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Milé čtenářky, milí čtenáři,
zdá se, že období zkoušek ani vstupem do nového roku nekončí, a my dostáváme 
další šanci uvědomit si, na čem záleží především: na zdraví, přátelích, rodině.

Rodinám, a zvlášť těm se seniory a osobami odkázanými na pomoc druhých, se 
věnujeme i v lednovém vydání Radničních novin. Praha 3 dlouhodobě rozvíjí služby, 
které přispívají ke zlepšení jejich života. Mnozí z nich tak mohou místo pobytových 
zařízení trávit čas doma, v okruhu svých blízkých. Na organizace poskytující kvalitní 
sociální servis pamatovala městská část i při rozdělování letošních dotací, proto je-
jich finanční podporu navýšila na 2,8 milionu korun. Zároveň chce vybudovat nový 
dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami.

To ale není jediný investiční plán radnice — o všech významných projektech vás 
pravidelně informujeme. Také letos vám chceme přinášet aktuální zpravodajství 
z dění na Trojce a budeme rádi za všechny vaše postřehy ohledně toho, co vás ne-
jen na Žižkově a Vinohradech, ale i v radničním magazínu těší a štve.

Přejeme vám pohodový rok strávený spolu s těmi, které máte rádi a na kterých vám 
záleží.

Redakce Radničních novin Prahy 3
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trojka má opět druhé očkovací místo 
Vakcinace proti onemocnění covid-19 probíhá na Praze 3 
už na dvou místech. Kromě žižkovské Nemocnice sva-
tého Kříže se můžete znovu nechat očkovat i na klini-
ce Livian v Centru zdravotní péče Jarov v Koněvově uli-
ci. Obě místa přijímají pacienty i bez předchozí rezervace 
a očkují vakcínami od společností Pfizer a Moderna. 

na kus řeči se starostou
Tradiční setkání se starostou Prahy 3 Jiřím Ptáčkem se 
uskuteční 10. ledna od 16 hodin v sále zastupitelstva v bu-
dově radnice na Havlíčkově náměstí. Tentokrát se ho zú-
častní i místostarosta Ondřej Rut. Určitě se stavte! 

ptejte se radních prahy 3
Na webové stránce www.praha3.cz/samosprava/rada na-
jdete nově možnost kontaktovat radní Prahy 3 přímo pro-
střednictvím jednoduchého online formuláře. Váš dotaz 
či námět se pak spolu s reakcí objeví na webu, potvrzení 
o jeho přijetí zároveň doputuje do vaší e-mailové schrán-
ky. Popis pravidel využití formuláře i přehled kompeten-
cí jednotlivých členů rady najdete na uvedeném odkazu. 

dobrovolníci roku 2021
Třetí městská část už po jedenácté ocenila nejaktivněj-
ší jednotlivce, kteří se na jejím území věnují veřejně pro-
spěšné činnosti. Cenu v podobě anděla Vincka tento-
krát obdrželo třináct dobrovolníků: Anton Benadik, Helena 
Malá, Eva Janečková a Libuše Veselá (Senioři České re-
publiky, Základní organizace Praha 3), Ivana Dymešová 
(Integrační centrum Zahrada), Alexandra Fedorová a Arseniy 
Mikhaylov (Centrum pro integraci cizinců), Radek Němec 
(Remedium Praha), Hana Nová a Pavel Nový (Nová Trojka), 
Veronika Pulcová a Jana Rückerová (Ošetřovatelský do-
mov Praha 3), David Schneider (R-Mosty). Gratulujeme!

radnice vystavuje bustu václava havla
U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv 10. pro-
since odhalili zástupci vedení Prahy 3 bustu Václava 
Havla. Najdete ji v mezipatře historické budovy rad-
nice na Havlíčkově náměstí. Jejím autorem je Jan 
Padyšák a vystavená bude až do 31. května. 

Zprávy ze 
zastupitelstva

 ⟶ 14. prosince
Petice k nákladovému nádraží Žižkov

Zastupitelstvo MČ bere na vědomí a projedna-
lo petici Chceme kvalitní čtvrť u Nákladového 
nádraží Žižkov!, kterou zatím podepsalo přibližně 
1 600 obyvatel Prahy 3. Připomínkují nedostateč-
nou občanskou vybavenost, kapacitu zástavby, 
nedostatek parků nebo vliv nové čtvrti na zhorše-
ní dopravní situace v ulicích. Projednávání petice 
bude pokračovat na příštím zastupitelstvu, které 
je plánováno na 25. ledna. Zabývat se jí bude také 
zastupitelstvo hl. m. Prahy 27. ledna. Text petice 
je k dispozici na internetu. 

Novou místostarostkou Prahy 3 je 
Margita Brychtová

Zastupitelstvo MČ zvolilo Margitu Brychtovou 
novou místostarostkou pro školství a zahraniční 
vztahy. Ve funkci nahradila Štěpána Štrébla, který 
odstoupil. 

Zprávy z rady 
 ⟶ 6. prosince

Smlouva o nájmu fotbalového stadionu Viktoria 
Žižkov

Rada MČ bere na vědomí návrh smlouvy o ná-
jmu stadionu v Seifertově ulici se zřízením před-
kupního práva ve prospěch nájemce, jímž je 
FK Viktoria Žižkov. Klub by měl získat stadion do 
nájmu na 30 let za symbolickou korunu ročně 
a zároveň mít předkupní právo, pokud se Praha 3 
rozhodne stadion prodat. 

Souhlas se stavebním záměrem Rezidenční areál 
Malešická 

Rada MČ schvaluje vydání souhlasu s umístěním 
a provedením stavebního záměru Rezidenční are-
ál Malešická, Praha 3 — Žižkov, lokalita Vackov, 
Malešická ulice. Odbor majetku ÚMČ Praha 3 
požaduje po realizaci výkopových prací uvést po-
vrchy dotčených pozemků do původního stavu 
a dále upozorňuje investora na povinnost uzavřít 
před realizací stavebního záměru smlouvy o uza-
vření budoucích smluv o zřízení věcných břemen. 

Zpracování projektové dokumentace ZŠ a MŠ Jarov
Rada MČ schvaluje zpracování projektové doku-
mentace ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách 48/1966. 
V budově ZŠ Jarov je deset tříd. Půdní vestavbou 
vznikne pět plných kmenových učeben pro maxi-
málně 30 žáků, s výjimkou 32 žáků, jeden kabinet 
pro pět učitelů, WC pro chlapce a dívky a WC pro 
učitele. Šatny pro žáky budou řešeny skříňka-
mi na chodbě. Přirozené větrání bude zajištěno 
střešními okny, která budou zároveň zajišťovat 
osvětlení.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ a ZMČ 
jsou k nahlédnutí na odboru organizačním, oddě-
lení organizačním, Lipanská 7, nebo na praha3.cz.
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Kriminálka Žižkov
Opilý muž boxoval v metru na Floře 

První prosincovou sobotu přijali strážníci na tís-
ňovou linku ze stanice metra Flora tři oznámení 
ohledně muže, který si přímo ve stanici posiloval 
fyzičku. Nejdříve boxoval do přepravní soupravy 
a potom se přesunul k výstupu, kde se rozhodl 
odpočívat pod automaty na jízdenky. Dozorčímu 
metra, který se mu snažil domluvit a vykázat ho 
z prostoru vstupu, hlasitě vyhrožoval. Při doha-
dech si začal procvičovat paže a přitom dozorčí-
mu stále nadával a vyhrožoval fyzickým násilím. 
Po chvíli se vydal do nákupního centra Flora. 
Přivolaná policejní hlídka ho nedlouho poté zadr-
žela. Protože byl z podezřelého silně cítit alkohol, 
vyzvali ho strážníci k provedení dechové zkoušky. 
Muž jim ale začal vyhrožovat strýcem na krimi-
nálce a pokoušel se z místa odejít. Strážníci ho 
na místě zadrželi pomocí donucovacích prostřed-
ků a posléze zjistili, že má v krvi 3,23 promile 
alkoholu. Přestupkem se bude zabývat správní 
orgán.

Kriminalisté vyšetřují znásilnění na Pražačce
Kriminalisté z Prahy 3 vyšetřují od půlky listopadu 
případ sexuálního napadení ženy. Podezřelý muž 
svou oběť nejdříve na ulici oslovil a pod záminkou 
natáčení filmu vylákal do kempu na Pražačce. 
Tam ji měl na toaletách sexuálně zneužít. Ženě 
se posléze podařilo utéct. Policisté případ nyní 
vyšetřují a hledají důkazy. Muž je podezřelý ze 
spáchání trestného činu znásilnění a v případě 
dopadení a odsouzení mu hrozí až deset let za 
mřížemi.

Dejte si pozor na kapsáře
Policisté varují před pachateli kapesních krádeží, 
kteří se ve svém řemeslu čím dál tím více zlep-
šují. Upozorňují proto veřejnost, že časy, kdy byli 
kapsáři jednoduše rozpoznatelní na ulici, jsou 
dávno pryč. Dnes už perfektně splývají s davem 
lidí, kteří se běžně vyskytují na ulici. Jsou nená-
padní, a o to více příležitostí k loupeži mají.

Toxi tým zadržel výrobce a prodejce drog
V minulém roce zasahovali policisté opakova-
ně proti výrobcům a prodejcům drog na Žižkově. 
Protidrogový tým odhalil varnu pervitinu a spolu 
s ní i jejího výrobce v bytě na Havlíčkově náměs-
tí. Muž, který byl za obdobnou trestnou činnost 
v minulosti několikrát trestně stíhán, pervitin 
nejenom vyráběl, ale také ho sám užíval a dále 
prodával. Stejný tým dopadl pachatele, kte-
ří na Žižkově prodávali po barech marihuanu. 
V Koněvově ulici se zase činil dealer heroinu, kte-
rý ho prodával sociálně nejslabším obyvatelům 
Žižkova. Policisté ho zadrželi po několika týdnech 
sledování. Toxi tým odhalil na Praze 3 v minulém 
roce celkem 57 dealerů drog, dvě varny pervitinu 
a čtyři pěstírny marihuany.

Připravila Eliška Stodolová

děti zdobí hřiště v žerotínově ulici
V posledních listopadových týdnech začala na betono-
vých plochách kolem modernizovaného hřiště v Žerotínově 
ulici vznikat nástěnná malba. Pod vedením výtvarnice 
Elišky Fialové se na ní podílely děti nejen z místní škol-
ky. Ani během tří workshopů, které zatím proběhly, se 
jim ale nepodařilo práci dokončit. Na pokračování se 
můžete podílet i vy. Další skupinové malování se usku-
teční, jakmile to počasí dovolí. O termínech vás bude-
me informovat na webu a sociálních sítích Prahy 3. 

ipr představil plán dopravy v okolí 
nákladového nádraží

V Centru architektury a městského plánování se v listopa-
du uskutečnila diskuze nad dopravní studií k území nákla-
dového nádraží Žižkov. Záznam debaty se zástupci hlavního 
města, Prahy 3, IPR, projektantů a architektů je dostupný 
na webu campuj.online v sekci Záznamy (Nákladové ná-
draží: druhý život?). S dopravními záměry v lokalitě NNŽ 
a jejich vyhodnocením se můžete seznámit v prezentaci 
na webu iprpraha.cz v projektu Nákladové nádraží Žižkov.

vítání občánků a jubilejní svatby
Děti narozené v roce 2020 a 2021 můžete již nyní hlásit na 
jarní vítání občánků na e-mail sotonova.eva@praha3.cz. Do 
zprávy uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu jeho 
trvalého bydliště a telefonické spojení na vás. Na stejný 
e-mail nebo telefonní číslo 222 116 295 můžete také hlásit 
sebe nebo své blízké na jarní termíny jubilejních svateb.

na jiřáku bude bezbariérová stanice metra 
V rámci rekonstrukce stanice Jiřího z Poděbrad a celého 
náměstí probíhá v místě ražba štoly. Díky tomu tu vznik-
ne první bezbariérový vstup do metra na území Prahy 3. 

kluziště pod žižkovskou věží je pro děti 
zdarma

Až do konce března mohou děti z místních školek a zá-
kladních škol bezplatně využít kluziště pod televizní věží. 
Otevřené je pro ně každý všední den od rána do 14.45. Díky 
tomu si mohou zabruslit v doprovodu učitele, který je pře-
dem přihlásí, ale i v rámci školní družiny. Děti, které ne-
mají vlastní brusle, si je mohou zdarma půjčit na místě.

reklamní plachty na domech mají utrum 
Od října platí novela nařízení, která reguluje reklamu ve ve-
řejném prostoru a která je nově rozšířená i na celou Prahu 3. 
Novinkou je zákaz umisťování reklamních plachet na fasá-
dy domů. Jakákoliv taková instalace je nelegální, a je tedy 
možné žádat majitele o její odstranění. Vymáhání dodržo-
vání nařízení má na starosti živnostenský odbor magistrátu 
hlavního města. Ve spolupráci s městskou částí nyní probíhá 
mapování a sběr informací o aktuálně umístěných reklam-
ních plachtách. 
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Pro seniory a lidi odkázané na pomoc druhých 
rozvíjí Praha 3 služby, které přispívají k jejich 
kvalitnějšímu životu. Nezapomíná přitom ani na 
ty, kdo o ně pečují.

Počet lidí, kteří se neobejdou bez asistence při 
osobní hygieně, obstarání jídla či zajištění zdra-
votní péče, se postupně zvyšuje. Souvisí to se 
stárnutím populace i vyšším průměrným věkem 
dožití. Ke zdravotním komplikacím se mohou při-
pojit sociální problémy, osamělost či nedostatek 
informací a kontaktů. Lidé v podobných situacích 
ale nemusejí na své problémy zůstat sami. Na 
Praze 3 se mohou obrátit na sociální pracovníky 
úřadu městské části nebo přímo na pečovatel-
skou službu, která poskytuje terénní či ambu-
lantní služby osobám se sníženou soběstačností 
— ať už z důvodu věku, chronického onemoc-
nění nebo zdravotního postižení. „Pečovatelská 
služba Praha 3 je rozdělena do pěti okrsků. 
Dlouhodobě máme největší přírůstek klientů na 

okrsku horní Žižkov — Jarov z panelových domů 
postavených v 70. a 80. letech minulého stole-
tí. U zájemců o pečovatelskou službu provádějí 

kvalifikovaní sociální pracovníci důkladné sociální 
šetření, jehož výsledkem je zhodnocení toho, zda 
se dotyčný nachází v sociálně nepříznivé situaci 
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s ohledem na úkony, které po nás požaduje,“ 
vysvětluje ředitelka pečovatelské služby Emilie 
Kalová. 

Pomoci se tak dostalo například panu Jiřímu 
z Vinohrad, o nějž se starají dvě dcery rovněž 
seniorského věku. Když se jeho zdravotní stav 
zhoršil a dcery už nebyly schopny péči zvládnout, 
obrátily se na pečovatelskou službu, která nyní 
k panu Jiřímu dochází dvakrát denně a pomáhá 
mu s hygienou na lůžku. Díky tomu nemusela ro-
dina řešit situaci odchodem do pobytové sociální 
služby. 

