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Tomáš Sedláček: Je 
naší povinností bojovat 
snížením blahobytu

Trojka pomáhá 
válečným uprchlíkům 
z Ukrajiny



duben 2022

Vycházky po Praze 3

8. 4. (10 h) ⟶ Vlastivědná vycházka — sochařská výzdoba v okolí 
náměstí Jiřího z Poděbrad

  Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: před hlavním vchodem do kostela 
Nejsvětějšího srdce Páně | Počet účastníků: 20 | Rezervace: volné vstupenky k dostání 
v Infocentru Praha 3 od 1. 4. | ZDARMA

10. 4. (14 h) ⟶ Nový židovský hřbitov 
  Průvodkyně: Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D. | Sraz: před hlavní bránou na hřbitov 

z Izraelské ulice | Počet účastníků: 25 | Rezervace: eshop.prague.eu | Vstupné: 150/100 Kč

12. 4. (17 h) ⟶ Vlastivědná vycházka — Parukářka
  Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: na můstku vedoucím nad Prokopovou ulicí 

Počet účastníků: 20 | Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru Praha 3 od 1. 4. 
ZDARMA

21. 4. (17 h) ⟶ Architekotnická vycházka 
— náměstí Jiřího z Poděbrad a jeho okolí

  k 150. výročí narození Jože Plečnika

  Průvodkyně: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová | Sraz: u zadní branky za kostelem 
Nejsvětějšího srdce Páně | Počet účastníků: neomezeno | BEZ REZERVACE | ZDARMA

22. 4. (10 h) ⟶ Žižkovské kočárkování — Parukářka
  Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: na můstku vedoucím nad Prokopovou ulicí 

Počet účastníků: 20 | Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru Praha 3 od 1. 4. 
ZDARMA

27. 4. (17 h) ⟶ Vlastivědná vycházka Žižkov — od Prokopa ku Prokopu
  Průvodce: Kristian Mejstřík | Sraz: před kostelem sv. Prokopa, Sladkovského náměstí 

Počet účastníků: 20 | Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru Praha 3 od 1. 4. 
ZDARMA

28. 4. (17 h) ⟶ Guided Tour Žižkov — From Prokop to Prokop
  Guide: Kristian Mejstřík | Meetpoint: in front of the St. Procopius Church, Sladkovského 

Square | Visitors: 20 | Reservations: in Infocentrum Prague 3 | ADMISSION FREE

⟶ 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     
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
tu a tam si někdo postěžuje, že naše doba je přehlídkou egoismu, lhostejnosti a bez-
ohlednosti. Dění na Trojce během posledních dvou let takovou chmurnou zkušenost 
nepotvrzuje. Solidaritou čelili její obyvatelé už první vlně pandemie a teď navíc do-
kazují, že jejich vstřícnost přesahuje rámec běžné sousedské výpomoci. 

Praha 3 je momentálně útočištěm více než čtyř tisíc Ukrajinek a Ukrajinců, kteří 
sem prchli před hrůzami války. Příběhy několika z nich najdete na stránkách tohoto 
vydání, stejně tak si ale všímáme nezištné ochoty, s níž přicházejí místní. Za poskyt-
nutou materiální výbavu i všechny další nabídky podpory, které jste adresovali naše-
mu infocentru, vám patří díky.

Protože je jaro, neměli bychom zapomenout na velikonoční svátky. Využijte je třeba 
k návštěvě trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde pro vás bude připraven tematic-
ký program. A pokud chcete jen tak relaxovat a užívat si prvních hřejivých paprsků 
slunce, mohou vám při tom dělat společnost Radniční noviny.

Poklidný duben bez dramatických dějinných zvratů vám přeje  
Miroslav Štochl, šéfredaktor
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neriskujte odpojení elektřiny a plynu 
Některým odběratelům energií v režimu DPI uplyne 14. dub-
na šestiměsíční lhůta stanovená na to, aby si sjedna-
li smlouvu s novým dodavatelem. Části bývalých klientů 
Bohemia Energy i dalších zaniklých společnosti, kteří tak 
zatím neučinili, proto hrozí přerušení či ukončení dodá-
vek elektřiny a plynu, případně i náhrada vzniklé ško-
dy. Opětovné připojení může navíc znamenat dodatečné 
náklady v řádu několika tisíc korun. Komplikacím se mů-
žete snadno vyhnout. Stačí, když včas uzavřete novou 
smlouvu. S žádostí o pomoc se můžete obracet na od-
bor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3, telefon-
ní číslo 222 116 451, e-mail hoskova.zdenka@praha3.cz. 

mezi libní a žižkovem nejezdí tramvaje
Až do května příštího roku potrvá rekonstrukce tram-
vajové trati mezi Ohradou a Palmovkou, kterou realizu-
je Dopravní podnik Praha. Spojení v úseku Palmovka—
Krejcárek—Ohrada zajišťuje náhradní autobusová linka 
X10 a v nočním provozu X95. Přestup mezi tramvajemi 
a autobusy je možný v zastávkách Palmovka a Ohrada. 

ukrajinci na praze 3 mají skupinu na 
facebooku 

Pro Ukrajinky a Ukrajince, kteří opustili zemi v důsledku 
válečného konfliktu, zřídila Praha 3 facebookovou skupinu 
Українці в Празі 3 / Ukrajinci na Praze 3. Najdou tu na-
příklad důležité kontakty, informace o ubytování, registraci 
a vízech, novinky o akcích pro děti i dospělé, ale také o mož-
nostech studia na českých školách. Stránka zároveň funguje 
jako poradna pro individuální dotazy. Pokud znáte někoho, 
kdo ji může využít, dejte mu prosím vědět.

ptejte se starosty
Tradiční setkání se starostou Prahy 3 Jiřím Ptáčkem se 
uskuteční v pondělí 11. dubna od 16 hodin v sále zastupi-
telstva v budově radnice na Havlíčkově náměstí. Tentokrát 
se ho zúčastní i radní Jan Bartko. Určitě se stavte!

oživte ulice žižkova a vinohrad
V sobotu 17. září se znovu uskuteční sousedský festival Zažít 
město jinak, který zve obyvatele do ulic, parků a vnitroblo-
ků. Letošní ročník má podtitul Bez zábran a jeho cílem je 
motivovat k překonávání mezilidských bariér všeho druhu. 
Pokud se chcete aktivně zapojit, registrujte se na webo-
vé adrese zazitmestojinak.cz. Čas máte do konce května.

kapacity pro děti jsou ve školách 
zajištěny

Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem 
v České republice mají ve standardních termínech zápisů 
do základních a mateřských škol přednostní místa. Pro děti 
z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. únoru a mají vízum str-
pění nebo udělenou dočasnou ochranu, se uskuteční doda-
tečný zápis v období od 1. června do 15. července. Konkrétní 
datum bude upřesněno na stránkách škol a městské části 
v průběhu května. Děti hlásící se do českých mateřských škol 
musí mít splněné povinné očkování podle české legislativy. 
Podrobnosti o zápisech najdete na straně 32.

Zprávy z rady 
 ⟶ 23. března

Darovací smlouva na vybavení bytů pro válečné 
uprchlíky z Ukrajiny

Rada městské části schválila darovací smlouvu na 
zboží, které bude využito pro vybavení bytů slouží-
cích pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny. 

