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Václav Bělohradský: 
Emigrací se člověk ocitá 
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Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s městskou částí Praha 3.

         

Dlouhá cesta 
k samostatnosti
Dějiny Ukrajiny 
ve 20. století 

26. února — 15. března

Venkovní výstava představuje významné události 
spojené s ideály a boji za ustavení i udržení 
samostatného ukrajinského státu.  
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
když jsem před necelým rokem psala o tahanicích kolem prodeje stadionu Viktorky, 
ani ve snu by mě nenapadlo, že budu za pár měsíců dělat rozhovor s vedením fot-
balového klubu, které si pochvaluje spolupráci s radnicí. Tenkrát to vypadalo úplně 
jinak. V ulicích Prahy 3 kolovaly protestní letáky, na mimořádném jednání zastupitel-
stva visely transparenty a bývalý majitel Viktorky trval na odkupu stadionu. Přesto 
se na začátku letošního února podařilo najít kompromis v podobě smlouvy o pro-
nájmu. Rozhovor, který vám přinášíme na straně 23, potvrzuje nejen zachování tra-
dice Viktorky na Žižkově, ale hlavně skutečnost, že i pro složité spory je třeba hledat 
smírné řešení. 

Neztrácet naději, že se věci obrátí k lepšímu, potřebujeme zvlášť intenzivně v po-
sledních dnech, kdy se pozornost celého světa upíná k událostem na Ukrajině. Také 
u nás na Praze 3 visí modrožlutá vlajka na štítu radnice i v mnoha oknech v ulicích. 
Na náměstí Jiřího z Poděbrad najdete do poloviny března venkovní výstavu o ukra-
jinské historii 20. století a naším společným přáním je, aby se tato země co nejdříve 
dočkala míru a bezpečí. 

Příjemné čtení vám přeje Anežka Hesová, redaktorka
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trhy na jiřáku ožily
Farmářské trhy v srdci Prahy 3 v únoru znovu otevřely. Těšit 
se můžete třeba na zvěřinu z Kokořínska, ryby z ekocho-
vu, havajskou dobrotu poké, pražené moučné červy a dal-
ší tradiční i méně tradiční pochoutky. Skladbu řemeslníků 
rozšíří kovář. Od středy do pátku je tržiště v provozu mezi 
osmou a šestou hodinou, v sobotu má otevřeno do dvou. 
Další aktuality najdete na webu trhyjirak.cz a facebooku.

přechod u nákladového nádraží je 
bezpečnější

Přechod na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského pro-
šel modernizací. Je kratší a díky vyčkávacím ostrůvkům také 
bezpečnější. Na místě je zároveň nový cyklopřejezd, kte-
rý vede podél ulice Jana Želivského a umožňuje na příklad 
nepřímé odbočení z Olšanské do ulice Ke Kapslovně nebo 
z ulice Jana Želivského do Olšanské. Po dokončení rekon-
strukce kanalizace a plynovodu vznikne letos další vyčkáva-
cí ostrůvek na přechodu na severním rameni křižovatky. 

lampy budou mít nabíječky pro 
elektromobily

Magistrát nechá letos vyměnit na území hlavního města 
654 lamp za modernější. Na 189 z nich bude možné připojit 
nabíječky pro elektromobily. Náklady na výměnu jsou zhruba 
109 milionů korun a provede ji firma Technologie hlavního 
města v deseti městských částech. Šestnáct lamp se dočká 
výměny také v Sudoměřské a Křišťanově ulici na Praze 3.

na kus řeči se starostou
Další příležitost ptát se starosty Jiřího Ptáčka na všech-
no, co vás zajímá, budete mít v pondělí 14. března v 16 ho-
din v obřadní síni radnice na Havlíčkově náměstí. Na kus 
řeči se tentokrát zastaví i místostarosta Pavel Dobeš.

na truchlení už nebudete sami
Pokud se cítíte opuštění po smrti blízkého člověka, na-
bízí vám Kavárna Loučení bezpečný prostor k posezení 
a seznámení se s lidmi, kteří právě procházejí podobnou 
ztrátou. Můžete tu sdílet své pocity a společně hledat po-
moc i sílu pro novou cestu, dát si v milé společnosti kávu 
a něco dobrého. V případě potřeby vám nabízíme indivi-
duální rozhovory. Setkání se konají každou první středu 
v měsíci od 17 do 19 hodin na evangelické faře U Kněžské 
louky 9 a jsou určena všem bez ohledu na jejich vztah 
k víře. Nejblíže jsou termíny 2. března, 6. dubna, 4. května 
a 1. června. Další informace získáte na čísle 603 545 323 
nebo e-mailu kavarna.louceni@seznam.cz. Těší se na vás 
farářka Lenka Ridzoňová a doprovázející Eva Balcarová.

Zprávy z rady 
 ⟶ 26. ledna

Osmý ročník festivalu Open House Praha
Rada městské části schválila záštitu staros-
ty Jiřího Ptáčka nad 8. ročníkem festivalu Open 
House Praha, který se uskuteční ve dnech 16. až 
22. května 2022.

Zombie Run Praha 2022 pro No Root No Stress
Rada městské části schválila záštitu radního Jana 
Materny nad sportovní akcí Zombie Run Praha 
2022 pro No Root No Stress, která se bude konat 
22. října 2022 v parku na Vítkově.

 ⟶ 9. února
Konečná podoba koncepční studie Slezské ulice

Rada městské části jednohlasně schválila ko-
nečnou podobu koncepční studie Slezské ulice. 
Ta mimo jiné navrhuje 67 nových stromů, chod-
níky široké minimálně 2,6 metru a jejich rozšíření 
u školy a školky, zvýšené křižovatky nebo zachová-
ní přibližně stejného počtu parkovacích míst díky 
jejich lepší organizaci a zóně 30. Studie počítá 
také s průjezdným profilem o šířce 4,25 metru, 
který dovolí protisměrnou jízdu cyklistů a krát-
kodobé zastavení auta v jízdním pruhu ve druhé 
řadě.

Nové obecní bydlení v lokalitě U Červeného dvora 
Rada městské části schválila záměr vybudování 
obecního bydlení v lokalitě U Červeného dvora při 
ulici U Staré cihelny. Zadání bude formulovat poža-
davky na kvalitu urbanistického, architektonického 
a konstrukčního řešení, požadavky na ekonomická 
a udržitelná hlediska i na kvalitní úroveň veřejných 
a poloveřejných prostranství. Cílem bude maxi-
mální využití pozemků pro požadovaný účel. Při 
přípravě zadání bude dohodnut požadovaný mix 
velikosti a standardu bytů a požadavky na využití 
parteru domu pro sociální služby, například denní 
stacionář pro seniory. Prostor vnitrobloku bude 
využit jako sdílená poloveřejná zahrada. 

Dárkové poukázky pro jubilanty 
Rada městské části schválila poskytnutí dárkových 
poukázek jubilantům žijícím na území Prahy 3, 
kteří dosáhnou věku 90 let, 95 let a 100 a více let 
v měsících březnu a dubnu 2022.

 ⟶ 23. února
Rekonstrukce a zateplení fasády MŠ Vozová

Rada městské části schválila zadání veřejné za-
kázky na stavební práce, které se týkají rekon-
strukce fasády Mateřské školy Vozová. Na ce-
lém objektu bude provedeno zateplení deskami 
z fenolitické pěny s finální povrchovou úpravou 
pastovitou omítkou s imitací obkladových pásků. 
Část střechy bude pokryta barevným pozinkova-
ným plechem. Předpokládaná cena je 10,2 mili-
onu korun. Projektovou dokumentaci zpracoval 
Architektonický ateliér DUO.

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
Žhářem byl frustrovaný popelář

Začátkem února zadržela policie dva muže, kteří 
na území Prahy 3 a 8 zapalovali kontejnery a vo-
zidla. Kriminalisté oběma prokázali založení osmi 
požárů. Motivem hlavního pachatele bylo i to, 
že pracoval jako popelář a vyjadřoval tak nega-
tivní vztah ke své práci. Žhářské útoky si navíc 
natáčel na mobil. Policie nyní oba muže podezírá 
ze spáchání trestných činů obecného ohrožení, 
poškození cizí věci a výtržnictví. V případě usvěd-
čení a odsouzení jim hrozí až osmiletý pobyt za 
mřížemi.

Povedený trojlístek dopaden 
V pondělí 31. ledna k ránu sledoval operátor ka-
merového systému podezřelou aktivitu u křižo-
vatky ulic Vinohradská a Jičínská. Podezřelý muž 
se dlouho rozhlížel do všech stran a pak se zasta-
vil u červené dodávky, ze které vystoupila žena. 
Následně přešel ulici k dalšímu muži s kufrem na 
kolečkách. Oba si prohlíželi jeho obsah, pak muž 
s kufrem odešel a druhý se vrátil k dodávce, kde 
společně se ženou nahlíželi do zavazadlového 
prostoru vozidla. Vyslaná hlídka na místě zjistila 
poškození zámku u dveří spolujezdce a na zemi 
ležel odhozený hasák. Pro podezření z trestného 
činu proto omezila 41letou ženu a 36letého muže 
na osobní svobodě a přivolala Policii ČR. Při kon-
trole nejbližšího okolí nalezli strážníci na tramva-
jové zastávce i druhého muže s kufrem. Okolnosti 
případu jsou momentálně předmětem šetření.

V panice vyskočil za jízdy z auta
Policisté se v pátek 28. ledna v ulici Jana 
Želivského rozhodli zkontrolovat podezřelé auto. 
Když rozsvítili majáky, řidič šlápl na plyn a začal 
prchat. Nehleděl na značky, najížděl na chodník 
a prohnal se i podzemními garážemi. Poté prav-
děpodobně zpanikařil a z auta za jízdy vyskočil. 
Vozidlo následně najelo do betonového podstav-
ce, o který se zastavilo. Přestože muž prchal dál, 
nepodařilo se mu uniknout a policisté ho po pár 
metrech zadrželi. Podle totožnosti následně zjisti-
li, že 23letý mladík má platný zákaz řízení, a proto 
ho převezli na policejní stanici. V případě uznání 
viny mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. 

Násilník vyhrožoval ostraze nožem
Po předchozí slovní rozepři zaútočil zatím nezná-
mý muž v neděli 23. ledna v obchodním domě ve 
Vinohradské ulici na pracovníka ostrahy a vyhro-
žoval mu nožem. Napadený se brutálnímu útoku 
ubránil, násilník mu ale podle policie přesto způ-
sobil zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. 
Zatím není zřejmé, za jakých okolností pachatel 
místo činu opustil. Pro další šetření zajistili poli-
cisté kamerové záznamy, na kterých je zachycen. 

Připravil Miroslav Štochl 

místní organizace seniorů má nového 
předsedu 

Předsedou místní základní organizace Senioři ČR na pří-
ští čtyřleté období se stal Bohuslav Nigrin. Ve volbách, 
které se konaly koncem ledna během výroční členské 
schůze organizace, byl zároveň zvolen nový devítičlen-
ný výbor. Dosavadní předsedkyně Vladimíra Kalfusová 
na funkci ze zdravotních důvodů znovu nekandidovala.

tým národní házené hledá posily
Národní házená je zajímavý kolektivní sport, při němž 
se děti naučí mrštnosti, obratnosti, rychlosti, fungová-
ní v týmu a spřátelí se s novými kamarády. Klub Spoje 
Praha právě nabírá děti ve věku nad pět let, mladší žactvo 
v rozmezí 12 až 15 let a starší žáky nad 15 let. Tréninky se 
konají každé pondělí a středu od 16.00 do 17.30 ve spor-
tovním areálu Na Balkáně 812. První hodiny jsou zdarma. 
Bližší informace vám poskytne Kateřina Švarcová na čísle 
608 138 685 nebo e-mailu k.svarcova@centrum.cz, pří-
padně je najdete na webové adrese knhspojepraha.cz.

zajímá vás, jak bude vypadat trojka v roce 
2030?

Ve čtvrtek 31. března můžete dorazit na veřejnou prezen-
taci strategického plánu Prahy 3 na období 2021—2030. 
Seznámíte se klíčovými projekty i možnostmi, jak se zapojit, 
a navíc si odnesete právě vydanou brožurou. Setkání se koná 
v sále zastupitelstva v hlavní budově radnice na Havlíčkově 
náměstí od 18 hodin. Všichni, kdo se nezúčastní osobně, mo-
hou sledovat on-line přenos. Podrobnosti najdete na adrese 
planujtrojku.cz.

strategický plán městské části Praha 3
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Praha 3 zažívá rok ambiciózních investic, ale 
také významných projektových příprav, které ji 
mají zvelebit v následujících letech.

Třetí městská část má letos připravené prostřed-
ky na řadu investičních projektů. Opravovat se 
budou především byty, školy a garáže, těšit se 
však můžeme i na omlazenou tvář některých ná-
městí a sportovních areálů. „Tyto akce můžeme 
realizovat díky úsporám v minulých letech a prá-
ci, kterou jsme věnovali přípravě projektových 
dokumentací a získání potřebných povolení,“ říká 
místostarosta Pavel Dobeš. Plánované akce se 
uskutečňují v souladu se strategií, která určuje 
směr rozvoje třetí městské části do roku 2030.

Největší část prostředků je vyčleněna na rekon-
strukci bytových domů. Ke zdárnému dokon-
čení se blíží oprava toho na rohu Blahoslavovy 
a Roháčovy ulice, do níž městská část investo-
vala víc než 200 milionů. „Až bude rekonstrukce 

hotová, byty budou nabídnuty k privatizaci sou-
časným nájemníkům, což jsme za městskou část 
slíbili. Zároveň vznikne 12 nových bezbariérových 

bytů vhodných pro osoby se zhoršenou pohybli-
vostí. Bude tu i kavárna a další nebytové prosto-
ry, které zůstanou v majetku Trojky k pronájmu,“ 
dodává Dobeš. 
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Investice v roce 2022: 
Trojka plánuje velké 
projekty
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V letošním roce se dále počítá se zahájením revi-
talizace bytových domů v Táboritské, Kubelíkově 
a Husinecké ulici. V Táboritské právě probíhá vý-
běrové řízení na dodavatele stavby, která by měla 
začít už v březnu. Projekt za přibližně 270 milionů 
korun by měl být dokončen ve druhé polovině 
roku 2023. Rekonstruovat se budou také pod-
zemní garáže na Vinohradské. Městská část chce 
v tomto roce vyhlásit výběrové řízení a zahájit re-
alizaci. Po opravě nosných konstrukcí mají garáže 
vytvořit prostor pro 70 automobilů a 15 motocy-
klů. V plánu je také zatravněná střecha se zavla-
žováním z retenčních nádrží. Podle opozičního 
zastupitele Tomáše Suneghy by se radnice měla 
soustředit právě spíš na nebytové prostory, pro-
tože rekonstrukce obytných domů zatěžuje rozpo-
čet, je ekonomicky nevýhodná a může být zdro-
jem materiální i nemateriální korupce: „Obec 
by neměla bytové domy rekonstruovat. Obec 
má spíš vlastnit byty než domy. Při rekonstrukci 
nebytových domů obcí sice korupční nebezpečí 
také existuje, ale návratnost vložených prostřed-
ků je příznivější než u domů bytových.“

Rodiny s malými dětmi se pravděpodobně letos 
v září dočkají lesní školky, kterou se Praha 3 chys-
tá vybudovat v části nového parku Kapslovna. 
Mateřská škola má mít kapacitu pro 18 dětí, 
v zázemí tvořeném třemi menšími dřevostavba-
mi bude umístěno WC, ložnice pro děti a jídelna. 
Že by se s obecní lesní školkou uprostřed města 
mohla Praha 3 stát v českém prostředí průkopní-
kem, věří předseda výboru pro výchovu a vzdě-
lávání Michal Vronský: „Lesní školky u nás zatím 
vznikají zejména v okolí měst a jsou zpravidla 
soukromé. V Německu a Skandinávii je jich mno-
hem více a běžně je zřizují obce. Blízkost lesa 

není přitom podmínkou. Hlavním principem je, že 
děti tráví většinu času venku v přírodě, k čemuž 
dobře poslouží i zarostlý park.“ Další finanční 
prostředky půjdou na rozšíření kapacity škol-
ní družiny na ZŠ Jeseniova, zateplení fasády MŠ 
Vozová a rekonstrukci toalet na ZŠ Pražačka a ZŠ 
Lupáčova. V plánu jsou i důležité projektové pří-
pravy, které se týkají například nové budovy MŠ 
Jeseniova 98 nebo obnovy školy na Havlíčkově 
náměstí. Letošní investice do škol a školek tak 
dosáhnou 88 milionů korun. Rozšířit a zkvalitnit 
stávající pobytové služby pro seniory má zase 
nový dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami, je-
hož podrobný popis najdete na straně 10.