Aby mohla pečovatelská služba účinně pomáhat 
právě klientům, jako je pan Jiří, prochází v po-
sledních letech významnou proměnou v rámci 
projektu Rozvoj pečovatelské služby jako základní 
domácí služby na Praze 3, který má být dokon-
čen v letošním roce. Základním cílem je, aby byla 
pomoc určená především nejvíce potřebným — 
tedy lidem s vyšší mírou závislosti na péči  
— a aby senioři, zdravotně postižení a chronicky 
nemocní mohli zůstat ve svém přirozeném do-
mácím prostředí. Pečovatelská služba prošla dů-
kladnou revizí svých vnitřních dokumentů, řadou 
školení a strukturálních změn včetně rozšíření 
cílových skupin, především o zdravotně postiže-
né, mladší 18 let a rodiny s dětmi. „Podařilo se 
výrazně zvýšit počet hodin, které služba věnuje 
přímé péči o klienty. Došlo také k rozšíření pro-
vozní doby, takže o klienty služba pečuje i o veče-
rech a víkendech. Dá se tedy říci, že funguje více 
a pravidelněji. To vše bez navýšení počtu zaměst-
nanců. Snižuje se tím poptávka po pobytových 
zařízeních, jako je domov pro seniory, zároveň 
tím umožňujeme i lidem více závislým na péči 
žít doma,“ hodnotí přínos projektu místostarosta 
Ondřej Rut. Snaha umožnit potřebným lidem, aby 
zůstali ve svém přirozeném prostředí, je i jednou 
z priorit strategického plánu Prahy 3 v sociální 
oblasti. 

Městská část věnuje pozornost také osamě-
le žijícím seniorům, osobám se zdravotním 

znevýhodněním a neformálním pečujícím. Právě 
tyto skupiny totiž často čelí finančním i sociál-
ním problémům. Vzhledem k neustále rostoucím 
nákladům na bydlení a jejich nízkým příjmům je 
řada z nich ohrožena chudobou a hrozí jim, že 
přijdou o domov. V rámci projektu Rozvoj terén-
ní sociální práce a sociálních služeb jim proto 
Praha 3 nabízí bezplatnou asistenci sociálních 
pracovníků. Důležitá je v tomto případě informo-
vanost a pozornost lidí žijících v blízkosti potřeb-
ného člověka. Stává se, že se lidé na sociální pra-
covníky obracejí ve stavu, kdy jsou již vyčerpáni, 
a přitom se jim mohlo dostat účinné pomoci 
mnohem dříve a efektivněji.

Co Praha 3 v této oblasti stále postrádá, je do-
mov se zvláštním režimem, který by poskyto-
val zázemí a potřebnou péči klientům s různý-
mi formami demence. Právě takové zařízení má 
vzniknout v novém Domě sociálních služeb Pod 
Lipami. V současné době zde ošetřovatelský do-
mov nabízí pobytovou péči pro seniory a odleh-
čovací služby, budova však nevyhovuje náro-
kům na poskytování kvalitních sociálních služeb. 
Nejtíživějšími problémy stávajícího objektu je 
chybějící bezbariérovost, několikalůžkové poko-
je bez vlastního sociálního zařízení, nevyhovují-
cí prostorové uspořádání, nemožnost vstupu na 
zahradu, zastaralá elektroinstalace, bortící se 
kanalizace a chybějící odvzdušnění. Městská část 

O klienty pečují 
pracovníci také večer 
a o víkendech

 ⟶ sociální pracovníci jsou k dispozici každé pondělí 8—12 
a 13—18 h na adrese Seifertova 51, kancelář č. 120

 ⟶ ostatní dny je můžete kontaktovat na telefonním 
čísle 222 116 450 nebo prostřednictvím e-mailu 
pece@praha3.cz

Pomoc pro seniory nebo osoby se 
zdravotním postižením bydlící na 
Praze 3
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zde proto plánuje postavit nové lůžkové zaříze-
ní se zvláštním režimem a přesahem do služeb 
pro seniory, denní stacionář a odlehčovací služ-
by. „Naším cílem je, abychom se mohli cíleně 
věnovat potřebám lidí, kteří se potýkají s dopa-
dem demence, a společně s tím vyřešili kapacitu 
a samozřejmě i kvalitu námi poskytované služby. 
Rádi bychom vytvořili podmínky pro takzvanou 
stupňovanou péči bez přesunu klientů mezi zaří-
zeními, pokud se jejich duševní stav zhorší,“ vy-
světluje ředitelka ošetřovatelského domova Petra 
Gabriel Lojdová. Do architektonické soutěže se 
přihlásilo 23 účastníků a pět jich bylo vybráno 
pro zpracování návrhu. „V únoru určí porota ví-
tězný návrh a s vítězným ateliérem následně uza-
vřeme smlouvu o přípravě projektové dokumen-
tace ke stavebnímu povolení,“ doplňuje Ondřej 
Rut. Kapacity sociálních služeb je podle něj třeba 

důkladně plánovat také ve vazbě na budoucí zá-
stavbu areálu nákladového nádraží.

Významnou roli v sociální péči hraje i podpora 
psychického zdraví. Pečovatelská služba proto ani 
během pandemie nepřestala vymýšlet volnoča-
sové aktivity, jako jsou koncerty pod okny, grilo-
vání, oslavy a besedy se známými osobnostmi. 
Oblíbené jsou také křížovkářské soutěže a progra-
my, které radnice pořádá ve spolupráci s dalšími 
organizacemi. „Být součástí skupiny, nebýt sám 
a někam patřit je nesmírně důležité. Seniory udr-
žuje aktivní právě komunita lidí, která je obklopu-
je,“ uzavírá Lojdová.

Projekty Rozvoj pečovatelské služby jako základní 
domácí služby na Praze 3 a Rozvoj terénní sociál-
ní práce a sociálních služeb probíhají za finanční 
podpory Evropské unie. 

Praha 3 nabízí bezplatnou 
pomoc sociálních 
pracovníků

Anketa: Jaké jsou hlavní předpoklady rozvoje 
kvalitních pečovatelských služeb?
Margita Brychtová (Piráti), místostarostka

Vůbec nejdůležitější je, aby nabídka služeb odpovídala 
potřebám klientů. Je žádoucí, aby pečovatelky mohly za 
klienty docházet v časech, kdy péči potřebují, a to i o ví-
kendech. Díky tomu mohou zůstávat doma i lidé, kteří po-
třebují více péče a za jiných okolností by museli do ústav-
ního zařízení. Důležitým předpokladem je také dostatečné 
financování, které umožní další rozvoj, rozšíření počtu 
klientů a příjemců služby na klienty různého věku, různých 
potřeb a různých diagnóz. Skrze kvalitní pečovatelskou 
službu a její rozvoj umožňujeme lidem žít tam, kde si přejí.

Ivo Denemark (TOP 09), člen komise pro sociální politiku
Doba covidu zdůraznila důležitost sociálních služeb včetně 
těch pečovatelských. U nás se pod vedením nové ředi-
telky pečovatelské služby Kalové zároveň spustil projekt 
její transformace. Záměrem bylo usnadnit seniorům život 
v jejich domově, a to díky terénní pečovatelské službě po-
skytované přímo tam, kde žijí. Celý tým se transformace 
zhostil skvěle a zdejší senioři tak mají k dispozici dostateč-
né kapacity pečovatelských domů i možnost žít i ve stáří 
ve svých domovech. Politici by měli tyto služby dlouhodo-
bě podporovat a zajistit různorodost, finance a personální 
stabilitu. 

Martina Chmelová (Zelení a nezávislí), místopředsedkyně 
komise pro sociální politiku

Kvalita pečovatelské služby se odvíjí od lidí, kteří v ní pra-
cují a přímo pečují. Ty musíme umět podporovat a posky-
tovat jim podmínky pro vlastní rozvoj. Práce pečovatelky 
nebo pečovatele má mít prestiž. Základním předpokla-
dem je vize městské části Praha 3, že terénní služby péče 
v domácím prostředí mají být nastavené tak, aby umožnily 
lidem závislým na péči žít co nejdéle doma. Role městské 
části je také ve schopnosti koordinace sociálních, zdravot-
ních a podpůrných služeb, aby se lidé v tíživé životní situa-
ci mohli přímo na radnici obrátit a ta jim pomohla s jejich 
dobrým nastavením.

Lucie Bogdanová (Koalice pro Prahu 3), členka komise pro 
sociální politiku

Pečovatelská služba (PS) Prahy 3 momentálně prochází 
transformací, která je dnes nutností. Jde o velkou změnu, 
mnoho starších lidí dnes chce zůstat doma, a právě proto 
se PS musí přizpůsobit aktuálním potřebám. PS není o roz-
vozech obědů, je o pomoci zachovat si jistou soběstač-
nost. Konečně jsou služby nabízeny i ve večerních hodi-
nách a o víkendech. Každý se přeci nechce koupat ráno. 
Důležité je, aby se i v rámci nových pravidel myslelo na 
individuální posouzení klienta. Ne všichni klienti zapadají 
do šablon. Přeji si, aby každý, kdo chce žít doma, měl tuto 
možnost s dopomocí pečovatelské služby. 
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Linka 101 zajistila 
spojení, které 
chybělo

V prosinci minulého roku se na svou nově 
prodlouženou trasu vydaly autobusy linky 101, 
která propojuje Žižkov a Vinohrady s Vršovicemi.

Lokalita mezi parkem Rajská zahrada a náměstím 
Jiřího z Poděbrad se dočkala lepšího napoje-
ní na městskou hromadnou dopravu. Začátkem 
prosince byla uvedena do provozu prodloužená 
autobusová linka 101, která nyní jezdí ze zastávky 
Slovinská přes Vinohradskou vodárnu a náměstí 
Jiřího z Poděbrad, zastavuje ve zcela nových sta-
nicích U Prdlavky a Park Rajská zahrada a končí 
na náměstí Radost v zastávce Viktoria Žižkov. Ve 
špičce je spojení zajištěno po 20 minutách, mimo 
ni ve 30minutových intervalech.

„O zavedení této linky usilují zástupci Prahy 3 dlou-
há léta. Spojení MHD mezi oblastí náměstí Jiřího 
z Poděbrad a dolním Žižkovem dosud chybělo. Buď 
jste museli tramvají s přestupem na Floře, nebo jít 
prostě pěšky. Prodloužená linka 101 nám význam-
ně zkracuje vzdálenosti a přibližuje oblast Vršovic. 
Atraktivní je také její vazba na nové pěší propo-
jení na Hlavní nádraží a zároveň poslouží studen-
tům VŠE,“ zmiňuje výhody místostarosta Ondřej 
Rut. Oblibu si získala nová zastávka U Prdlavky, 

pojmenovaná po hrdinovi komedie Vrchní, prchni! 
V listopadu ji odhalil Zdeněk Svěrák, který věří, že 
název vykouzlí úsměv na rtech mnoha cestujícím. 
Svěrákův hlas novou zastávku zároveň ohlašuje 
přímo v autobusu.

Zastávka U Prdlavky, která se nachází na rohu 
Slavíkovy a Kubelíkovy ulice, usnadňuje život také 
pacientům a návštěvníkům Nemocnice sv. Kříže. 
„Co tady chybělo, byla dostupnost MHD. Nejblíže 
byla tramvajová zastávka Husinecká, nynější 
Viktoria Žižkov, a pak do kopce pěšky. Nebo metro 
a tramvaj na Jiřího z Poděbrad. Víme, že to mnohé 
omezovalo v tom, přijít k nám. Teď je to od zastáv-
ky U Prdlavky ani ne 100 metrů po rovině a bez 
bariér,“ říká ředitel žižkovské nemocnice Tomáš 
Krajník. 

U příležitosti prodloužení linky 101 ke stadionu 
Viktorie přejala jméno legendárního fotbalového 
klubu i tramvajová zastávka Husinecká. „Důvodem 
je snaha pojmenovávat konečné zastávky podle 
katastrálních území, čtvrtí nebo právě po místních 
názvech široce známých v celé Praze,“ vysvětluje 
Rut. Viktoria tak doplní čtveřici zastávek Sparta, 
Slavia, Bohemians a Juliska, připomínající tradiční 
tuzemské fotbalové kluby. Mapu trasy linky 101 na-
jdete na adrese 1url.cz/1KS95. 
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Oblibu si získala nová 
zastávka U Prdlavky

Viktoria  
Žižkov

U Prdlavky Perunova

Slovinská

Náměstí  
W. Churchilla Park Rajská 

zahrada
Jiřího 

z Poděbrad Vinohradská  
vodárna
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Nové cyklopruhy 
budí vášně
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Ochranný cyklopruh není 
určený výlučně cyklistům

Vyznačování 
ochranných 
cyklopruhů na 
komunikacích 
Prahy 3 strhlo 
v posledních 
měsících vlnu 
různorodých reakcí. 
Víte, jaká pravidla 
pro ně vlastně platí?
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 ⟶ není to piktogramový koridor: na rozdíl od piktogra-
mu se směrovou šipkou, který pouze naznačuje prů-
jezd cyklistů, ochranný cyklopruh přímo definuje jejich 
bezpečný prostor

 ⟶ není to vyhrazený cyklopruh: je vyznačen slabší čá-
rou s přerušováním, není červeně podbarven a nemá 
svislé dopravní značení

 ⟶ není jen pro cyklisty: motorová vozidla do něj mohou 
vjíždět, pokud cyklistu neohrozí

 ⟶ žádné objíždění: pokud je na komunikaci cyklopruh, 
neplatí pro auta povinnost dodržovat při předjíždění 
od cyklisty odstup 1,5 metru 

Co je dobré vědět o ochranném 
cyklopruhu

Olšanská ulice se koncem loňského roku stala 
středem pozornosti kvůli ochranným cyklopru-
hům, které tu pražský magistrát nechal vyzna-
čit po celé její délce mezi Olšanským náměstím 
a bývalým nákladovým nádražím. Kritikům 
vadí zúžení ulice na jeden jízdní pruh v každém 
směru, panují i obavy o bezpečnost cyklistů 
a pochybnosti, zda je vůbec budou využívat. 
Poukazují i na možné zhuštění automobilové 
dopravy v souvislosti s budoucí výstavbou na 
nákladovém nádraží. Obhájci cyklopruhů zase 
upozorňují na to, že Olšanská ulice nebyla plno-
hodnotnou dvouproudou komunikací ani před 
jejich vyznačením a dopravu tu zpomalovalo 
zipování u křižovatek a přechodů, kde se pruhy 
sbíhaly. Plusem se může stát i to, že ochranné 
pruhy poskytnou cyklistům přijatelnou alternati-
vu k nelegální jízdě po chodníku.