Studenti středních škol si vyzkoušejí roli zastupitelů 
Městská část ve spolupráci se spolkem Mladí ob-
čané uspořádá simulaci jednání zastupitelstva pro 
studenty středních škol. Budou si tak moci vyzkou-
šet, jak jednání probíhá. Akce se zaměří také na 
rozvoj jejich komunikačních dovedností i spoluprá-
ce a podpoří další kompetence využitelné v běž-
ném životě. V neposlední řadě může posílit zájem 
o zastupitelskou demokracii a potenciální budou-
cí volební účast nebo kandidaturu. Celý projekt je 
apolitický a nepracuje s reálnou agendou zastupi-
telstva. Je tak možné zjistit názory a pohled stu-
dentů středních škol třetí městské části bez zatí-
žení politickou realitou, která by mohla omezovat 
směr a obsah diskuze.

Veřejná sbírka na pomoc ukrajinským uprchlíkům 
Rada městské části schválila záměr vyhlášení ve-
řejné sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům. 
Shromážděné finančních prostředky budou využi-
ty zejména k zajištění ubytování a stravování. Před 
vyhlášením sbírky bude založen vyhrazený trans-
parentní bankovní účet u České spořitelny. Sbírka 
by měla být vyhlášena 1. dubna 2022. Městská 
část v posledních dnech a týdnech zajistila uby-
tování pro několik desítek uprchlíků z válkou za-
sažené Ukrajiny a nese finanční náklady pomoci. 
Veřejná sbírka se má stát dalším nástrojem, jak 
umožnit aktuální situaci řešit. 

Zprávy ze 
zastupitelstva 

 ⟶ 15. března
Praha 3 zakoupí hrobku pro sociální pohřby

Zastupitelstvo městské části schválilo koupi hrob-
ky na Olšanských hřbitovech pro účely důstojného 
uložení zpopelněných pozůstatků zemřelých osob 
na území Prahy 3, které nemají jiného vypravitele 
pohřbu. Městská část je zákonně povinna těmto 
osobám zajistit pohřeb a uložení urny.

Zajištění přístupových cest ke stadionu FK Viktoria 
Žižkov

Zastupitelé schválili nákup pozemků tvořících pří-
stupové chodníky k fotbalovému stadionu na ad-
rese Seifertova 2871/10, a to za kupní cenu stano-
venou dohodou ve výši 1 713 600 Kč včetně DPH.

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
Hasiči likvidovali požár bytu 

V noci 12. března zasahovali hasiči u požáru bytu 
v ulici Na Vrcholu. Evakuovali 15 lidí, jedna osoba 
se zranila a byla předána do péče záchranářů. 
Plameny se jim podařilo zcela uhasit před půl tře-
tí ráno. Vzniklá škoda je půl milionu korun. 

Zběsilá jízda
V sobotu 5. března po půlnoci proná-
sledovali městští strážníci od křižovatky 
ulic Prokopova a Husitská vůz. Jeho řidička na 
křižovatce Husitské a Trocnovské sice zastavila, 
ale jakmile jeden ze strážníků přistoupil, znovu se 
rozjela. Situace se několikrát opakovala. Během 
své zběsilé jízdy žena na křižovatkách ignorovala 
signalizaci vyzývající k zastavení, jela v protismě-
ru i po tramvajových kolejích, kde si prorazila obě 
levé pneumatiky a poškodila nárazník. Po vjezdu 
do prostoru čerpací stanice ji hlídka zablokovala. 
Žena se ale v autě zamkla a odmítala se strážní-
ky komunikovat. Vystoupila až po příjezdu státní 
policie. Předložila doklady a tvrdila, že si není 
vědoma žádného protiprávního jednání a opako-
vaných pokusů strážníků k zastavení si nevšimla. 
Dechová zkouška i test na návykové látky byly ne-
gativní. Přestupkovým chováním jednadvacetileté 
ženy se zabývá správní orgán.

Zpacifikovaní vandalové 
Ve středu 23. února po 19. hodině přijal policej-
ní dispečink oznámení o třech opilých mladících, 
kteří páchají výtržnosti na Tachovském náměstí, 
a ihned na uvedené místo vyslal dvě hlídky. Na 
záznamu městského kamerového systému bylo 
vidět, jak jeden z nich stříká barvu na zeď a druhý 
se snaží přehodit sdílenou e-koloběžku na komu-
nikaci vedoucí do Karlínského tunelu. Operátor 
zasahujícím strážníkům poskytl popis a infor-
moval je o pohybu mladíků, kteří se po spatření 
hlídek dali na útěk podchodem do parku Vítkov 
a přes cyklostezku zpět na Tachovské náměstí. 
Tam strážníci trojici výtečníků ve věku 24 a 25 let 
dostihli a následně předali přivolané státní policii.

Boj o mobil
Policisté se od konce ledna zabývají případem 
ublížení na zdraví, k němuž došlo na Žižkově. 
Pětatřicetiletý muž byl s kamarádem v baru a na 
stole měl odložen svůj mobilní telefon. V jednom 
okamžiku si všiml, že po tom, co kolem prošel 
muž se ženou, telefon již na místě nebyl. Zavolal 
si proto od kamaráda na svůj přístroj, jelikož ho 
měl spárován s chytrými hodinkami. Ty stále 
vyzváněly až do chvíle, kdy dvojice opustila bar. 
Z tohoto důvodu muž pojal podezření, že jeho te-
lefon má právě odcházející dvojice osob. Vyběhl 
proto za nimi a vyzval je, aby mu přístroj vrátily. 
Okřiknutý muž ho ale napadl několika údery pěstí 
a kopem a následně on i žena, která ho prováze-
la, z místa odešli. Pětatřicetiletý poškozený utr-
pěl při útoku frakturu nosu, a byl proto ošetřen 
zdravotníky. Kriminalisté teď případ prověřují pro 
podezření ze spáchání trestného činu krádeže 
a ublížení na zdraví. Pachateli hrozí až tříletý po-
byt za mřížemi.

Připravil Miroslav Štochl 

konference přinese inspiraci na žižkov
Studentům vysokých a středních škol, ale i všem fa-
nouškům myšlenek hodných šíření je určena konferen-
ce TEDxYouth@Prague, která se koná 11. května v Atriu 
na Žižkově. Vystoupí například Jan Spratek z pražské-
ho Planetária, zakladatelka Nekrachni Maria Šimůnková, 
vítězka MasterChef a kuchařka michelinské restaurace 
Kristína Nemčková nebo párový psychoterapeut Jan Vojtko. 
Program a vstupenky najdete na webu tedxyouthprague.cz 
a instagramu.

vítání občánků a jubilejní svatby
Děti narozené v roce 2021 a 2022 můžete již nyní 
hlásit na podzimní vítání občánků na e-mailu 
sotonova.eva@praha3.cz. Do zprávy uveďte jméno dítě-
te, datum narození, adresu jeho trvalého bydliště a te-
lefonické spojení na vás. Na stejném e-mailu nebo tele-
fonním čísle 222 116 295 můžete také hlásit sebe nebo 
své blízké na podzimní termíny jubilejních svateb.

máte zájem o kotlíkové dotace?
Podle nařízení ministerstva životního prostředí lze od 1. září 
2022 používat k vytápění pouze kotle třetí a vyšší emis-
ní třídy. Hlavní město Praha proto zjišťuje předběžný zá-
jem o kotlíkové dotace v roce 2022, které se týkají výměny 
kotlů spadajících do nižších emisních tříd nebo vyrobe-
ných před 1. březnem 2000. Program je určen sociálně 
slabším domácnostem, jejichž průměrný čistý roční pří-
jem na osobu (s výjimkou důchodců, dětí a studentů do 
26 let) nepřesáhl 170 900 Kč. Bližší informace naleznete 
na adrese portalzp.praha.eu/kotliky nebo můžete kontak-
tovat Ivetu Vilímkovou (saleo@saleo.cz, tel. 602 350 653) 
a Lucii Ouředníkovou (ourednikova.lucie@praha3.cz, 
tel. 222 116 435). Dotazník je ke stažení na 1url.cz/kKxJs. 
Vyplněný formulář nemá platnost žádosti.