Největší část prostředků 
jde na rekonstrukci 
bytových domů 

Vybrané investiční projekty Prahy 3 
v roce 2022 (v mil. Kč)

Rekonstrukce bytového domu 
Blahoslavova 85,7

Rekonstrukce bytového domu Táboritská 60

Rekonstrukce garáží Vinohradská 10

MŠ Vozová — rekonstrukce fasády 10

Lesní školka v parku Kapslovna 5,9 

MŠ Jeseniova 98 — projektová 
dokumentace 3,5

Dům sociálních služeb Pod Lipami —  
projektová dokumentace 2

Stadion Viktoria Žižkov — opravy zázemí 
a tribun 23,7

Revitalizace Tachovského náměstí 40

Úpravy Žižkova náměstí — horní parter 13

Posílení potenciálu parku Židovské pece 5
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Snad nejmarkantnější proměnou projde v tom-
to a příštím roce Tachovské náměstí, kde místo 
nevzhledného objektu bývalých záchodů vznikne 
obnovený veřejný prostor s novými stromy, mobi-
liářem, schodištěm a vstupy do parku na Vítkově. 
Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele 
stavby, jež by měla být zahájena v polovině to-
hoto roku. Celková investice se bude pohybovat 
okolo 61,5 milionu korun, letos je na projekt vy-
členěno 40 milionů. 

Na jaře začne také revitalizace horní části Žižkova 
náměstí a obnovy se dočká i druhý největší park 
Prahy 3 — Židovské pece. Projekt reaguje na 
zvyšující se návštěvnost lokality, vedle moderni-
zace cestní sítě je tu v plánu umístění chytrých 
stmívacích lamp v rámci projektu Smart Cities. 
„Dokumentace řeší vybudování prvků drobné 
architektury, například kavárenského stánku se 
sociálním zázemím, umístěného v prostoru mezi 
dětskými hřišti, hledištěm a rozáriem. V rámci 
projektu bude vybudováno nové veřejné osvět-
lení, vodovodní a kanalizační přípojky, mobiliář 
zahrnující lavičky, odpadkové koše i stojany na 
kola a řešeny jsou také rozsáhlé vegetační úpra-
vy,“ upřesňuje vedoucí odboru ochrany životního 
prostředí Jana Caldrová. Nezapomnělo se ani na 
Parukářku, kde dojde na východní straně parku 

k rekonstrukci zpevněných ploch a schodiště, 
které je v havarijním stavu. 

Zkrátka letos nepřijde ani sportovní odvětví. 
„Všichni už určitě slyšeli o naší největší investici, 
kterou je 25 milionů na rekonstrukci fotbalové-
ho stadionu, což nás letos finančně dost vyčer-
pá. Věřím ale, že dojde i na další akce,“ říká radní 
pro sport František Doseděl. To by se mělo týkat 
například vybudování skateparku ve Sportovním 
a rekreačním areálu Pražačka a přípravy projek-
tové dokumentace pro novou halu na plážový 
volejbal. 

Zajímavé projekty jsou připraveny i v kulturním 
sektoru. Chystá se například výročí 100 let od 
vzniku Velké Prahy, které připomene stálá výsta-
va v Galerii Toyen na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
„Oproti stálé expozici Žižkov 1881—1922, otevře-
né v minulém roce v Galerii pod radnicí, bude 
nová výstava více multimediální a bude mapovat 
významné historické milníky Prahy 3 ve 20. sto-
letí,“ představuje záměr radní pro kulturu Pavel 
Křeček. Otevřena by měla být na podzim. 

25 milionů je určeno na 
rekonstrukci fotbalového 
stadionu

Anketa: Který z letošních investičních projektů 
Prahy 3 považujete za stěžejní? 
Pavel Dobeš (TOP 09 a STAN), místostarosta

V tomto roce budou zásadní investice do veřejného pro-
storu, který užíváme společně. Jde jednak o revitaliza-
ci Tachovského náměstí, které funguje jako hlavní vstup 
na vrch Vítkov, a je proto využíváno širokou veřejností. 
Připravovaná rekonstrukce promění náměstí v příjemný 
pobytový prostor se stromy. Druhá zásadní investice se 
týká revitalizace panelového souboru v Táboritské, což se 
netýká pouze obyvatel domu. Léty opotřebovaný obchodní 
parter se nehodí pro tak živé místo a kazí celkový dojem 
z Olšanského náměstí a okolí, zejména okolní podchody 
přestanou být místem hrůzy. 

Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta
Obrovským přínosem budou rekonstrukce panelových 
domů na Komenského a Olšanském náměstí. Těším se 
na rozšířené a prosvětlené podchody do Sudoměřské 
a Baranovy. Mám radost i z Tachovského náměstí. Studii 
na jeho rekonstrukci od architektů Opočenský Valouch 
jsme na radnici zadávali už v roce 2013 a teď se to koneč-
ně dotáhne do konce. Dolní Žižkov dostane po Kostnickém 
další krásné náměstí. Aby se Praha 3 mohla dál rozví-
jet, je nutné mít i projekty do budoucna. A díky využití 
architektonických soutěží budou rozhodně kvalitní — nová 
MŠ Jeseniova, Lobkovicovo náměstí a dům sociálních slu-
žeb Pod Lipami.

Jan Bartko (Piráti), radní
Všechny připravované projekty pro rok 2022 jsou dů-
ležité (prozkoumat je můžete třeba zde od str. 51: 
bit.ly/3H25wL3), ale pokud bych měl vyzdvihnout jeden, 
je to asi rekonstrukce panelového domu na Táboritské. 
Asi není třeba debatovat o tom, že v současné podobě 
jde o místo s velkým potenciálem pro rozvoj, kudy denně 
proudí tisíce Pražanů. Veřejný prostor bude oživen, dům 
zateplen a snad okolí Olšanského náměstí znovu nakopne-
me. Staveniště předáváme na začátku března a hotovo by 
mělo být v létě 2023. Obyvatelům domu přeji pevné nervy, 
výsledek bude stát za to. 

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Vnímám pozitivně, že se začalo s rekonstrukcí bytového 
domu „Hokejka“ v ulici Blahoslavova a Roháčova. Je to 
projekt, za který jsme dlouhodobě s Koalicí pro Prahu 3 
bojovali. Dále mě těší výstavba 2 500 nových bytů na 
nákladovém nádraží Žižkov. Ač to není investiční akce 
Prahy 3, tak ji vnímám pozitivně a věřím, že se tato lokalita 
brownfieldu promění v moderní čtvrť s občanskou vyba-
veností a dostatečnou dopravní infrastrukturou. Jinak se 
obecně investuje málo a jediné, co je opravdu vidět, jsou 
cyklopruhy na každém kroku. Jaký to má užitek a přínos 
pro občany Prahy 3, ponechám na čtenářích. 
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Dům sociálních 
služeb dostane styl 
činžovní vily
V soutěži na 
výstavbu nového 
domu sociálních 
služeb, kterou 
Praha 3 vyhlásila loni 
v červenci, zvítězil 
ateliér Projektil 
architekti. Objekt 
vyroste v ulici Pod 
Lipami.

Potřeba navýšit kapacity pobytové péče o seniory 
stála za loňským rozhodnutím radnice vypsat sou-
těž na výstavbu nového domu sociálních služeb. 
Objekt vyroste v ulici Pod Lipami na místě sou-
časného ošetřovatelského domova, který už ne-
vyhovuje technicky ani provozně. „Má poskytovat 
pobytovou sociální péči 50 klientům a počítáme 
i s provozem denního stacionáře pro osm klientů. 
Vybrané služby tu najdou i senioři z blízkého oko-
lí,“ upřesňuje ředitelka Ošetřovatelského domova 
Praha 3 Petra Gabriel Lojdová. 

Pět soutěžních návrhů hodnotila porota složená 
ze zástupců třetí městské části a nezávislých ar-
chitektů v únoru. Nejvíce ji oslovil projekt ateliéru 
Projektil architekti. Na druhém místě se umístili 
Pavel Hnilička Architects + Planners a na třetím 
Schindler Seko architekti. Vítězný návrh přesvědčil 
porotce především záměrem navodit dojem čin-
žovní vily, která bude v souladu s okolní zástavbou 
a zachová i velkou zahradu, členěnou do různých 
pobytových nik. Stejně tak na ně zapůsobilo řešení 

pokojů s možností umístit lůžka u oken. „Pokoje se 
tu podobají spíš garsonkám. Mají buď jedno lůžko 
s vlastní či sdílenou koupelnou, nebo dvě lůžka, 
která lze oddělit zástěnou, takže každý klient bude 
mít dostatek soukromí,“ říká místostarosta Ondřej 
Rut, který v porotě zastupoval zadavatele. 

Kladně hodnocená byla také přehlednost a pří-
stupnost společných částí domu. V přízemí na-
jdou jeho obyvatelé sál, kapli, klubovnu, kavárnu 
i kadeřníka. Zvláštní funkci plní chodby a atrium. 
„Chodba nepůsobí jako komunikace. U pokojů je 
rozšířená zápražím a na druhé straně k ní přilé-
hají společenské prostory přecházející do lodžie. 
Atrium přivádí světlo a zeleň a umožňuje průhledy. 
Společné prostory tak vycházejí z tématu náv-
si s pokoji-domy, což má umožnit srozumitelné 
vnímání osobního a společného,“ přibližuje dispo-
zice objektu Petr Lešek z ateliéru Projektil archi-
tekti. Unikátní je podle něj i vnitřní výzdoba: „Má 
podobu částí porcelánu potištěných fotografiemi, 
které odkazují na svět venku i uvnitř. Tyto ,střípky 
vzpomínek‘ budou rozprostřeny v různé intenzitě 
po zdech interiéru.“ Autorem grafické intervence 
je Jaromír Hárovník.

Všechny soutěžní návrhy představí podrobně vý-
stava a katalog. Praha 3 teď začne s vítězem jed-
nat o smlouvě na projektové práce. Předpokládané 
investiční náklady na realizaci stavby jsou 120 mi-
lionů korun. 
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Basilejské náměstí 
čeká proměna

S koncem zimy začnou úpravy Basilejského 
náměstí a části Malešické ulice. Místní radnice 
považuje související uzavírky za neslučitelné 
s poslední etapou rekonstrukce Koněvovy ulice.

Všimli jste si pokácených stromů na Basilejském 
náměstí? Je to předzvěst plánované rekonstrukce. 
„Doteď to byl jakýsi kruhový objezd, který nahra-
dí pravoúhlá křižovatka se semafory. Zlepší se tím 
bezpečnost chodců,“ říká místostarosta Prahy 3 
Ondřej Rut. Zároveň upozorňuje, že jediný, často 
kritizovaný přechod k hospodě U Kozla vystřída-
jí dva přechody s ostrůvky a světelnou signaliza-
cí. Prostor bude zároveň lemovat dvanáct nových 
stromů. „Podoba náměstí je ale do velké míry 
ústupkem nárokům na dopravu a parkování a je 
výsledkem historických dohod. Za Prahu 3 jsme 
se zasadili, aby přechod U Kozla nebyl zrušen kvůli 
větší dopravní propustnosti, a zároveň jsme prosa-
dili, aby plochy pro parkování byly ve stejné výško-
vé úrovni jako chodníky,“ dodává místostarosta. 

Úpravy náměstí a přilehlé Malešické ulice jsou 
rozděleny na několik etap. Začít by měly v březnu 
a potrvají zřejmě do konce roku. Investor stav-
by, společnost Central Group, slibuje, že po celou 
dobu zachová na ulici Jana Želivského v obou 
směrech průjezd v jednom pruhu. Uzavírku jed-
noho jízdního pruhu si vyžádá postupná výmě-
na starých plynovodů v úseku Vinohradská — 
Basilejské náměstí. Do konce dubna je pak v plánu 

pokračování výměny vodovodu na Vinohradské, 
kde bude stejně jako loni doprava svedena na jed-
nu stranu ulice. 

Problematické je, že termín rekonstrukce 
Basilejského náměstí koliduje s poslední fází 
opravy Koněvovy ulice v úseku Černínova — 
Zelenky-Hajského. „Koordinace uzavírek je úlohou 
magistrátu. Za Prahu 3 upozorňujeme, že pokud 
by se obě rekonstrukce rozběhly zároveň, mohl by 
z hlediska omezení dopravy nastat na Žižkově vel-
ký problém,“ vysvětluje místostarosta. Třetí měst-
ská část proto začala s vedením hlavního města 
už loni na jaře jednat. „Rekonstrukce Koněvovy 
ulice se letos zřejmě odloží, stále to ale závisí na 
rozhodnutí magistrátu,“ uzavírá téma Rut. O dal-
ším vývoji vás budeme informovat. 
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Chcete si vyzkoušet 
soudcovský talár?

Věděli jste, že rozhodování soudu můžete 
ovlivnit i vy jako laikové? Stačí, pokud máte 
smysl pro spravedlnost a splníte několik 
základních podmínek.

Přísedící přinášejí do rozhodování soudů laický 
prvek, který vhodně doplňuje profesionální úsudek 
soudce — předsedy senátu. Jejich vzdělání přitom 
nehraje roli. Právní aspekty projednávané proble-
matiky jim totiž vždycky objasní právě předseda. 
Nemusí se tak spoléhat na znalost zákona, ale 
spíš na vlastní smysl pro spravedlnost. 

Hlas přísedících je stejně důležitý jako hlas soud-
ce. Mají proto k dispozici celý spis a během jed-
nání mohou klást svědkům i obžalovaným otázky. 
Společně s předsedou senátu se pak musí zaslou-
žit o rozumné a pokud možno objektivní posouzení 
celého případu. Může se při tom stát, že při určení 
viny i výši trestu oba přísedící soudce přehlasují. 

Funkce přísedícího je společensky důležitá, soudy 
proto stále hledají vhodné kandidáty. Náležitostí, 
které musí uchazeč splnit, není přitom mno-
ho. „O funkci se může ucházet obyvatel repub-
liky, který dosáhl 30 let, je svéprávný a morál-
ně bezúhonný. Zároveň musí mít trvalý pobyt 
nebo místo výkonu práce v obvodu soudu, pro 
který je do funkce volen. Osoby narozené před 
rokem 1971 se musí navíc prokázat negativním 
lustračním osvědčením,“ upřesňuje Štěpánka 

Šulcová z organizačního oddělení Úřadu měst-
ské části Prahy 3. Hlásit se mohou na adresu 
sulcova.stepanka@praha3.cz nebo telefonní číslo 
222 116 226.

Přísedící k soudu navrhují a schvalují členové 
příslušného zastupitelstva na základě vyjádření 
soudu. Funkční období je čtyřleté, přísedící by ale 

neměli zasedat více než 20 dnů v roce. Náleží jim 
paušální náhrada 150 korun za každý den a navíc 
cestovné a stravné. Pokud jsou v pracovním po-
měru, mají nárok na neplacené volno od zaměst-
navatele a náhradu mzdy ve výši průměrného vý-
dělku od státu. Nejsou-li zaměstnáni, kompenzuje 
jim ušlý zisk také stát. 
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Děti samy rozhodly, 
jak vylepší školu

Želva, permanentka do 
zoo nebo knihovna ze hry 
Minecraft. Děti využily 
participativní rozpočty 
k tomu, aby samy 
vylepšily svou školu.

Projektu, jehož hlavními protagonisty jsou děti, ne-
řeknou na žižkovských školách jinak než „pébéčko“. 
Pojmenování vychází z anglického participatory 
budgeting čili participativní rozpočet a jeho pod-
statou je, že žáci sami vymyslí, čím by chtěli svou 
školu vylepšit. „Jednotlivé třídy pak prosazují svůj 
nápad tím, že malují plakáty, vymýšlejí nástěnky 
a přesvědčují spolužáky. O vítězi nakonec rozhod-
ne celoškolní hlasování. Všechny tyto kompetence 
jsou důležité pro reálný život,“ vysvětluje předseda 
výboru pro výchovu a vzdělávání Michal Vronský.

Pébéčko proběhlo na všech místních základkách 
poprvé loni. Dnes jsou vítězné projekty, na které 
každá škola dostala 25 tisíc korun, už hotové. Na 
základní škole Lupáčova vyhrál návrh páťáků, kteří 
chtěli želvu. „Paní učitelka připravila školení, děti 
pak kreslily plakáty, co želvě svědčí a co jí naopak 
dobře nedělá, nebo ji modelovaly z moduritu,“ 
popisuje ředitel školy Jiří Kopecký. Díky tomu, že 
část financí zbyla, dostalo se i na druhý nápad: se-
zení na chodbách a společenské hry.

Jinak probíhal projekt ve škole v Cimburkově ulici. 
„Děti chtěly prosadit na školní dvorek bazén nebo 
eskalátory po celé budově, aby nemusely cho-
dit do schodů,“ říká pobaveně učitelka Kristýna 
Šilhavá. Příprava projektů zasáhla do mnoha před-
mětů. „Texty se psaly v hodině českého jazyka, 
plakáty jsme malovaly v rámci výtvarné výcho-
vy, v informatice si děti vyhledaly, co kolik stojí, 

a v matematice si pak zkoušely ceny zasadit do 
celkového rozpočtu,“ dodává její kolegyně Anna 
Pipková. Vítězem se nakonec stala permanent-
ka do trojské zoo, kterou postupně navštíví celá 
škola. I tady zbyly v rozpočtu peníze, takže zelenou 
mohl dostat ještě „papíromat“. „Je to automat 
na veškeré propisky, tužky, fixy, pravítka, kružít-
ka a další potřeby. Původně si kantoři mysleli, že 
ho děti nevyužijí, ale opak je pravdou. Chodí tam 
už automaticky, a tak hodně odpadly omluvy, že 
nemají to či ono,“ pochvaluje si zařízení Kristýna 
Šilhavá. 

