟶ Dobrý proti severáku (divadlo), Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana 19.00 
Constellations II. — Time for Sharing (divadlo pro 
tanec), Ponec 20.00

14. ne ⟶ Momo (divadlo pro tanec), Ponec 16.00
15. po ⟶ Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše — 

Rumunsko (přednáška), infocentrum na Jiřího 
z Poděbrad 17.00 
Legendy — Donnie Darko (film), kino Aero 20.30 
Vyhnání Gerty Schnirch (divadlo), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 19.00 
Momo (divadlo pro tanec), Ponec 10.00

16. út ⟶ Není čas zemřít (filmová projekce pro seniory), 
kino Aero 13.30 
Nepřestávej (divadlo pro tanec), Ponec 20.00

17. st ⟶ Sváteční umění umělkyň (výstavní projekt) 
a happening k oslavě výročí 17. listopadu, 
Atrium na Žižkově 18.00 
Hudebnice v disentu — Malé zuby (komponovaný 
pořad), Atrium na Žižkově 20.00 
Bittová, Dusilová, Načeva (koncert), 
Palác Akropolis 20.00

18. čt ⟶ Malířka a zloděj (filmová projekce pro seniory), 
kino Aero 13.30

19. pá ⟶ Setkání klubu seniorů (schůzka), KC Vozovna 9.30 
Odloučení (divadlo), Venuše ve Švehlovce 20.00 
Nevyléčitelní (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

20. so ⟶ Noc divadel (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

21. ne ⟶ Mabe Fratti (koncert), Atrium na Žižkově 19.30 
Sylvie (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00

22. po ⟶ Žižkovské rozhovory s Martinem Tomášem 
Severou: host Zdeněk Troška (beseda), 
Infocentrum na Jiřího z Poděbrad 18.00 
Encyklopedie akčního filmu — Tváří v tvář (film), 
kino Aero 20.30 
Láska, vzdor a smrt (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00 
Zahraj to znovu, Same (divadlo), Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana 19.00 
Treetop (komorní jazz), Palác Akropolis 21.00

23. út ⟶ Poslední souboj (filmová projekce pro seniory), 
kino Aero 13.30 
Zámek na Loiře (divadlo), Venuše ve Švehlovce 
20.00 
K Madoně se rzí (divadlo pro tanec), Ponec 20.00

24. st ⟶ Contemporary dance (lekce pro veřejnost), Ponec 
19.00

25. čt ⟶ Deus ex Anima (film), kino Aero 20.30 
Sny o toulavých kočkách (filmová projekce pro 
seniory), kino Aero 13.30 
Zámek na Loiře (divadlo), Venuše ve Švehlovce 
20.00 

Klavírní cyklus — Vít Křišťan (koncert), Atrium na 
Žižkově 19.30 
Jáma lvová (divadlo pro tanec), Ponec 20.00 
Ivo Dimchev (koncert), Palác Akropolis 20.00

26. pá ⟶ Příběhy zvonů (komponovaný pořad), Infocentrum 
na Jiřího z Poděbrad 18.00 
Ferdinande (divadlo), Venuše ve Švehlovce 20.00 
The Stand In (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

27. so ⟶ Velká divadelní pohádka (divadlo), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 19.00 
Nevídaní akademikové (divadlo), Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana 19.00 
Turné Igorrr, Otto Von Schirach, drumcorps 
(koncert), Palác Akropolis 18.00

28. ne ⟶ Zvonkohra — koncert 57 zvonů v podání Radka 
Rejška a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
(venkovní akce), náměstí Jiřího z Poděbrad 18.00 
Láska, vzdor a smrt (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00

28. 11. — 23. 12.
 ⟶ Adventní trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad 

10.00—20.00
28. 11. — 26. 12.
 ⟶ Jablíčkový betlém Emy Srncové na náměstí 

Jiřího z Poděbrad 10.00—20.00
29. po ⟶ Popkulturní milníky s Moviezone.cz — Sám doma 

a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (film), kino 
Aero 18.00 
Ježkovy stopy (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