pravidla pro street gardening
I letos se můžete připojit ke zkrášlování veřejného prosto-
ru formou pouličního zahrádkaření a zpestřit místní ulice 
jarními květinami. Odbor ochrany životního prostředí pro 
vás připravil praktický návod, který shrnuje základní pra-
vidla a tipy pro tvorbu minizahrádek v rabátkách. Dočtete 
se v něm, jak záhonky správně založit i jak o ně pečovat, 
aniž by došlo k poškození stromu. Leták najdete buď na 
webu Prahy 3, nebo v tištěné podobě na radnici, v info-
centru na náměstí Jiřího z Poděbrad a v KC Vozovna.

radnice podpořila tibet 
Tradičním vyvěšením tibetské vlajky 10. března vyjádřila 
Praha 3 solidaritu s tibetským národem a současně připo-
mněla brutální potlačení protičínského povstání v Tibetu 
v roce 1959. K iniciativě Vlajka pro Tibet se radnice hlásí již 
od roku 1996.

nohejbalový tým hledá posily
Středisko mládeže Nohejbal Žižkov pořádá v úterý 26. dub-
na a v pondělí 2. května v 16.00 nábor chlapců ve věku 9 
až 12 let. Sraz zájemců je na antukovém hřišti „pod ce-
drem“ v tenisovém areálu Na Balkáně 812/21. Další in-
formace získáte na adrese nohejbalzizkov.cz, e-mai-
lu nohejbalzizkov@gmail.com a čísle 777 221 661. 
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Tisíce Ukrajinců prchajících před válkou našly 
útočiště na Praze 3. Vedení městské části, 
neziskové organizace i obyvatelé se jim snaží 
těžkou situaci ulehčit.

Přišli o domov, bezpečí, práci, většinu svých 
osobních věcí a budoucnost, kterou si plánovali. 
V zemi ohrožené sílícími útoky museli nechat své 
blízké a dočasný azyl hledat u příbuzných, přátel 
nebo v provizorních ubytovnách v zahraničí. Na 
Prahu 3 přišlo podle statistik ministerstva vnitra 
v souvislosti s aktuálním konfliktem na Ukrajině 
přes čtyři tisíce uprchlíků a počet příchozích 
stále roste. Osmdesát pět procent z nich jsou 
ženy a děti. Praha 3 jim poskytla zázemí na ně-
kolika provizorně zřízených ubytovacích místech 
a v bytech, které dala k tomuto účelu k dispozici. 
Část bytů opravila ve spolupráci s magistrátem 
z prostředků Fondu rozvoje dostupného bydlení. 
S dalšími ubytovacími kapacitami pomohli skau-
ti a hasiči. „V současné době poskytuje Praha 3 
ve svých zařízeních zázemí asi 150 Ukrajincům. 

Naprostá většina jich bydlí na hromadných uby-
tovacích místech,“ říká starosta Prahy 3 Jiří 
Ptáček. 

Lidé přicházejí zejména z pražského střediska pro 
ukrajinské uprchlíky v Kongresovém centru na 
Vyšehradě. Často jsou to Ukrajinci, kteří dorazili 
do Česka po dlouhé cestě vlakem, mají s sebou 

Te
xt

 
A

n
ež

ka
 H

es
ov

á

Trojka pomáhá 
válečným uprchlíkům  
z Ukrajiny

S ubytovacími kapacitami 
pomohli na Praze 3 skauti 
a hasiči
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jen jednu tašku či kufr s oblečením a osobními 
věcmi, které si stihli zabalit při útěku před bom-
bardováním. „Všichni uprchlíci, které jsme na 
Praze 3 ubytovali v městských bytech, pocháze-
jí z míst, kde se bojuje,“ potvrzuje Jana Valová, 
která koordinuje sbírku vybavení ubytovacích za-

řízení městské části. Na dvoře radnice v Lipanské 
ulici k tomuto účelu vzniklo sběrné místo, kam 
sousedé z okolí přinášejí nábytek, ložní prádlo, 
kuchyňské či úklidové potřeby a další nezbyt-
nosti. Věci odtud putují do ubytovacích zařízení. 
„Obyvatelé Prahy 3 jsou velmi ochotní a solidární. 
Mám radost, že se potřebné vybavení dává rychle 
dohromady,“ dodává Valová. Seznam chybějících 
věcí je na webových stránkách Prahy 3. 

Pomocnou ruku 
v nenadálé situaci 
nabízejí i sami uprchlíci
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Dalším kontaktním místem pro pomoc běžencům 
se stalo Infocentrum Praha 3 na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, kam směřují dotazy ohledně bydlení, 
ošacení, parkování či zařízení potřebných doku-
mentů. Začaly sem ale přicházet i četné nabídky 
materiální a praktické pomoci. „V prvních týd-
nech války se přes infocentrum podařilo zajistit 
telefony, školní potřeby, dokonce i dětskou po-
stýlku či invalidní vozík. Teď už dárce odkazujeme 
na fungující materiální sbírku na radnici Prahy 3 
a na Šatník Praha, kde probíhá sbírka obleče-
ní,“ popisuje vedoucí infocentra Eva Slezáková. 
Ke zprostředkování konkrétní pomoci, darů a slu-
žeb je určená také facebooková skupina Українці 
в Празі 3 / Ukrajinci na Praze 3. Její členové zde 

komunikují převážně v ukrajinštině a vyměňují 
si například praktické informace ohledně poby-
tu nebo pozvánky na akce. Přímou komunikaci 
s ubytovanými pak zajišťují na Trojce ukrajinsky 
mluvící koordinátoři. 

Pomocnou ruku v nenadálé situaci nabízejí i sami 
uprchlíci. Nepřehlédnutelným příkladem je Vasyl 
Khymyshynets, který se svou rodinou přicestoval 
z Ukrajiny do Prahy začátkem března. Byl to pro 
něj bohužel už druhý útěk před válkou během po-
sledních deseti let: „Když jsme v roce 2014 kvůli 
ozbrojenému konfliktu utíkali z Luhanska do malé 
vesnice u Kyjeva, měli jsme jen kufr a úplně malé 
děti. Teď jsem to zažil podruhé a už dobře vím, 
jak se lidé prchající před válkou cítí. To je jeden 

Volnočasové organizace 
zajišťují dětem program

Anketa: Na co se musí Praha 3 připravit 
v souvislosti s děním na Ukrajině?
Margita Brychtová (Piráti), místostarostka

V první řadě musíme být připraveni na to, že se válka na 
Ukrajině protáhne. Situace se denně mění a lidí, o které se 
musíme postarat, stále přibývá. Aktuálně jsme ale přesáhli 
naše kapacity jak v ubytování, tak ve školství. Ráda vidím, 
že vláda maximálně usnadnila zapojení Ukrajinců do pra-
covního procesu. Výdělek jim rozváže ruce, aby se o sebe 
mohli více postarat sami. Problém pak budou hlavně školy. 
Ty stávající nejsou nafukovací, byť jim vláda svým rozhod-
nutím kapacity lehce „přifoukla“. Rozhodně to ale nebude 
stačit a bude třeba zřídit celé nové provizorní školy.