I škola v Jeseniově ulici dotáhla už projekty do 
konce. „Na prvním stupni vyhrála knihovna z ob-
líbené počítačové hry Minecraft,“ říká pedagožka 
Marcela Šífová. „Je hodně barevná, udělal ji truh-
lář a stojí ve školním klubu. Za zbytek peněz jsme 
pořídili křesla na každé školní patro.“ Protože se 
participativní financování osvědčilo, vyzkouší si ho 
letos znovu devět škol. 
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Narodil jste se v Nitranské ulici na Vinohradech, 
v pěti letech jste se stěhovali s rodiči do 
Kubelíkovy na Žižkově. Vnímal jste hranici obou 
čtvrtí?
Kubelíkova byla tenkrát hranice mezi čtvr-
tí proletářskou, tedy Žižkovem, a buržoazní, tedy 
Vinohrady. Ta hranici byla významná, jak jste se-
stupovali ulicemi níž a níž, proletářský Žižkov na-
bíral na síle — chlapi nosili modráky, děti tepláky. 
Na Vinohradech jsem potkával úředníky v oblecích, 
byly tu lepší byty. Když jsme si v nich jako děti hrá-
li, cítili jsme se „buržoázně“. 

Jaká je vaše první vzpomínka na náměstí Jiřího 
z Poděbrad?
Mám matnou vzpomínku, jak na Jiřáku jezdím na 
koloběžce s mojí maminkou, která je tak trochu 
buržoazně oděna v kabátku s kožešinou a pozoruje 
mě. To mohl být rok 1948 nebo 49. Taky si vzpo-
mínám na zvláštní „vyděšení“ z nástupu nové-
ho režimu: na dílnu truhláře a lakýrníka Prokůpka 
nebo hokynáře Dubna, vidím ještě zřetelně nápisy 
na štítech krámů. Táta tehdy pracoval jako daňový 
poradce mnoha takových malých živnostníků a pa-
matuji si na neurčitý smutek z toho, jak ten jejich 

svět zanikal. Někteří z nich u nás schovávali třeba 
věci, které by jim mohli noví vládci „vyvlastnit“. 

Lišili se kluci na Žižkově a na Vinohradech? 
Jeden z rozdílů mezi kluky z obou čtvrtí byl, že 
Vinohraďák byl veden k tomu, aby se staral o to, 
čím v životě bude, kdežto správnému Žižkovákovi 
to bylo dost jedno. Neplatilo pro něj to vyděračské 
„uč se, nebo se nedostaneš na gympl“. Na Žižkově 
nebyly děti terorizovány středostavovskou předsta-
vou, že z nich musí něco být. V těch čtvrtích jsem 

poprvé opravdu „materiálně“ viděl třídní rozdíly, 
což bylo pro mě jako dítě velmi důležité. Později ale 
Žižkováci za svou bezstarostnost platili třeba hor-
ším společenským uplatněním. 

Václav Bělohradský: 
Emigrací se člověk 
ocitá v „mezisvětě“
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Z rodné Nitranské ulice 
vedla jeho cesta až do 
Itálie, kde žil dlouhých 
30 let. Na Vinohrady 
i Žižkov se přesto 
známý český filozof ve 
vzpomínkách rád vrací.

Kubelíkova byla hranice 
mezi čtvrtí proletářskou 
a buržoazní 
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Jak vypadaly ulice vašeho dětství?
Prožívali jsme klukovské války, byly dost suro-
vé, házeli jsme po sobě i šutry. Hlavní fronta šla 
Riegrovými sady a Rajskou zahradou. Já jsem byl 
jednou zajat vinohradskými kluky a označen za špi-
ona Žižkováků. Než mě pustili, dlouze jsem musel 
vysvětlovat, koho všeho znám z Vinohrad. 

Co dalšího z té doby se vám vrylo do paměti?
Když jsme se přestěhovali do „Kubeličky“, úplně 
prvním zážitkem byl dvorek plný roztodivných věcí, 
jako jsou portréty pánů v uniformě, šavle, vojen-
ské čepice a tak dál. Byla to pozůstalost vdovy po 
nějakém vysokém rakouském funkcionáři. Vedle 
v přízemí zase bydleli sympatičtí manželé, původně 
majitelé restaurace v domě, kterým ta hospoda už 
nepatřila, ale pořád tam pracovali a v našich čích 
měli status „majitelů“. Do Ježkovy ulice jsem zase 
chodil k profesorovi Jurzovi na angličtinu, která se 
tenkrát ještě neučila ve všech třídách. Vzpomínám 
i na železné neděle, kdy se ze sklepů a bytů vynes-
lo staré harampádí, nejčastěji zbytky válečné doby, 
hasičské helmy, plynové masky. Rozkrádali jsme ty 
hromady a hráli si hloupě na válku. Dokonce jsme 
někdy v zápalu boje házeli prasklé žárovky jako 
granáty do místností, ale snad jsou takové dětské 
zločiny už promlčeny.

Co váš vztah ke škole a učení?
Už jako dítě jsem rád četl, hlavně knihy o historii. 
Chodil jsem často do Ruské knihy na Václaváku 
kupovat s otcovým požehnáním levně cizojazyč-
né knihy a slovníky, táta mě vedl ke studiu jazyků. 
Někdy od šesté třídy už jsem se orientoval na filo-
zofii v obecném smyslu. Maminka se toho hrozila, 
chtěla ze mě mít třeba lékaře, ale mě zajímaly 
„obecné pohledy na svět“. Při orientaci v tom mi 
pomohla moje skvělá učitelka dějepisu na střed-
ní škole (tehdy od 6. do 8. třídy) Schauerová — 
křestní jméno už nevím. Když jsem nastoupil na 
„Slaďárnu“ (Gymnázium Karla Sladkovského), byla 
60. léta — holky nosily barevné punčochy a oho-
ny, my se stříhali na „blbečka“, ze tmy padesátek 

se vynořil oslnivý Semafor, nová filmová vlna, 
Hrabal, Kundera a tak dál. Té nové době moc ne-
přála tehdejší paní ředitelka „Slaďárny“, snad byla 
i poslankyní KSČ, už nevím. Vím jen, že proti duchu 
šedesátek dost bojovala, bylo to velmi nepříjem-
né a v mém případě se to promítlo i do kádrového 
posudku. Sen o studiu na univerzitě se rozplynul.

Pak jste se ale na univerzitu přece dostal. 
Musel jsem ale rok pracovat na Stavbě mládeže 
v Kralupech nad Vltavou, abych se kádrově očistil. 
Byl jsem betonář a zedník čtvrté třídy. Poznal jsem 
při tom řadu dalších lidí, kteří se tam museli prací 
vykoupit z nějaké kádrové či jiné situace, kterou 
by jinak nemohli změnit. Mojí největší zkušeností 
z toho roku byla změna pohledu na dělníky. Do té 
doby jsem je vnímal jako spokojenou vrstvu, která 
podporuje režim, ale tam jsem potkal zedníky, elek-
trikáře a další, kteří byli antikomunisté a nesnášeli 
neefektivitu toho systému. Překvapilo mě to.

Kde jste prožil okupaci v srpnu 68?
Především musím vysvětlit, že v roce 1966 jsem 
byl na stipendiu v Itálii. V srpnu 68, když jsem byl 
na vojně v Chebu, mi pak z Itálie napsali přátelé, 
zda nepotřebuji pomoc. Já řekl, že ano, a v lednu 
1969 jsem tam emigroval. Na chvilku jsem se ještě 
vrátil, ale hned nato jsem odešel definitivně. Cítil 
jsem, že musím pryč. Půlnočním vlakem jsem od-
jel do Vídně, pěšky došel na Süd-Bahnhof a 30 let 
jsem pak žil v Itálii. 

Jaká byla Itálie 60. a 70. let?
Nejdříve mě negativně překvapila malá modernost 
té země — v roce 1970 řešili Italové ještě referen-
dum o zrušení rozvodu. Později jsem si ale Itálii 
zamiloval, hlavně pro její rozmanitost. Začíná alp-
skými hřebeny u rakouských hranic a končí ostro-
vem Lampedusa nedaleko Tuniska. Nejvíc jsem žil 
a pracoval v Janově a poté v Terstu. První léta mé 
práce na univerzitě byla ve znamení velké revolty 
studentů, která bohužel zčásti vyústila v teroris-
mus. To byla nebezpečná léta. 

Je život v emigraci těžký?
Člověk se ocitá v jistém „mezisvětě“, který sice 
traumatizuje, ale dává také šanci na „tvořivý způ-
sob života“. Trauma se někdy projevuje určitou 
nenávistí k místu emigrace, nebo naopak přehna-
ným pohrdáním místem, odkud se dotyčný rozho-
dl odejít. V mém případě nastal „tvořivý způsob 

Italové toho mají s Čechy 
dost společného 

Václav Bělohradský vypráví nad svou novou knihou Čas pléthokracie
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života“. K tomu mi pomohla vstřícnost Italů, kteří 
toho mají s Čechy dost společného — například 
národně-obrozeneckou mentalitu. Kus jejich země 
byl také součástí Rakouska-Uherska, v Terstu jsem 
se proto cítil jako doma. Začátky byly těžké, hlavně 
ekonomicky, ale v osmdesátých letech jsem se cítil 
šťastný.

Přijali vás Italové?
Status cizince tam nemá hned negativní zvuk jako 
třeba v Británii. Zpočátku mě považovali za „slavo“, 
tedy Slovana, jak bylo podivným zvykem. Vnímání 
Čechů hodně změnil Milan Kundera, který mě 
později pozval ke spolupráci v Paříži na tématech 
„střední Evropy“. Ten svým dílem přispěl k tomu, že 
se „kultura střední Evropy“ stala velkou světovou 
módou, přestali jsme být „slavi“ a začali jsme pat-
řit do velké ironické kultury, která spojovala v jeden 
celek Prahu, Vídeň, Budapešť, Lvov. Terst byl napří-
klad součástí habsburské říše už od roku 1381.

Jaký byl návrat do Prahy?
V roce 1990 jsem přijel do Česka přes Plzeň a po-
slouchal projev Václava Havla o tom, že „Vítězný 
únor“ už se nebude opakovat, takže to bylo tuším 
v únoru 1990. Pár dní nato jsem se s ním koneč-
ně setkal i osobně. Když jsem přijel na Žižkov do 
krajiny svého dětství, vydal jsem se do Baranovy 
ulice, kde bydlela maminka. Už to byla stará paní, 
té přicházející době moc nerozuměla, prožíva-
la ji se směsí radosti a strachu. Vzpomínám, že 
jsem se šel projít po Vinohradské třídě, vešel do 
řeznictví U Brabců, dal si za asi 1,50 Kčs držko-
vou polévku a najednou vidím, že vedle stojí bás-
ník Petr Král, se kterým jsem se v exilu intenziv-
ně přátelil. Nejvíce mě ale dojala návštěva (tehdy 
ještě) Realistického divadla, kde hráli představe-
ní Republika. V závěru psal jeden herec na tabuli 
jména autorů, jejichž dílo se ocitlo pod ledem doby 
a teď se vynořuje. Napsal i moje jméno. Byl to vel-
ký zážitek — co bylo umlčeno, se vrací, to je pod-
stata kultury. Já jsem se pak definitivně přestěho-
val do Prahy až v roce 2014.

Překvapilo vás hlavní město? 
Vnímal jsem jeho degradaci, málo se investovalo 
do výstavby, vše bylo zchátralé. Ale zase tu nebyl 
ten devastující turismus, který se později do Prahy 
vevalil. Překvapila mě ale jedna věc: měl jsem 
mnoho přátel, kteří bydleli v krásných pražských 
bytech, nájem tam byl velmi nízký, několik set mě-
síčně. Do těch bytů ale nic neinvestovali, všechny 
své peníze dávali na vybavení chalup. To pro mě 
byla zvláštnost. Tyhle útěky z města někam do 
jiného společenství mi připadly dost nesmyslné, 
přece město má být středem života, ne okrajem 
chalupářství. 

Loni vám vyšla kniha Čas pléthokracie. Jaké je 
její hlavní poselství?
Je o přeměně veřejných prostorů v „globální di-
gitální mělčiny“, kde už se neformují názorové 
většiny, ale „náladové většiny“, slepence frustrací, 
které nemají dost autority. Demokracie jsou proto 
destabilizované, jak dokazuje třeba zvolení Trumpa 
prezidentem. Myslím ale, že se v těch mělčinách 

Filozofování vládne našim 
všedním dnům 

formuje i nový typ politických aktérů, aktivistic-
ká demokracie „digitálně komunikujících zástupů“, 
které už nepotřebují politické strany, aby reprezen-
tovaly jejich zájmy. Jednají autonomně jako nezá-
vislí jednotlivci a umějí se dohodnout na užiteč-
ných akcích bez zprostředkování politických stran. 
Václav Havel hovořil o postdemokracii, já tomu 
říkám „pléthokracie“, politika bez stran a placených 
funkcionářů (od řeckého „pléthos“ — množství).

Kde má dnes filozofie své místo? 
Řeknu to takto: K filozofování je člověk odsouzen 
v době, která je nejednoznačná, kdy má všech-
no dvě strany, o níž proto říkáme, že je komplex-
ní, nikdo v ní nemá právo na „poslední slovo“. 
My všichni se tedy musíme stát filozofy, proto-
že v takové společnosti jinak než jako filozof žít 
nelze. Příkladem budiž pandemie: každý se musí 
sám rozhodnout, komu bude v záplavě expertních 
a vědeckých výroků věřit, jakou strategii přijme 
jako legitimní v boji s pandemií. Nikdo tomu ne-
může uniknout, filozofování vládne našim všedním 
dnům. Já ale někdy definuji filozofii taky radikál-
ně, i když trochu demagogicky: je známo, že vědci 
při vivisekci vyřezávají psům hlasivky, aby je ne-
rušili svým bolestným nářkem při práci. Filozofie 
by měla mluvit na místě všech bytostí, kterým 
mocenský systém vyřezal hlasivky, vzal jim nejen 
jejich hlas, ale i zkušenosti, bolesti a také jejich 
pravdy.  

Václav Bělohradský 
Český filozof a sociolog se narodil 14. ledna 
1944 v Praze na hranici Vinohrad a Žižkova. 
V roce 1967 vystudoval na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze obor čeština a fi-
lozofie. Je žákem jednoho z nejznámějších 
českých filozofů Jana Patočky. Po srpnové 
okupaci emigroval přes Vídeň do Itálie, kde 
působil jako profesor sociologie na univerzi-
tách v Janově a Terstu. Po roce 1990 předná-
šel jak v Itálii, tak například na pražské Fakultě 
sociálních věd. Do své domoviny se vrátil 
natrvalo v roce 2014. Dnes bydlí na pražském 
Smíchově. Je autorem několika knih, ta za-
tím poslední nese název Čas pléthokracie.
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V Aeroškole se 
naučíte dělat filmy

Jarní filmové kurzy pro děti i dospělé 
pořádá ve svém ateliéru v Ambrožově ulici 
žižkovská Aeroškola. Vedou je pedagogové 
ve spolupráci s profesionály z oboru.
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á Rozhýbat loutku, knoflíky, pastelky či 
papírovou lodičku ve svém prvním 
krátkém animovaném filmu — to je 
sen, který si děti i dospělí mohou 
splnit v Aeroškole na Žižkově. Ta již 
čtrnáctým rokem zaštiťuje širokou 
škálu aktivit spojených s filmovou 
kulturou a výchovou ve spoluprá-
ci s kiny Aero, Bio Oko a Světozor. 
„Začínali jsme v prostorách kina 
Aero. Od roku 2014 máme svůj vlast-
ní ateliér v Ambrožově ulici, který je 
vybaven především pro tvorbu ani-
mací a práci s fotografií. A před tře-
mi roky jsme otevřeli druhý ateliér 
na Letné, kde zase probíhají progra-
my zaměřené na hraný film a tvorbu 
počítačových her,“ popisuje koordi-
nátor Aeroškoly Martin Peroutka.

Letošní jarní kurzy odstartovaly na 
konci února, zájemci se ale mohou 
stále hlásit. V Malé škole animace 
se například děti seznamují s princi-
pem stop motion animace — nejpr-
ve připravují scény a loutky, kte-
ré pak uvádějí do pohybu pomocí 
digitálních zrcadlovek napojených 
na speciální software. Přijdou si tu 

na své pokročilí animátoři i úplní 
začátečníci, dva kurzy jsou otevřeny 
pro dospělé. V nabídce najdete také 
kroužek komiksové tvorby, kurz tvůr-
čího psaní a scenáristiky nebo dílnu, 
ve které účastníci připravují video-
klip ke skladbě vybrané české kape-
ly — v minulosti to byly například 
TataBojs, CalmSeason či Kašpárek 
v rohlíku, letos se do projektu zapojí 
skupina Vltava.

Pro milovníky analogového focení je 
v ateliéru kompletně vybavená tem-
ná komora. „Můžete si ji pronajmout 
a přijít si sem vyvolat své fotografie, 
případně využít služeb lektorky, která 
vás procesem provede a ukáže vše 
potřebné. Pořádáme tu i worksho-
py analogového focení od nastavení 
fotoaparátu až po vyvolání snímků,“ 
vysvětluje Peroutka. Další mediální 

zážitky čekají na účastníky příměst-
ských táborů — ten žižkovský letos 
proběhne ve druhém březnovém 
týdnu a zaměří se na televizní repor-
táže. Na léto jsou pak v plánu filmo-
vé tábory v Jizerských horách.