29. 11. — 31. 1.
 ⟶ Originální Žižkovský betlém v Infocentru Praha 3, 

Milešovská 1
30. út ⟶ Paralelní matky (filmová projekce pro seniory), 

kino Aero 13.30 
Člověk se o co opřít nemá (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00 
Camilla George (koncert), Palác Akropolis 19.30

30. 11. — 2. 12.
 ⟶ Festival Tady Vary (filmový festival), kino Aero

Výběr redakce

Poznávací vycházky

Žižkovské kočárkování: Dušičkové Olšany
 ⟶ Pátek 5. listopadu
 ⟶ Sraz v 10.00 u kostela sv. Rocha na Olšanském 

náměstí
 ⟶ Vstup zdarma

Vlastivědná vycházka: Dušičkové Olšany
 ⟶ Pondělí 25. listopadu
 ⟶ Sraz v 15.30 u hlavní brány hřbitova v ulici 

Vinohradská 153 (náměstí Jiřího z Lobkovic)
 ⟶ Vstupenku si zdarma vyzvedněte na recepci 

infocentra

Vlastivědná vycházka: Sochařství na Praze 3
 ⟶ Úterý 26. listopadu
 ⟶ Sraz v 10.00 pod Žižkovskou věží 
 ⟶ Vstupenku si zdarma vyzvedněte na recepci 

infocentra
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Neziskové  
organizace
alfa centrum
Alfa Human Service 
Na Vrcholu 25/2595 
T: 722 913 207 
info@alfabet.cz 
konzultace@alfabet.cz 
alfahs.cz

Poradna pro pečující — Pečujete doma o někoho blízkého? Je 
toho na vás moc, máte strach, trpíte úzkostí nebo špatně spíte? 
Je pro vás problémem izolace a potřebujete s někým mluvit? 
Poradna funguje v prostorách Alfa centra Na Vrcholu 25, 
Praha 3 za finanční podpory Magistrátu hlavního města 
Prahy a MPSV.

25. čt ⟶  Tradiční adventní dílna pro pečující 15.00—19.00 
Více informací na uvedeném telefonu nebo e-mailu 
kristyna.padrtova@alfabet.cz

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

Alfík od září zahájil nový školní rok 2021/2022, docházka dětí od 
dvou let, rodinné prostředí, malý kolektiv šesti dětí, přihlášky 
přijímáme v průběhu celého školního roku. Více informací na 
alfahs.cz/co-delame/skolka-alfik.

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: Člověk, duše, pocity, emoce
1. po ⟶ Po kom se jmenujeme a co to může znamenat 

(Svátek všech svatých)
2. út ⟶ Smutek a depky — co dělat? 
8. po ⟶ Co dělá člověka člověkem? Věříš, že máš duši?
15. po ⟶ Víš, co Ti zaručeně zvedne náladu?
18. čt ⟶ Co se dělo v listopadu 1989?
19. pá ⟶ Promítání filmu Duch
22. po ⟶ Špatná nálada nebo deprese, jak to poznat?
23. út ⟶ Agrese a nervy
26. pá ⟶ Výroba adventního věnce
29. po ⟶ Antistresové omalovánky

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

7., 14. ⟶ Keramická dílna — zvířátkové mísy 15.00—17.30 
Pod vedením Magdy vytvoříte mísy, květináče 
nebo jiné nádoby jako stylizovaná zvířata. Dílna pro 
dospělé a mládež od 10 let (420 Kč/osoba).

9. út ⟶ Podzimní drátování 17.00—19.30 Dílna pro dospělé 
a mládež od 10 let. Je nutné přihlášení předem 
(250 Kč/osoba).