Michal Vronský (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel
Počet válečných uprchlíků z Ukrajiny nemá obdoby a nejví-
ce zasahuje do života školek, základních škol, lékařů a úřa-
dů. Na radnici dáváme dohromady tým Ukrajinců, kteří 
umějí česky a mohou být mostem mezi uprchlíky a insti-
tucemi, se kterými musejí komunikovat. To považujeme 
za klíčové, abychom předešli problémům a vzájemnému 
napětí. 

Počítejme s tím, že i kdyby válka skončila brzy, uprchlíci 
se často nemají kam vrátit. Je pravděpodobné, že o nové 
ukrajinské spolužáky děti hned tak nepřijdou. Naordinujme 
si koňskou dávku tolerance a pochopení, budeme je potře-
bovat. Zatím to jako Praha 3 zvládáme skvěle. 

Martina Chmelová (Zelení a nezávislí), koaliční zastupitelka
Přes neustávající solidaritu a schopnost poskytovat orga-
nizovanou pomoc musíme začít pracovat i s přicházející 
únavou a frustrací. Je to přirozená fáze prožívání podob-
ných těžkých společenských krizí. Válka není otázkou jed-
norázové pomoci. Materiální pomoc a zajištění základních 
potřeb uprchlíkům významně přispívá k možnosti jejich 
psychického zotavení a opětovného fungování v osobním 
a pracovním životě. Zvyšování cen v důsledku války zasáh-
ne každého z nás i samotnou Prahu 3. Budeme možná 
muset přenastavit priority, přehodnotit některé záměry, ale 
zároveň udržet všechny potřebné služby radnice.
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z důvodů, proč se tady snažím o další Ukrajince 
postarat.“ Díky své energické povaze a znalosti 
češtiny je Vasyl nepostradatelným pomocníkem 
pro ostatní příchozí, kterým asistuje při komuni-
kaci, ubytování a shánění potřebných věcí. V tom, 
že kvůli své invaliditě nebyl povolán k domobra-
ně, vidí určité poslání. „Možná jsem tady užiteč-
nější, než bych byl v ukrajinské armádě,“ říká 
Vasyl a jedním dechem dodává, že pro vojáky 
bránící jeho vlast ho „bolí srdce“.

Brzy po příjezdu prvních běženců začaly na 
Praze 3 jarní prázdniny. Místní volnočasové or-
ganizace proto přišly s nápadem zajistit ukrajin-
ským rodinám program pro děti. Na hřištích RKC 
Pražačka si děti zahrály fotbal, v Ulitě mohly na-
vštívit keramickou dílnu a v Nové Trojce dětskou 
hernu nebo sportovní sál. Zájem byl také o pro-
stor bez organizovaného programu. „Maminky 
ho využívají jako příležitost seznámit se mezi 
sebou a popovídat si, zatímco děti si hrají vedle,“ 
popisuje ředitelka Nové Trojky Edita Janečková. 
K nabídce pro děti se připojilo také KC Vozovna 
s promítáním animovaných filmů a RKC Paleček, 
které otevřelo páteční hernu s ukrajinskou prů-
vodkyní. „Teď po prázdninách už máme program. 
Děti jsou přihlášené do konkrétních aktivit a jsou 
tady bez rodičů, aby si dospělí mohli zařídit vše 
potřebné,“ vysvětluje ředitelka Ulity Kateřina 
Jarošová. V současné době je v Ulitě zapojena 
řada ukrajinských dobrovolníků, kteří pomáhají 
s vedením programů pro děti uprchlíků, a další 
se k nim přidávají. „Hlásí se nám i někteří učitelé 
z řad nově příchozích, kteří chtějí pokračovat ve 

své práci a věnovat se dětem, tak s nimi domlou-
váme možnosti spolupráce. Tahle situace vyžadu-
je schopnost rychle se přizpůsobit novým potře-
bám,“ upozorňuje Jarošová.

Reagovat na aktuální dění musejí i zdejší základní 
školy. Povinná školní docházka se sice na imig-
ranty vztahuje až po třech měsících pobytu, první 
stovka ukrajinských dětí však začala chodit do 
školy hned po skončení jarních prázdnin a noví 

Školy jsou na výuku 
češtiny dobře připravené
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žáci postupně obsazují další místa. Podle vedou-
cí odboru školství Prahy 3 Ivety Němečkové má 
městská část volnou kapacitu pro necelé čtyři 
stovky nových žáků a vzhledem k předpokláda-
nému počtu příchozích rodin se dá očekávat, že 
všechna místa budou obsazena. Situaci průběžně 
monitoruje pracovní skupina složená ze zástup-
ců škol, vedení radnice a neziskových organiza-
cí. Mimo jiné řeší podporu výuky českého jazyka. 
„Na Praze 3 žije hodně cizinců, proto byly školy 
na výuku českého jazyka dobře připravené. Jenže 
aby se čeština učila dobře, musí výuka probíhat 
ve skupinkách po maximálně deseti dětech a to 
je za současných podmínek složité,“ vysvětluje 
Němečková. 

Dalším velkým tématem je možnost zapojení 
ukrajinských pedagogů. Těm ale situaci kompliku-
je jazyková bariéra a také administrativa spojená 
s nostrifikací vysokoškolského diplomu. „Jako 
dobrá varianta se jeví pozice asistentů pedagoga, 
která nevyžaduje diplom a nezbytně ani znalost 
češtiny,“ míní místostarostka pro školství Margita 
Brychtová. V oblasti integrace cizinců spolupra-
cuje Praha 3 se čtyřmi neziskovými organizace-
mi, které poskytují nově příchozím poradenství, 
informační servis a asistenci. Kurzy češtiny, které 
tato sdružení pořádají v prezenční i online formě, 
jsou však aktuálně zcela naplněny. Centrum pro 
integraci cizinců proto připravilo alespoň video-
kurz, který je k dispozici na stránce cicops.cz 
a zájemcům pomůže osvojit si základy komunika-
ce v českém jazyce. 

Podobně jako přede dvěma roky na pozadí pan-
demie koronaviru se i nyní v kontextu krize 

spojené s válkou na Ukrajině znovu ukazuje mi-
mořádná sousedská solidarita místních obyvatel. 
Atrium na Žižkově uspořádalo benefiční blešák, 
studenti Žižkárny zorganizovali prodej svých prací 
na podporu Ukrajiny, žáci ZŠ Perunova věnovali 
hračky a výtvarné potřeby, nespočet dárců při-
chází s nabídkou nábytku a vybavení pro ubytov-
ny, chystají se koncerty a další charitativní akce. 
„Je obdivuhodné, kolik obyvatel Prahy 3 poskytlo 
lidem z Ukrajiny ubytování. Velmi si této velkory-
sosti vážím a děkuji také všem úředníkům, kteří 
do pomoci uprchlíkům vložili svůj čas a velké úsi-
lí,“ uzavírá starosta Jiří Ptáček. 

Centrum pro integraci 
cizinců připravilo 
videokurz češtiny



Studie nabídla 
příjemnější 
Slezskou ulici

Proměna Slezské 
na ulici vstřícnou 
k chodcům, 
cyklistům 
i motoristům je 
výsledkem studie, 
kterou Praha 3 
schválila v únoru.