Rodiče nejmenších dětí ocení ne-
dělní dětské projekce v kině Aero 
s následnou kreativní dílnou, kde 
děti rozvíjejí filmový zážitek formou 

výtvarných či dramatických aktivit, 
soutěží a her. Aeroškolu využívají 
i základní školy, jimž zkušení lekto-
ři nabízejí například filmové pro-
jekce s doprovodným programem 
a workshopy. Aktivity probíhají s fi-
nanční podporou městské části, při-
hlásit se můžete na webové adrese 
aeroskola.cz.  

Účastníci připravují videoklip 
pro vybranou českou kapelu
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Do žižkovského 
Sokola chodí i mistři 
Evropy

Basketbal, biliár,  
ping-pong, 
trampolína, fitness, 
ale i cvičení pro 
děti. To všechno 
nabízí milovníkům 
sportu tělocvična 
TJ Sokol Žižkov I 
v Koněvově ulici.

Na Trojce dnes působí přibližně 500 aktivních 
sokolů, z toho 200 dětí. „Nejmladšímu je pár let 
a chodí na cvičení s rodiči, nejstaršímu bude přes 
80 let,“ říká starosta žižkovského Sokola I Petr 
Kubín. V sokolovně v Koněvově ulici trénují osm 
sportovních disciplín — basketbal, biliár, volejbal, 
ping-pong, trampolínu, kulturistiku, silový trojboj 
a sokolskou všestrannost, tedy všeobecné cviče-
ní pro děti. Co se týká věhlasu, vede kulečníko-
vý klub, který patří ve své více než padesátileté 
historii mezi největší a nejúspěšnější v Česku. Má 
40 členů a jeho hráči, jako třeba Adam Bača nebo 
Irena Michálková, vybojovali národní i mezinárodní 
mistrovské tituly. 

Sokol I stále přijímá nové členy do všech oddílů. 
Děti se mohou hlásit pouze do všestranných cvi-
čení, na basket a skoky na trampolíně. Ostatní dis-
ciplíny jsou určeny pro dospělé muže a ženy, vo-
lejbal pak i pro seniory a seniorky. „Tréninky bývají 
dvakrát až třikrát týdně. Kromě sokolské všestran-
nosti jezdí všichni také na závody,“ říká Kubín, 
který sám učí děti basketbal. Kontakty na trenéry 
a rozvrhy jsou dostupné na webu sokolzizkov1.cz. 
Stačí zavolat nebo přijít a domluvit se. Co se 
týká příspěvků, děti je mají levnější než dospělí. 
Jejich výši určuje každý oddíl zvlášť a odvíjejí se 
i od toho, zda sportovci jezdí na závody po celé 
republice, nebo se účastní jen lokálních soutěží. 

Pohybují se nicméně od pěti stovek do několika 
tisíc korun ročně. 

Dříve trénovali ve zdejším Sokolu i karatisté a fot-
balisté. „Hřiště na Vítkově je naše, ale protože 
fotbal nemáme, pronajímáme ho dětem z Viktorky 
Žižkov,“ podotýká starosta Kubín. Právě tam by 
letos mohly proběhnout oslavy 150 let žižkov-
ského Sokola jako jednoho z nejstarších v Praze 
i republice. 

V ulici Na Balkáně funguje také Sokol Žižkov II. „Za 
první republiky jsme byli jeden Sokol, v roce 1947 
došlo k oddělení. Dnes jsou i v jiné župě a nemá-
me vlastně nic společného,“ říká Kubín. Zároveň 
dodává, že župy, jichž je několik desítek, předsta-
vují určitý teritoriální mezistupeň celonárodní or-
ganizace. S historií žižkovského Sokola se můžete 
podrobně seznámit na straně 24.  
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Žižkovský Sokol stále 
přijímá nové členy do 
všech oddílů
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á Na českých základních školách jsou zhruba čtyři 

tisíce dětí s poruchou autistického spektra (PAS). 
Každé z nich je přitom jedinečné a má specifické 
chování. „Joachim se začal nestandardně pro-
jevovat kolem prvního roku. Stranil se kolektivu, 
hračky stavěl do řad a rovnal je podle velikostí, 
brzy ovládal abecedu i čísla, ale prakticky nenava-
zoval oční kontakt ani jinak nekomunikoval,“ popi-
suje svou zkušenost Kristina Šedivá, která žije se 
sedmiletým synem na Žižkově (oba na snímku). 
„Musím mu naslouchat desetkrát víc než normál-
nímu dítěti, protože prakticky nemluví, a laskavým 
přístupem se snažím proniknout do jeho světa.“ 

Diagnóza PAS se může týkat stejně tak dětí nad-
průměrně inteligentních, jako těch s mentálním 
handicapem. Část dětí je relativně soběstačná, 
ty se závažnějšími potížemi ale potřebují vysokou 
míru podpory při naplňování i těch nejzákladněj-
ších potřeb — obvykle totiž nerozumějí řeči, ne-
mluví ani negestikulují. Společná je pro ně nejen 
oslabená schopnost vést komunikaci, ale i na-
vazovat a rozvíjet vztahy. „Děti s PAS se chova-
jí a myslí jinak než ostatní vrstevníci, nedokážou 
adekvátně reagovat na běžné situace. Projevy se 
mění v souvislosti s věkem, v různých formách 
ale trvají celý život,“ vysvětluje Tereza Šafránková, 
která se problematice věnuje už od roku 2006.

Základní škola Zahrádka, kde působí, vzdělává 
žáky s těžkým kombinovaným postižením, kteří 
mají vedle PAS i mentální, smyslové nebo tělesné 

vady. Vyžadují téměř nepřetržitý dohled a speciál-
ní vzdělávání. „Vhodné typy komunikace a indi-
viduální výchovně-vzdělávací plány tvoříme spo-
lečně se všemi členy týmu a rodiči,“ upřesňuje 
Šafránková. 

Žáci ZŠ Zahrádka jsou obvykle zároveň klien-
ty Integračního centra Zahrada. To funguje jako 
denní stacionář, který dětem s kombinovaným 
postižením a jejich rodinám poskytuje komplexní 
servis včetně rehabilitace a vzdělávaní. Děti si tu 
osvojují elementární vědomosti, dovednosti a ná-
vyky za pomoci logopedie, fyzioterapie a ergotera-
pie, ale i novějších metod, jako je třeba snoezelen, 
který spočívá ve stimulaci smyslů.

Tomu, jak žít s poruchou autistického spektra, 
se věnuje i řada občanských iniciativ. Za vznikem 
spolku Naděje pro děti úplňku stojí rodiče žáky-
ně, která dochází právě na ZŠ Zahrádka. Dnes ke 
sdružení patří přibližně 70 maminek a tatínků, 
kteří vědí, že se jejich děti budou vždycky spolé-
hat na pomoc nejbližších. 

Děti s poruchou 
autistického spektra 
vyžadují speciální 
přístup a prakticky 
nepřetržitý dohled. Na 
Praze 3 se jim věnuje 
centrum Zahrada 
a ZŠ Zahrádka.

Každé dítě 
s autismem je 
individualita 

Děti s PAS se chovají 
a myslí jinak než ostatní 
vrstevníci
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Závěr života chceme 
prožít v prostředí, na 
které jsme zvyklí

Pobytové sociální služby pro seniory jsou v Česku významným 
poskytovatelem péče v závěru života. Přesto téměř v polovi-
ně případů jejich klienti umírají ve zdravotnických zařízeních 
nebo při převozu do nich, tedy mimo své známé prostředí. Tým 
Ošetřovatelského domova Praha 3 se rozhodl tuto situaci změ-
nit. Zapojil se proto do pilotního programu nadačního fondu 
Abakus, jehož cílem je vytvořit síť domovů pro seniory, kte-
ré o ně dovolí pečovat na konci života v prostředí, na něž jsou 
zvyklí. 

Do dvouletého vzdělávacího programu byl Ošetřovatelský do-
mov Praha 3 zařazen spolu s dalšími 14 vybranými organizace-
mi koncem roku 2020. Díky tomu získal finanční prostředky ve 
výši 1,2 milionu korun a hodnotné vzdělávání v oboru palia-
tivní péče pro všechny zaměstnance. „Vloni v lednu jsme na 
sobě začali pracovat, vzdělávat se a zařizovat domov tak, aby-

chom mohli paliativní péči poskytovat kvalitně,“ říká ředitelka 
Ošetřovatelského domova Petra Gabriel Lojdová. Díky progra-
mu má domov profesionálně vybavený paliativní pokoj, který 
umožňuje klientům prožít spolu s rodinou poslední dny života 
v soukromí a pohodlí. Všichni zaměstnanci absolvovali škole-
ní zaměřené na paliativní přístup a paliativní péči, zdravotničtí 
a sociální pracovníci prošli navíc několikadenními kurzy zahrnu-
jícími plánování péče v závěru života, léčbu bolesti a příznaků, 
etiku a komunikační workshop. „Dříve jsme se tématu umírání 
raději vyhýbali. Umírajícímu klientovi byla poskytována dobrá 
a láskyplná péče, ale vše probíhalo intuitivně, v horším přípa-
dě byl klient v konečné fázi života hospitalizován. V tuto chvíli 
již dokážeme umírání vnímat jako přirozenou součást života 
a jsme schopni si uvědomit, že každý člověk prožívá závěrečnou 
část života jinak fyzicky, psychicky i duchovně. Díky tomu doká-
žeme být našim klientům nablízku a v harmonii s naším poslá-
ním o ně pečovat až do konce,“ uzavírá Gabriel Lojdová.  
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Pilotní program paliativní péče 
umožní Ošetřovatelskému domovu 
Praha 3 doprovázet profesionálně jeho 
obyvatele i na konci jejich života.

Umírání dokážeme vnímat jako 
přirozenou součást života

Oddlužení díky 
Milostivému létu

Rodinné centrum Nová Trojka nabízí kromě 
aktivit pro celou rodinu také vzdělávání a po-
radenství. Nedávná beseda věnovaná akci 
Milostivé léto umožnila lidem zbavit se exe-
kučních poplatků a úroků vůči státu. V jejím 
průběhu si jedna účastnice vzpomněla na 
svou sousedku — samoživitelku, jež se s dlu-
hy potýkala a neměla dobré vyhlídky se jich 
zbavit. Propojila ji proto s právní poradnou 
Nové Trojky a věci se daly do pohybu. 

Za pomoci poradce mladá matka zjistila, 
jaké exekuce jsou proti ní vedeny a v jaké 
výši. Poradce mezitím kontaktoval organizaci 
Člověk v tísni, která se v pomoci lidem zba-
vit se exekucí angažovala a založila finanční 
sbírku určenou na pomoc nejpotřebnějším. 
Člověk v tísni pomohl s dalšími kroky vůči 
exekutorům a poskytl ze sbírky peníze, které 
dotyčné matce chyběly k zaplacení dluhu. 
Mladá žena, která pracuje a sama se stará 
o své děti, může díky Milostivému létu, pomo-
ci Člověka v tísni a Nové Trojky začít s čistým 
štítem. 

Nová Trojka
 ⟶ koordinátorka odborného poradenství 

Jolana Kurzweilová
 ⟶ T: 603 416 724
 ⟶ jolana.kurzweilova@novatrojka.cz

 ⟶ Máte problém s dětmi, partnerem/part-
nerkou, úřady a nechcete jej řešit v ne-
známém prostředí? V Nové Trojce můžete 
využít službu odborného poradenství 
týkajícího se rodiny, vztahů, komunikace, 
vývoje a výchovy dětí, a to přímo v bez-
pečném a přátelském prostředí rodinné-
ho centra v Jeseniově 519/19. Nová Trojka 
nabízí individuální poradenství v řadě 
oblastí, online konzultace a komplexní kri-
zové poradenství (pá—ne, T: 734 258 291). 
Odborné poradenství je díky podpoře 
městské části Praha 3, Magistrátu hlav-
ního města Prahy a Ministerstva práce 
a sociálních věcí poskytováno za symbo-
lickou cenu 50 Kč za konzultaci, v někte-
rých případech i zdarma. Pro řešení sporů 
v rodině nabízí Nová Trojka také služby 
zkušené mediátorky. 
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16. 3. 2022 — 18 h 

Pozvánka 
na veřejné projednání studie 

Založení nového parku 
pod Vrchem sv. Kříže, Kapslovna
Debata se bude konat v jednacím sále zastupitelstva 
v hlavní budově radnice, Havlíčkovo náměstí 9.

Těšíme se na setkání s vámi.

⟶ praha3.cz     

projednani-park-kapslovna-2022-03-09-RN_186×136,8.indd   1projednani-park-kapslovna-2022-03-09-RN_186×136,8.indd   1 26.01.2022   10:54:3226.01.2022   10:54:32

2. 3. 2022 — 18 h

Pozvánka 
na veřejné projednání studie 

náměstí
Jiřího z Lobkovic
Debata se bude konat v jednacím sále zastupitelstva 
v budově radnice na Havlíčkově náměstí 9.

Těšíme se na setkání s vámi.

⟶ praha3.cz     

projednani-jiriho-z-lobkovic-2022-03-02-RN_186×136,8.indd   1projednani-jiriho-z-lobkovic-2022-03-02-RN_186×136,8.indd   1 17.02.2022   14:56:5017.02.2022   14:56:50
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Milan Richter: 
Viktorka potřebovala 
přestat žít v nejistotě 
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á Viktorka je momentálně na posledním místě 
v tabulce FNL. Udrží se v soutěži?
Udrží! Spoléháme na to, že stávající hráči v sobě 
najdou bojovnost a vůli a že noví hráči nás utvrdí 
v tom, že jsme se pro ně rozhodli správně, a s na-
ším společným cílem nám pomohou.

Co stálo za neúspěchem Viktorky v poslední 
době?
Prohráli jsme dva tři zápasy, pak na nás prostě 
padla deka a nedokázali jsme se z toho zvednout. 
Také nám odešlo pár klíčových hráčů, o kterých 
jsem si myslel, že je dokážeme nějak nahradit, ale 
bohužel se to nepovedlo.

Přesto byl na začátku letošního roku důvod 
k oslavě — s Prahou 3 jste se nakonec domluvili 
na pronájmu stadionu v Seifertově ulici. Co to 
pro klub znamená?
Dostali jsme od radnice šanci, aby Viktorka měla 
konečně jisté zázemí. A to po dlouhé době, kdy 
měla nájem vždy jen na jeden rok a nevědělo se, 
co bude dál. To je něco, co Viktorka potřebovala: 
přestat žít v nejistotě, nebát se, co bude — jest-
li dostaneme licenci, nebo ne, jestli se budeme 
stěhovat, nebo ne — a soustředit se vyloženě na 
fotbal.

Museli jste kvůli dohodě s radnicí ustoupit ze 
svých požadavků?
Každá smlouva je o nějakém kompromisu. Ústupky 
dělala jak městská část, tak i my. Samozřejmě 
jsme si to dovedli představit bez některých závaz-
ků, které jsme nechtěli mít na hrbu, hlavně mám 
na mysli provoz a údržbu stadionu. Tam jsme se 
například rozcházeli. Nakonec jsme se ale vždyc-
ky potkali v přesvědčení, že Viktorku tady prostě 
chceme zachránit.

V čem je domovský stadion pro hráče 
i fanoušky důležitý? 
To se nedá popsat! Teď jsme zažili rok v exilu na 
Střížkově a je to ohromný rozdíl. Představte si, že 
jste někde doma, žijete tam celý život a pak vás 
někdo z těch kořenů vytrhne a přesadí na rok ji-
nam. A my jsme navíc nevěděli, jestli se na Žižkov 
vůbec někdy vrátíme. Jestli Viktorka bude, nebo 
nebude. To je hrozná zkušenost. My jsme přece 
Viktorka Žižkov, my máme název té čtvrti přímo ve 
jméně! Na Žižkově jsme sto dvacet let. Málokterý 
klub v českém fotbale má takovou tradici. 

Co do budoucna chystáte pro děti a mládež?
Loni jsme začali pořádat Sportovní akademii, 
na které spolupracujeme se Sokolem Královské 
Vinohrady a s trenéry ve škole, a plánujeme 
ji uspořádat i letos. Další aktivita, kterou by-
chom chtěli obnovit, je turnaj o pohár Františka 
Josefa I. na hlavním stadionu pro nejmenší děti. 
Zajímavá je pro nás i spolupráce se Základní ško-
lou Pražačka, kam naši trenéři chodí pravidelně 
pomáhat s výukou tělocviku. Jednáme i o tom, že 
bychom tu společně s nějakým dalším oddílem 
otevřeli sportovní třídu.  

Předseda představenstva 
a spolumajitel FK 
Viktoria Žižkov věří, že 
legendární žižkovský 
klub čekají navzdory 
současným fotbalovým 
neúspěchům dobré časy.

Nevěděli jsme, jestli  
se na Žižkov vůbec  
někdy vrátíme
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Sokol Žižkov slaví 
150 let

Žižkovský Sokol neměl lehké začátky. 
Bratři neměli peníze ani vlastní tělocvičnu, 
cvičili proto po hospodách, kde jejich 
setkání někdy okořenily i rvačky.