20. so ⟶ Dobrou noc broučci aneb posviťme jim do 
postýlek 16.30—18.30 Vezměte si lampiony 
a pojďte s námi najít zatoulané broučky a pomoci 
jim do postýlek, kde přečkají zimu. Určeno pro 
rodiče s dětmi ve věku 3—8 let (50 Kč/dítě).

21., 28. ⟶ Točení na kruhu — individuální lekce 12.00—19.00 
Pro začátečníky i pokročilé od 10 let s lektorkou 
Miriamou Petrovou. Je potřeba rezervovat si lekci 
předem. Určeno pro dospělé a mládež od 10 let 
(400 Kč/osoba).

23. út ⟶ Vitráže technikou Tiffani 17.00—20.30 Dílna pro 
dospělé a mládež od 12 let (400 Kč/osoba)

26. út ⟶ Adventní věnce 15.00—16.30 a 17—18.30 Zdobení 
adventních věnců tradičním i netradičním 
způsobem. Přihlášení nutné předem (250 Kč nebo 
350 Kč/věnec).

28. čt ⟶ První adventní neděle s Ulitou 15.00—19.00 Na 
děti i dospělé čeká vánoční atmosféra, bohatý 
program, občerstvení a samozřejmě několik 
vánočních dílen, ze kterých si výrobky odnesete 
domů (zdarma).

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

1. po ⟶ Setkání s Vlastimilem Harapesem 16.00 
v KC Vozovna. Beseda Evy Kaiserové s ikonou 
československé baletní scény, doplněná projekcí.

8. po ⟶ Malostranská mostecká věž 16.00 komentovaná 
vycházka. Prohlídka, spojená s exkurzí a vyhlídkou 
z jedné z věží a komentovanou vycházkou po 
Karlově mostě. Průvodkyně Marie Hátleová.

15. po ⟶ Smart technologie v KC Vozovna 16.00 Přednáška 
spojená s poradnou — aneb všechno co jste chtěli 
vědět o vašem novém mobilním telefonu, tabletu či 
notebooku.

22. po ⟶ Trénink paměti v KC Vozovna 16.00 Oblíbená 
hodinka kvízů, rébusů a procvičování logického 
myšlení s Adrianou Rohde Kabele.

29. po ⟶ Restart: motivace, psychohygiena v KC Vozovna 
16.00 Přednáška s besedou s prof. Annou 
Hogenovou, respektovanou filozofkou, se 
zamyslíme nad tím, co dobrého a zlého nám přinesl 
uplynulý rok, jak pracovat s novými pocity, které 
na nás doléhají po prožité krizi. Jak se vyvarovat 
zbytečných obav a vyhodnocovat podstatné 
informace.

klub přátel žižkova
Ondříčkova 35
T: 222 939 149
kpz@volny.cz
zizkov-kpz.webnode.cz

2. út ⟶ Výtvarné umění na Žižkově 16.30 řezbářství, 
vyprávění především o řezbářství připravil Tomáš 
Hájek.

16. út ⟶ Počátky školství v městě Žižkově 16.30 do historie 
žižkovského školství nás zavede Petr Kallista.

Uvedený program je pouze výběr z akcí. 
Kompletní přehled událostí naleznete na 
webech jednotlivých organizací. Program se 
může měnit v závislosti na momentálním vývoji.
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30. so ⟶ Asanace Žižkova 16.30 setkání a beseda 
s arch. Ivanem Vavříkem, hlavní postavou odporu 
proti asanaci Žižkova. Setkání se koná v Infocentru 
Praha 3.

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

9.—10. ⟶ Krize nás zasahuje, učí a proměňuje — 
IV. konference vztahující se k tématu krize a krizové 
pomoci v Hotelu Olšanka.