„Ideální by samozřejmě bylo, aby cyklostezky 
byly od jízdního pruhu oddělené a cyklisté jezdili 
jinudy než auta. Věřím, že takové řešení bude 
součástí koncepční studie, která se k Olšanské 
připravuje,“ říká místopředseda dopravní komise 
Matěj Michalk Žaloudek. Ochranné cyklopruhy, 
které kromě Olšanské ulice přibyly také na nově 
opravené Koněvově, jsou tak podle něj přijatel-
ným kompromisem. Odlišně se ke vznikajícím 
cyklopruhům staví opoziční zastupitel Alexander 
Bellu: „S ohledem na přijatou nesmyslnou legis-
lativu, kdy jste povinen dodržovat 1,5metrový od-
stup od cyklistů, považuji ochranné pruhy vlast-
ně za poměrně zbytnou záležitost ve veřejném 
prostoru, která pouze škodí plynulosti provozu. 
Dlouhodobě apeluji na mezilidskou ohleduplnost 
jak ze strany řidičů, tak cyklistů. Jak ale mů-
žeme vidět na šíleném cyklopruhu v Olšanské, 

cyklisté po něm nejezdí. A troufám si tvrdit, že 
ani nebudou.“

Ochranný cyklopruh je v legislativě teprve od 
roku 2016, pro mnohé řidiče je tedy poměrně 
novým fenoménem. Na rozdíl od vyhrazeného 
cyklopruhu není určen výlučně cyklistům, pou-
ze definuje jejich bezpečný prostor. Když tedy 
v ochranném cyklopruhu nikdo na kole nejede, 
mohou jej využívat i řidiči motorových vozidel. 
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Praha 3 letos oživí 
další náměstí 
a stromořadí

Z hlediska plánovaných 
investičních akcí má 
před sebou Praha 3 
ambiciózní rok. Která 
veřejná prostranství nově 
prokouknou?

Největší chystanou akcí je bezpochyby obnova 
náměstí Jiřího z Poděbrad, kterou navrhl MCA ate-
liér. Příprava projektové dokumentace se blíží do 
finále a realizace by měla začít koncem roku 2022. 
Praha 3 má však na letošek připravenou řadu dal-
ších projektů. Jedním z nich je revitalizace horní-
ho parteru Žižkova náměstí, která má být zahájena 
už na jaře podle projektu ateliéru Flera. V plánu 
je především změna povrchů, kdy nebezpečnou 
zámkovou dlažbu nahradí kvalitní propustný mlat. 
„Velkým benefitem této obnovy je zakomponová-
ní objektu veřejných záchodů, který jistě uvíta-
jí návštěvníci oblíbených dětských a sportovních 
hřišť. Přibude také občerstvení — ve východním 
rohu náměstí má vzniknout prostor pro zaparko-
vání pojízdného stánku. Můžeme se těšit i na kra-
jinářské úpravy včetně výsadby nových vzrostlých 
stromů, výměnu městského mobiliáře a veřejného 
osvětlení,“ říká vedoucí odboru ochrany životního 
prostředí Jana Caldrová.

Kompletní proměny se letos dočká i Tachovské 
náměstí (na vizualizacích). Zahrnuje vybudování 
nových opěrných zdí pod stávající cyklostezkou 
a při vstupech do tunelu. Přibudou další vstupy 
do parku na Vítkově i nové schodiště propojující 
jeho horní část s náměstím. Prostor ozdobí nové 
stromy, mobiliář a možná i umělecká instalace. 
Historická pumpa, která je po dlouhá léta neod-
myslitelnou součástí Tachovského náměstí, bude 
opravena a zachována. Autory návrhu úprav jsou 
Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov ar-
chitekti. Smlouva s budoucím zhotovitelem stavby 
by mohla být podepsána už v dubnu.

Dalším plánovaným projektem je obnova stromo-
řadí v ulicích Na Ohradě, Hraniční a Hájkova, která 
má probíhat od jara do podzimu. „S každým dal-
ším parným létem vidíme, že výsadba stromořadí 
je ve městě důležitá. V této etapě chceme spojit 
výsadbu tam, kde žádné stromy nejsou, s dopl-
něním stávajících stromořadí, a pokud to bude 
potřeba, udělat potřebné zásahy i do existujících 
stromů,“ upřesňuje radní pro životní prostředí Jan 
Bartko. O stromořadí pečuje Praha 3 ve spoluprá-
ci s hlavním městem už od roku 2002. Za tu dobu 
je obnovila ve více než 40 ulicích a nově vysadila 
kolem 820 stromů. Letošní, v pořadí již jedenáctá 
etapa počítá s výsadbou 37 javorů a kvetoucích 
třešní. 
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Na Žižkově náměstí 
přibude občerstvení 
a toalety
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tradiční i nové 
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Celkem letos radnice 
podpoří 195 projektů

Zastupitelstvo městské části schválilo dotace na 
rok 2022. Oproti loňskému roku jde více prostředků 
do oblasti sociálních a návazných služeb.

Fyzický trénink, taneční divadlo, nový cirkus, 
jóga, kontaktní improvizace či pantomima. To 
vše se pravidelně odehrává v pohybovém stu-
diu tep39, které je od května 2020 v provozu 
v kulturním a komunitním centru prostor39 
v Řehořově ulici. Mladí umělci sdružení v rám-
ci Kachního spolku tu usilují o vytvoření tvůrčí-
ho prostoru pro profesionální soubory i zájem-
ce z řad veřejnosti, kterým nabízejí pravidelné 
lekce a tréninky. Tato iniciativa patří mezi nové 
projekty, které Praha 3 podpoří z dotačního fon-
du pro rok 2022. Dalším takovým průkopníkem 
je Centrum pro malé a velké čtenáře, vznikají-
cí v režii DYS-centra Praha při ZŠ Cimburkova. 
Žákům základních škol Prahy 3 chce nabízet růz-
norodé programy rozvoje čtenářské gramotnosti.

Celkem letos radnice podpoří 195 projektů, na 
něž vyhradila 9 840 500 Kč. Pro oblast životního 
prostředí je to 338 tisíc, pro tělovýchovu a sport 
1,8 milionu, pro výchovu a vzdělávání 2,2 milionu. 
Na kulturu má jít 1,5 milionu, projekty památ-
kové péče obdrží 362 tisíc, sociální a zdravotní 
oblast 893 tisíc a projekty zařazené do kategorie 
síť služeb 2,8 milionu. „Pro nové dotační období 
máme připraveno zhruba stejně velké množství 

prostředků, jako tomu bylo v loňském roce. 
Pouze struktura jednotlivých kapitol je poněkud 
jiná. Upřednostnili jsme oblast sociálních služeb, 
ve které byly prostředky výrazně navýšeny, za-
tímco poníženy byly u ostatních oblastí,“ upřes-
ňuje radní František Doseděl.

V rámci kategorie síť služeb Praha 3 už druhým 
rokem podporuje organizace poskytující kvalit-
ní sociální servis na jejím území. Patří mezi ně 
třeba rodinná a komunitní centra (Paleček, Nová 
Trojka, Ulita, My.Aktivity), nízkoprahové kluby 
(R-Mosty, Husita), organizace věnující se seni-
orům a lidem s postižením (Remedium, ERGO 
Aktiv, HEWER, Centrum Martin) nebo Centrum 
pro integraci cizinců. „Hlavně bychom byli rádi, 
aby se žadatelům o dotace tentokrát podařilo 
realizovat projekty, které jim doposud hatila pan-
demie,“ uzavírá Doseděl. 

Životní 
prostředí

337 800 Kč

Tělovýchova 
a sport

1 808 100 Kč

Výchova 
a vzdělávání

2 169 700 Kč

Kultura

1 445 000 Kč

Památková
péče

361 600 Kč

Sociální oblast 
a zdravotnictví

893 300 Kč

Síť služeb

2 825 000 Kč
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Narodila jste se ve Veřovicích nedaleko Nového 
Jičína. Připadáte si jako vesnické děvče?
Vždycky jsem se cítila spíš jako městský člověk. 
Základní školu jsem navštěvovala v Kopřivnici, na 
volejbal chodila do Štramberka, do dramatické-
ho kroužku jezdila do Nového Jičína. Takže jsem 
v jednom dni stačila objet celý kraj. Život na ven-
kově si sice nedovedu představit, ale už vždycky 
budu mít v sobě vetknutou krajinu a touhu po ní. 
Vždycky mi po ní ve městě bude trochu smutno. 
V obci jsem se narodila, ale předky tam nemáme. 
Naši se potkali na zemědělské škole ve Valašském 
Meziříčí, od prváku spolu chodili, vzali se a první 
práci jim coby zootechnikům nabídli v teletníku ve 
Veřovicích. K tomu dostali 3 + 1 v nově postavené 
bytovce.

Herectví jste studovala v Ostravě, brzy po škole 
jste se ale vydala do Prahy. Proč jste toužila po 
hlavním městě?
Bylo a je tu nejvíc příležitostí. Pro herce je to s jiný-
mi městy nesrovnatelné. Ne všichni sem samo-
zřejmě chtějí a je to pochopitelné, ale já jsem byla 
v situaci, kdy už jsem potřebovala Ostravu opustit. 
Cítila jsem tam určitou tíseň. V 25 letech jsem 

přišla poprvé do Prahy. Bydlela jsem postupně na 
Smíchově, v Nuslích, v Karlíně, na Staroměstském 
náměstí, pak jsem šla na Vinohrady a těsně před 
třicítkou na Žižkov do Chvalovy ulice.

Čím vás Žižkov okouzlil, že jste tam zůstala tak 
dlouho?
Nadchla mě určitá autenticita a taková správ-
ná špinavost, která ale člověka nepřestává bavit. 
A také to, že gentrifikační bota se po čtvrti ještě 
tolik neprošla. V jiných městech jsem nikdy ne-
chápala ten určitý „čtvrťový patriotismus“, ale 
u Žižkováků mu asi rozumím. Pro mě bylo pře-
stěhování na Žižkov dobré pokračování Ostravy 
a života v tom mém ostravském pokojíčku, ať šlo 
o zajímavé místo k životu, nebo třeba o hustotu 

Tereza Dočkalová: 
Patriotismu 
u Žižkováků  
rozumím
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Na Žižkov urazila 
herečka Tereza 
Dočkalová dlouhou 
cestu ze severní Moravy. 
Před časem se sice 
přestěhovala do Karlína, 
Trojka ale zůstává její 
srdeční záležitostí.

Přestěhování na Žižkov 
bylo dobré pokračování 
Ostravy
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hospod. Když jsem tam bydlela asi týden, stala se 
mi ta milá věc ze seznamu životních přání, že jsem 
šla s odpadky, potkala kamaráda, zašli jsme do 
Akropole a domů jsem se vrátila až k ránu. Vítězně 
se všemi třemi koši na tříděný odpad.

Které konkrétní místo vám utkvělo v srdci 
i paměti?
Když jdete po Seifertově ulici od zastávky tram-
vaje Lipanská k zastávce Husinecká, u koste-
la svatého Prokopa je v místě, které tvoří vrchol 
kopce, přechod. Když jsem ho jednou večer pře-
cházela, zahlédla jsem Pražský hrad. To panora-
ma dohromady s tramvajovými kolejemi směřu-
jícími z kopce je úžasné. Zelená netrvá dlouho, 
člověk musí spěchat, ale tenhle pohled mi utkvěl 
v paměti. Mimochodem v Ostravě mají taky své 
„Hradčany“. Jsou to vítkovické železárny. Ta silueta 
je ikonická, stejně jako v hlavním městě Pražský 
hrad.

A další místní srdcovky?
Mám hodně ráda Parukářku, ale srdcovka je asi 
Vítkov. Baví mě jeho pravidelné linie, mám ráda so-
chu Žižky na koni a ráda ji pozoruji z různých míst 
města. Ke zlepšení fyzičky jsem hodně využívala 
dlouhé schody vedoucí skoro až k památníku. Teď 
zase využívám schody z Karlína, to je ještě větší 
rozcvička.

Co se vám líbí na životě ve městě?
Všechno. Co a kdo všechno se tu potkává. Extrémy 
a protiklady často kráčejí vedle sebe a já to ráda 
pozoruju. Pro mě jako umělce jsou autentičtější 
ty míň turistické lokality, ty nefotogenické kouty, 
které jsou na pozorování mnohem zajímavější než 
ty „vyčištěné“ čtvrti se svými kancelářemi a ka-
várničkami. Pro herce je pozorování života základ-
ní kámen tvorby. Ulice je živý organismus a tam 
já nasávám atmosféru a inspiraci. Žižkov, Karlín či 
Libeň tu autenticitu stále mají. Obecně pro Prahu 
myslím platí, že modernizace a určitý tip turis-
mu zabíjejí její kouzlo. Mám pocit, že se opravdo-
vý pouliční život posouvá z „vyčištěných“ čtvrtí 
směrem k okraji města. Teď je v Libni, v budoucnu 
se možná posune zase dál. Tento odsun jde podle 
mě ruku v ruce s developerskou výstavbou, která 
kromě něj dosud krásná volná prostranství v Praze 
neprodyšně zabetonuje.

A co Vinohrady?
Tu čtvrť miluji, žije tam obrovský mix lidí, všude 
kavárny, vinárny, hodně cizinců. Já bydlela u hra-
nice Žižkova a Vinohrad. Měla jsem takový systém 
— když měl člověk chuť na čerstvé pečivo, umletou 
kávu a chtěl být zkrátka trochu „poš“, vydal se na-
horu na Vinohrady na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Když měl chuť dát si pivo a cigáro na obrubníku 
a cítit se trochu „dirty“, vydal se dolů na Žižkov.

Kam jste mířila častěji?
Než jsem zjistila, že jsem těhotná, tak spíš dolů. 
Pak už jenom nahoru. (úsměv)

Jste bohém?
Jeden čas jsem chtěla být bohém, rádi jsme s ka-
marády popíjeli i absint. Teď už mě to bohémství 
nějak přechází. Dnes jsem spíš „ubohém“. (smích)

Ulice je živý  
organismus a tam 
nasávám inspiraci
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Změnilo právě mateřství váš pohled na život?
S novou rolí a s péčí o dceru se zatím sžívám. 
Netuším, jaká jsem nebo budu matka, jen vím, že 
naše malá je neskutečně skvělá a baví mě s ní 
každý nový den, byť jsem trochu unavená. Co po-
kládám za největší klad mateřství, je to, jak dítě 
sblížilo širší rodinu.

Vrátila jste se už ke hraní?
Právě teď hraji třeba ve hře Faust, dostala jsem 
roli Mefista. To mě moc baví, ďábel patří mezi moje 
nejoblíbenější role. Člověk může být cynický, spíš 
pobavený než zlý, je to ohromná úleva a vždy se 
na to těším. Možná malinko i proto, že můžu být 
na chvíli chlápkem. Tedy něco jako chlápkem, pro-
tože v našem výkladu nemá ďábel žádný gender. 
Mefista, ale i další role si občas trénuji i na ulici, 
třeba styl chůze, postoj, výraz.

Kdybyste nebyla herečkou, prý byste ráda 
pracovala jako novinářka.
Mě vždycky bavilo psát. Shánění informací a pří-
prava témat mi připadají jako skvělá zábava. Také 
by mě bavilo psát komentáře.

V pořadu Kokoti na neděli vtipně a rázně 
kritizujete různé společenské přešlapy, takže 
vlastně současné dění komentujete. A zdá se, že 
se při tom zaměřujete hlavně na rovnoprávnost 
žen a mužů…
To je pravda. Téma rovnoprávnosti mě zajímá 
a baví. Myslím, že by o něm měl přemýšlet každý. 
Například herecké školy jsou prostředí nelítostné, 
ovšem ke všem pohlavím stejně.