Te
xt

 
Jo

se
f 

H
. M

ys
liv

eč
ek Kdo dnes půjde Roháčovou ulicí kolem čís-

la 17, uvidí nenápadný bílý dům. Právě tady byla 
24. března 1872 založena Tělocvičná jednota Sokol 
Žižkov, když se v tehdejším hostinci U Bílého 
beránka sešli Jan Friedländer, pozdější staros-
ta Královských Vinohrad, majitel realit Arnošt 
Gütling, stavitel František Uher a pozdější první 
starosta Žižkova Karel Hartig. Sdružení mělo na 
počátku 50 členů a jejich první veřejné cviče-
ní proběhlo 23. dubna v sále hostince U Prokopa 
Velikého na dnešním Prokopově náměstí. Protože 
svoji vlastní tělocvičnu neměli bratři ani sedm let 
od založení jednoty, předváděli po celý ten čas 
svůj um po hospodách — třeba i v místě dnešní-
ho Divadla Járy Cimrmana ve Štítného ulici, kde 
býval hostinec U Rytíře Dalimila, následně pojme-
novaný U Jana Lucemburského. Později využíva-
li také sály v Bezovce či tělocvičnu ve škole na 
Komenského náměstí. 

Sokolské srazy nebyly vždycky idylka. „Z těch dob 
jsou pověstné ony schůze, které jsouce svolá-
ny na 8. hodinu večerní, po 10. hodině počína-
ly a o 1. neb 2. hodině ranní všeobecnou rvač-

kou končívaly,“ vzpomínal jeden z místostarostů 
Sokola Josef Zelenka, díky němuž se jednota pro-
brala z úpadku a začala se rozvíjet. „Býti sokolem 
nebylo tehdy ctí. Mnozí z výboru také po této cti 
nebažili, spíše starali se o to, aby prodali hodně 

Sokolové předváděli 
svůj um po žižkovských 
hospodách

Historická podoba sokolovny bez pozdější funkcionalistické přístavby

Re
tr

os
pe

kt
iv

a



—
 2

5
Re

tr
os

pe
kt

iv
a

lístků do Šibřinek, za něž peníze odvésti zapomně-
li!“ psal Zelenka. Připomeňme, že šibřinky jsou so-
kolské maškarní plesy, jejichž tradice trvá dodnes. 

Roku 1889 požádal sokolský výbor městskou radu 
o darování pozemku na Komenského náměstí, kde 
měla sokolovna vyrůst. To rada odmítla, přidělila 
ale jednotě parcelu na rozcestí ulic Chelčického, 
Karlova a Táboritská. Sokolové se zatím přesunuli 
z Bezovky do školní tělocvičny v Cimburkově ulici. 
Po tom, co i z ní dostali výpověď, svolali mimo-
řádnou valnou hromadu. Během ní se usnesli, 
že musí ihned začít se stavbou vlastní tělocvič-
ny. Darovaný pozemek proto prodali a zakoupi-
li právě ten v Husově, respektive Koněvově ulici, 
na němž stojí sokolovna dodnes. Prostředků bylo 
málo, emancipovaní Žižkováci se ale podle teh-
dejší módy složili. „Na stavbu žižkovské sokolovny 
přispívala řada lidí i firem. Například Viktor Kos 
daroval pět tisíc kusů cihel, pan Hynek Čeřovský 
daroval 10 000 kusů cihel. Takových lidí bylo více 
a stavba tělocvičny probíhala utěšeně,“ psalo se 

v Národních listech 28. října 1897. Mimochodem, 
na den přesně o půl století později, tedy 28. října 
1947, byla oficiálně představena nová tělocvič-
na s názvem Sokol Žižkov II. Pozemek na Balkáně 
koupili sokolové už před válkou, cvičit tu ale začali 
až po ní. 

Když první žižkovská sokolovna v Koněvově ulici 
konečně stála, byla to velká sláva. „Budova sama 
po prvé razí cestu hygieně tělocvičen. Je vzdušná 
a tak světlá četnými a velikými okny, že naráží její 
stavba na obavu, že nesnese zatížení. Její šatny 
na rozdíl od zvyklostí jsou velmi prostorné. Její 
strop je chloubou jednoty — je dřevěný a kaseto-
vaný,“ psalo se v tisku. Byla to i nádherná podíva-
ná — dům zářil novotou, tehdejší bulváry byly na-
víc širší, prostornější a nehyzdily je stovky aut. 

Tento text čerpá z knihy Jana Vlka, Terezy Vlkové 
a Rudolfa Prekopa TJ Sokol Žižkov, 150 let věrni 
sobě, pravdě a spravedlnosti.  

Sokolské srazy nebyly 
vždycky idylka

T
J 

SO
K

O
L 

Ž
IŽ

K
O

V
 /

 1
5

0
 L

E
T

 V
Ě

R
N

I 
SO

B
Ě

, 
P

R
A

V
D

Ě
 A

 S
P

R
A

V
E

D
LN

O
ST

I

TJ SOKOL ŽIŽKOV
1 5 0  L E T  V Ě R N I  S O B Ě ,  P R AV D Ě  A  S P R AV E D L N O S T I

PRAHA 3

 ⟶ Výročí založení žižkovské ho Sokola připomenou výsta-
vy na Prokopově náměstí a před sokolovnou v ulici Na 
Balkáně. Jejich zahájení proběhne 24. března v 16.30 
na Prokopově náměstí za účasti zástupců žižkovského 
Sokola a autorů vzpomínkové knihy. Křest publikace 
spojený s jejím prodejem a autogramiádou se usku-
teční od 17.00 v Galerii pod radnicí na Havlíčkově ná-
městí 9. Dále bude dostupná v infocentru na ná městí 
Jiřího z Poděbrad.
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Zima se u nás opět obešla takřka bez sněhu. Žádné bobování a sáň-
kování na Parukářce, žádné běžkování na Vítkově. Tyhle radovánky 
jsou rok od roku exotičtější. Milovníci zimních sportů se o víkendech 
přesouvají do uměle zasněžovaných vysokohorských oáz. Bruslení tak 
fakticky zůstává posledním zimním sportem, který se dá na Žižkově 
a Vinohradech provozovat i v epoše pokročilého lokálního oteplování, 
jehož existenci už dnes nemohou zpochybňovat ani nejzatvrzelejší po-
pírači oteplování globálního. 

Na sezónní ledové ploše pod Žižkovskou věží si člověk uvědomí, že 
bruslení patří k zásadním projevům vyspělé civilizace. Je to sport 
v dobrém smyslu urbánní, kultivovaný a společenský. Vedle sebe brus-
lí děti ještě snad ani školkou povinné, teenageři, rodiče i prarodiče. 
Všichni krouží pořád dokola stejným směrem, jako by šlo o nějaký ta-
jemný rituál. A na rozdíl od jiných sportů a sportovišť se tu prakticky 
nevyskytují jedinci trpící utkvělou představou, že závodí na olympiádě 
a všichni jim musí ustoupit z cesty. On se totiž na takovém klasickém 
kluzišti člověk pořádně nerozjede, i kdyby chtěl sebevíc. Během dvou-
leté koronové epidemie bylo fungování kluziště pod Žižkovskou věží 
pro mnohé z nás jakýmsi barometrem, který nejlépe ukazoval, kdy už 
začíná jít opravdu do tuhého, nebo se věci naopak vracejí do starých 
kolejí. 

Bruslařské tradice Republiky Žižkov se nepochybně jednou stanou 
předmětem seriózního vědeckého bádání. Je známo, že za starých 
časů se bruslívalo na dnes už dávno zaniklém Olšanském rybníčku, 
který se rozkládal kdesi mezi kostelem svatého Rocha a Vrchem sva-
tého Kříže. Vzpomínal na to i básník Jaroslav Seifert, rodák z Bořivojky 
a dosud jediný žižkovský nositel Nobelovy ceny za literaturu. Jednou, 
ještě před první světovou válkou, si jako kluk za soumraku na zamr-
zlém Olšanském rybníčku povšiml tajemného, rusky hovořícího cizince 
s lehce šikmýma očima, skrývajícího svou pokročilou holohlavost pod 
astrachánovou čepicí. Časem zůstali na ledě jen oni dva. Mlčky spo-
lečně, a přesto každý zvlášť bruslili ještě dlouho do noci a pak se beze 
slova každý vydal svou cestou. 

Až o pár let později, když byly podobizny toho muže najednou plné 
noviny, Seifert pochopil, o koho šlo. Byl to Vladimír Iljič Lenin, pozdější 
vůdce bolševické revoluce v Rusku, který se dva roky před první světo-
vou válkou v Praze prokazatelně účastnil jakéhosi tajného workshopu 
a podle některých indicií přespával inkognito v bytě jednoho anarchi-
stického radikála na dolním Žižkově. Bruslil jsem s Leninem! secvaklo 
Seifertovi. Kdo ví, s kým jsme letos v zimě měli tu čest nebo smůlu 
bruslit pod věží my.  
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Březnové fejetony přetékají 
obvykle tajícím sněhem, 
sněženkami a ódami na první 
sluneční paprsky. Pojďme 
se ale raději ohlédnout za 
právě uplynulou zimou.

Návrat nůší 
Nedávno se nám na Žižkově rozmohl po-
divný „nešvar“: veselí důchodci s nůšemi 
na zádech.

U seniorky Evy Vokáčové se v posled-
ních dvou letech projevovaly stále narůs-
tající úzkostné stavy související s pan-
demickými opatřeními. Poslední kapkou 
bylo, když jí přišlo vyúčtování za plyn. 
Zhroutila se. Netušila však, že právě toto 
jí má změnit život. Po zhlédnutí dluž-
né částky se šla projít přes Vítkov na 
Krejcárek, aby se trochu uklidnila. V le-
síku pod kempem potkala svou dávnou 
kamarádku Irenu. Dlouho se neviděly, 
a tak ji překvapilo, že má pejska a na zá-
dech… no ano, nůši. Po chvíli vylezl z le-
síka senior s širokým úsměvem na tváři 
a další nůší plnou dřeva. Eva si v duchu 
klepala na čelo, ale měla potřebu se 
vypovídat, a tak vylíčila Ireně a Mildovi, 
muži s nůší, svou nezáviděníhodnou 
situaci. 

Oni účet za elektřinu a plyn příliš neře-
šili. Jakmile totiž nastala pandemická 
opatření, vypořádala se vždy velmi druž-
ná Irena s náhlou izolací tak, že si do 
své malé garsonky pořídila psíka a syn 
jí přispěl na instalaci krbových kamen. 
Pozorování ohně ji odjakživa uklidňovalo 
a se psem se mohla procházet kdykoli 
i navzdory všem zákazům. A navíc, guláš 
pomalu „táhnutý“ na kamnech má pře-
ce jen jinou chuť než ten ze sporáku. 

Spořivý důchodce Milda se tím nechal 
inspirovat. Od svého kamaráda, který 
pracoval ve sběrném dvoře, si přinesl 
stará kamínka a v jeho žižkovském bytě 
se po letech znovu rozhořel oheň. Z kaž-
dé procházky si nosil trochu dřeva a pak 
ho napadlo použít nůši po své matce. 
Za války s ní chodila po Žižkově na dře-
vo. To zase inspirovalo Irenu, které sice 
vozí dřevo vnuk, ale klacky na podpal se 
vždycky hodí. Eva byla tak zoufalá, že se 
nechala přesvědčit, aby si kamna po-
řídila také. Vybrala poslední úspory na 
vyvložkování komína a Milda jí pomohl 
zařídit vše včetně kamen z druhé ruky. 
Dobrá duše Irena jí navíc přinesla psíka 
z útulku. 

Netrvalo dlouho a z dříve posmutnělé 
Evy Vokáčové se stala veselá důchodky-
ně. Procházky se psem Ferdíkem a nůší 
se blahodárně podepsaly na jejím zdraví. 
Zhubla 15 kilo a některé vleklé zdra-
votní problémy zcela zmizely. S Mildou 
a Irenou vyrážejí s nůšemi na výlety 
nejen po Žižkově. Postupně se k nim 
přidávají další senioři. „Nůše, to je po-
klad. Z domova v ní nesu věci na piknik 
a zpátky topivo. I Ferdík už se naučil no-
sit klacky,“ dodává rozesmátá paní Eva.  
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Pivovar je vlastně splněným snem devíti přátel z gymnaziál-
ních let. Často jsme přemýšleli o tom, že bychom chtěli vyrábět 
vlastní pivo. V roce 2013 dva z nás, Václav Hrabák a Jan Korselt, 
projekt nastartovali a začali sen měnit v realitu. Potřebovali 
jsme najít funkční prostory, a tak jsme byli nadšeni, když se 
naskytla možnost obnovy původního vinohradského pivovaru. 
Rekonstrukce se povedla, první sud piva jsme naráželi už v říjnu 
2014, na den přesně 120 let po první várce našich předchůdců. 
Od té doby jsme se rozrostli a kapacita budovy dosáhla postup-
ně maxima, takže plánujeme brzké rozšíření.

Dnes je Vinohradský pivovar nedílnou součástí české craftové 
scény. Mezi minipivovary se řadíme objemem výroby i řemesl-
ným přístupem. Vedle svrchně kvašených piv, specifických pro 
tento typ pivovarů, tvoří velký podíl naší produkce klasický čes-
ký ležák plzeňského typu, oblíbený zejména pro svoji vysokou 
pitelnost. Příkladem je Vinohradská 11, která se vyznačuje boha-
tou vůní Žateckého červeňáku doplněného o Premiant. 

Těší nás, že jsme se stali součástí lokálního života. Naše pivo se 
čepuje u nás v restauraci i v dalších hospodách po celé Praze, 
samozřejmě včetně těch vinohradských a žižkovských. Nabízíme 
ho také v plechovkách, máme i e-shop. V infocentru na Jiřáku 
je aktuálně k mání limitovaná edice Vinohradské 11 s motivem 
kostela Nejsvětějšího srdce Páně, která vznikla ve spoluprá-
ci s Prahou 3 k výročí narození Jože Plečnika. S Trojkou jsme 
připravili také masopustní edici Vinohradské 12 a v dubnu nás 
čeká tramvajová limitka pro připomenutí výročí založení žižkov-
ské Vozovny. 
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Olga Mrázková, 
farářka

Na Žižkově působím od listopadu 2019, krátce 
předtím jsme se sem s rodinou nastěhova-
li. Žižkov jsem měla spojený se studentskými 
procházkami, kdy jsme během zkouškového 
několikrát vyrazili pozorovat východ slunce na 
Vítkov nebo na Parukářku. Mám na to hezké 
vzpomínky. I po dvou letech života na Žižkově 
mě fascinuje, na jak pěkném místě žiji, jakou 
má atmosféru.

Jako farářka pracuji se všemi věkovými sku-
pinami, které se v mém sboru různě prolínají. 
Připravuji pro ně pravidelné programy, jako 
jsou Podvečery nad Biblí, nedělní bohoslužby 
nebo pořady pro děti. Čas od času vyrazíme 
na společný výlet, v létě na společnou do-
volenou. Také pořádáme sborové dny, kdy si 
zveme zajímavé hosty. Často navštěvuji členy 
sboru, především ty, kteří již nemají sílu dojít 
do společenství, a hrozí, že by byli izolováni. 
Snažím se s lidmi být, věnovat jim svůj čas 
a naslouchat. 

Domnívám se, že i lidé mimo církev mají své 
duchovní potřeby a prožívají spiritualitu. Jako 
nemocniční kaplanka si to uvědomuji přede-
vším u lůžka nemocného. V době nemoci má 
člověk najednou dost času, aby se zamýšlel 
nad životem, a na povrch vyplouvají otázky 
o jeho smyslu, odpuštění, naději. Církevní pro-
středí některé lidi odrazuje. Je zatíženo před-
sudky a nezřídka si za to můžeme sami (my 
uvnitř) svým chováním nebo tím, co z nás vy-
zařuje. I proto jsem velmi vděčná za spoluprá-
ci s Atriem na Žižkově, kterou jsme navázali 
v době adventu a na Tři krále. Právě v kavárně 
Atria probíhá od nového roku Kafe s farářkou/ 
/farářem. Je to prostor pro rozhovor a se-
tkání. Možná máte nějaké otázky a nemá-
te je komu položit. Možná se jen cítíte sami 
a chcete se s někým na chvíli zastavit. Každou 
první středu v měsíci od 16.30 jsem tu pro 
vás já nebo někdo z mých kolegů z dalších 
církví. Mám radost, že se do projektu zapojí 
římskokatolický farář Vít Uher a farář církve 
československé husitské Daniel Majer. Vždyť 
je mnohem víc toho, co nás spojuje, než roz-
děluje. 