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

2. út ⟶ Smrt jako tabu — beseda s prof. Stanislavem 
Komárkem v rámci cyklu Jan Bárta a Setkávání 
s osobnostmi veřejného života 19.30

4. a 8. čt ⟶ Podpůrná skupina Školka s úsměvem 9.15—10.45
9. út ⟶ Projekce filmu Manželství a diskuze s režisérkou 

Kateřinou Hager 19.00
23. út ⟶ Koncert — Jakub Daš — kytara, zpěv a Bellevue, 

Jan Chaluš — kytara, zpěv a Lukáš Hejný — kytara 
19.30

28. 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

Své místo na akce, besedy a semináře si rezervujte na  
nova-trojka.webooker.eu.
5. pá ⟶ Vánoční rodinné focení 14.00—19.30 Každá 

rodina má rezervovaný čas 20 minut s fotografem 
(450 Kč/rodina), Odlehčovací pátek pro 
pěstounské rodiny 15.30—19.30, Děti a emoce 
a děti 16.00—18.00 Co jsou to emoce, k čemu 
slouží, jak zvládat emoce dětí a co dělat, s těmi 
vlastními. Vede psycholožka Martina Kusáková. 
Rezervace nutná (100 Kč/rodina).

7. ne ⟶ Sportovní podvečer pro ženy 17.00—20.00 
Kondiční běh, bodystyling, jógové protažení 
a relaxace. Info: Markéta na tel: 774 416 744 
(300 Kč/osoba).

12. pá ⟶ Martinská světýlka aneb Husí pochod 16.00—
18.00 Víte, jak důležitou roli sehrály husy v legendě 
o svatém Martinovi? Přijďte o tom zjistit víc. 
Ochutnáte spoustu dobrot, vyrobíte si meče, 
husu i lampion, který vyzkoušíte v průvodu 
(150 Kč/rodina).

19.—20. ⟶ Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my 18.00—9.30 Hlídání dětí 
se zábavným programem, s večeří a snídaní 
(600 Kč/dítě, 2 sourozenci 800 Kč, 3 a více 
sourozenců 900 Kč). Info: Helena, tel. 774 644 974.

27. so ⟶ Advent aneb Vázání věnců 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Užijte si příjemnou adventní atmosféru při 
výrobě vlastního věnce či větve. V základní ceně 
je slaměný korpus, chvojí, vázací dráty, svíčky 
a podložky, ozdobné stuhy, další přízdoby je možné 
přikoupit (250 Kč/věnec, 50—100 Kč/větev).

28. ne ⟶ Den pro pěstounské rodiny 10.00—16.00 Besedy 
a semináře z oblasti zvyšování rodičovských 
kompetencí.

Individuální poradenství, mediace a podpůrné skupiny.
Místo si vždy rezervujte u Jolany na čísle 603 416 724. Poradny 
mohou proběhnout i online (cena 50 Kč, pokud není uvedeno 
jinak). Poradenství může být realizováno osobně či online.

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

15. pá ⟶ Poradna pro rodiče dětí se speciálními 
potřebami (Aspergerův syndrom, ADHD) 
s Ing. Věrou Nováčkovou 9.00—11.30 
Péče o dítě v raném věku, výživa, praktické rady 
a návody s Marikou Pithartovou 9.30—11.30

18. po ⟶ Poradna v oblasti osobnostního rozvoje 
s Mgr. Janou Ježkovou 9.00—10.30 Jak žít 
v souladu se sebou i s ostatními, jak hledat cestu 
k řešení osobních i pracovních problémů.

19. út ⟶ Nemocné dítě v rodině s MUDr. Vítem 
Vokrouhlíkem 15.00—16.00 Setkání podpůrné 
skupiny. 