Řekla byste o sobě, že jste feministka?
Klidně to řeknu: Jsem. Feminismus je pro mě tou-
ha po rovných právech, po rovných startovních 
čarách mužů a žen. O to by se měla společnost 
snažit.

Vaše rodné Veřovice mají ve znaku beránka 
a také text „Osada Veřovice. V horách. Těžká 
práce“. Je možné, že rodiny před staletími ta 
„těžká práce v horách“ nějak sbližovala, že 
panoval třeba větší respekt mužů k ženám?
To si nemyslím. Řekla bych, že role byly před sta-
letími nastavené dost brutálně. K tomu ta prá-
ce byla opravdu velmi těžká, do toho lidem byla 
zima a ještě byli chudí. Občas se asi zasmáli, ale 
hned se zase báli kostela. Takový život si tam 
představuji.

Jde srovnat vaše práce v divadle a pořad Kokoti 
na neděli?
To se nedá vůbec postavit na stejnou úroveň. 
Kokoti jsou možná slavní, ale pro mě je to zábava 
a „vedlejšák“. Moje hlavní profese a cesta je herec-
tví a divadlo.

Co dalšího předáváte lidem v divadle kromě 
hraní?
Jak říká Hamlet: „Smyslem herectví odjakživa bylo 
nastavovat zrcadlo životu, ukazovat dobru jeho 
dobro, hříchu jeho hřích a každé době její pra-
vou tvář.“ Herectví je o tom, že máte šest až osm 

Tereza Dočkalová 
Narodila se 21. dubna 1988 ve Veřovicích ne-
daleko Nového Jičína. Vystudovala herectví 
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, ještě při 
studiu hostovala v Těšínském divadle a v os-
travském Divadle loutek. Po škole nastoupila 
do stálého angažmá v Komorní scéně Aréna 
v Ostravě, kde získala divadelní Cenu Thálie 
2011 pro mladé činoherce do 33 let. Od roku 
2014 je členkou souboru libeňského Divadla 
pod Palmovkou. Tam za hlavní roli v představe-
ní Nora dostala v roce 2017 další Cenu Thálie. 
Následující dva roky byla komentátorkou sa-
tirického seriálu Branky, body kokoti, který se 
věnoval otázkám rovnosti pohlaví a právům 
menšin. Pořad dnes nese název Kokoti na ne-
děli. V listopadu 2020 se jí a jejímu partne-
rovi Tomáši Dianiškovi narodila dcera Berta.

Feminismus je pro mě 
touha po rovných právech

týdnů na nazkoušení hry, ale je třeba ji také pocho-
pit, uchopit v intencích dneška, naučit se číst mezi 
řádky a pak se to pokusit, často také mezi řádky, 
sdělit dál. Snažíte se nějak zrcadlit, v čem se spo-
lečnost, lidé, člověk, svět nacházejí.

A funguje to také u starých her, u Shakespeara, 
Goetha, Goldoniho nebo Tyla?
Ale ty jejich hry právě staré nejsou a některé 
možná nikdy nezestárnou. Staré jsou ty, které se 
už nehrají. Myslím, že slavný americký herec Ben 
Kingsley řekl, že na Shakespearových hrách by za-
ložil nový školní předmět, kde by se vyučovaly me-
zilidské vztahy, psychologie, mocenské hry, intriky, 
prostě celý svět, který právě v Shakespearově díle 
najdete. Mimochodem jeho hry jsou do češtiny 
geniálně přeložené profesorem anglické literatu-
ry Martinem Hilským. Ne každý národ má takové 
štěstí. 
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Atrium a Vozovna 
lákají na Bittovou 
i akce pro studenty

Nabídka místních center Atrium 
a Vozovna letos slibuje spoustu 
nového a ukazuje, že kultura na 
Praze 3 se znovu nadechuje.
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připravily na nadcházející rok akce 
pro milovníky hudby, nadšence do 
umění, rodiny s dětmi i seniory. 
„Centra fungují také jako místa se-
tkávání a podporují sousedský život, 
což vnímám jako velice důležité,“ 
říká radní pro kulturu Pavel Křeček. 
Ačkoli se obě instituce snaží přilákat 

návštěvníky všech zájmů a věkových 
kategorií, každá se profiluje jinak. 
Předností KC Vozovna je bohatý pro-
gram pro děti a seniory. Atrium se 
může pochlubit komorním koncert-
ním sálem v odsvěceném barokním 
kostele. K hudebním produkcím nej-
různějších žánrů tu letos přibudou 
i vystoupení, v nichž se propojí tóny 

s poezií. Na pódiu se tak za dopro-
vodu unikátního klavírního křídla 
vystřídají osobnosti jako Vladimír 
Javorský, Taťjana Medvecká nebo 
Jaromír Meduna. Vedle toho Atrium 
připravuje pokračování dvou kon-
certních sérií — Klavírní řady a cyklu 
Playing Divas, v jehož rámci se divá-
ci mohou těšit na výrazné umělkyně 

včetně Ivy Bittové a Moniky Omerzu 
Midriakové. Ta zahraje na letní scéně 
v rámci kulturně-společenského fes-
tivalu Žižkovské letovisko. 

Atrium nabízí ale také malý galerijní 
prostor. „I letos budeme s kuráto-
rem Ondřejem Horákem připravovat 
interaktivní výstavní projekty, které 

poskytnou netradiční pohled na zají-
mavá celospolečenská témata,“ říká 
Marie Kašparová, ředitelka příspěv-
kové organizace Za Trojku, která obě 
centra spravuje. Galerie právě hostí 
výstavu Sváteční umění Evy Jiřičky 
a Miry Gáberové (obě na snímku), 
která reaguje na české státní svátky, 
v dubnu pak uvede nový autorský 
projekt Pro čumění. 

KC Vozovna bude v tomto roce po-
kračovat v pořádání oblíbených akcí 
pro rodiny a seniory. Pro studen-
ty z nedalekých kolejí pak plánuje 
besedy se zajímavými osobnostmi 
z oblasti ekonomie. Inspirativní tvůr-
ce z umělecké a kulturní branže má 
zase představit nový pondělní cyklus 
Zastávka na znamení. Ten startuje už 
17. ledna setkáním s překladatelkou 
a tlumočnicí Danou Hábovou. Další 
podrobnosti o programu Vozovny 
prozrazuje ředitel Karel Kratochvíl 
v rozhovoru na straně 23. 

Inspirativní tvůrce představí 
cyklus Zastávka na znamení 
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Přes nelichotivý 
podzim se chce 
Viktorka vrátit do hry

Před koncem loňské 
sezony ohlásil 
konec v klubu jeho 
tehdejší vlastník 
Martin Louda. 
S Viktorkou to tehdy 
nevypadalo růžově. 

Loňskou sezonu se Viktorka ze dne na den ocitla 
bez prostředků. Navíc jí hrozilo neudělení licence, 
což by znamenalo pád do amatérských fotbalo-
vých pater. Vše ale dobře dopadlo a FK Viktoria 
Žižkov odstartoval s novými vlastníky do další se-
zony ve Fortuna: Národní liga. Majitelům, Milanovi 
Richterovi a Jiřímu Rývovi, se podařilo s radni-
cí dojednat roční nájem stadionu na Seifertově 
ulici a Viktorka se tak mohla po ročním azylu na 
Proseku vrátit domů. Díky pomoci partnerů si 
zajistila rozpočet, byť mnohem skromnější než 
v předchozích letech. Klub tak vstoupil do nového 
ročníku oddlužený a zdravý. 

Po sportovní stránce ale Viktorka prožila jeden 
z nejméně povedených podzimů v historii. Bilance 
po šestnácti odehraných zápasech je tristní. 
Pouhé dvě výhry (Příbram 2:0, Sparta „B“ 3:0) 
a deset proher přišpendlily Žižkov s deseti body 
na dno druholigové tabulky. Po třech čtvrtinách 
nepovedené první poloviny sezony přišel nepopu-
lární krok. Vedení odvolalo dosavadní trenérské 
duo David Oulehla, Jan Filip. „Davidovi s Honzou 
chci poděkovat. Neměli to jednoduché, přesto tu 
odvedli kus poctivé práce. Cítíme ale, že mužstvo 
je v křeči a potřebuje nový impulz,“ uvedl tehdy 
spolumajitel klubu Milan Richter. 

Na lavičku se k trenérskému kormidlu postavil 
muž s nálepkou bouřliváka a náročného kouče 
s dovednostmi tým správně nabudit — Martin 
Pulpit. Do závěru první poloviny soutěže se zlepšila 
defenziva. Viktorka inkasovala ve čtyřech zápa-
sech pouze třikrát, body však přidali bíločervení 
jen dva. „S podzimem nejsme ani v nejmenším 
spokojeni,“ říká Richter a dodává, že některá jmé-
na už na jaře v sestavě nenajdeme.

Budoucnost klubu ukáže lednové hlasování za-
stupitelstva o pronájmu stadionu s předkupním 
právem. „Bez jistoty působnosti na Žižkově nedává 
další podpora klubu našim partnerům žádný vý-
znam. Proto pevně věřím, že vše dopadne ke spo-
kojenosti všech, kterým na místním fotbale záleží,“ 
doufá Richter. „Je rozhodně dobrou zprávou, že se 
mezi městskou částí a fotbalovým klubem poda-
řilo nalézt společnou řeč a nezbytný kompromis, 
který fungování klubu na Praze 3 do budoucna 
zabezpečí. Čemu nerozumím, je neochota větši-
ny opozičních zastupitelů se na toto téma vůbec 
bavit. Každopádně Žižkov je Viktorka a Viktorka je 
Žižkov. Fotbal tu musí zůstat,“ dodává radní pro 
sport František Doseděl.  
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Klub vstoupil do nového 
ročníku oddlužený 
a zdravý

 ⟶ 13. 3. Viktoria — AC Sparta Praha „B“
 ⟶ 26. 3. Viktoria — FC Sellier & Bellot Vlašim
 ⟶ 9. 4. Viktoria — FC Zbrojovka Brno
 ⟶ 16. 4. Viktoria — FK Fotbal Třinec
 ⟶ 27. 4. Viktoria — SFC Opava
 ⟶ 7. 5. Viktoria — 1. SK Prostějov
 ⟶ 14. 5. Viktoria — SK Líšeň

Domácí zápasy na jaře 2022
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radce, který Romkám a Romům pomáhá s jejich 
aktuálními potřebami, ale i problémy. „Zájemcům 
jsem připravená poradit a pomoci při zajištění so-
ciálních dávek, řešení bydlení, doprovodu na jed-
nání na úřadech. Také poskytuji podporu při škol-
ní docházce dětí a třeba i při zápisech do škol,“ 
popisuje náplň své práce Veronika Polášková. 
Vedle toho je nápomocná při vyplňování formulá-
řů, žádostí nebo návrhů k soudním jednáním. 

Pozice romského poradce vznikla v rámci projektu 
Podpora romské menšiny na území městské části 
Praha 3, jejž finančně podpořily Norské fondy. Na 
realizaci se partnersky podílejí neziskové organi-
zace R-Mosty a Slovo 21. Důležitou roli hraje také 
nově ustavená pracovní skupina, která podobně 

jako poradce řeší problematiku bydlení, vzdělá-
ní, zájmovou činnost, zdravotní péči, diskriminaci 
a právní poradenství. Současně předkládá návrhy 
na koncepční řešení situace romské menšiny ve-

dení městské části a v případě potřeby koordinuje 
jednotlivé činnosti. „Vytvoření této pozice a pra-
covní skupiny určitě významně přispěje k inte-
graci romské komunity na území, kde jsou právě 
Romové nejpočetněji zastoupenou menšinou. 
Celý projekt se mi zdá jako skvělý nápad. Myslím, 
že inkluze Romů je velice aktuální téma a že je dů-
ležité se mu věnovat,“ dodává Polášková. Zároveň 
upřesňuje, že v současné době se zabývá napří-
klad problematikou dluhů spojených s bydlením 
a seznamuje klienty s akcí Milostivé léto. Díky ní 
mohou až do konce ledna žádat o odpuštění části 
závazků u veřejnoprávních institucí. 

Praha 3 zřídila v listopadu pozici romského 
poradce. Ten má zástupcům nejpočetnější 
místní minority asistovat při jednáních 
s úřady i v dalších životních situacích.

Na Praze 3 jsou 
Romové nejpočetněji 
zastoupenou menšinou

Romské menšině 
pomáhá nový 
poradce

 ⟶ Mgr. Veroniku Poláškovou zastihnete na telefon-
ních číslech 222 221 455, 778 961 231, na e-mailu 
polaskova.veronika@praha3.cz nebo na facebookovém 
profilu 1url.cz/XKgR8. Navštívit ji můžete v Seifertově 
ulici 559/51, 4. patro, kancelář č. 413, a to v pondě-
lí a středu 9—12 a 13—17, v ostatní dny po předchozí 
telefonické domluvě. Pro objednání je možné využít re-
zervační systém www.praha3.cz/rezervacni-system.

Kontaktujte romského poradce
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Digitální nástroje 
slouží i seniorům 

Sociálně aktivizační služba Lifetool Diakonie ČCE sídlí kousek 
od náměstí Jiřího z Poděbrad. Čtyřčlenný tým tu pomocí chyt-
rých technologií bezplatně pomáhá seniorkám a seniorům, ale 
také lidem s postižením v překonání překážek, které jim brání 
v komunikaci s ostatními a v plném zapojení do společnos-
ti. Za svými klientkami a klienty dochází i do různých zařízení 
a domácností. 

„Jak ukázala právě probíhající pandemie, bez digitálních znalostí 
se v současnosti těžko obejdeme. Ať už jde o kontakt s příbuz-
nými, objednání se k lékaři, nákup jídla či registraci k očková-
ní, vždy se hodí určitá počítačová gramotnost, kterou seniorky 
a senioři mohou získat v takzvaných digiklubech,“ říká vedoucí 
služby Lifetool Anna Šujanová. Počáteční obavy z nové techno-
logie často vystřídá nadšení z možností, které ovládání počíta-
čů a telefonů nabízí. Nadšencům je určený nový kurz Virtuální 
realita pro seniory, kde si ve čtyřech setkáních vyzkoušejí různé 
aplikace, jako je třeba Wander — cestování po celém světě či 
interaktivní pobyty pod vodou nebo na vesmírné stanici. 

Lidem s postižením nabízí Lifetool užitečné pomůcky k ovládání 
počítače, například oční navádění, či aplikace do tabletů, které 
umožňují komunikaci v běžných společenských situacích. Další 
nabízenou službou je reminiscence, což je práce se vzpomín-
kami, která staví na životním příběhu každého člověka. I tady 
klientkám a klientům pomáhají moderní technologie. Díky in-
ternetu najdou místa, osobnosti, historické události nebo třeba 
hudbu, která se ke vzpomínkám vztahuje. Pomocí virtuálních 
brýlí se zase mohou procházet svou rodnou vesnicí, ukázat dru-
hým, kam chodili do školy nebo kde potkali svou první lásku. 
Informace o všech službách najdete na lifetool.diakonie.cz.  