Tradici 
Vinohradského 
pivovaru udržujeme 
i rozvíjíme
Od první várky piva v obnoveném 
Vinohradském pivovaru uplyne letos osm 
let. Jeho vznik i současnost přibližuje jeden 
z jednatelů a zakladatelů Dan Hojdar. 
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Vycházky po Praze 3

4. 3. (10 h) ⟶ Vlastivědná vycházka — Olšanské hřbitovy II
  Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: u hřbitovní brány v ulici Jana Želivského 

(vchod na vojenské pohřebiště Olšany) | Počet účastníků: 20 | Rezervace: volné vstupenky 
k dostání v Infocentru Praha 3 od 1. 3.  | ZDARMA

10. 3. (16 h) ⟶ On-line přednáška — Jan Želivský a husitská Praha
  Lektorka: PhDr. Jaroslava Nováková | Počet účastníků: ∞ | Rezervace: eshop.prague.eu

Vstupné: 120/80 Kč

15. 3. (17 h) ⟶ Vlastivědná vycházka — Rozhraní Žižkova a Vinohrad 
  Na trase se můžete těšit na náměstí Jiřího z Poděbrad, Nejsvětější srdce Páně, Žižkovskou věž, 

Starý židovský hřbitov, telefonní ústřednu, Švehlovu kolej… 

  Průvodce: Kristian Mejstřík | Sraz: před kostelem NSP | Počet účastníků: 20
Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru Praha 3 od 1. 3. | ZDARMA

17. 3. (17 h) ⟶ Guided tour — On the borderline 
of Žižkov and Vinohrady

  The walk includes Jiřího z Poděbrad Square, Church of the Most Sacred Heart of Our Lord, 
Žižkov Tower, old Jewish Cemetery, telephone exchange, Švehla‘s dormitory…

  Guide: Kristian Mejstřík | Meetpoint: In front of the Church | Visitors: 20
Reservations: free ticktets available in Infocentrum Prague 3 from 1. 3. | ADMISSION FREE

18. 3. (10 h) ⟶ Žižkovské kočárkování — Olšanské hřbitovy II
  Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: u hřbitovní brány v ulici Jana Želivského 

(vchod na vojenské pohřebiště Olšany) | Počet účastníků: ∞ | Rezervace: volné vstupenky 
k dostání v Infocentru Praha 3 od 1. 3. | ZDARMA

23. 3. (17 h) ⟶ Vlastivědná vycházka — Slavné osobnosti 
a jejich bydliště na Praze 3 (dolní Žižkov)

  Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: na rohu Kubelíkovy a Krásovy ulice | Počet účastníků: 20 
Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru Praha 3 od 1. 3. | ZDARMA

27. 3. (14 h) ⟶ Toulky Žižkovem
  Průvodkyně: Marie Hátleová | Sraz: v Milešovské ulici 846/1 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad 

a Milešovské ul.) | Počet účastníků: 20 | Rezervace: eshop.prague.eu | Vstupné: 150/100 Kč

31. 3. (19.30 h) ⟶ Setkání s… nový cyklus architektonických setkání 2022
  Setkání s… Josefem Pleskotem, Norbertem Schmidtem a Janem Houkalem, autory a zadavatelem 

oltářní mensy v kostele Nejsvětějšího srdce Páně / k 150. výročí narození Jože Plečnika 

  Průvodkyně: Kateřina Lopatová a Dana Schlaichertová | Sraz: kostel Nejsvětějšího srdce Páně 
na nám. Jiřího z Poděbrad | Počet účastníků: ∞ | Bez rezervace | ZDARMA

⟶ Změna programu vyhrazena.

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

⟶ pondělí—pátek 8—18 h, sobota 8—14 h

⟶ praha3.cz     

IC_vychazky_02-2022-A4-RN-0.indd   1IC_vychazky_02-2022-A4-RN-0.indd   1 24.02.2022   15:19:2124.02.2022   15:19:21
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Fotbal i stadion na Žižkově zůstávají  
dalších 30 let!  
Jan Materna (TOP 09 a STAN), radní

Přede dvěma lety oznámila FAČR (fotbalová 
asociace) radnici velmi nepříjemnou zprávu: 
stadion Viktorky nesplňuje podmínky pro li-
govou soutěž a Viktorka tu již nesmí hrát ligu. 
Desítky nových parkovacích míst, nové vstupy 
na stadion, násobné zvýšení kapacit toalet 
atd. Požadavky ze strany FAČR byly nereálné. 
Radnice ani klub totiž nevlastní okolní pozemky, 
takže i při nejlepší vůli nebylo možné je splnit. 

Z neřešitelné situace chtěl Žižkovu pomo-
ci majitel fotbalového klubu a developer pan 
Louda. Slíbil, že když mu radnice stadion pro-
dá, zajistí licenci a udržení fotbalu na Žižkově 
minimálně do roku 2025. Lukrativní pozemek 
v centru města sice nyní neumožňuje výstavbu, 
ale změnou územního plánu může být všech-
no jinak. Fakticky jsme tak stáli před situací, že 
stadion buďto prodáme a fotbal zde ještě pět 
let vydrží, anebo neprodáme a fotbal tu skončí 
velmi brzy. 

Radnice nakonec neprodala, pan Louda ná-
sledně ztratil o fotbalový klub zájem a prodal 
ho. Nový majitel klubu již netrval na prodeji 
stadionu, čímž se otevřela cesta k radnicí na-
vrhovanému řešení — pronájmu za symbolic-
ké nájemné. Na konci ledna pak zastupitelstvo 
takovou smlouvu schválilo. Viktorka převezme 
stadion do nájmu, bude plně odpovědná za 
plnění podmínek FAČR a městská část jí do za-
čátku poskytne investici 25 milionů na opravy 
stadionu. Ty mimochodem již probíhají. Ať už 
jsme příznivci fotbalu, nebo nás vůbec nezají-
má, malebný stadion Viktorky k Žižkovu patří 
a je dobrá zpráva, že tomu tak bude i nadále.

 

TOP 09 a STAN jdou do voleb znovu společně 
Michal Vronský (TOP 09 a STAN),  
koaliční zastupitel

Před necelými čtyřmi lety kandidovaly ve vol-
bách na radnici obě strany (TOP 09 a STAN) na 
jedné kandidátce vedené pozdějším starostou 
Ptáčkem. Po volbách jsme utvořili společný 

zastupitelský klub TOPSTAN, který je s devíti 
zastupiteli hlavní koaliční silou dodnes. Ačkoliv 
jsme dvojblok tvořený dvěma stranami, part-
nerství nám oboustranně vyhovuje a chceme 
v něm pokračovat. Během téměř čtyř let mezi 
námi nastal bezpočet problematických situa-
cí, nesouladů a protichůdných postojů, přesto 
jsme se vždy dokázali domluvit na společném 
postupu a nerozhádat se. 

Všichni chodíme k volbám, abychom měli ukli-
zené a bezpečné ulice, dostatek míst v kvalit-
ních školách a školkách, abychom měli pěkný 
a udržovaný veřejný prostor, a nikoliv kvůli 
tomu, abychom sledovali hádky politiků.

Po čtyřech letech předstoupíme před voliče 
opět jako TOPSTAN a nabídneme tak konti-
nuitu a stabilitu. Hodnoty, které jsou v politi-
ce žádané a přitom vzácné. Za čtyři roky se 
nám podařilo stabilizovat a lépe strukturo-
vat obecní rozpočet (aby chod Prahy 3 nebyl 
závislý na prodeji majetku) a následně rozjet 
množství rozvojových a investičních projektů 
(dostavěli jsme a otevřeli novou budovu škol-
ky v Bukové, dokončili revitalizaci Kostnického 
náměstí, připravili rekonstrukci Tachovského 
náměstí a začali s rekonstrukcí bytového domu 
v Blahoslavově a v Táboritské, rozšířili jsme ze-
lené plochy Prahy 3 o budoucí park Kapslovna). 
Dle Hlídače státu má naše radnice nejmen-
ší riziko korupce z celé ČR. Máme před sebou 
spoustu rozdělané práce a chceme v ní pokra-
čovat společně jako TOPSTAN. V této sestavě 
požádáme na podzim o vaši důvěru a hlas.

 

Metodika příspěvků developerů byla schválena
Jan Bartko (Piráti), radní

Zastupitelé hlavního města schválili metodiku 
příspěvků developerů. Sláva. Člověk by oče-
kával, že to, co je v civilizovaném světě běžné, 
bude mít Praha už desítky let a nyní se bude-
me zabývat spíše drobnými detaily, filozofický-
mi diskuzemi nad využitím peněz a úvahami, 
jak stavět město krátkých vzdáleností. Namísto 
toho jsme ale svědky začátku dlouhého boje. 
Těm politikům a jejich kolegům, kteří se na ma-
teriálu podíleli, nelze upřít snahu a děkuji jim 
za stovky hodin odvedené práce. Otevřeli cestu 
tam, kde minulé politické reprezentace neměly 
odvahu a možná ani schopnosti.

Podmínky dohody ale ukazují, že nastavené 
částky 700, respektive 2 300 Kč za m2 v situa-
ci, kdy je třeba měnit územní plán, nestačí. Asi 

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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i proto jsou mantinely avizovány jako „dobro-
volné“ a teoreticky (nahoru) překročitelné. A už 
v případě nákladového nádraží Žižkov vidíme, 
že tyto částky stačit nebudou. Namísto „hádá-
ní se s developery“ o aspoň nějaký příspěvek 
se tak nyní budou hádat politici mezi sebou, 
jestli z příspěvku zaplatit spíše moderní školu, 
velký park, nebo třeba obecní byty. Na vše to-
tiž peníze rozhodně nebudou.

Jsou to právě developeři, kteří díky liknavosti 
státu a města v minulosti získali levné pozem-
ky a budou schopni realizovat významné zisky. 
A počítají s tím, že související náklady za ně 
zaplatí někdo jiný. Privatizace zisku a socializa-
ce ztrát je něco, proti čemu musíme bojovat. 
Doufám, že v příštích letech se podaří výši pří-
spěvku razantně navýšit.

Nové byty se stavět musí. Ale s rozumem. Tak, 
aby z toho i současní obyvatelé „něco měli“ 
a vznikalo živé město krátkých vzdáleností.

 

Spor o výši příspěvků developerů  
Margita Brychtová (Piráti), místostarostka

Nejen Prahou 3 v poslední době otřásá spor 
o výši příspěvků developerů na veřejnou vyba-
venost, jako jsou školky, školy, parky, rozšíře-
ní sítě MHD a vůbec všechny náklady, které 
město a městské části mají s jakoukoli novou 
výstavbou. Jakkoli jsem ráda, že magistrát 
vytvořil metodiku kontribucí, kterými develo-
peři přispívají, nikdy nebudou adekvátní k ná-
kladům města spojeným s novou výstavbou, 
dokud toto neukotvíme v zákoně. Příkladů ze 
světa je hodně, ale zde jsou dva přístupy za 
všechny: australský zákon například jasně de-
finuje kategorie výstavby, které musí přispívat 
na veřejnou vybavenost. Výši kontribucí stále 
ponechává na obcích, ale výslovně jim dává 
právo takto postupovat. V Česku jde zatím spí-
še o takové něco za něco: „My vám změníme 
územní plán, abyste mohli stavět, a vy nám 
dáte peníze na školy.“ Ne náhodou může mít 
někdo pocit, že to není ideální řešení. 

Kupříkladu taková Velká Británie situaci okolo 
kontribucí opět řeší výslovně zákonem a ná-
vaznými vládními doporučeními obecním úřa-
dům, jak mají postupovat. Oproti Austrálii je 
ale ještě tvrdší. Tento systém příspěvky deve-
loperů výslovně zahrnuje do podmínek, které 
je třeba splnit k vydání stavebního povolení, 
a explicitně dává obcím do rukou nástroj, jak 
výstavbu podmínit uhrazením částky, která 
vyváží negativní vlivy výstavby a zajistí vznik 
všeho, co je zapotřebí k životu v nové výstav-
bě a hlavně k udržení standardu starousedlíků 
v jejím okolí.

Opravdu si nemyslím, že je moc chtít, aby se 
developeři na tom, že se jejich výstavba sta-
ne živou a užitečnou součástí města, podíleli 
spravedlivým, zákonem daným dílem.

 

Dočkáme se někdy ulice Želivského, na které  
se dá žít? 
Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí), 
koaliční zastupitel

Debata o veřejném prostoru a o dopra-
vě v Praze je dynamická a vidíme to i na 
Praze 3 — rekonstrukce Husitské se realizo-
vala jako obyčejná oprava stávajícího sta-
vu, u Koněvovy už se myslelo i na lidi na kole 
a v poslední etapě jsme doplňovali i nové pře-
chody a stromy. U Vinohradské a Táboritské se 
poprvé zadání řešilo s veřejností. Seifertova, 
Olšanská nebo Slezská už mají (nebo budou 
mít) velkou několikakolovou participaci a stro-
mořadí i cyklodoprava jsou samozřejmostí. 

O to více se zvyšuje naše nervozita z přípra-
vy rekonstrukce ulice Želivského z dílny TSK. 
Veřejnost o celém procesu nic netuší, na její 
názor se nikdo neptal, stavební výkresy jsou 
prakticky hotové, ale veřejně nedohledatelné, 
ulicí má jezdit ještě více aut a nové stromořadí 
se do ulice „nevejde“. Navíc Praha 3 k celému 
procesu není zvána, poprvé jsme viděli výkre-
sy až letos v únoru a obratem jsme požádali 
o další jednání. Po generace se přitom lidem 
slibuje, že po otevření okruhu už ulice nebude 
druhá magistrála.

Debata o dopravě v Praze je dynamická, ale ve 
srovnání s jinými městy EU je to šnečí tempo. 
V Berlíně, Vídni, Paříži, Barceloně, Bruselu… 
všude z nepříjemných komunikací dělají uli-
ce, kde se dobře žije, a bezpečnost a čistý 
vzduch jsou na prvním místě. Chtějme to stej-
né i v Praze. Chtějme Želivského se stromy, 
se širokými a dobře přístupnými tramvajový-
mi ostrůvky (kdo nastupuje na Biskupcově, 
ví), s cyklostezkou, kterou se lidé nebudou bát 
využívat. Chtějme po hlavním městě, aby uli-
ce plánovalo spolu s lidmi. Vždyť je 21. století, 
jsme snad už dál.
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Se zápisy vám pomůže aplikace Zápisy online. Proklik 
na ni najdete na webových stránkách všech škol 
Prahy 3 pod tímto logem:

Jak aplikace funguje?
V období od 28. března do 4. dubna si v aplikaci mů-
žete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a za-
rezervovat termín návštěvy. Vyplněný formulář vám 
přijde do e-mailu ve formátu PDF. Škola pak bude oče-
kávat, že se ve dnech zápisu 5. a 6. dubna dostavíte 
s dítětem a přihlášku doručíte. Aby byl zápis komplet-
ní, musíte ji podepsat.

Jak přihlášku podám?
Můžete ji doručit osobně, datovou schránkou, e-mai-
lem s uznaným elektronickým podpisem nebo poštou.

Jaké doklady musím předložit?
Potřebujete občanský průkaz nebo pas a rodný list dí-
těte, v případě dětí cizinců jiný doklad jejich totožnosti.

Základní školy
Základní škola, Cimburkova 18/600 

 ⟶ cimburacka.cz
 ⟶ 222 782 169, 222 782 848
 ⟶ reditelka@cimburacka.cz 

 ⟶ Charakteristika: Klademe důraz na přátelskou atmo-
sféru, ve které zohledňujeme individuální potřeby žáků. 
Součástí je školní poradenské pracoviště podporující 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a cizince. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 1 + 1 přípravná 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 22 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina, ruština 
 ⟶ Kroužky: sportovní a taneční, klub deskových her 
 ⟶ Den otevřených dveří: 15. 3. od 14.30 do 17.00 
 ⟶ Družina: 1.—4. třída, v případě volných míst doplněných 

žáky 5. tříd, denně 7.00—16.30
 ⟶ Další aktivity: akce pro rodiče a přátele školy (např. ko-

munitní setkávání v rámci projektu Spolu to zvládneme), 
doučování žáků v rámci projektů MŠMT a Šablony III

 ⟶ Prostor pro volnočasové aktivity: samostatná družina

Základní škola a mateřská škola, Chelčického 43/2614 
 ⟶ zschelcickeho.cz
 ⟶ 222 592 504
 ⟶ reditel@chelcickeho.cz 

 ⟶ Charakteristika: Moderní škola s příjemnou atmosfé-
rou a tradičním pedagogickým stylem. Zakládáme si 
na moderní pedagogice s individuálním přístupem. 
Zaměřujeme se na rozvoj hlavních vyučovacích před-
mětů, finanční gramotnosti a mediální výchovy. Škola 
se zapojuje do různých projektů na podporu vzdělávání 
a volnočasových aktivit. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 3 + 1 přípravná 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 22
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. třídy, němčina 

a ruština od 7. ročníku 
 ⟶ Kroužky: pohybové, sportovní a umělecké aktivity, napří-

klad florbal, míčové hry, taneční mix, keramika atd. 
 ⟶ Den otevřených dveří: on-line 2. 3. v 16.30 přes aplikaci 

Teams
 ⟶ Družina: 1.—4. třída, dle kapacit i starší děti, denně 

6.30—17.30
 ⟶ Prostor pro volnočasové aktivity: školní družina s vlastní-

mi prostory pro relaxaci a výchovně-vzdělávací činnost, 
nedaleký park Parukářka

Základní škola Chmelnice, K Lučinám 18/2500 
 ⟶ zschmelnice.cz
 ⟶ 284 824 705
 ⟶ reditel@zschmelnice.cz 

 ⟶ Charakteristika: ZŠ je zapojena v mezinárodním pro-
gramu Ekoškola. Ve všech třídách máme multimediální 
techniku, dále máme dvě velké tělocvičny a víceúčelo-
vé hřiště se zahradou. Posílena je tělesná výchova na 
2. stupni na 3 hodiny týdně.