Nadměrná dopravní zátěž, hluk, nedostatek zele-
ně a podmínky nevyhovující chodcům motivova-
ly rozhodnutí proměnit Slezskou ulici s ohledem 
na její rezidenční charakter a přítomnost základ-
ní a mateřské školy. Jde o úsek od náměstí Jiřího 
z Lobkovic po ulici U Vodárny. Výsledkem je stu-
die, kterou vypracoval architektonický tým Davida 
Mareše z ateliéru třiarchitekti. Zohlednil při tom 
názory více než šesti stovek místních obyvatel, kte-
ří se během posledních dvou let zúčastnili souvise-
jících anket. V 68 procentech projevili respondenti 
shodný zájem o navýšení počtu stromů. Nově by 
jich tu mělo být 67, a to včetně revitalizovaného 
stromořadí mezi Jičínskou a Hradeckou.

Na základě ohlasů zůstane beze změny směr jíz-
dy aut, kapacita míst k stání se oproti původní-
mu předpokladu naopak zvýší. „Studie navrhu-
je zachování 98 % stávajících parkovacích míst 

při rozměrech dle normy. V praxi však auta stojí 
o něco blíže k sobě, než uvažuje norma, což zna-
mená, že na řešený úsek Slezské se jich vejde 
hypoteticky až o 27 více než dnes,“ upozorňuje 
místostarosta Ondřej Rut. Návrh počítá s deseti 
dobíječkami v místech stožárů veřejného osvětlení. 
Parkovací místa jsou na obou jejich stranách, takže 
se k nim může naráz připojit dvacet elektromobilů. 

Díky plánovaným úpravám má být ulice bezpečněj-
ší a příjemnější pro pěší. Zajistí to jednak rozší-
ření chodníků tam, kde jsou dnes kvůli parkování 
úzké, nebo křižovatky zvýšené na úroveň chodníků 
a rozšířená nároží. V důsledku omezení rychlosti na 
30 km/h se lokalita výrazně zklidní, takže se obejde 
bez přechodů. „Ulice bude zónou 30, kterou lze dle 
předpisů přecházet kdekoli, vyznačení přechodů 
je proto nežádoucí. Vedlo by totiž řidiče k dojmu, 
že mimo přechody chodci vozovku nepřecházejí,“ 
vysvětluje David Mareš. Vstřícná bude Slezská po 
úpravách také k cyklistům, kteří jí budou projíždět 
v obou směrech. Chybět nebudou ani stojany na 
kola, stejně jako další mobiliář, například lavičky 
a pítka.

Praha 3 teď bude s hlavním městem jednat o mož-
nostech, jak zajistit financování další projektové 
přípravy a realizaci díla. 
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úpravám má být ulice 
bezpečněj ší

—
 1

2
A

kt
ua

lit
y



Strom z Tachovského 
náměstí se 
přestěhoval

Z Tachovského náměstí 
zmizel oblíbený javor. 
Kvůli plánované 
rekonstrukci místa ho 
městská část přepravila 
na nové stanoviště 
před Vysokou školou 
ekonomickou.

V květnu začne rekonstrukce náměstí u ústí tu-
nelu mezi Žižkovem a Karlínem. Místo nevzhled-
né budovy veřejných toalet tu vznikne příjemný 
prostor s lavičkami a zelení. Plánovaným úpravám 
předcházelo odstranění náletových dřevin a musel 
jim ustoupit i vzrostlý javor, který tu donedávna 
stál. Namísto pokácení se ho však radnice roz-
hodla na základě přání místních obyvatel přesa-
dit. Zásah provedla společnost Covenant zahrady 
a parky za pomoci unikátního amerického stroje 
Big John. Ten jako jediný v České republice doká-
že vyrýt kmen i s kořenovým balem, přemístit ho 
a usadit na nové stanoviště. „Přesazení stromu 
předcházelo zpracování studie, která zhodnoti-
la zdravotní stav stromu, šanci jeho následné-
ho ujmutí a růstu na novém stanovišti, ale také 
finanční náročnost a rentabilitu celého projektu,“ 
vysvětluje vedoucí odboru ochrany životního pro-
středí Prahy 3 Jana Caldrová. 

Více než padesátiletý javor stříbrný s výškou 
zhruba sedm metrů, obvodem kmene jeden metr 
a průměrem koruny šest metrů se stěhoval v ne-
děli 13. března na náměstí Winstona Churchilla. 
Náročnost pracovního postupu potvrzuje 

i nečekaná komplikace, která nastala při vyzvedá-
vání stromu na Tachovském náměstí: v jeho koře-
nech se totiž objevily zbytky betonu a suti, což ztí-

žilo vyrývání kořenového balu. Ani transport nebyl 
zcela bezproblémový. Aby vysoký strom bezpečně 
podjel pod tramvajovým vedením, bylo potřeba 
zkrátit cestou pár větví. Nakonec se ho ale poda-
řilo úspěšně zasadit na novém stanovišti. „Někdy 
je dobré myslet kreativně a ke klasické dvojici 
pokácet—nekácet přidat třetí možnost: přesadit. 
Strom tak dostane druhou šanci a místo přežívání 
v navážce je přesunut na snad lepší stanoviště,“ 
pochvaluje si úspěšnou akci radní pro životní pro-
středí Jan Bartko. 
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radnice rozhodla javor 
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Vpád Ruska na Ukrajinu nikdo nečekal. Byl to pro 
ostatní velmoci i NATO šok?
Jistěže ano. Jestli si vzpomínáte, francouzský 
prezident Emmanuel Macron loni říkal, že NATO je 
„braindead“, tedy ve stavu mrtvice. To už nepla-
tí. Tento barbarský útok je jak z minulého století 
a svou razancí, tupostí a brutalitou se stává kry-
stalickým projevem čistého zla. 

Je reakce Západu adekvátní?
Je příliš jemná, i když zatím v dějinách největší. 
Žádná jiná země není vystavena takovému pohr-
dání světa, které se projevuje v sankcích. Západní 
svět má zatím luxus zvolit válku ekonomickou, 
nikoliv vojenskou. Zatím. A doufat, že se Putin 
probere ze svého zla. Je naší morální povinností 
použít veškerý ekonomický arzenál jako zbraň — 
snad to pomůže. Musíme bojovat ekonomickou 
válku, než přejdeme do války opravdové. Rusko by 

mělo být zařazeno mezi teroristické státy a tak 
je nutné k němu přistupovat. Zcela jej odříznout 
a ostrakizovat. 

Byl účinek sankcí okamžitý?
Většinou trvá mnoho let, než se sankce projeví tak, 
aby lidé vyšli do ulic a aby bída „zespodu“ pro-
bublala do nejvyšších složek společnosti i státu. 
Kromě toho opravdu účinná bývá tak pětina eko-
nomických omezení. Jenže tentokrát začaly sankce 

Tomáš Sedláček: 
Je naší povinností 
bojovat snížením 
blahobytu
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Známý ekonom Tomáš 
Sedláček popisuje 
dopad ekonomických 
sankcí vůči Rusku 
i to, jak moc se svět 
mění v důsledku 
konfliktu na Ukrajině.

Západní svět má zatím 
luxus zvolit ekonomickou 
válku 



—
 1

6
—

 1
6

platit okamžitě. Rusové, tedy hlavně obyčejní 
střadatelé, udělali tzv. „run na banky“, tedy začali 
z účtů, bankomatů i přepážek hromadně vybírat 
peníze. To nemůže přežít žádná banka. Z rublu se 
kvůli tomu postupně stává odpadová měna. Ruská 
centrální banka na to zareagovala zvýšením úro-
kových sazeb z devíti na dvacet procent. To rublu 
na chvíli pomůže, ale položí to reálnou ekonomiku. 
Představte si, jaké je podnikat s dvacetiprocentním 
úrokem. Nebo si vzít takovou hypotéku. To je prak-
ticky nesplatitelné. Navíc Rusko jako stát je těsně 
před bankrotem, ratingové agentury zařadily jeho 
dluhopisy mezi odpad.