21. čt ⟶ Jak na poruchy učení a chování s etopedkou 
Mgr. Janou Češkovou 17.00—18.00

22. pá ⟶ Psychomotorický vývoj s Mgr. Lenkou Arimiyawu 
9.30—11.30 

22. pá ⟶ Výživová poradna pro děti i rodiče s Mgr. Terezou 
Hofmanovou 15.00—17.00

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

krizová linka nové trojky
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či náhlé osobní 
krizi, můžete vždy v pátek 18.00—20.00, v sobotu a v neděli 
13.00—20.00 kontaktovat naši konzultantku, vyškolenou 
pracovnici krizové linky na čísle 734 258 291.

klub dobrovolníků nové trojky
Informace a nábor nových dobrovolníků na tel. 774 644 974.
26. pá ⟶ Advent aneb Vázání věnců pro dobrovolníky 15.00
6. so ⟶ Výlet do Kutné Hory

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

1.— 30. ⟶ Poradenství zdarma nebo za zvýhodněnou 
cenu — psychoterapeutická poradna pro děti 
a dospívající, individuální terapie pro dospělé, 
rodinné a partnerské mediace, poradna pro 
rodiče — podpora empatického rodičovství, 
logopedická, profesní a sociálněprávní poradna.

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

4. čt ⟶ Přednáška Čtení na prvním místě 10.00, Madony 
umazané životem — cyklus otevřených setkání 
19.30—21.30

6. so ⟶ Příměstská sobota pro děti v pěstounské péči 
a děti v evidenci OSPOD

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

11., 18., 25. 
 ⟶ Už zase si čtu 10.00—10.45 Kurz pro ženy na 

pomezí seberozvoje a literatury.
13.—14. ⟶ Halloweenský víkend pro děti. Příměstský víkend 

bude pro děti ve věku 1.—5. třídy (1 000 Kč/dítě). 
Další informace a registrace u Dany Tůmové, 
kurzyprodeti@rcpalecek.cz, tel: 607 812 510.

24. st ⟶ Vázání šátku pro začátečníky 13.00—15.00
25. čt ⟶ Madony umazané životem — cyklus otevřených 

setkání 19.30—21.30
26. pá ⟶ Adventní dílna — výroba věnců 16.30—18.00
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⟶  praha3.cz

         

Kontakty 
⟶   Odbor ochrany životního prostředí 

ÚMČ Praha 3, Ing. Irena Čemusová, 
tel.: 778 761 147, cemusova.irena@praha3.cz

⟶  Technická správa komunikací hl. m. Prahy
tsk@tsk-praha.cz

Začátek podzimu je ideální doba pro založení 
sadových úprav, počasí nabízí dostatek vláhy 
a nehrozí ještě velké mrazy. Pokud se 
pouštíte do sázení cibulovin v rabátkách 
stromů, prosíme o dodržení těchto zásad:

⟶  Vyberte mladší strom 
s co největším rabátkem

⟶  Můžete sázet letničky, cibuloviny, 
trvalky, keře drobného vzrůstu

⟶  Můžete lehce odhrnout původní 
substrát a doplnit zahradnický 
substrát do výšky cca 5 cm

⟶  Nepoškoďte kmen 
stromu ani jeho kořeny

⟶  Nevysazujte do nového mlatového 
nebo štěrkového rabátka 

⟶  Nesmíte zatížit kořenový 
systém (např. umístěním těžké 
výsadbové nádoby)

⟶  Nedávejte předměty a jiné 
materiály přímo k patě stromu

⟶  Sázejte rostliny nejméně 30 cm 
od kmene stromu 

⟶   Je zakázáno cokoliv upevňovat 
na strom (reklamy, cedule, 
světelné řetězy atd.)

Ke starším stromům nebo do rabátek se štěrkem můžete umístit rostliny 
v květináčích. Rozměrné květináče musí být opatřeny klínky, aby nedocházelo 
ke zhutňování kořenového prostoru a bylo zajištěno správné provzdušnění 
kořenového systému. Také nesmí ležet přímo na kořenech

Street 
Gardening 
Zapojte se do zkrášlování 
našich ulic konečně legálně.

street-gardening_A4_RN.indd   1street-gardening_A4_RN.indd   1 13.10.2021   13:31:5513.10.2021   13:31:55
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