Te
xt

 
A

n
ež

ka
 H

es
ov

á 
a 

A
n
n
a 

Š
u
ja

n
ov

á

Ovládat počítač 
a chytrý telefon, 
sdílet vzpomínky 
pomocí moderní 
technologie či zažít 
virtuální realitu 
mohou senioři a lidé 
s postižením díky 
službě Lifetool.

Počáteční obavy z nové 
technologie často vystřídá 
nadšení

Nečekaná změna 
dodavatele energií

Na ombudsmanku pro seniory se telefonicky 
obrátila 89letá uplakaná seniorka z Prahy 3. 
Uvítala naši návštěvu u sebe doma, při kte-
ré se nám svěřila, že byla zákaznicí Bohemia 
Energy. Od firmy odebírala elektřinu i plyn. Po 
krachu společnosti v říjnu loňského roku se 
automaticky stala zákaznicí Pražské energe-
tiky, která převzala klienty v této oblasti jako 
dodavatel poslední instance.

Paní si se situací nevěděla rady a nebylo jí 
jasné, jak postupovat. Vysvětlili jsme jí, že 
dodavatel poslední instance podle zákona 
automaticky zajistí dodávky energií po dobu 
šesti měsíců. V tomto období by si měla zvo-
lit nového prověřeného poskytovatele služeb 
a uzavřít s ním smlouvu. Na žádost seniorky 
jsme kontaktovali několik společností, ná-
sledně jsme s ní posoudili všechny příchozí 
nabídky a doprovodili ji při schůzce s novým 
dodavatelem, s nímž s naší pomocí uzavřela 
smlouvu.

Protože paní vyjádřila obavy z vysokého ne-
doplatku z vyúčtování za odběr energií od do-
davatele poslední instance, informovali jsme 
ji o možnosti podání žádosti o mimořádnou 
okamžitou pomoc na úřadu práce. Zároveň 
jsme jí nabídli asistenci při vyřízení žádosti 
o finanční pokrytí případného nedoplatku. 

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

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

6. 1. (16 h) ⟶ Josip Plečnik, architekt světového významu 
— on-line přednáška
Téměř pohádkově působí osudy architekta, urbanisty a designéra Jože Plečnika, který zanechal 
nesmazatelné stopy v několika evropských metropolích. Jaký byl život muže, s nímž jsou mimo 
jiné spojeny významné úpravy Pražského hradu?

 Lektorka: PhDr. Jaroslava Nováková | Počet účastníků: ∞ | Rezervace: NE | Vstupné: 120/180 Kč, 
informace na www.prazskevychazky.cz

20. 1. (15.30 h) ⟶ Vlastivědná vycházka — Olšany
 Lektorka: V. Holzapfelová | Sraz: u hřbitovní brány v ulici Jana Želivského | Počet účastníků: 

max. 20 lidí | Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru Prahy 3 od 3. 1. 2022 | ZDARMA

21. 1. (10 h) ⟶ Vlastivědná vycházka — Sochy na Praze 3 
(pokračování)

 Lektorka: V. Holzapfelová | Sraz: před Poliklinikou Olšanská 7, Praha 3 | Počet účastníků: 
max. 20 lidí | Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru Prahy 3 od 3. 1. 2022 | ZDARMA

22. 1. (14 h) ⟶ Vlastivědná vycházka — Kostel sv. Prokopa
Na vycházce si prohlédneme jednu z dominant pražského Žižkova, římskokatolický kostel 
sv. Prokopa, který vznikl v místech původní kaple sv. Jana Nepomuckého při zdejší viniční 
usedlosti. Jeho základní kámen byl položen roku 1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře 
Františka Josefa I., aby zde mohl být o pět let později vysvěcen novogotický kostel.

 Lektorka: Alexandra Škrlandová | Sraz: u kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí
Počet účastníků: max. 30 lidí | Rezervace: Vstupenky pouze v předprodeji, informace 
na www.prazskevychazky.cz | Vstupné: 150/100 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
50 Kč/na osobu

28. 1. (10 h) ⟶ Žižkovské kočárkování — Slavné osobnosti 
a jejich bydliště na Praze 3

 Lektorka: V. Holzapfelová | Sraz: Baranova 4, Praha 3 | Počet účastníků: ∞ | Rezervace: NE
ZDARMA

⟶ Milešovská 846/1, Praha 3
⟶ +420 222 116 800
⟶ infocentrum@praha3.cz

⟶ zelená linka v infocentru: 800 163 163

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

⟶ praha3.cz 
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Karel Kratochvíl:  
Ve Vozovně se cítím 
jako doma 
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á Jaký byl pro vás rok v čele KC Vozovna?
Byl to skvělý rok plný výzev, milých a inspirativ-
ních setkání. Návštěvníci nás neopouštěli ani ve 
chvílích, kdy jsme museli zavřít vnitřní prostory 
a přesunout program, u kterého to bylo možné, 
ven. Nejsilnějším zážitkem je pro mě to, když mě 
na chodníku pozdraví někdo ze sousedů nebo di-
váků a společně se na sebe usmějeme. Díky tomu 
se ve Vozovně cítím jako doma.

Kdo Vozovnu nejčastěji navštěvuje?
Ve Vozovně se bez nadsázky potkávají všechny 
generace. Každou sobotu za námi chodí rodiny 
s dětmi na pohádky, spolupracujeme také se škol-
kami a školami, nabízíme výtvarné dílny či baletní 
školu. Teenagerům jsou zase určeny páteční kon-
certy nebo vystoupení studentských divadelních 
souborů a sousedských hudebníků. Mladí i star-
ší fanoušci se potkávají na pořadech o tramva-
jích, vysokoškoláci k nám zajdou do kavárny třeba 
s knížkou, kterou si půjčí v sousední pobočce 
Městské knihovny. Zejména pro seniory připravu-
jeme ve spolupráci s třetí městskou části setkání 
se zajímavými osobnostmi a založili jsme i Klub 
seniorů Vozovna. 

Co je pro vás ve směřování Vozovny prioritou? 
Chci, aby Vozovna byla místem setkávání. Cítím 
totiž, že téma sdílení silně rezonuje nejen mla-
dou generací, ale dominuje i způsobu, jak chtějí 
Žižkováci aktivně trávit svůj volný čas. Ať už jde 
o sdílení dovedností, znalostí nebo umělecké-
ho pohledu na svět a kulturu obecně. Vozovna je 
k tomu jako stvořená — jsme malý komorní pro-
stor, který dokáže vytvořit příjemnou atmosféru 
pro koncert, divadlo i výstavu. 

S jakými problémy se potýkáte?
Lidé často vůbec nevědí, že tady něco takového 
existuje. Když Vozovnu objeví, myslí si, že jsme 
nějaký nově otevřený podnik — a my jsme tu při-
tom už více než pět let! To vnímám jako velký dluh 
a nejdůležitější úkol našeho týmu, aby si nás lidé 
všimli, začali k nám pravidelně chodit a v ideálním 
případě se na programu i sami podíleli.

Co připravujete pro tento rok?
Chci pokračovat v tom, co funguje, a současně 
nabízet nové akce a programy. Důležité je pro mě 
také propojování se sousedskými organizacemi. 
Určitě bych rád navázal na spolupráci s kostelem 
svatého Vojtěcha a farností na Balkáně. Našimi 
dalšími partnery jsou spolek Sdílny generací, 
Městská knihovna a Kino Aero. Dlouhodobě se 
mi osvědčuje spolupráce se středními a vysoký-
mi školami, jejich studentům chci i nadále nabízet 
jinak nevyužívané prostory Vozovny pro umělecké 
rezidence. My od nich pak na oplátku získáváme 
tvůrčí výstupy z jejich projektů. V neposlední řadě 
se zapojíme do oslav výročí založení tramvajové 
Vozovny Žižkov, ale neomezíme se jen na naši lo-
kalitu — hned v lednu si připomeneme 130 let od 
narození J. R. R. Tolkiena. A rozhodně se těším na 
pokračování loni úspěšně založeného festivalu ma-
lých nakladatelů KniŽižkov. 

I když KC Vozovna 
oslavilo už páté 
narozeniny, mnoho 
sousedů o něm stále 
ještě neví. Vedoucí 
Karel Kratochvíl by jim 
rád pomohl, aby si do 
Vozovny našli cestu.

Ve Vozovně se bez 
nadsázky potkávají 
všechny generace
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Žižkovská romance 
Emy Destinnové

Největší láskou světové 
operní divy Emy 
Destinnové byl cyklista 
Jindřich Vodílek. Chodila 
se na něho dívat, když 
trénoval na Žižkově. 
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Vzhlížela k ní Evropa i Amerika včetně panovníků, 
pugéty a dary dostávala od bankéřů, hrabat a hod-
nostářů z nejvyšších kruhů. Přesto zůstala operní 
pěvkyně Ema Destinnová celý život zamilovaná do 
cyklisty Jindřicha Vodílka. 

Vodílek se narodil v květnu 1876 do rodiny stráž-
mistra z Karlína. Vyučil se instalatérem, miloval 
však sport a nejvíc cyklistiku. Ta patřila k novým 
kratochvílím celé Prahy. Vodílek rád trénoval na 
Žižkově, z Karlína to měl totiž kousek na usedlost 
Ohrada, kterou si roku 1890 pronajal majitel sou-
sední Pražačky a statkář Václav Stome. Ten tam 
otevřel restauraci, kam neděli co neděli proudily 
davy Pražanů. Součástí usedlosti byl také cyklis-
tický ovál (snímek naproti vpravo dole) a fungo-
val zde Klub českých velocipedistů Žižkov, jemuž 
Stome předsedal. 

Vedle Žižkova vyrážel Vodílek pravidelně do 
Stromovky, již si k vyjížďkám volila i pražská 

děvčata — mezi nimi temperamentní Emilie 
Kittlová, která používala pseudonym Ema 
Destinnová. Od tatínka, bohatého důlního podni-
katele Kittla, si vyprosila nové kolo až z Vídně a na 
něm pak kroužila právě po vyhlášeném pražském 
parku. Tam se mezi její nápadníky brzy zařadil 

devatenáctiletý Jindra, který se právě připravo-
val na závody konané u příležitosti Národopisné 
výstavy československé. Vynaložené úsilí se 
mladému šampionovi vyplatilo — pokořil osm 
českých rekordů v kategoriích od 300 metrů až 

Vzhlížela k ní Evropa 
i Amerika včetně 
panovníků 
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po 30 kilometrů, přičemž získal třináct prvenství 
a deset druhých míst. 

Společně s jeho úspěchy se Emina láska prohlu-
bovala. Chodili spolu asi rok, když narazila na kole 
do stromu a přepadla přes řídítka. Ošklivě poraně-
ná čelist a monokl ji, společně s otcem a učite-
li zpěvu, od dalších cyklistických dobrodružství 
odradily. A osud nepřál ani její lásce: zatímco Ema 
pocházela z bohaté a významné rodiny, Jindra 
vyrostl v obyčejných poměrech Karlína. Otec zpě-
vačky se navíc bál, že vztah s Vodílkem ohrozí její 
kariéru.

Jindřich zatím dosáhl vrcholu, když roku 1897 
dobyl mezinárodní závod v Záhřebu. Diváci jása-
li a novináři psali o vrcholovém sportovci jako 
o reprezentantu celého národa. I hvězda Emy 
Destinnové začala stoupat. Do Národního diva-
dla ji sice nepřijali, debutovala ale v drážďanské 
dvorní opeře. Tehdy ještě byla ochotná se kariéry 
pro lásku k Jindřichovi vzdát. K tomu ale nedošlo 
a cesty milenců se rozešly. Emu to velmi zasáhlo. 
Ve smutku složila báseň Květ sněhu a věnovala ji 
„tomu, při jehož lásce se mi zdá, že žiji“. Trápila se 
a v roce 1899 se pokusila skokem z okna o sebe-
vraždu. Zachránil ji rodinný přítel, když ji popadl 
za copy a vtáhl zpátky. Ema k tomu poznamenala: 

„Jsem takový ubohý tvor, kterého v životě málo-
kdo hladil, málokdo líbal. A který vždy tak žíznil po 
čisté, upřímné a nesobecké lásce.“ 

Přes to všechno zpívala dál a brzy se jí klaněl celý 
svět. Nikdy už ale nenašla muže, kterému by věři-
la a který by se stal její životní oporou. Dávala to 
za vinu právě Jindřichu Vodílkovi, na něhož nikdy 
úplně nezapomněla. V 45 letech se provdala za 
důstojníka, o šest let později, v pouhých 51 letech, 
zemřela na mrtvici. Přáním Destinnové bylo, aby 
jí do rakve dali pod hlavu fotografii milovaného 
Jindřicha, a tak na vyšehradském Slavíně odpočí-
vá dodnes. Vodílek se nakonec oženil s herečkou 

Růženou Hanzlíkovou, pratetou herce Jaromíra 
Hanzlíka. I on ale zemřel v 55 letech na mrtvi-
ci. Jeho hrob na Olšanech zdobí verše, které pro 
něho složila Ema Destinnová: „Tvůj život byla má 
láska. Tvá láska byl můj život.“  Cyklistika patřila k novým 

kratochvílím celé Prahy

Destinnová už nikdy 
nenašla muže, kterému by 
věřila
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Mé pátraní po vlastní adrese na webu skončilo pozoruhodně. Proklikal 
jsem se do databáze, která obsahovala informace o obyvatelích naše-
ho vchodu i dalších domů v naší ulici za druhé světové války. Dozvěděl 
jsem se tam, že v našem vchodě byly na začátku okupace tři byty, 
kam úřady nuceně sestěhovaly několik židovských rodin. Databáze ob-
sahovala všechna jejich jména a základní životopisné údaje. U většiny 
z nich to byla jen strohá data narození, adresa předchozího bydliště, 
povolání a datum, kdy skončili v transportech do koncentračních tá-
borů, odkud se nikdo z nich nevrátil.

O jednom z někdejších obyvatel našeho domu se tam psalo trochu 
víc. Před válkou působil jako houslista v jednom z nejvýznamněj-
ších pražských orchestrů. Po začátku okupace musel spolu s několi-
ka dalšími spoluhráči kvůli původu orchestr opustit. Spolu se třemi 
dalšími vynikajícími hudebníky, které potkal stejný osud, zformovali 
soukromé kvarteto, složené ze tří houslistů a jednoho hráče na basu. 
Koncertovali pouze tajně v soukromí, v bytech přátel a příbuzných, 
kterým nacisté zakázali na základě rasistických zákonů návštěvy kul-
turních akcí. Hráli také v bytě v našem vchodě, kde žil jeden z nich. 
I v jeho případě šlo o jeho poslední pražskou adresu. Brzy uběhne 
přesně osmdesát let od chvíle, kdy byl deportován do ghetta v Lodži. 
O několik měsíců později zahynul v koncentračním táboře, stejně jako 
všichni ostatní členové ilegálního kvarteta. 