Čekal jste, že Evropa, USA, Austrálie a další 
zareagují jednotně?
Musím říct, že jsem na ekonomy, bankéře a pod-
nikatele hrdý. Reagovali jsme jednotně a silně, byť 
mnozí přišli o veliké množství kapitálu. Státy EU 
a celého západu zareagovaly ve shodě. Tak rozsáh-
lé a rychlé sankce jsem nečekal a myslím, že něco 
takového nečekal ani Putin. Koneckonců na struk-
tuře jeho devizových rezerv je to vidět. On si spořil 
v eurech! Tak teď o ně přišel. Ruská ekonomika je 
na suchu. Ještě zakázat jejich ropu a plyn, a za pár 
měsíců je s ruskou ekonomikou konec. 

Rusko si ale vytvořilo velké zahraniční rezervy.
Když se dnes podívám na všechny ruské finanční 
operace a statistiky z posledních let, je z nich jas-
né, že se Rusko připravovalo na válku. Ruská vláda 
si připravila například obrovský finanční polštář 
ve výši 650 miliard dolarů v zahraniční měně. Tyto 
rezervy fungují jako protiváha ve chvíli, kdy začne 
padat vaše domácí měna, s čímž Vladimir Putin 

počítal. Očekával, že Američané mohou po útoku 
rezervy v dolarech ovlivnit a znehodnotit, tak je 
v posledních letech přesouval do zlata a čínské 
měny jüan. Jenže podle mě udělal jednu chybu 
a tou byly rezervy v eurech. Celých 38 procent 
všech rezerv si ponechal v eurech. Nečekal, že ev-
ropské země se na sankcích shodnou. Jenže ony 
se shodly. 

Co rezervy v eurech pro Rusko znamenají?
Následkem sankcí Rusko přišlo naráz o víc než 
270 miliard dolarů, což je víc než roční hrubý do-
mácí produkt (HDP) České republiky. Tato částka je 
zhruba polovina ruských zahraničních rezerv, které 
dělají 38 procent HDP Ruska, což je citelná rána. 
Rusko částečně ztratilo svůj „finanční polštář“ 
a s ním možnost efektivně bránit rubl a splácet 
svůj státní dluh. Tím se projevil jeden z hlavních 
dopadů sankcí: země se téměř instantně ocitla na 
hranici státního bankrotu.

Zajímavé je také sledovat státní dluh Ruska. 
Souvisí nějak se zahájením války? 
Současný dluh Ruska je relativně nízký, tvoří asi 
20 procent jeho HDP. Pro srovnání: Česká republi-
ka má dluh zhruba 40 procent, což už je v ekono-
mii taková „oranžová zóna“, ještě ale ne „červená“. 
Země, která má nízký státní dluh a chce se pustit 
do války, si na válečné výdaje může půjčovat pení-
ze. Jenže pokud má dluh vysoký, nikdo jí moc půj-
čovat nebude. S touto logikou do toho Putin šel. 
Ale protože přišel o rezervy a země byla vyloučena 
ze systému SWIFT, dostala se ruská ekonomika do 
takových problémů, že má omezené schopnosti 
splácet své závazky. 

V jakém stavu je vlastně Rusko?
Začnu trochu oklikou od Číny, kde nejbohatších 
0,001 procenta obyvatel zbohatlo za posledních 
30 let o 3 700 procent, kdežto průměrný Číňan 
zbohatl aspoň o 800 procent. Nůžky se sice roze-
vírají, ale ta spodní čepel, tedy chudší vrstvy lidí, 

Je jasné, že se Rusko 
připravovalo na válku

D
ia

lo
g



—
 1

7

si hodně polepšila. Podobně je na tom Indie, ale 
i další velmoci a mnoho ostatních států. Ruská fe-
derace je však jediný stát, kde to tak není. Polovina 
populace je dnes o 26 procent chudší, než byla 
v roce 1980, před více než generací, tedy ve srov-
nání s dobou hlubokého komunismu. Naproti 
tomu ruská oligarchie, tedy 0,001 procenta obyva-
tel, zbohatla o neskutečných 38 000 procent. To je 
zdaleka nejvíc na světě, nehorázně moc, deset-
krát (!) tolik co u oligarchů v Číně. To je příklad 
země, kde bohatí bohatnou nikoli spolu s chudými, 
ale na jejich účet. Opakuji, že něco takového se ni-
kde jinde na světě nestalo. To je ekonomické chu-
cpe a dává to legitimitu majetek ruských oligarchů 
zabavit a vrátit po válce zpět těm, kterým ho vzali: 
chudým obyvatelům Ruska. 

Lze odhadnout dopad sankcí? Neodnesou je 
nejvíc právě obyčejní Rusové?
Ruské politiky ani ruské ekonomiky škoda není. 
Rusko dalo světu mnoho v oblasti vědy, kultury, 
umění, ale na poli politiky a ekonomiky mu nedalo 
za posledních třicet let skoro nic. Svět odstraně-
ním Putina o nic nepřijde. Nicméně již nyní mu-
síme myslet na obnovu po válce. Když se v roce 
1989 ptali v americkém kongresu Václava Havla, 
jak lze pomoci Československu, řekl: „Pomozte 
Rusku.“ Problém nebude s potravinami, tam je 
Rusko celkem soběstačné. Problém bude třeba 
s léky. Sankce míří spíš na střední třídu a jejich 
peníze v bankách, zároveň na oligarchy. Ale později 
by nejspíš dopadly i na nejchudší lidi.

Jak vlastně Rusové vnímají aktuální situaci?
Mluvil jsem s českými přáteli na moskevské am-
basádě. Ti mají pocit, že i mezi obyčejnými Rusy 
panuje přesvědčení, že se jejich prezident Putin 
dočista zbláznil. Myslím, že je dobře, že se svět 
proti Rusku účinně spojil. Ale není to kvůli tomu, že 
to je zrovna Rusko. Kdyby takhle zaútočila Ukrajina, 
tak se sankce opřou do Ukrajinců. Kdyby Japonsko 
zaútočilo brutálně na Čínu, finanční „facku“ by svět 
obrátil proti Japonsku. 

Proč tentokrát spojenectví funguje?
V posledních desetiletích byly různé krize. Třeba 
ekonomická krize v roce 2008, pak uprchlická kri-
ze, následoval brexit, kterému šla v patách pande-
mie koronaviru. A vlastně v týdnu, kdy si Evropa 
a svět pomalu začaly sundávat roušky a mohly 
po dvou letech volně dýchat, se Putin rozhodl, že 
půjde do války — takže je tu další krize. To spoje-
nectví proti němu je velmi zajímavé a historicky 
výjimečné a je to vidět na konkrétních příkladech. 
Proti ruské agresi se spojili jak demokraté a re-
publikáni v USA, tak třeba český parlament a také 
prezident Zeman. Taková shoda napříč světem se 
opravdu nestává. Takto čistě krystalické a jedno-
značné zlo zde dlouho nebylo. 

Jak se k invazi staví Čína?
Navenek a při oficiálních projevech se staví za 
Putina. Ale to nadšení stále víc klesá. Když začal 
Putin mávat jadernými zbraněmi, znepokojilo to zá-
konitě i velkou Čínu.