Přemyslovská — Sudoměřská 2. 11. 13.00 17.00

U Rajské zahrady — Vlkova 2. 11. 14.00 18.00

Ambrožova — Malešická 3. 11. 15.00 19.00

Koněvova — V Jezerách 4. 11. 15.00 19.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 6. 11. 9.00 13.00

Prokopovo náměstí 6. 11. 10.00 14.00

Na Vrcholu — V Domově 9. 11. 13.00 17.00

nám. Barikád 10. 11. 13.00 17.00

Jeseniova 143 13. 11. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 13. 11. 10.00 14.00

Sudoměřská — Křišťanova 16. 11. 13.00 17.00

Přemyslovská — Sudoměřská 18. 11. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 20. 11. 9.00 13.00

V Zahrádkách — Květinková 20. 11. 10.00 14.00

Ambrožova — Malešická 23. 11. 13.00 17.00

Koněvova — V Jezerách 23. 11. 14.00 18.00

Prokopovo náměstí 24. 11. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 27. 11. 9.00 13.00

nám. Barikád 27. 11. 10.00 14.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 1. 12. 13.00 17.00

Jeseniova 143 1. 12. 15.00 19.00

Přemyslovská — Orlická 2. 12. 15.00 19.00

Přemyslovská — Sudoměřská 4. 12. 10.00 14.00

Zúčastněte se aukce na pronájem bytových 
jednotek

 ⟶ Jana Želivského 18/1768, byt č. 21 o velikosti 1 + 0 a rozloze 17,46 m2 ve 4. podlaží 
 ⟶ Roháčova 48/244, byt č. 2 o velikosti 2 + 0 a rozloze 41,3 m2 ve 2. podlaží
 ⟶ Písecká 20/2341, byt č. 29 o velikosti 1 + 0 a rozloze 37,8 m2 v 6. podlaží
 ⟶ Bořivojova 27/918, byt č. 5 o velikosti 1 + 1 a rozloze 46,12 m2 ve 2. podlaží
 ⟶ Táboritská 16/24, byt č. 78 o velikosti 2 + kk a rozloze 51,12 m2 v 10. podlaží

Minimální měsíční nájemné bez záloh na služby spojené s užíváním bytu činí 150 Kč/m2. Požadované 
nejnižší podání v e-aukci bude rovno minimálnímu nájemnému přepočtenému na velikost bytové 
jednotky a zaokrouhlenému na celé stokoruny nahoru. Lhůta pro podání přihlášek končí 12. listopadu. 
Další informace najdete na adrese internetove-drazby.cz.

⟶  praha3.cz

         

Kontakty 
⟶   Odbor ochrany životního prostředí 

ÚMČ Praha 3, Ing. Irena Čemusová, 
tel.: 778 761 147, cemusova.irena@praha3.cz

⟶  Technická správa komunikací hl. m. Prahy
tsk@tsk-praha.cz

Začátek podzimu je ideální doba pro založení 
sadových úprav, počasí nabízí dostatek vláhy 
a nehrozí ještě velké mrazy. Pokud se 
pouštíte do sázení cibulovin v rabátkách 
stromů, prosíme o dodržení těchto zásad:

⟶  Vyberte mladší strom 
s co největším rabátkem

⟶  Můžete sázet letničky, cibuloviny, 
trvalky, keře drobného vzrůstu

⟶  Můžete lehce odhrnout původní 
substrát a doplnit zahradnický 
substrát do výšky cca 5 cm

⟶  Nepoškoďte kmen 
stromu ani jeho kořeny

⟶  Nevysazujte do nového mlatového 
nebo štěrkového rabátka 

⟶  Nesmíte zatížit kořenový 
systém (např. umístěním těžké 
výsadbové nádoby)

⟶  Nedávejte předměty a jiné 
materiály přímo k patě stromu

⟶  Sázejte rostliny nejméně 30 cm 
od kmene stromu 

⟶   Je zakázáno cokoliv upevňovat 
na strom (reklamy, cedule, 
světelné řetězy atd.)