V našem vchodě je nějakých pětadvacet bytů. Pokud ve třech z nich 
žily židovské rodiny, muselo to být spíš ve větších bytech než v gar-
sonkách. Pravděpodobnost, že bydlím v jednom z nich, je docela vel-
ká. Za oknem pootevřeným do dvora slyším z jiného patra ohrané tóny 
a refrén hitu z dob pozdního socialismu. Možná ten houslista nebydlel 
tady u nás, třeba bydlel nad námi nebo pod námi. Ale kdokoli žil tehdy 
v našem bytě, určitě někdy zaslechl tóny tajného kvarteta. 

Pak jdu ven a čekám ve frontě před pekárnou. Dobře oblečený muž 
přede mnou hovoří do mobilu. Mluví o nějakých známých, kteří se 
odmítají dát očkovat proti covidu. „Já bych tyhle antivaxery někam de-
portoval a obehnal je ostnatým drátem, ať si tam pochcípaj.“ Vracím 
se domů s bagetou, před kavárnou postávají dvě paní s pejsky. „Von 
se teď začal chovat jako nějakej nadčlověk, jenom proto, že je vočko-
vanej. Já bych takový lidi střílela!“ No to nám ten nový rok pěkně začí-
ná, říkám si.  
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Zadal jsem nedávno do 
internetového vyhledávače 
kvůli jakési úřední záležitosti 
svou adresu. Nenašel jsem, 
co jsem hledal, objevil 
jsem ale něco jiného. 

Odbrzděná Květa
Paní Květa z Ambrožovy ulice se blížila 
devadesátce, když pocítila změnu. „Bylo 
to rozkošné,“ říká okouzleně. „Najednou 
jsem si užívala, byla jsem nabitá energií 
a životem. Cítila jsem se zase mladá, 
a dokonce mě začali zajímat i mládenci, 
prostě jsem začala čtveračit.“ Paní Květa 
se stala pravidelnou ozdobou okolních 
barů, kam si občas vyrážela na „štampr-
ličku“. Místní si ji oblíbili, bavila společ-
nost. Nejraději měla bar s názvem Láska 
trvá. „Tu lásku jsem cítila, tam jsem 
protančila mnoho večerů.“ Přátelé paní 
Květu zprvu obdivovali, že jen září, že 
chytla druhou mízu. Později si ale začali 
dělat starosti. Říkali: „Vždycky jsi byla 
taková uvážlivá a teď je z tebe koketa. 
Pořád provokuješ a děláš vtípky. Copak 
je to v devadesáti normální?“ Nakonec 
začala nad výtkami přátel přemýšlet. 
Říkala si: „Květuš, je ti osmdesát devět 
let a tohle trvá už rok. Byla jsi celý život 
umírněná, a teď ty výstřelky. Měla bys 
řešit poslední věci člověka, a místo toho 
tahle euforie. Cítíš se příliš dobře, mu-
síš být nemocná.“ Vzpomínala a pak jí 
náhle došlo, odkud asi vítr vane. Vyrazila 
k doktorovi. 

Lékaři vysvětlila, že má podezření na 
Venušinu nemoc. Ten bezradně kroutil 
hlavou. Začala tedy vyprávět: „Po válce 
byly uvolněné mravy a já měla románek 
s jistým Tondou. Byl to urostlý švihák. 
Během povstání byl tady na barikádách, 
hodně lidí zachránil. Jen Pražačku se jim 
dobýt nepodařilo. Pak utekl do ciziny. 
Já nic netušila a začalo vycházet naje-
vo, jaký to byl sukničkář a hampejzník. 
Po válce nebyl penicilin, tak jsme braly 
nějaké prášky, ale některá děvčata s tím 
později ještě měla problémy.“ Testy po-
tvrdily, že se paní Květa diagnostikovala 
správně: neurosyfilis, která vypukla po 
extrémně dlouhém období klidu. Paní 
Květa se lékaři vzápětí svěřila se svým 
dilematem: „Víte, pane doktore, nechci, 
aby se to úplně vyléčilo. Než mě to pře-
padlo, tak už jsem se necílila úplně živá, 
a teď mám ze života víc než ve dvaceti. 
Je to, jako bych měla neustále špič-
ku. Jen se bojím, aby se to nezhoršilo.“ 
Poslední větu pak doprovodila výrazem 
dementního člověka.

Léčba penicilinem dala paní Květě to, 
co chtěla. Nemoc byla potlačena, ale 
změny zůstaly. Stále tedy s mírně sníže-
nými zábranami oživuje místní bary, ale 
má i jistotou, že neztratí sebekontrolu. 
Doufá, že jí to vydrží do stovky.  
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Na podzim se na farmářských trzích na 
Jiřáku objevil čokodort. Drží se staré 
receptury a je bezlepkový. O jeho příběhu 
vypráví jeden z jednatelů Václav Ravlyk.

Přede dvěma lety jsem se potkal se starými kamarády. Jsme 
různorodá parta — exředitel produkční společnosti, kardiolog, 
manažer a podnikatel. Spojuje nás především láska k dobrému 
jídlu. Vzpomněli jsme si také na dezerty, které nám připravo-
valy naše babičky. Jejich recepty na speciální dorty pocházejí 
z doby, kdy ještě nebyly lednice. Po jejich vzoru jsme chtěli vy-
tvořit trvanlivý a bezlepkový čokoládový dort, který by předčil ty 
ostatní. Tak začal příběh čokodortů od firmy Clean Label. 

Nejoblíbenějším z našich dezertů je čokodort originál bez pří-
chutě — je jen a jen z čokolády. Následován je slaným karame-
lem, lesními plody, višní, kokosem a chilli. Dorty balíme do spe-
ciálních dřevěných krabic. Dřevo na ně je pěstované a těžené 
trvale udržitelným způsobem. Protože jsme na Jiřáku zazname-
nali velký zájem o možnost koupě výrobků nejen od středy do 
soboty, uvažujeme o zřízení stálé prodejny někde v Praze. Do 
té doby ale zdarma doručujeme až domů a přitom ručíme za 
dvoutýdenní trvanlivost. Vybrat si můžete na webu cokodort.cz. 

Na závěr pro vás máme jeden tip. Nad vodní lázní si rozehřejte 
90 gramů kvalitní hořké čokolády, alespoň 75%. Přidejte 80 mi-
lilitrů smetany, řádně promíchejte a společně prohřejte. Jelikož 
rádi používáme koření z celého světa, doporučujeme do čokolá-
dy přidat vanilkový lusk ze Zanzibaru nebo špetku vietnamského 
pepře. Kapka karibského uleželého rumu pro gastronomy je sa-
mozřejmostí! To jsou naše osvědčené rady, jak si prostě užívat 
života — s čokoládovým dortem a dobrým nápojem. 
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Lukáš Brom, 
motorista

Bude Žižkov pouze pro cyklisty, nebo jen 
pro motoristy? Z diskuzí na sociálních sítích 
může takový ultimativní dojem získat člo-
věk velmi snadno. Ty totiž rozdělují striktně 
lidi na podpůrce cyklodopravy — rozuměj 
zelené šílence — a na uživatele automobi-
lů. Tedy ty sobce jezdící v prázdných autech 
a nesnášející právě ony cyklisty, kteří zase 
můžou za všechno současné zlo s doprav-
ními zácpami a špatným parkováním. 

Já se po Žižkově pohybuji většinou pěš-
ky, někdy autem, mnohem více veřejnou 
dopravou a občas na kole. Jsem asi zvlášt-
ní druh. Mám rád město, které je vrstev-
naté, a konkrétně Žižkov za jeho živelnost. 
Jak vizuální v prostoru, tak hlavně v lidech 
samých. Pevně doufám, že gentrifikace 
čtvrti neprobíhá úspěšně a řetězce předra-
ženého kafe ještě chvíli nevytlačí železář-
ství a různé sympatické šmucik podniky. 

Že se ovšem časy mění a s tím i Žižkov, je 
zřejmé, logické a nezvratné. Přináší to dobré 
věci jako méně heren a zastaváren, ale vět-
ší kupní síla znamená i více aut. Jakoukoliv 
novou zástavbu pak okolní rezidenti sledují 
se zděšením i kvůli parkování. A pak se ráno 
„objeví“ pruh pro cyklisty, někde zmizí stání 
kvůli průjezdu a celá debata se stočí a redu-
kuje na spor o cyklodopravě. Přitom čas-
to za kolony může oprava jednoho kanálu, 
jako v případě nedávno ucpané Olšanské.

Můj postoj je takový, že jsem si vědom zmí-
něného trendu a jako majitel auta nepo-
važuji blízko dostupné rezidenční stání za 
své základní lidské právo. Jsem za něj však 
rád. A úpravy pro kola sleduji také bedlivě. 
Třeba při úpravě Chlumovy ulice jsme přišli 
zbytečně o jedno stání, a to jen kvůli malé-
mu rozmezí mezi novými cykloprvky, které 
ovšem také využívám. Bylo by skvělé, kdy-
by se tyto změny děly promyšleně a citli-
vě i při vědomí, že s autem to bude časem 
stále těžší. Mimochodem o právo jezdit au-
tem přes Karlův most jsme přišli v šedesá-
tých letech — dnes těžko uvěřitelné, že?  

Čokodort je 
vycházející hvězda 
mezi dorty
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Zpětná vazba je pro nás zásadní 
Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí),  
koaliční zastupitel

Být na radnici zodpovědný za stovky různých 
velkých i malých věcí někdy na člověka doleh-
ne. Lidé píšou pořád, když ne e-mailem, tak na 
sociálních sítích. Nebo nepíšou vám, ale píšou 
jinam, jak ta radnice nefunguje. A když se řeší 
veřejný prostor, platí to obzvlášť. Navíc platí od-
věké pravidlo, že ti, kdo jsou spokojeni, se ne-
mají potřebu hlasitě ozývat.

Když jsme se pustili do toho, že chceme mno-
hem častěji naše projekty participovat, dělat 
různá veřejná setkání a mnohem více komuni-
kovat, hlavním důvodem bylo, že je to prostě 
správné a může to pozitivně ovlivnit výsle-
dek. Teď vidím, že to má ještě jedno poziti-
vum — funguje to pro nás jako psychohygiena. 
Když člověk vystoupí z facebooků ven, zjistí, 
že lidé jsou ve skutečnosti přátelštější a kon-
struktivnější. Jen za poslední dobu si odná-
ším pozitivní dojmy ze setkání nad návrhem 
pro Lobkovičák, nad modelem nové čtvrti na 
nákladovém nádraží, z procházek po trase 
Jarovské třídy nebo podél plánované výsadby 
stromořadí i z malování s dětmi na dětském 
hřišti v Žerotínce. Těším se na další setkání nad 
Slezskou, Seifertovou nebo nad podobou parku 
pod Kapslovnou…

A například u Slezské i u Seifertky se nám po-
tvrzují stejná data: nová stromořadí v ulicích si 
přeje naprostá většina místních a je to pro ně 
hlavní téma. Vítají zklidňování dopravy. A jen 
menšina považuje za hlavní téma parkování 
v uličním prostranství, přičemž někteří by jej 
chtěli přidávat, jiní naopak ubírat. Pomáhá nám 
to ujistit se, že ne všechny vyhrocené a emo-
tivní debaty a agresivní nadávky v online pro-
storu reprezentují nálady obyvatel.

 

Připomínka Václava Havla na radnici Prahy 3 
Pavel Křeček (TOP 09 a STAN), radní

Minulý měsíc jsme si připomněli dvě významná 
výročí, která jsou spojená s Václavem Havlem, 
posledním československým a prvním českým 
prezidentem. Z toho jedna z nich se přímo váže 
k Praze 3 — 10. prosince uplynulo 33 let od 
první oficiálně povolené manifestace opozič-
ních seskupení na Škroupově náměstí, která 
se konala u příležitosti 40. výročí vyhlášení 
Všeobecné deklarace lidských práv. A právě na 
této manifestaci pronesl Václav Havel projev, 
kdy vyslovil požadavek propuštění politických 
vězňů. Současně 18. prosince uběhlo deset let 
od jeho úmrtí. 

U příležitosti těchto dvou významných výro-
čí jsme na naší radnici odhalili bustu Václava 
Havla. Jejím autorem je Jan Padyšák a najdete 
ji na schodišti historické budovy žižkovské rad-
nice přímo naproti hlavnímu vchodu. Zároveň 
jsme sokl osadili informacemi o vztahu pana 
prezidenta k Praze 3. Málo se totiž ví, že ně-
které z jeho významných životních událostí se 
staly právě u nás na Praze 3. Dne 9. července 
1964 uzavřel na zdejší radnici sňatek s žižkov-
skou rodačkou Olgou Šplíchalovou a 4. ledna 
to bude již 25 let, co zde uzavřel nový sňatek 
s herečkou Dagmar Veškrnovou. Ostatně oddá-
vajícím byl náš kolega v zastupitelstvu Tomáš 
Mikeska, který byl v té době starostou Prahy 3. 

Ačkoliv je instalace busty pouze dočasná a na 
radnici bude k vidění jen do konce května, 
prověřujeme možnost jejího trvalého umístění 
přímo na Škroupově náměstí. Věřím, že by to 
na Praze 3 byla důstojná připomínka našeho 
bývalého prezidenta.

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Drogová trestná činnost na Praze 3 
Jan Materna (TOP 09 a STAN), radní

Dnes bych vám rád přiblížil téma, které sice 
nespadá pod gesci úřadu městské části, přes-
to se ale týká nás všech. Tímto tématem je 
problematika drog, konkrétně drogová trestná 
činnost. Praha 3 v tomto spadá pod Obvodní 
ředitelství policie Praha III. Zde byl vytvořen 
tzv. toxi tým, který od loňského roku vede 
npor. Mgr. Bc. Milan Picek. Tímto by pro nás 
mohlo celé řešení této situace skončit. Státní 
policie nemá se samosprávou nic společného. 
Ovšem i na radnici často přicházejí podněty, 
kde dochází k prodeji drog nebo shromažďová-
ní jejich uživatelů. Tyto podněty bychom mohli 
házet do koše a ulehčit si tak práci, ale samo-
zřejmě to neděláme. Předáváme je policii a ta 
se jimi dále zabývá. 

Důkazem, že se toxi tým opravdu činí, budiž ná-
sledující čísla. Od ledna do prosince 2021 bylo 
na území Prahy 3 odhaleno 57 dealerů, dvě var-
ny pervitinu a čtyři pěstírny marihuany. A v pří-
padě marihuany se opravdu nebavíme o per-
zekuci pěstitelů „pár kytek“ pro svou potřebu, 
ale o rozsáhlé pěstírny se zázemím, za který by 
se nestydělo ani profi zahradnictví. 

Samotné odhalování drogové kriminality má 
několik významů. Pro nás obyvatele městské 
části je nejdůležitější ten, že se zároveň snižuje 
tzv. související trestná činnost. To není nic ji-
ného než skutečnost, že kde se prodávají nebo 
vyrábějí drogy, tam se zvýší také počet výtrž-
ností, přepadení a obecně tam není bezpečno. 
Proto jsem rád, že policie se v této věci snaží 
a plní svou roli. V případě, že byste měli nějaké 
podezření na drogovou trestnou činnost, není 
nic snazšího než napsat přímo vedoucímu toxi 
týmu: milan.picek@pcr.cz. 