Zlu se nemá ustupovat, 
se zlem se má bojovat 

Občas se objevuje srovnání Putina s Hitlerem. 
Je opodstatněné?
Ještě před válkou by mě nic takového nenapad-
lo, ovšem nyní je to namístě. Srab, který ostřeluje 
civilní obyvatele, jejichž jediným „hříchem“ bylo po-
šilhávání po svobodě. Podstatný rozdíl je ale v tom, 
že hitlerovské Německo bylo svým vůdcem nad-
šené, zfanatizované, kdežto v současném Rusku 
je, zdá se, situace jiná. Lidé hlavně mlčí, malá část 
odvážlivců dokonce protestuje v ulicích. Přál bych 
si konec Putinova režimu, který by mohl být rychlý 
a mohl by začít pučem v armádě. 

Evropa, Severní Amerika a další řeší odklon od 
ruského plynu a ropy. Co by to mohlo způsobit?
Odklon od ruských energií se teď řeší v mnoha ze-
mích světa. V Evropě by to znamenalo zvýšení cen 
energií, což by mohl být pro mnoho lidí poměrně 
velký zásah do rozpočtu. Česko se už v minulosti 
plánovalo vydat cestou pomalého snižování závis-
losti na ruském plynu a ropě, což se teď mož-
ná stane skokem. Je teď naší povinností bojovat 
snížením blahobytu. Buďme rádi, že nemusíme na 
frontu posílat své syny nebo sebe. Zatím můžeme 
bojovat snížením blahobytu: odstřihneme se od 
ruské ropy i plynu. Zlu se nemá ustupovat, se zlem 
se má bojovat.  

Tomáš Sedláček 
Narodil se 23. ledna 1977 v Roudnici nad 
Labem ve středních Čechách. Devět let prožil 
ve Finsku a Dánsku, kde chodil také do školy. 
Ve 24 letech se stal poradcem tehdejšího pre-
zidenta Václava Havla. Studoval na Karlově uni-
verzitě v Praze a na Yaleově univerzitě v USA. 
V roce 2009 se stal členem Národní ekono-
mické rady vlády. Působí jako vysokoškolský 
pedagog a spisovatel, věnuje se tématům na 
rozhraní ekonomiky a filozofie. Jeho kniha 
Ekonomie dobra a zla byla přeložena do něko-
lika jazyků a získal za ni prestižní Německou 
knižní cenu. Je vdovec, má syna Kryštofa. 
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Besedy s osobnostmi 
přinášejí hlubší 
reflexi společnosti

Více než třicet 
představitelů české 
kulturní a mediální 
scény se již vystřídalo 
v suterénu KC 
Husitská na Besedách 
s osobnostmi 
veřejného života. 
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á Dnešní společnosti chybí smysl pro 
odpovědnost, myslí si Jan Bárta, 
který v žižkovském Komunitním 
centru Husitská moderuje pravidel-
né besedy. Charismatický výtvarník 
a publicista, jenž byl devět let ředi-
telem humanitární organizace Adra, 
si hosty často vybírá na základě 
osobních zkušeností. „Nepozval bych 
někoho, za koho bych se styděl,“ říká 
moderátor, který na svých bese-
dách vyzpovídal například ředitele 
Člověka v tísni Šimona Pánka, mode-
rátorku Danielu Drtinovou, hereč-
ku Báru Hrzánovou nebo novináře 
Davida Klimeše (na snímku vpravo). 
„Největší zájem byl asi o moderáto-
ra Daniela Stacha,“ vzpomíná Bárta 
na úspěšnou besedu v únoru 2020. 
Po ní se pořad musel — stejně jako 
všechny kulturní akce — potýkat 
s omezeními kvůli pandemii. I díky 
tomu však navázal spolupráci s te-
levizí Romea a od loňského roku 
mají rozhovory kvalitnější podobu 
živého přenosu a videozáznamu do-
stupného na facebooku a youtube 
KC Husitská. 

Oproti jiným diskuzním pořadům 
mají besedy Jana Bárty delší for-
mát, což umožňuje hlubší vhled do 
probíraného tématu. „Za devadesát 
minut můžete pozvaného člověka 
nějak odkrýt, udělat si širší obrá-
zek o jeho práci,“ vysvětluje Bárta. 
U hostů ho baví objevovat také nové 

rozměry jejich osobnosti: „Když tu 
byl například začátkem roku Igor 
Blaževič, chtěl jsem s ním původ-
ně hovořit hlavně o festivalu Jeden 
svět. On se ale během večera roz-
povídal o filozofii, a kdybychom tam 
mohli být další hodinu, jistě bychom 
šli ještě dál.“ Mezi těmi, které by 
Bárta rád pozval v budoucnu, jsou 
třeba dirigent Marko Ivanović a Petr 
Kadlec, jenž vede edukační progra-
my České filharmonie. Na dubnovém 

setkání se představí publicista 
Martin Groman, který se zabývá 
historií a ve svém pořadu Přepište 
dějiny boří mýty kolem historických 
osobností a událostí. 

Vedle besed se ve stylovém prostře-
dí Komunitního centra Husitská ode-

hrávají filmové projekce, výstavy, di-
vadelní představení, sousedské akce 
i koncerty. Komunitní centrum pro-
vozují R-Mosty s Prahou 3 za pod-
pory Evropského sociálního fondu 
OP PPR. Jeho náplní je spojovat so-
ciální, terapeutickou a kulturní čin-
nost v rámci programů zaměřených 
jak na osoby v nouzi, tak i na širokou 
veřejnost. Akce jsou pro všechny 
návštěvníky zdarma, podrobnosti na-
jdete na webu husitska.eu.  

Videozáznamy jsou dostupné 
na facebooku a youtubu
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Podstatou karate je 
sebezdokonalování 

Naučit se nejen efektivní obranu a útok 
vůči nepříteli, ale zejména sebekázeň 
a pokoru je základem karate. Trénovat 
ho můžete i na Žižkově. 

TJ Karate Praha vznikla v roce 1978 jako první 
sportovní organizace v hlavním městě zaměřená 
výhradně na cvičení karate. O deset let později 
měla 4 500 členů v několika sportovních odvět-
vích a zároveň se stala největší českou sportovní 
organizací specializovanou na karate. Dnes pů-
sobí ve třech pražských a dvou mimopražských 
lokalitách. Karatisté sdružení v žižkovské pobočce 
trénují v tělocvičně základní školy v Chelčického 
ulici. Chodí sem závodníci, pokročilí i úplní začá-
tečníci. „Mnozí z těch, kdo k nám přijdou poprvé, 
si myslí, že se naučí prát, aby jim to dávalo pocit 
nadřazenosti. Tito lidé v drtivé většině nevydrží 
v tělocvičně dlouho. Cvičení karate nedává pocit 

nadřazenosti, nedává možnost bít někoho lépe,“ 
upozorňuje trenér Jan Bartoš. Kdo se chce vě-
novat karate, musí mít podle něj morální zásady, 
hlavně kázeň a úctu ke zkušenějším. Během tré-
ninků totiž karatisté na vyšším stupni opravují ty 
na nižším, což ale neznamená, že se nad ně povy-
šují nebo je šikanují. Nižší technický stupeň musí 

mít proto respekt k vyššímu a vůli učit se od něj 
s důvěrou. Proto se tenhle sportovní spolek snaží 
být především partou kamarádů. „Karate je nád-
herný sport, který nebyl a není nijak zatížen dopin-
govými či finančními skandály,“ dodává předseda 
TJ Karate Praha Josef Straka. 