 ⟶ Otevírané první třídy: 3 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina 

od 7. ročníku
 ⟶ Kroužky: sportovní hry, deskové hry, florbal, vaření, kre-

ativní dílna, gymnastika, sálová kopaná, sportovní hry, 
divadlo, šachy, stolní tenis, judo, flétna, kytara, zpívánky, 
společenský tanec, anglická konverzace, Cambridge kurz 

 ⟶ Den otevřených dveří: 2. 3. v 15.00, 16.00 a 17.00 hodin 
 ⟶ Družina: 1.—5. třída, denně 6.30—17.30
 ⟶ Další aktivity: Pořádáme školy v přírodě, sportovní kurzy 

a výjezdy do zahraničí.

Zápisy pro školní rok 2022/23 
proběhnou na základních 
školách zřizovaných Prahou 3 
ve dnech 5. a 6. dubna. 

Zápisy do  
prvních tříd Př
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Co když nemohu přihlášku vytisknout? 
Škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na 
místě podepíšete. Vzhledem k epidemiologické situaci 
očekáváme, že MŠMT upřesní postup v průběhu břez-
na. Využitím aplikace pomůžete škole snížit adminis-
trativu a při zápisu budete mít zároveň vy i vaše dítě 
více času seznámit se s jejím prostředím.

Jak zjistím, která je naše spádová škola? 
Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den 
zápisu. Přehled spádových oblastí najdete na adrese 
1url.cz/8KPLT.

Kam se mohu hlásit a kolik mohu podat přihlášek?
Dítě můžete hlásit na jakoukoliv školu a smíte po-
dat libovolný počet přihlášek. Vícečetné přihlášky ale 
znesnadňují zápis jak školám, tak dalším rodičům a dě-
tem. Doporučujeme tedy podat přihlášku na spádovou 
a případně i jinou vybranou školu. Zároveň upozorňuje-
me, že povinnost přijmout dítě ke školní docházce má 
pouze spádová škola. Vzhledem k velké obsazenosti 
škol proto nezapomeňte podat přihlášku do spádové 
školy, aby vám rezervovala místo. V případě, že je vaše 
dítě přijato do jiné než spádové školy i mimo měst-
skou část, uvědomte prosím spádovou školu, aby vám 
zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit 
zápisovou administrativu.

Jak požádám o odklad povinné školní docházky? 
Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné 
školní docházky, musíte podat škole žádost. Jako přílo-
hu potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické 
poradny nebo speciálně pedagogického centra a do-
poručení lékaře. Poradny, které dávají vyjádření k od-
kladu, budou děti přijímat dle aktuálních epidemiolo-
gických nařízení. Doporučujeme proto sledovat jejich 
webové stránky. Pro děti s odkladem povinné školní 
docházky nabízejí některé školy přípravné třídy. Pro 
přijetí je třeba podat přihlášku s doporučením pedago-
gicko-psychologické poradny nebo speciálně pedago-
gického centra. O způsobu podání přihlášky informují 
jednotlivé školy na webových stránkách. 

Vzhledem ke stále se měnící situaci doporučujeme, 
abyste ověřovali aktuální informace na stránkách škol, 
kam se vaše dítě hlásí, nebo na praha3.cz. Na této 
adrese najdete zároveň rozšířenou podobu přehledu. 
Přejeme vám a vašim dětem, ať se vám ve škole líbí.  

 ⟶ Prostor pro volnočasové aktivity: školní zahrada, sportoviště 
a hrací prvky  

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Vlkova 31/800
 ⟶ skolaseiferta.cz
 ⟶ 222 716 600, 222 721 542
 ⟶ info@skolaseiferta.cz 

 ⟶ Charakteristika: Škola s přátelskou a vstřícnou atmosférou, 
s důrazem na rozvoj individuálních potřeb a zájmů každého 
dítěte, s dlouhodobě osvědčeným systémem péče o žáky se 
specifickými poruchami učení. Většina tříd je vybavena mul-
timediálním zařízením pro zkvalitnění výuky. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 1—2 + 1 přípravná, 2 speciální (další 
žáci nebudou pro školní rok 22/23 přijímáni)

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 23 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: AJ od 1. třídy, NJ, RJ jako druhý jazyk 

na 2. stupni ZŠ (od 8. ročníku) 
 ⟶ Kroužky: keramika, míčové hry, pohybové hry, dětská jóga, 

přírodovědně-hipologický kroužek, hudební a pěvecký krou-
žek, klub zábavné logiky a deskových her, zábavné a tvořivé 
technologie, logopedická péče, čeština pro žáky cizince 

 ⟶ Den otevřených dveří: v případě příznivých epidemických 
podmínek 23. 3. od 8.00 do 12.00 

 ⟶ Družina: pro žáky 1. stupně 
 ⟶ Další aktivity: škola v přírodě pro žáky 1. stupně, zahraniční 

exkurze, preventivní programy, možnost využít konzultace 
speciálního pedagoga

 ⟶ Prostor pro volnočasové aktivity: samostatná družina, žákov-
ská knihovna, herna pro žáky 1. stupně, dvě tělocvičny, pro-
nájem venkovního hřiště Rajské zahrady

Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966
 ⟶ zsjarov.cz
 ⟶ 284 860 650, 732 119 462
 ⟶ sebl@zsjarov.cz, kancelar@zsjarov.cz

 ⟶ Charakteristika: Škola rodinného typu vzdělává žáky od 1. do 
5. ročníku. Zaměřujeme se na angličtinu a zařazujeme prvky 
etické výchovy. Využíváme možnosti výuky češtiny, angličti-
ny a matematiky v půlených hodinách. Součástí výuky jsou 
projekty, práce s interaktivní tabulí v každé učebně, využívání 
počítačových a jazykových učeben.  

 ⟶ Otevírané první třídy: 2 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 27 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina 
 ⟶ Kroužky: badminton, hip hop, florbal, sálová kopaná, basket-

bal, bojové sporty, in-line bruslení, zumba, šachy. Ve spolu-
práci se ZUŠ ze Štítného a DDM Ulita nabízíme kroužky dra-
matiky, výtvarný ateliér, keramiku a porcelán.

 ⟶ Družina: 1.—4. třídy, denně 6.30—18.00
 ⟶ Další aktivity: program LEAP angličtiny s rodilým mluvčím 

pro zájemce v odpoledních hodinách, digitalizace školy, 
kroužky, tablety při výuce angličtiny, letní kempy s Ulitou, pří-
pravy na víceletá gymnázia pro zájemce

 ⟶ Prostor pro volnočasové aktivity: zahrada, dětský koutek, pís-
koviště, prolézačky

Základní škola, Jeseniova 96/2400
 ⟶ zsjeseniova.cz
 ⟶ 222 103 411
 ⟶ kancelar@zsjeseniova.cz

 ⟶ Charakteristika: Nabízíme bezpečné prostředí, jehož zákla-
dem je slušnost, spolupráce a radost z poznání. Děti připra-
vujeme na život, o jehož podobě příliš nevíme, a proto jsme 
si stanovili tyto priority: kritické myšlení, otevřené učení, 
zdravý životní styl a sport, environmentální výchova, IC tech-
nologie, kreativita.

 ⟶ Otevírané první třídy: 3 

Pokračování na další straně ⟶

jak vybrat základní školu? 
1. Virtuální prohlídka nebo osobní návštěva školy 

vám napoví hodně o tom, jestli je to správná volba. 
Navíc budete mít skvělou příležitost zeptat se členů 
učitelského sboru na všechno, co vás zajímá.

2. Užitečnou radou mohou přispět sousedé a přáte-
lé se staršími dětmi. Zjistěte jejich názor a eventu-
ální doporučení ohledně toho, proč si danou školu 
zvolili. 

3. Ani vaše osobní zkušenost nemusí být k zahození. 
Vzpomeňte si, co vám ve škole vyhovovalo a co se 
vám naopak nelíbilo. Se zaměřením školy a přístu-
pem učitelů byste měli souznít. 

4. Školu vybírejte s ohledem na povahu a zájmy dítěte. 
Pokud mu vyhovuje spíše menší kolektiv, rádo spor-
tuje anebo tvoří, sledujte zaměření škol a nabídku 
kroužků.

5. Rozhoduje i vzdálenost školy od bydliště. Pokud 
bude dítě cestovat do vzdálenějšího místa, může 
ho to časem demotivovat. Navíc je lepší, když jeho 
spolužáci bydlí v okolí a mohou se spolu stýkat i ve 
volném čase. 
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 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: od 2. ročníku anglický (v 1. roč-

níku důraz na mateřský jazyk), od 7. ročníku německý 
nebo francouzský 

 ⟶ Kroužky: malá atletika, florbal, tanec, keramika, hra na 
kytaru, základy PC, věda nás baví, AJ, vaření

 ⟶ Den otevřených dveří: 7. 3. 14.00—15.30 a 8. 3. 
15.30—17.00 prezenčně, případně on-line

 ⟶ Družina: 1.—4. ročník, v ojedinělých případech i 5. roč-
ník, 6.30—17.30 

 ⟶ Další aktivity: sportovní třídy od 6. do 9. ročníku, školní 
časopis JES, letní a příměstské tábory, školy v příro-
dě, lyžařské zájezdy, škola nanečisto, minipřípravka pro 
předškoláky

 ⟶ Prostor pro volnočasové aktivity: prostorné víceúčelové 
hřiště, běžecký tunel, beachvolejbalové hřiště

Základní škola, Lupáčova 1/1200 
 ⟶ lupacovka.cz
 ⟶ 222 715 691
 ⟶ info@lupacovka.cz 

 ⟶ Charakteristika: rozšířená výuka jazyků a ICT, bilingvní 
třídy, rodilí mluvčí, sportovní kurzy, zahraniční výjezdy 
a projekty, klub nadaných žáků, žákovský parlament, pří-
prava na mezinárodní zkoušky z AJ, spolupráce s British 
Council a UNESCO, fakultní škola UK 

 ⟶ Otevírané první třídy: 3 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 24 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina, 

španělština, francouzština od 6. ročníku
 ⟶ Kroužky: jazykové (AJ, NJ, ŠJ, FJ, japonština), přípravné 

kurzy pro žáky 9. ročníku, kroužky ICT (rozvoj algorit-
mického myšlení, programování, polytechnický klub), 
esteticko-umělecké (kytara, výrazový tanec, dramatic-
ký, flétna), sportovní (florbal, badminton, plavání pro 
1. a 2. ročník, in-line bruslení, gymnastika, šachy), klub 
nadaných žáků 

 ⟶ Den otevřených dveří: proběhl online v lednu, po doho-
dě možná individuální návštěva

 ⟶ Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro 5. ročník, 
denně 6.30—17.30 

 ⟶ Další aktivity: žákovský parlament — rozvoj klíčových 
kompetencí žáků, rodičovská unie — podpora rozvoje 
školy z řad rodičů, klub nadaných žáků — spolupráce 
s Mensou ČR

 ⟶ Prostor pro volnočasové aktivity: sportovní herna, rela-
xační místnost a výtvarný ateliér, relaxační a herní kout-
ky na chodbách  

Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 1700/25 
 ⟶ zsprazacka.cz
 ⟶ 222 592 044
 ⟶ info@zsprazacka.cz

 ⟶ Charakteristika: Škola rodinného typu, která nabízí 
osobní přístup v bezpečném a příjemném prostředí. 
Nabízíme doučování, rozšířená výuka ICT — psaní všemi 
deseti. Trenéři FK Viktoria Žižkov a judo Elite vedou ně-
které hodiny tělesné výchovy. Jsme fakultní školou UK. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 2 + 1 přípravná 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 20 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina 

od 7. ročníku 
 ⟶ Kroužky: taneční a sportovní — judo, minikopaná, par-

kur, florbal, volejbal, šachy, angličtina s rodilým mluvčím
 ⟶ Družina: 1.—3. ročník + přípravná třída, 6.30—17.30 
 ⟶ Další aktivity: Organizujeme školy v přírodě, adaptační 

a lyžařské kurzy.

Základní škola a mateřská škola, nám. Jiřího 
z Lobkovic 22/121  

 ⟶ lobkovicovo.cz
 ⟶ perunka.cz
 ⟶ 267 310 706
 ⟶ skola@lobkovicovo.cz

 ⟶ Charakteristika: Ve vzdělávání je pro nás důležitá pří-
prava na další studium i pro život. Zaměřujeme se na 
přírodní vědy i na jazykové vzdělání, informatiku a vyu-
žití moderních technologií. Zapojujeme se do projektů, 
pořádáme vzdělávací akce mimo školu a preventivní 
programy. Klademe důraz na maximální rozvoj každé-
ho žáka, snažíme se vytvářet pozitivní klima a přátelské 
prostředí, rozvíjíme sociální dovednosti. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 3 (2 na pracovišti Lobkovicovo, 
1 na pracovišti Perunova) + 2 přípravné (1 + 1)

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25, pří-
pravné třídy 10

 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina (od 1. ročníku nepovin-
ně, od 3. ročníku povinně), němčina nebo ruština (od 
7. ročníku) 

 ⟶ Kroužky: sportovní (školní sportovní klub), vzdělávací 
(příprava na přijímací zkoušky, doučování), jazykové, vě-
decké i tvořivé  

 ⟶ Den otevřených dveří: online, po dohodě možná indivi-
duální návštěva 

 ⟶ Družina: 1.—4. ročník a děti z přípravných tříd. Od 7.00 
do 17.30 (v rámci protiepidemických opatření zkráceně)

 ⟶ Další aktivity: Škola se zapojuje do projektů, jejichž cí-
lem je zavádění moderních metod do výuky, rozvoj do-
vedností v oblasti IT i sociálních kompetencí, podporuje 
nadání žáků účastí v soutěžích.

 ⟶ Prostor pro volnočasové aktivity: hřiště a přilehlé pro-
story, školní zahrada s altánem pro letní venkovní výuku 
a koutkem pro menší děti, knihovna a oddychová zóna  

Základní škola, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8 
 ⟶ skola-jirak.cz
 ⟶ 222 725 404
 ⟶ sekretariat@skola-jirak.cz 

 ⟶ Charakteristika: Škola stojí na tradicích, ale nebrání se 
moderním změnám (využívání moderních technologií, 
postupné zavádění konzultačních triád, využití slovního 
a formativního hodnocení). Fakultní škola Pedagogické 
fakulty UK s rozšířenou výukou jazyků. Nabízíme širokou 
nabídku doprovodných vzdělávacích, volnočasových ak-
tivit a preventivních programů. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 2 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 22 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina (od 1. ročníku), němči-

na nebo španělština (od 6. ročníku), ve školním roce 
2022/2023 bilingvní program v první třídě

 ⟶ Kroužky: sportovní, umělecké a jazykové (realizuje 
Duhové klubíčko, případně externí lektoři) 

 ⟶ Den otevřených dveří: 23. 3. v 9.00, 11.00 a 14.00 (nutná 
rezervace na kucerad@skola-jirak.cz; prohlídka pro-
stor školy, nahlédnutí do dopolední výuky a beseda 
s vedením

 ⟶ Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro žáky 
5. ročníku, denně 6.30—18.00 

 ⟶ Další aktivity: ozdravné a vzdělávací kurzy/školy v příro-
dě — vlastivědné, přírodovědné a sportovně zaměřené, 
charitativní vánoční trhy, spaní ve škole, klub mladého 
diváka na druhém stupni 

 ⟶ Prostor pro volnočasové aktivity: školní družina (herna 
v přízemí, jedna místnost v 1. patře, celé podkrovní pat-
ro), menší dvorek, terasy ve vnitrobloku  
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1.—15. ⟶ Soutěžní návrhy domu sociálních služeb 
Pod Lipami (výstava), Infocentrum Praha 3

1. út ⟶ Zastávka na znamení — Tomáš Sedláček 
(beseda), KC Vozovna 19.00

2.—31. 
 ⟶ Leoš Suchan: Duševní hygiena (výstava), 

Galerie Toyen 
2. st ⟶ Kočárkino — Láska všemi deseti (film), 

KC Vozovna 10.00
 ⟶ Kafe s farářkou Olgou Mrázkovou (setkání 

s farářkou), Atrium na Žižkově 16.30 
3. čt ⟶ Sváteční umění (komentovaná prohlídka výstavy), 

Atrium na Žižkově 18.00
 ⟶ No body boys (hudba), U Vystřelenýho oka 19.30
4. pá ⟶ Vlastivědná vycházka — Olšanské hřbitovy II 

s Vlaďkou Holzapfelovou, sraz u hřbitovní 
brány v ulici Jana Želivského (vchod na vojenské 
pohřebiště Olšany) 10.00

5. so ⟶ Hadráček a létající svetr (pohádka), KC Vozovna 
15.00

7. po ⟶ Hudba, slovo a cit: Richard Strauss — Enoch 
Arden, op. 38 (1897) v podání Jaromíra Meduny 
(hudba), Atrium na Žižkově 19.30

10. čt ⟶ Jan Želivský a husitská Praha s PhDr. Jaroslavou 
Novákovou (on-line přednáška), rezervace na 
eshop.prague.eu (cena 120/80 Kč) 16.00

 ⟶ Iritující Pýchora (hudba) U Vystřelenýho oka 19.30
11. pá ⟶ Story bufet (divadlo), KC Vozovna 19.00
12. so ⟶ Hudba o třetí — Trio Incendio (hudba), Atrium na 