Ke starším stromům nebo do rabátek se štěrkem můžete umístit rostliny 
v květináčích. Rozměrné květináče musí být opatřeny klínky, aby nedocházelo 
ke zhutňování kořenového prostoru a bylo zajištěno správné provzdušnění 
kořenového systému. Také nesmí ležet přímo na kořenech

Street 
Gardening 
Zapojte se do zkrášlování 
našich ulic konečně legálně.
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Služby

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

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

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

 ⟶ 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.

 ⟶ 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.

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

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

 ⟶ STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA — prádlo se snadno vytáhne 
ke stropu a nepřekáží. Montáž tel.: 602 273 584.

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

Nabídka
 ⟶ Obchod. firma přijme solid. spolupracovníka (-ci) pro úklid. 

práce. Prac. P3, po—pá, 130 Kč/hod., možno i zkrác. úvazek. 
Požad. nekuřák i pečlivost. Tel.: 601 574 269.

Poptávka
 ⟶ Hledám bytového architekta na vypracování projektu 

přestavby bytu ve starém žižkovském činžáku. 
Tel.: 224 322 667.

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

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

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

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

Zaměstnání
 ⟶ Ošetřovatelský domov Praha 3, Habrová 2654/2, přijme 

zaměstnance na HPP na pracovní pozice pečovatel/ 
/pečovatelka a kuchař/kuchařka (základní požadavky: 
vyučení s praxí i bez praxe). Nástup možný ihned. V případě 
zájmu nás kontaktujte na čísle 770 171 528 nebo na e-mailu 
stern@domovpraha3.cz.

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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Již 12 let na Žižkově.

Zajistím i Vám 
bezpečný prodej 
Vaší nemovitosti.
 

DOMY | BYTY | POZEMKY
Jaroslav Denemark | certifikovaný realitní makléř

774 287 732 | jaroslav.denemark@century21.cz
Office Park Koněvova, Koněvova 141
(zastávka tram. Vozovna Žižkov, vstup vedle České spořitelny)

Real Servis
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www.uradprace.cz
Projekt Podpora forem  exibilního zaměstnávání (FLEXI), reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211

PODPORA FOREM FLEXIBILNÍHO 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
Klientům nabízíme
● Individuální přístup, poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce 

(kariérové poradenství), zprostředkování zaměstnání

● Rekvali kace k získání nových dovedností

● Úhradu cestovních nákladů souvisejících s účastí na aktivitách nebo 
nákladů na hlídání dětí

Hledáte práci na zkrácený úvazek?
Jste mladší 30 let, nemáte praxi a chcete získat 
pracovní zkušenosti od stávajících zaměstnanců 
 rem, kteří jsou v předdůchodovém věku?
Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro uchazeče 
a zájemce o zaměstnání

www.facebook.com/uradprace.cr
instagram.com/uradprace.cr

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, pište na e-mail 
 exi@uradprace.cz nebo navštivte naše webové stránky. Podrobnosti 
vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní 
lince 800 77 99 00.



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

GASTROENTEROLOGICKÁ
AMBULANCE

AMBULANTNÍ
CENTRUM PRO

CHOROBY PLICNÍ

CHIRURGIE INTERNÍ
AMBULANCE

KARDIOLOGICKÁ
AMBULANCE

OČKOVACÍ
CENTRUM

OČKOVACÍ CENTRUM PROTI COVID-19
V NEMOCNICI ŽIŽKOV
Pro třetí posilovací dávku vakcíny můžete příjít do Kubelíkovy ulice 16, v Praze 3. 

T  221 012 271  |  E  ockovacicentrum@nskz.cz

www.nskz.cz

www.nemocnicezizkov.cz
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›
NOVÉ A MODERNÍ
AMBULANTNÍ
CENTRUM

recepce@nskz.cz           221 012 211