 

Rekonstrukce školy na Havličáku jde do fáze 
soutěže na výběr zhotovitele projektu 
Margita Brychtová (Piráti), místostarostka

Ve funkci radní pro školství jsem teprve pár 
týdnů, ale když naskakujete do rozjetého vlaku, 
není vždycky čas na to, aby alespoň přibrzdil. 
Největším hříchem předchozích vedení rad-
nice bylo nechat zchátrat školní budovu na 
Havlíčkově náměstí vedle radnice. Obzvlášť 
v době, kdy nám demografické ukazatele jasně 
říkají, že nová místa ve školách budeme nutně 

potřebovat. Budovy zkolaudované pro školství 
mají v centru Prahy cenu zlata a my tu máme 
jednu pro až 450 žáků, která je už přes dekádu 
prázdná a postupně chátrá.

Před Vánoci jsem se proto připojila k inicia-
tivě magistrátního radního pro školství Víta 
Šimrala, která chce po příslušných ministrech 
nové vlády výrazně silnější podporu v navy-
šování školských kapacit v Praze. Naše město 
neustále roste, stejně jako jeho nejbližší okolí 
ve Středočeském kraji. A školská infrastruktura 
musí růst stejně tak, jinak za pár let nebudou 
mít děti kam chodit, porostou počty dětí ve tří-
dách a kvalita výuky půjde dolů.

Renovace budovy na Havlíčkově náměstí je nej-
bližším velkým počinem, kterým Praha 3 tento 
trend zvrátí. Na stole jsou zhruba dvě základ-
ní varianty. Obě počítají s přístavbou jídelny 
k zadní straně školy, jedna dokonce s výstav-
bou tělocvičny. A obě nás vyjdou fantasticky 
draho. Pohybujeme se v řádech stamilionů, 
které Trojka rozhodně nemá. Radní Šimral už 
nám přislíbil magistrátní financování, ale ani 
celopražská pokladna není nafukovací. Věřím 
proto, že s našimi argumenty u nových minis-
trů uspějeme a na tento rozběhnutý projekt se 
peníze najdou.

 

Slušnost je se představit 
Martin Sumerauer (Piráti), koaliční zastupitel

Můžu říct, že opravdu miluji Žižkov. A proto 
jsem se před třemi lety rozhodl kandidovat 
za Pirátskou stranu do zastupitelstva. Skončil 
jsem tehdy jako náhradník a teď na mě přišla 
řada. Rád bych svou měrou přispěl k tomu, aby 
se na Žižkově spokojeně žilo. Aby se zachovala 
ta žižkovská jedinečnost a autenticita. Protože 
můj zájem je kultura, pořádám různé kulturní 
akce a píšu o kultuře články, působím od za-
čátku volebního období v kulturní komisi. Rád 
bych přispěl tím, co umím a co mě baví, a to je 
podpora kulturního a společenského života.

Je potřeba podporovat místní galerie a divadla, 
spolky, hudební kapely a umělce a propagovat 
je i za hranicemi Žizkova. Je potřeba pomoci 
pouličnímu umění, výstavám pod širým nebem 
i sousedskému setkávání tak, aby byl Žižkov 
tím živým organismem, kterým vždycky byl. Je 
potřeba zachovat místní hospody, kavárny, klu-
by a bary. Podporovat náměstí jako místa pro 
setkávání. Zachovat parky ve stávající rozlo-
ze a rozšířit zeleň i tam, kde třeba zatím chybí 
stromy.

Je před námi velká výzva v podobě výstavby 
nové moderní čtvrti na nákladovém nádra-
ží. Tam je potřeba zapracovat na tom, aby se 
z ní nestalo zbohatlické ghetto pro cizince, ale 
součást původního Žižkova. Aby se noví občané 
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asimilovali se starousedlíky a všem se tady na 
Žižkově dobře žilo. A chleba toho, jak bude ná-
kladové nádraží v budoucnu vypadat, se láme 
právě teď. A já se o to, aby vypadalo k světu, 
budu jako nový zastupitel snažit.

 

Přání do nového roku 
Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

Přátelé, rád bych vás všechny za celou ODS 
uvítal v roce 2022. Věřím, že jste si i přes pan-
demická opatření užili klidné a šťastné Vánoce 
a oslavili Silvestr v kruhu svých blízkých. 

Rok 2021 byl v mnoha ohledech přelomový. 
S blížícím se koncem Babišovy vlády raketově 
rostly ceny energií, počty nakažených i dluh, 
který budeme ještě dlouhá léta splácet. Jak 
říkal prezident Havel, až to bude nejblbější, tak 
se to najednou začne obracet k lepšímu. Proto 
si přeji, aby se nastupující vládě v nadcháze-
jících letech podařilo všechny krize překonat 
a naše země začala opět prosperovat. 

Nám všem přeji, abychom si na podzim zvolili 
nové perspektivní vedení jak na Praze 3, tak 
na magistrátu hlavního města. Potřebujeme 
už konečně započít s jinou než PR aktivistic-
kou politikou Pirátů a Prahy sobě. Doprava 
v Praze stojí, nehýbá se, přitom řešení existuje. 
Dostavme Pražský okruh, začněme s výstav-
bou linky metra D a hlavně přestaňme všude 
kreslit cyklopruhy a omezovat plynulost dopra-
vy ve všech směrech.

Koalice s ODS získala ve sněmovních volbách 
v Praze 40 % hlasů. Věřím, že i to je jasný 
signál, který Pražané vyslali k současnému 
směřování města, kde vše zdražuje, ale nic se 
nezlepšuje. V ulicích je stále větší nepořádek, 
popeláři nejezdí tak frekventovaně jako dříve 
a v některých ulicích se mnohdy bojíte o svou 
bezpečnost. Přitom na daních a poplatcích 
město vybírá mnohem více než za vlády ODS.

Přátelé, dovolte mi poděkovat vám ještě 
jednou za celoroční podporu, že jste v tom 
s námi, a popřát vám všem za celou trojkovou 
ODS mnoho dobrého v roce 2022. 
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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.—31. ⟶ Sváteční umění (výstavní projekt), Atrium na 
Žižkově, st—ne 14.00—19.00

Do 28. pá
 ⟶ Výstava Honzy Homoly Art 332 — Skicák 

(výstava), Galerie Toyen
Do 31. po
 ⟶ Žižkovský betlém (výstava), infocentrum na 

náměstí Jiřího z Poděbrad
5. st ⟶ Kafe s farářkou Olgou Mrázkovou (setkání 

s farářkou), Atrium na Žižkově 16.30 
Contemporary dance (lekce pro veřejnost, divadlo 
pro tanec), Ponec 19.00

6. čt ⟶ Baletní škola Sylvy Šafkové (cvičení), KC Vozovna 
16.00 
Josip Plečnik (on-line přednáška), 
prazskevychazky.cz 16.00

8. so ⟶ Hudba o Třetí — Duo Kontrast a Tříkrálové slovo 
(koncert), Atrium na Žižkově 15.00 
Tolkieniáda (venkovní hra), KC Vozovna 
14.00—18.00 
Popelka (film), kino Aero 18.45 
Medea is missing (představení), Venuše ve 
Švehlovce 20.00

10. po ⟶ This is not a love song (představení), Venuše ve 
Švehlovce 20.00 
Pan Hus aneb Tenkrát v Kostnici (divadlo), 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00

11. út ⟶ Šití na stroji pro začátečníky (kurz), KC Vozovna 
16.00

12. st ⟶ Kočárkino: Tohle je náš svět (film), KC Vozovna 
10.00 
Contemporary dance (lekce pro veřejnost, divadlo 
pro tanec), Ponec 19.00

13. čt ⟶ Baletní škola Sylvy Šafkové (cvičení), KC Vozovna 
16.00

15. so ⟶ Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

16. ne ⟶ Karneval zvířat (divadlo pro tanec), Ponec 16.00
17. po ⟶ Písňový recitál Romana Janála (koncert), Atrium 

na Žižkově 16.00 
Zastávka na znamení s Danou Hábovou (beseda), 
KC Vozovna 16.00 
Kdo zabil mého otce (představení), Venuše ve 
Švehlovce 20.00 
Fantastická žena (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

18. út ⟶ Vyrobte si peněženku z audiokazet (dílna), 
KC Vozovna 16.00 
Promiňte, že rodim (představení), Venuše ve 
Švehlovce 20.00

19. st ⟶ Duo Siempre Nuevo (koncert), Atrium na Žižkově 
19.30 
Snowboarďáci (film), kino Aero 20.30 
Contemporary dance (lekce pro veřejnost, divadlo 
pro tanec), Ponec 19.00

20. čt ⟶ Baletní škola Sylvy Šafkové (cvičení), KC Vozovna 
16.00 
Vlastivědná vycházka: Olšany, sraz u hřbitovní 
brány v ulici Jana Želivského 15.30 
Nepřestávej (divadlo pro tanec), Ponec 20.00

21. pá ⟶ Vlastivědná vycházka: Sochy na Praze 3 
(pokračování), sraz před Poliklinikou Olšanská 7 
10.00 
The Conquest of the North Pole (divadlo), 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00

22. so ⟶ Plechové pohádky (představení), KC Vozovna 15.00 
Zlý jelen (představení), Venuše ve Švehlovce 20.00 
Velká divadelní pohádka (divadlo), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 14.00 
Dobrý proti severáku (divadlo), Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana 19.00 
Vlastivědná vycházka: Kostel sv. Prokopa, sraz 
u kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí 
14.00

Kulturní 
tipy
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24. po ⟶ Cesty českého jazzu (přednáška), KC Vozovna 
16.00 
Nevyléčitelní (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

25. út ⟶ 120 dnů Sodomy (představení), Venuše ve 
Švehlovce 20.00 
Obrat konce (divadlo pro tanec), Ponec 20.00

26. st ⟶ Kočárkino: Emma (film), KC Vozovna 10.00 
Contemporary dance (lekce pro veřejnost, divadlo 
pro tanec), Ponec 19.00 
Žižkovské rozhovory s Martinem Severou, 
hostem bude zpěvák kapely Yo Yo Band Richard 
Tesařík (beseda), infocentrum na náměstí Jiřího 
z Poděbrad 18.00

27. čt ⟶ Klavírní řada — Martin Kasík a Kristina Kasíková 
(koncert), Atrium na Žižkově 19.30 
Baletní škola Sylvy Šafkové (cvičení), KC Vozovna 
16.00 
Posel z Liptákova (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 
Call Alice (divadlo pro tanec), Ponec 20.00

28. pá ⟶ Klub seniorů Vozovna (setkání), KC Vozovna 9.30 
Dan Koubek s kytarou (koncert), KC Vozovna 
19.00 
Žižkovské kočárkování: Slavné osobnosti a jejich 
bydliště na Praze 3, sraz na adrese Baranova 4 
10.00 
Vyhnání Gerty Schnirch (divadlo), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 19.00 
Treatment of Remembering (divadlo pro tanec), 
Ponec 20.00

29. so ⟶ Zelený swap (sdílení), KC Vozovna 14.00—18.00 
Sedmero krkavců (pohádka pro děti), KC Vozovna 
15.00 
 Rigoletto, Giuseppe Verdi (projekce), kino Aero 
18.45 
Ze života hmyzu (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

30. ne ⟶ Tramvajové povídání s Františkem Zahnášem 
(beseda), KC Vozovna 16.00 
Maryša (mlčí) (představení), Venuše ve Švehlovce 
20.00 
Výš (divadlo pro tanec), Ponec 16.00

31. po ⟶ Toulky tajemnou minulostí (přednáška), 
KC Vozovna 16.00 
Pravda (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00

Výběr redakce

Comeback charity shop zve na výstavu obrazů
 ⟶ Až do konce března probíhá výstava obrazů 

Monicy Foris v Comeback charity shopu na adrese 
Rokycanova 10. Více se dozvíte na tel. 720 625 765, 
comebackshop.cz, facebooku comebackcharityshop 
a instagramu shopcomeback. 

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

Infocentrum Praha 3
Milešovská 1
infocentrum@praha3.cz
T: 800 163 163

KC Vozovna
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
info@kcvozovna.cz
T: 222 510 796

Kino Aero
Biskupcova 31 
kinoaero.cz

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

PONEC — divadlo pro tanec
Husitská 899/24A
T: 608 416 350
ponec@tanecpraha.eu
divadloponec.cz

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

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

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Štítného 5
T: 222 781 860
T: 222 783 260
zdjc.cz

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

Poradna pro pečující — Psychoterapeutická poradna 
v prostorách Alfa centra za finanční podpory Magistrátu 
hlavního města Prahy a MPSV. Nutné se objednat 
u koordinátora služby na tel. 722 913 207 nebo e-mailu 
kristyna.padrtova@alfabet.cz

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

Pro děti od 2 let, rodinné prostředí, malý kolektiv — 6 dětí, 
přihlášky přijímáme v průběhu celého školního roku. 
Kontakt: alfik@alfabet.cz, tel. 604 732 940. 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: Škola, doučování, přijímačky
3. po ⟶ Na co se v novém roce zaměřit?
4. út ⟶ Jaké jsou Tvoje školní výhledy? Potřebuješ řešit 

něco kolem školy?
6. čt ⟶ Zkus si udělat test osobnosti!
11. út ⟶ Chceš někam na den otevřených dveří a nevíš, 

jak na to?
13. čt ⟶ Do školy, nebo do práce?
14. pá ⟶ Klubový parlament
20. čt ⟶ Jaký je rozdíl mezi školami?
21. pá ⟶ Škola a stres
24. po ⟶ Proč se hlásit na střední?
25. út ⟶ Co Tě ve škole štve? Jakou bys chtěl/a změnu?
27. čt ⟶ Člověk se učí celý život

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

15. so ⟶ Sobotní lyžování 6.00—18.00 Jednodenní lyžování 
v lyžařském areálu Šachty (690 Kč/doprava 
autobusem, skipas, instruktoři, program).

21. pá ⟶ Karetkování 17.00—20.00 Karetkování či také tkaní 
na destičkách (250 Kč/osoba), místo konání: Klinika 
techniků, Jeseniova 60.

23. ne ⟶ Tajuplné procházky Prahou 10.00—12.00 
Tajemství Karlova mostu — Nabízíme dětem 
i rodičům procházku Prahou (150 Kč/rodina).

24.—28. ⟶ Zimní výjezd pro nejmenší 9.00 Špindlerův 
Mlýn — Pětidenní zimní výjezd na vrcholky Krkonoš 
v horské chatě Špindler. Vhodné pro děti od 4 let 
(5 900 Kč / doprava autobusem, ubytování s plnou 
penzí, vlekovné, instruktoři).

fresh senior
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18 
karolina@freshsenior 
freshsenior.cz
17. po ⟶ Novoroční koncert 16.00 Operní zpěvák Roman 

Janál s klavírním doprovodem Karla Košárka. Místo 
konání: Atrium na Žižkově

24. po ⟶ Cesty českého jazzu s Martinem Kratochvílem, díl 
první 16.00 Dokumentární seriál o historii českého 
jazzu. Místo konání: KC Vozovna

31. po ⟶ Toulky tajemnou českou historií, díl první 16.00 
Chebsko — země tajemství a záhad. Místo konání: 
KC Vozovna 

Všechny únorové akce jsou početně omezené s ohledem 
na aktuální číslo protiepidemického systému. Je tedy nutná 
rezervace na karolina@freshsenior nebo tel. 224 326 180.