Žižkově 15.00
15. út ⟶ Vlastivědná vycházka — Rozhraní Žižkova 

a Vinohrad s Kristianem Mejstříkem, sraz před 
kostelem Nejsvětějšího srdce Páně 17.00

 ⟶ Žižkovské rozhovory s Martinem Severou — host 
Marta Vančurová (beseda), Infocentrum Praha 3 
18.00

16. 3. — 6. 4.
 ⟶ Návrhy uměleckého vodního prvku pod 

žižkovskými schody (výstava), Infocentrum 
Praha 3

16. st ⟶ Kočárkino — Lítám v tom (film), KC Vozovna 
10.00

 ⟶ Kvarteto Martinů — Čeští skladatelé slavní 
i neznámí (hudba), Atrium na Žižkově 19.30 

17. čt ⟶ Guided tour — On the borderline of Žižkov and 
Vinohrady, meetpoint on the Jiřího z Poděbrad 
Square in front of the Church 17.00

 ⟶ Letouni soumraku (hudba), U Vystřelenýho oka 
19.30

18. pá ⟶ Žižkovské kočárkování — Olšanské hřbitovy II, 
sraz u hřbitovní brány v ulici Jana Želivského 
(vchod na vojenské pohřebiště Olšany) 10.00

 ⟶ Zastávka na znamení — René Levínský (debata), 
KC Vozovna 19.00

19. so ⟶ Pohádka lesní (pohádka), KC Vozovna 15.00
20. ne ⟶ Vítání jara v Atriu (komunitní akce), Atrium na 

Žižkově 15.00
21. po ⟶ Dosévání květnaté loučky (dílna), KC Vozovna 

16.00
 ⟶ Zatahujem do Vozovny — Martin Kyšperský 

(hudba), KC Vozovna 19.00

22. út ⟶ Detektiv Emil a králík s velkýma ušima 
(pohádka), KC Vozovna 16.00

23. st ⟶ Vlastivědná vycházka — Slavné osobnosti 
a jejich bydliště na Praze 3 — dolní Žižkov 
s Vlaďkou Holzapfelovou, sraz na rohu Kubelíkovy 
a Krásovy ulice 17.00

24. čt ⟶ Komponovaný večer o Eduardu Markovi — 
vzpomínkový pořad k nedožitým 105. narozeninám 
Edy Marka, Infocentrum Praha 3 17.00

 ⟶ Klec + Byl pes (hudba) U Vystřelenýho oka 19.00
25. pá ⟶ Zatahujem do Vozovny — AN-NA a Není němý 

(hudba), KC Vozovna 19.00
26. so ⟶ KniŽižkov (festival), KC Vozovna 12.00
27. ne ⟶ Vlastivědná vycházka — Toulky Žižkovem 

s Marií Hátleovou, sraz na rohu Milešovské ulice 
a náměstí Jiřího z Poděbrad 14.00

28. po ⟶ Cesty českého jazzu (debata), KC Vozovna 16.00
29. út ⟶ Mladí ladí dětem — Timbalooloo pro rodiče 

s dětmi (dílna), KC Vozovna 16.00
30. st ⟶ Sváteční umění (dernisáž výstavy), Atrium na 

Žižkově 18.30 
31. čt ⟶ Khoiba + Tokyo Drift (hudba), Atrium na Žižkově 

19.30
 ⟶ Setkání s… Josefem Pleskotem, Norbertem 

Schmidtem a Janem Houkalem, autory 
a zadavatelem oltářní mensy v kostele 
Nejsvětějšího srdce Páně, k 150. výročí narození 
Jože Plečnika (architektura), sraz v kostele NSP 
19.30 

 ⟶ Blaženka (hudba), U Vystřelenýho oka 19.30

Kulturní 
tipy

Uvedený program je pouze výběr z akcí. Kompletní 
přehled událostí naleznete na webech jednotlivých 
organizací. Program se může měnit v závislosti na 
momentálním vývoji.

Výběr redakce

Hudba o třetí
 ⟶ každou první sobotu v měsíci
 ⟶ Atrium na Žižkově
 ⟶ Koncert pro ty, kdo nechtějí nebo nemohou chodit ve-

čer, především pro seniory a rodiny s dětmi.

KniŽižkov
 ⟶ sobota 26. března 12—18 h
 ⟶ KC Vozovna
 ⟶ druhý ročník žižkovského festivalu malých knižních 

nakladatelů
 ⟶ Součástí festivalu bude i bohatý doprovodný pro-

gram: výroba zápisníků, autorské čtení, výtvarná dílna 
a debata.

Vítání jara
 ⟶ 19. března od 15 h v DDM Ulita na Balkáně — sázení 

květin, výroba jarních dekorací, občerstvení, živá hud-
ba, první jarní opékání buřtů (cena 100 Kč)

 ⟶ 20. března od 15 h v Atriu na Žižkově — jarní tradice 
a zvyky, poslech zpěvu městských ptáků s ornitolo-
gem Lukášem Viktorou, lidové moravské písně u ohně 
na zahradě (vstup zdarma)
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Neziskové  
organizace

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 na březen: člověk = součást přírody
7. po ⟶ Jak žít udržitelněji a proč? Sdílení tipů
10. čt ⟶ Narozeninová párty Beztíže! 15.00—18.00
14. po ⟶ Proč chránit přírodu? 16.00 Diskuze 
24. po ⟶ Kde se bere jídlo, které jíme? Pojď to společně 

s námi zjistit

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

1. út ⟶ Macramé lucerny 17.00—19.30 Přihlášení je nutné 
předem (od 10 let, 250 Kč/osoba).

7.—11. 3. ⟶ Uliťácké jarní prázdniny „chci být…“ 8.00—17.00 
Příměstský tábor zaměřený na různá povolání 
(6—12 let, 1 250 Kč/osoba).

19. so ⟶ Vítání jara 15.00—19.00 Sázení květin, výroba 
jarních dekorací, ochutnávka netradičního zdravého 
občerstvení, živá hudba,… (rodiče s dětmi, 
100 Kč/osoba, 150 Kč/sourozenci).

23. st ⟶ Vitráže Tiffani 17.00—20.30 Přihlášení je nutné 
předem (od 15 let, 380 Kč/osoba), místo konání: 
Klinika techniků, Jeseniova 60.

26. so ⟶ Bazar oblečení a potřeb pro malé i velké 
9.00—17.00 Registrace a informace na 
webu tradicni-bazarek.cz nebo na e-mailu 
info@tradicni-bazarek.cz.

27. ne ⟶ Tajuplné procházky Prahou — Petřín 
10.00—12.00 Sraz na určeném místě v centru 
Prahy, bude upřesněno přihlášeným účastníkům 
(pro děti 5—12 let s doprovodem dospělého, 
150 Kč/rodina).

29. út ⟶ Jarní drátování 17.00—19.30 Drátování 
s nádechem jara — květiny, ptáčci jako zápichy, 
dekorace do oken nebo zdobené mandaly 
k zavěšení. Rezervace je nutná předem (od 10 let, 
250 Kč).

Půjčovna deskovek — DDM Ulita nově nabízí možnost 
zapůjčení deskových her různého typu na pobočce Klinika 
techniků (Jeseniova 60). Hry si můžete vypůjčit každé úterý 
16.00—18.00 či po domluvě na salamon@ulita.cz. Cena 
vypůjčení je 50 Kč/hra a vratná záloha 200—500 Kč podle 
velikosti hry.

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

7. po ⟶ Staré židovské město — Maiselova synagoga 
15.00 Exkurze s komentářem průvodkyně. Sraz před 
synagogou, Maiselova 10, Praha 1. Rezervace na 
karolina@freshsenior.cz.

28. po ⟶ Cesty českého jazzu s Martinem Kratochvílem 
16.00 Cyklus představuje jednotlivé etapy 
a protagonisty české jazzové scény. Rezervace na 
karolina@freshsenior.cz. Místo konání: KC Vozovna.

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

1. út ⟶ Výběr z archivu KPŽ 16.30 Prohlídka části archivu, 
fotografie a materiály vztahující se k historii 
Žižkova.

15. út ⟶ Prohlídka protiatomového úkrytu pod Vrchem 
sv. Kříže 16.30 Pouze pro omezený počet zájemců, 
rezervace nutná na zizkov-kpz.webnode.cz.

29. út ⟶ Kronika Prahy 3 16.30 Přednáška kronikáře 
a historika PhDr. Jana Vlka s možností prohlédnout 
si kroniku Prahy 3. Akce se koná na radnici Prahy 3, 
Havlíčkovo náměstí 9.

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

Probíhají pohybové a jazykové kurzy, trénování paměti 
a výtvarné ARTE dílny. V případě zájmu je možné přistoupit na 
volná místa v běžícím kurzu.

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.

15. út ⟶ Skupina Kontakt 11.00—12.30 trénování paměti 
(zdarma)

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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28. po ⟶ Práce na počítači pro začátečníky, kurz se skládá 
z 5 lekcí a probíhá do 2. 5. (450 Kč)

28. po ⟶ Chytré telefony pro začátečníky, kurz se skládá 
z 5 lekcí a probíhá do 2. 5. (450 Kč)

Informace o všech aktivitách a zápis osobně během otevírací 
doby nebo telefonicky na 222 712 940.

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 
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. 

Provozní doba v březnu:
po ⟶ Konzultace pro předem objednané klienty  

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

12.30—15.30 
čt ⟶ Telefonické dotazy 8.30—11.30, konzultace pro 

předem objednané klienty 12.30—15.30

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

15. 3. — duben
 ⟶ Výstava fotografií a keramiky Patricka Marka, 

držitele „jazzového Oskara“
15. út ⟶ Beseda s Davidem Klimešem 19.30 Jan Bárta 

& setkávání s osobnostmi veřejného života, osobně 
& stream — husitska.eu/osobnosti

16. st ⟶ Free Art Ensemble 20.00 free jazz
22. út ⟶ Stavební jáma (The Foundation Pit) 19.00 

projekce dokumentárního filmu, režie: Andrej 
Grjazev, Rusko 2020, 71 min.

25.—26. 
 ⟶ Jarní žižkovské setkání, organizuje Žižkovská noc
27. ne ⟶ SWAP 10.00—14.00 Dejme věcem novou šanci

Pravidelný program najdete na husitska.eu/pravidelny-program, 
více informací a případné změny v programu jsou na 
husitska.eu/suteren.

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.
7.—11. ⟶ Jarní příměstský tábor 7.30—17.00 Celodenní 

program pro školáky, kteří jsou během prázdnin 
v Praze. Rezervace nutná (1 500 Kč/osoba).

14. a 28.
 ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 

18.30—20.30 Online večerní tvoření, materiál 
k vyzvednutí do předcházejícího čtvrtku. Vede 
Mgr. Jolana Kurzweilová (250 Kč/osoba).

16.—31. 
 ⟶ Rodinné putování aneb Po stopách Maxipsa 

Fíka — Výprava po stopách večerníčkového hrdiny 
Maxipsa Fíka. Rezervace nutná (150 Kč/rodina).

18. pá ⟶ Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my 18.00—9.30 Hlídání dětí se 
zábavným programem, s večeří a snídaní.  
Info: Helena tel. 774 644 974. 

25. pá ⟶ Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny 
15.30—19.30

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

31. 3. — 2. 4.
 ⟶ Jarní dobročinná burza oblečení a potřeb 

pro děti a luxusního dámského oblečení. 
Příjem zboží: čtvrtek 12.00—18.00, prodej 
zboží: pátek 9.00—19.00 a sobota 9.00—12.00, 
výdej zboží: sobota 16.00—18.00. Registrace: 
burza.nova-trojka.cz, info: Veronika tel. 732 200 198.

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

Otevírací doba Palečkovy herny: po—čt 9.00—18.00, 
pá 13.00—18.00

2. st ⟶ Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty 
10.00—12.00

2. st ⟶ Podpůrná skupina v počátcích mateřství 
13.00—15.00

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

16. st ⟶ Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty 
10.00—12.00

16. st ⟶ Podpůrná skupina v počátcích mateřství 
13.00—15.00

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

23. st ⟶ Oslava Palečkových narozenin a křest 
knihy Malý kutil 15.00—17.00 Rezervace na 
kurzyprodeti@rcpalecek.cz

26.—27. 3.
 ⟶ Přespávací víkend pro děti v Palečku, informace 

a přihlašování na kurzyprodeti@rcpalecek.cz

Poradenství zdarma nebo za zvýhodněnou cenu: 
psychoterapeutická poradna pro děti a dospívající, 
individuální terapie pro dospělé, poradna pro rodiče — 
podpora empatického rodičovství, logopedická, profesní 
a sociálněprávní poradna.

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

RPC Pražačka nabízí sportovní a pohybové kroužky, které se 
konají ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka nebo 
v tělocvičně (fotbal, atletika, gymnastika, míčové hry, sportovky, 
plavání, tanec, in-line bruslení).

Přijďte si vyzkoušet kroužek — možnost jednorázových vstupů:
každé pondělí — Tančíme s Terezou 17.40 Taneční kroužek pro 
děti od 5 do 8 let. Naučí je cítit rytmus, zlepší jejich pohybové 
a vyjadřovací schopnosti a pomáhá jim rozumět hudbě. 

Seznámíme je se správným držením těla a procvičí si svou 
pozornost. Hodiny jsou tematicky zaměřené podle tanečních 
žánrů (lidovky, balet, hip hop, country atd.).
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

Na Vrcholu — V Domově 1. 3. 14.00 18.00

Přemyslovská — Sudoměřská 3. 3. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 5. 3. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 5. 3. 10.00 14.00

Buková — Pod Lipami 8. 3. 14.00 18.00

Prokopovo náměstí 10. 3. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 12. 3. 9.00 13.00

nám. Barikád 12. 3. 10.00 14.00

Křivá 15 15. 3. 14.00 18.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 17. 3. 15.00 19.00

Jeseniova 143 19. 3. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 19. 3. 10.00 14.00

V Zahrádkách — Květinková 22. 3. 14.00 18.00

Sudoměřská — Křišťanova 24. 3. 15.00 19.00

Přemyslovská — Sudoměřská 31. 3. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 2. 4. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 2. 4. 10.00 14.00

⟶ praha3.cz         

V prostorách Městské knihovny Vozovna 
vyřídíte parkovací oprávnění, vidimaci, legalizaci 
a další služby kontaktního místa Czech POINT.
⟶ pondělí, středa a čtvrtek 13—18 h  
⟶ úterý a pátek 9—12 a 12.30—16 h

⟶ Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
⟶ +420 771 228 049

nově ve Vozovně
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Služby

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

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

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

 ⟶ OPRAVA ŽALUZIÍ — výměna vodicích lanek — nové 
žaluzie — seřízení plastových oken — vertikální 
žaluzie na lodžie — sítě proti hmyzu. Tel.: 733 720 950, 
pavel.janci@email.cz.

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

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

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

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

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

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

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

 ⟶ 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.

 ⟶ Zdravotní cvičení pro seniory, čtvrtek 10—11.30 h, 
Na Balkáně 812, P3. Tel.: 604 725 657.

 ⟶ Sebeobrana P3, po, st 19—20.30 h. Tel.: 604 725 657.

 ⟶ PEDIKÚRA na Vackově 
Nabízím přístrojové a kombinované ošetření vašich chodidel. 
Vhodné i pro diabetiky. Tel.: 724 060 122 v prostorách 
kadeřnictví Marcela.

Nabídka

 ⟶ Prodám pianino zn. Petrof, stáří 100 let. Tel.: 273 742 944.

Poptávka

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

 ⟶ Koupím mechanické hodinky, bižuterii, odznaky, pohledy. 
Tel.: 603 410 736.

 ⟶ Koupím hračky do r. 1960, na kabel, plechové, panenku, auto. 
Tel.: 603 410 736.

Sleva
-30% 

na kuchyňský
nábytek

+2
spotřebiče
zdarma

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006
Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné 
na stránkách www.kuchynskastudia.cz

Terénní 
sociální práce
⟶  Jste senior nebo osoba 

se zdravotním postižením?
⟶ Bydlíte na Praze 3?
⟶  Pociťujete osamělost, nemáte dostatek informací 

a kontaktů?
⟶  Jste v těžké sociální situaci 

a nemáte běžné možnosti, jak ji řešit?
⟶ Je pro Vás obtížné osobně docházet na úřad?

Neváhejte se na nás obrátit — rádi Vám pomůžeme!

Terénní sociální práce je bezplatně poskytována 
přímo v místě Vašeho bydliště nebo na kontaktním místě.

Osobně nás můžete navštívit 
každé pracovní pondělí 10—18 h 
na Úřadu městské části Praha 3, 
Seifertova 559/51. 
Kancelář se nachází v 1. patře.

⟶  Naši sociální pracovníci jsou 
Vám k dispozici na telefonu 
v pracovní dny 9—15 h, 
v pondělí do 18 h. 

⟶ tel.:  773 768 086
778 702 646

⟶ e-mail: pece@praha3.cz
⟶ www.praha3.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
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AMBULANTNÍ
CENTRUM
chirurgie, gastroenterologie,
plicní, kardiologie, interní

ošetřovatelská, rehabilitační
a intenzivní péče

LŮŽKOVÁ PÉČE

RTG, SONO,
ODBĚRY KRVE

Kubelíkova 16/1250

LÉKÁRNA
NA ŽIŽKOVĚ