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

Otevírací doba: po—čt 9.00—18.00, pá 9.00—16.00
Od 3. ledna pokračuje zápis do pohybových, jazykových 
(angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština) 
a počítačových kurzů, zveme také na chytré telefony pro 
seniory. V pondělí 10. ledna začíná jarní semestr. Informace 
a zápis telefonicky nebo osobně v Klubu.

Klub Remedium poskytuje bezplatnou službu lidem 
v důchodovém věku, kteří se cítí osamělí, hledají společnost 
nebo radu či pomoc. Přijít můžete bez předchozího ohlášení 
kdykoli v provozní době. Můžete také volat pro informace, 
podporu a rozhovor na jakékoli téma na uvedený telefon. 
Zveme k účasti na skupinách zdarma: cvičení na židlích, 
mozkový jogging, podpůrně-terapeutická skupina, pánský klub, 
společenské hry a další.

4. út a 25. út
 ⟶ Skupina Kontakt 11.00—12.30 Prostor pro hovor 

nad společnými tématy

občanská poradna remedium
Křišťanova 15
T: 272 743 666
obcanskaporadna@remedium.cz
remedium.cz

Poskytujeme bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou 
pomoc. Praktické, věcné a správné informace o vašich 
právech a povinnostech, kontakty na organizace zaměřené 
na odbornou pomoc. Osobní konzultace poskytujeme pro 
předem objednané klienty, tel. 735 613 901. Případně také 

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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osobně v provozní době občanské poradny. Telefonické 
konzultace probíhají ve vyhrazených časech na tel. 272 743 666 
a 735 613 901. Elektronické dotazy zodpovídáme prostřednictvím 
internetového formuláře, který je dostupný na stránkách 
remedium.cz/dotaz.php, ve lhůtě 14 dnů. 

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

11. út ⟶ Beseda s fotografem Patrikem Markem, jedním 
z nejrespektovanějších českých fotografů 
specializujících se na svět velkých pódií, jazzu 
a vážek / Jan Bárta & Setkávání s osobnostmi 
veřejného života 19.30

Každý čtvrtek ⟶ Terapeutická skupina — Dospělé děti 
z dysfunkčních rodin 17.30—19.00

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. st ⟶ Tříkrálové dílny v programu Batolátka 9.00—11.00 

Dopolední program Batolátka pro rodiče s dětmi od 
2 let ve znamení Tří králů (100 Kč/rodina). 

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

10. po ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 
18.30—20.30 Online večerní tvoření, materiál 
k vyzvednutí do pátku 7. 1. Vede Mgr. Jolana 
Kurzweilová (250 Kč/osoba).

18. út ⟶ Novoroční koncert hudebních kurzů 16.00—19.00 
21. pá ⟶ Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny 

15.30—19.30 
Recy věci aneb Pohádkové postavy 16.00—18.00 
Vdechneme nový život obalům a dalším zdánlivě 
nepotřebným věcem (150 Kč/rodina).

24. po ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 
18.30—20.30 Online večerní tvoření, materiál 
k vyzvednutí do pátku 21. 1. Vede Mgr. Jolana 
Kurzweilová (250 Kč/osoba).

28. pá ⟶ Zimní rodinné focení 14.00—19.30 Každá rodina 
má rezervovaný čas 20 minut s fotografem 
(450 Kč/rodina).

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

14. 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, DiS. 9.30—11.30

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

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

21. pá ⟶ Psychomotorický vývoj 9.30—11.30 
Výživová poradna pro děti i rodiče s Mgr. Terezou 
Hofmanovou 15.00—17.00 

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

klub dobrovolníků nové trojky
Informace a nábor nových dobrovolníků na tel. 774 644 974.
19. st ⟶ Novoroční setkání 19.00

Vánoční prázdniny v Nové Trojce začínají 20. 12. V pondělí 3. 1. 
se na vás opět těšíme.

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

3. po ⟶ Úvodní seminář k Montessori kurzům 
18.00—20.00

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

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

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

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

22. so ⟶ Workshop — Malý Kutil 9.00—16.00
26. st ⟶ Vázání šátku pro začátečníky s Šárkou Kučerovou 

13.00
29.—30.
 ⟶ Přespávací víkend pro děti v Palečku

rodinné a pohybové centrum pražačka
Nad Ohradou 2667/17
T: 777 851 386
rpcprazacka.cz

Sportovní a pohybové kroužky, které se konají ve Sportovním 
a rekreačním areálu Pražačka nebo v tělocvičně.

Po ⟶ 9.30—11.30 Workshop s nejmenšími do 4 let, 
15.30—16.15 Sportovky I. 3—4 roky, 16.30—17.30 
Sportovky II 5—7 let, 17.00—18.00 Fotbal II 
5—9 let, 17.40—18.40 Tančíme s Terezou 5—8 let

Út ⟶ 15.30—16.25 Fotbalová přípravka 4—6 let, 
16.40—17.50 Fotbal 6—9 let

St ⟶ 11.00—12.00 Cvičení s fyzioterapeutem pro 
seniory, 15.00—15.55 Gymnastika I 3—5 let, 
16.00—16.55 Atletika I. 3—5 let, 16.00—16.55 
Gymnastika II 6—9 let, 17.00—18.00 Atletika II 
6—8 let, 17.30—18.00 Plavání pro děti s rodiči 
3—4 roky, 18.00—18.30 Plavání dětí 4—6 let

Čt ⟶ 10.15—11.00 Montessori hraní — 4 roky, 
15.30—16.15 Sportovky I 3—4 roky, 16.00—16.45 
Míčové hry I 4—5 let, 16.30—17.30 Atletická 
přípravka 5—6 let, 17.00—18.00 Míčové hry II 
6—8 let

Předškolka na Pražačce
po–pá ⟶ 8.00—14.00 Předškolka je určena pro děti od 2 

do 4 let. Naším cílem je vést děti k samostatnosti, 
probudit v nich radost z objevování a připravit je na 
pravidelnou školní docházku.

senioři české republiky
Základní organizace seniorů Praha 3 zve na výroční členskou 
schůzi, která se uskuteční 27. ledna od 14.00 ve Střední škole 
stavební a zahradnické, tram č. 1, 9 a 11, stanice Spojovací. 
Hlavním bodem programu budou volby nového výboru. Výbor 
žádá členy, aby se dostavili v co největším počtu. Mandát 
současného výboru končí 31. ledna. 
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

Přemyslovská — Sudoměřská 6. 1. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 8. 1. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 8. 1. 10.00 14.00

Prokopovo  náměstí 13. 1. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 15. 1. 9.00 13.00

nám. Barikád 15. 1. 10.00 14.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 20. 1. 15.00 19.00

Jeseniova 143 22. 1. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 22. 1. 10.00 14.00

Sudoměřská — Křišťanova 27. 1. 15.00 19.00

Přemyslovská — Sudoměřská 3. 2. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 5. 2. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 5. 2. 10.00 14.00

Vy  ďte 
to komfortně 

přímo ve svém domě!

Chcete ušetřit za směsný odpad? 

Na adrese tridime@praha3.cz 
si zažádejte o vlastní bezplatné 
nádoby na plast, papír a sklo!
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Na adrese tridime@praha3.cz 
si zažádejte o vlastní bezplatné 
nádoby na plast, papír a sklo!
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Vy  ďte to komfortně  
přímo ve svém domě!

 ⟶ Vánoční stromečky odstrojené a bez háčků odkládejte vedle černých nádob na směsný 
komunální odpad nebo vedle nádob na tříděný odpad v ulicích.
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Přijmeme

redaktora/redaktorku Radničních novin Prahy 3, 
odbor vnějších vztahů a kultury
 
Koho a co hledáme?
⟶  uchazeče s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním, případně se středním vzděláním s maturitní zkouškou 
⟶  zkušenosti s redakční činností a publikováním, odpovídající praxi v tištěných a/nebo online médiích, kreativitu, 

spolehlivost, vysoké a fl exibilní pracovní nasazení
⟶  dobrou znalost práce s PC (Word, Excel), výborné organizační a komunikační schopnosti, excelentní projev v písemném 

a mluveném projevu

Co vás čeká?
⟶  samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, rozhovorů a reportáží, zajištění umělecké, obsahové, výtvarné 

a technické úrovně materiálů, správa archivu fotografi í a videí z významných akcí pořádaných městskou částí, správa 
radničního webu atd.

Co vám nabízíme?
⟶  perspektivní různorodé zaměstnání v 10. platové třídě s místem výkonu na Praze 3, pružnou pracovní dobu, pět týdnů 

dovolené, pět sick days, Ticket restaurant (120 Kč/den), Ticket Benefi ts (až 500 Kč/měsíc), příspěvek na penzijní 
připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD, služební notebook a telefon

Co musíte udělat?
⟶  Profesní životopis pošlete do 14. ledna 2022 na e-mailovou adresu jezkova.jitka@praha3.cz. Bližší informace vám 

poskytne vedoucí odboru vnějších vztahů a kultury Mgr. Pavel Trojan na čísle 222 116 701. Nástup dle dohody.

pulstrany-2022-01.indd   2pulstrany-2022-01.indd   2 22.12.2021   13:56:0522.12.2021   13:56:05

Přijmeme

referenta/referentku odboru výstavby 
do právního a stavebního oddělení
Koho hledáme?
⟶  uchazeče s vysokoškolským vzděláním v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru sta-

vebního, architektonického nebo právnického směru
⟶  uchazeče s vyšším odborným vzděláním v oboru stavebnictví a dvěma roky praxe v oboru stavebnictví
⟶  uchazeče s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a třemi roky praxe v oboru stavebnictví

Co vás čeká?
⟶  oddělní právní: posuzování projektové a jiné dokumentace staveb, výkon státní správy na úseku stavebního řádu, výkon 

státního dozoru ve věcech stavebního řádu, vydávání rozhodnutí o odstranění stavby, dodatečném povolení stavby, 
kolaudace, sankce včetně poradenské činnosti atd.

⟶  oddělení stavební: posuzování projektové a jiné dokumentace staveb, výkon státní správy na úseku stavebního řádu, 
vedení stavebního řízení a společného územního a stavebního řízení, vydávání rozhodnutí o povolení stavby, společném 
povolení, kolaudace a odstranění stavby, sankce včetně poradenské činnosti atd.

Co vám nabízíme?
⟶  perspektivní různorodé zaměstnání v 10. platové třídě s místem výkonu na Praze 3, pružnou pracovní dobu, pět týdnů 

dovolené, pět sick days, Ticket restaurant (120 Kč/den), Ticket Benefi ts (až 500 Kč/měsíc), příspěvek na penzijní 
připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD

Co musíte udělat?
⟶  Přihlášky do výběrového řízení posílejte do 14. ledna 2022. Formulář a další informace získáte na adrese 

www.praha3.cz/urad/zamestnani.

pulstrany-2022-01.indd   1pulstrany-2022-01.indd   1 22.12.2021   12:48:0322.12.2021   12:48:03
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Služby

 ⟶ 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.

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

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

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

 ⟶ Vyklízení i menší, opravy zdí ve sklepech, sanace. 
Tel.: 734 695 775.

 ⟶ Vyklízení, odstranění vlhkosti zdí, provrtání zdí skrz. 
Tel.: 734 695 775.

 ⟶ Svatby, plesy, konference na zámku, ale i v centru Prahy. 
Tel.: 734 695 775.

 ⟶ Sebeobrana P3, Po, St 19—20.30 h. Tel.: 604 725 657.

 ⟶ Zdravotní cvičení pro seniory, čtvrtek 10—11.30 h, Praha 3, 
Na Balkáně 812. Tel.: 604 725 657.

Nabídka

 ⟶ Obchod. firma přijme solid. spolupracovníka (-ci) pro 
sklad. práce. Prac. P3, po—pá, 130 Kč/hod., možno i zkrác. 
úvazek. Požad. nekuřák i pečlivost. Tel.: 601 574 269.

 ⟶ Gymnázium GEVO Sázavská, Praha 2 přijme SEKRETÁŘKU 
ŠKOLY. Pestrá práce v přátelském prostředí 8letého 
gymnázia. Požadujeme: SŠ s maturitou, příjemné 
vystupování, praxi v administrativě. Kontakt: 
lucie.votavova@gevo.cz

Poptávka

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

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

 ⟶ Koupím alpakovou cukřenku, mísu se sklem, příbory aj. 
Tel.: 603 410 736.

 ⟶ Ošetřovatelský domov Praha 3, Habrová 2654/2, Praha 3, 
přijme na HPP kuchaře/kuchařku. Základní požadavky: 
vyučený s praxí, ranní směny, 40 h týdně. Dále přijme 
pečovatele/pečovatelku. V případě zájmu nás kontaktujte 
na telefonním čísle 770 171 528 nebo na e-mailu 
stern@domovpraha3.cz.

Ostatní

 ⟶ Hledám bývalou kolegyni, která tehdy bydlela na rohu 
Husitské ul. na Žižkově. Jmenovala se asi Alena Kosinová, 
v minulosti pracovala v ubytovně Armády spásy 
v Holešovicích. Prosím, kdo ji znal, ozvěte se laskavě na 
tel. 774 274 375.

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

Přeji vám zdraví a dobrou náladu 
do roku 2021. 

Konzultace a odhad 
nemovitostí ZDARMA.

Seznamte se prosím
 ⟶ Našli byste rádi životního partnera nebo partnerku, 

druha nebo družku, přítele nebo přítelkyni, kamaráda 
nebo kamarádku? Hledáte osudovou lásku, vážnou 
známost nebo prostě jenom spřízněnou duši? 
Využijte naši seznamku. Inzeráty v maximálním 
rozsahu 200 znaků včetně mezer posílejte na adresu 
redakce@praha3.cz s předmětem Seznámení. 
Uveřejnění je zdarma.

V Radničních novinách 
může být i váš inzerát

 ⟶ Objednávejte na e-mailu rn.inzerce@praha3.cz  
a telefonu 222 116 708.
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Nemocnice sv. Kříže Žižkov, s. r. o.
Kubelíkova 16/1250, 130 00  Praha 3

www.nemocnicezizkov.cz
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recepce@nskz.cz           221 012 211

GASTROENTEROLOGICKÁ
AMBULANCE

AMBULANTNÍ
CENTRUM PRO

CHOROBY PLICNÍ
CHIRURGIE INTERNÍ

AMBULANCE

KARDIOLOGICKÁ
AMBULANCE ODBĚRY KRVE

RADIOLOGIE
A SONOGRAFICKÉ

PRACOVIŠTĚ
NUTRIČNÍ PORADNA

OČKOVÁNÍ
PROTI COVID-19

E  ockovacicentrum@nskz.cz

T  221 012 271

Pro třetí posilovací dávku 
vakcíny můžete příjít do 

Kubelíkovy ulice 16,
v Praze 3. 

PŘIJÍMÁME PACIENTY
DO NOVÉHO A MODERNÍHO 
AMBULANTNÍHO CENTRA

BUS č. 101
U Prdlavky



Vše nejlepší do nového roku Vám přeje  
městská část Praha 3.