Cílem karate není zranit, ale nebýt zraněn. Zájemci 
se naučí obranu i útok, jejich hlavním úkolem je 
přitom sebezdokonalování. Základem je cvičení 
na místě nebo v postojích zvané kihon. Následuje 
kata, což je sestava obranných a útočných technik 
proti předpokládanému útočníkovi, která navozuje 
pocit skutečného boje. Další v pořadí je randori — 
řízený boj sloužící k trénování kombinace útoku 
a obrany. Nejvyšší je úroveň kumite, která dovoluje 
volný zápas. Závodit může cvičenec po získání prv-
ního technického stupně, tedy bílého pásu. I když 
TJ Karate Praha není klub, který se specializuje 
vyloženě na soutěže, jeho členové se pravidelně 
účastní turnajů včetně mistrovství České republiky 
a získávají na nich medaile. Loni to byly například 
i dvě zlaté. 

Pokud si chcete karate vyzkoušet, je nejlepší si 
nejdříve promluvit s trenérem. Od něho se dozvíte 
podrobnosti ohledně fungování tělocvičny, plánu 
tréninků a členských příspěvků. Potřebné informa-
ce najdete také na adrese tjkaratepraha.cz.  
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Cílem karate není zranit, 
ale nebýt zraněn
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á Sourozenci Adam a Eva vyrůstali u dědečka a ba-
bičky, protože oba jejich rodiče brali drogy. Otec 
později zemřel a matce se podařilo uspořádat si 
život tak, že bylo po několika letech možné svěřit 
jí děti do péče. Společné soužití však trvalo krát-
ce. Matka totiž po několika měsících zemřela při 
dopravní nehodě. Adam a Eva se vrátili do péče 
prarodičů a v současné době žijí se svou tetou 
a strýcem.

Podobné nepřízni osudu pomáhá na Praze 3 če-
lit například Ulita života, která se od roku 2019 
věnuje sociálně-právní ochraně dětí se zaměře-
ním na náhradní rodinnou péči. „Každé dítě, kte-
ré nemůže vyrůstat s vlastními rodiči, má velmi 
těžký start do života, a proto se mu snažíme po-
moci,“ říká ředitelka Ulity života Jana Horáková. 
Organizace je pověřená k výkonu sociálně-práv-
ní ochrany, a může tedy pěstounům poskytovat 
vzdělávání a poradenství. „Každá rodina má svého 
doprovázejícího pracovníka, který je s ní v kon-
taktu nejméně jednou za dva měsíce. Mimoto 
probíhá telefonická či elektronická komunikace 
podle potřeb klientů. Setkání se konají v kanceláři 
organizace v Žerotínově ulici nebo v domácnos-
ti pěstounů,“ popisuje Horáková. Doprovázející 
pracovník při setkání hovoří se všemi členy ro-
diny, mapuje, jak se jim daří a jaké mají aktuální 

potřeby. Podle toho pak nabízí konkrétní formu 
pomoci, například psychologické a právní konzul-
tace nebo zajištění doučování.

Na podpoře pěstounských rodin spolupracu-
je Praha 3 i s dalšími neziskovými sdruženími. 
„V současné době jsou pěstounské rodiny navá-
zány na 11 organizací, které mají pověření uzavírat 
s pěstouny dohodu o výkonu pěstounské péče,“ 
upřesňuje vedoucí oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí na Praze 3 Martina Minhová. Na roz-
díl od osvojení, při němž rodiny přejímají za dítě 
i rodičovskou odpovědnost, musí pěstouni udr-
žovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte 
s jeho biologickým otcem a matkou. Také v tomto 
ohledu nabízejí doprovázející organizace pěstou-
nům součinnost a v některých případech i osobní 
účast při setkáních. 

Ulita života a další neziskové 
organizace pomáhají na Trojce 
pěstounům starat se o děti, které 
nemohou vyrůstat s vlastními rodiči.

Děti bez rodinného 
zázemí potřebují 
podporu 

Děti vyrůstající bez svých 
rodičů mají těžký start do 
života
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Na seniory čekají 
křížovky i tanec

Součástí programu, který už tradičně cílí na seniory, budou le-
tos znovu kulturní, sportovní a společenské akce zaměřené na 
aktivní trávení volného času, zdravý životní styl a posílení lokální 
soudržnosti. „Program zapojuje seniory do aktuálního spole-
čenského dění a zároveň je chrání před sociálním vyloučením 
a izolací. Všechny akce jsou samozřejmě zdarma,“ upřesňuje 
místostarosta Ondřej Rut.

Zdatní sportovci nad 65 let uvítají třeba kurzy severské chůze — 
tzv. nordic walking. Součástí každé lekce bude výuka správné 
techniky, takže vítáni jsou i začátečníci. Kurzy začnou 27. dubna 
a potrvají do 29. června. Sraz je každou středu ve 14 hodin na 
rohu ulic Kališnická a Pražačka v cípu parku Vítkov nedaleko au-
tobusové zastávky Ohrada. Registrace předem není nutná, hole 
si můžete půjčit na místě.

Díky cyklu Poznejte své vlastní mobilní zařízení se lépe seznámí-
te nejen s funkcemi a nastavením tabletu nebo chytrého telefo-
nu, ale i s programy určenými na úpravu zvuku, obrazu a vi-
dea. Lekce se budou konat od 28. dubna do 26. května vždy ve 
čtvrtek mezi 15. a 17. hodinou v ZŠ Lupáčova. Hlásit se můžete 
přímo ve vrátnici školy.

Praha 3 nezapomněla ani na milovníky populárních melodií — 
Taneční odpoledne pro seniory vypukne v Kongresovém sále 
hotelu Olšanka v úterý 21. června ve 14 hodin. V červnu zároveň 
startuje tradiční akce Luštíme s Prahou 3. Každý čtvrtek bude 
v infocentru na náměstí Jiřího z Poděbrad čekat na soutěžící 
nová výzva v podobě křížovky, a to až do podzimu, kdy proběh-
ne vyhlášení vítězů. Podrobné informace přineseme v květno-
vém vydání Radničních novin.  
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Jaro s sebou přináší další ročník 
programu Trojka pro seniory. Zájemci 
se mohou těšit na kurzy počítačové 
gramotnosti, ale i pohyb a soutěž 
v luštění.

V červnu startuje tradiční akce 
Luštíme s Prahou 3

Při hledání povolání 
vám pomůže 
profesní poradna

O změně profese uvažují lidé z různých důvo-
dů. Patří k nim nespokojenost, finanční pro-
blémy, nezaměstnanost, vyhoření nebo touha 
splnit si své tajné sny. Pracovní trh v posled-
ních letech ovlivnila také nečekaná pandemie 
nemoci covid-19 a v oblasti zaměstnání došlo 
k velkým změnám. Některé lukrativní obory se 
změnily ve velmi nejisté, lidé museli pracovat 
převážně z domu a některá pracovní místa 
zcela zanikla. 

Tyto situace v lidech často vzbuzují pocit ne-
jistoty spojený s tím, že si neumějí představit 
start nové profesní éry, že se jim změnily pri-
ority a nevědí, jak zvládat současně roli rodiče 
a zaměstnance, nebo že se nemohou vrátit 
na místo, kde pracovali dříve a kde byli zvyklí. 
Důvodů se najde mnoho. 

Lidem, kteří se s takovými problémy potýkají, 
nabízí Rodinné a komunitní centrum Paleček 
ve spolupráci s Prahou 3 profesní poradnu 
pod vedením Kamily Bolfové. Ta se navigací 
k povolání zabývá mnoho let a nabízí zájem-
cům osobní nebo online setkání. „Budete mít 
možnost prozkoumat své sny, potřeby, doved-
nosti a vášně jako směrovky pro vaši seberea-
lizaci a pracovní život, který se přiblíží vašemu 
povolání,“ vysvětluje poradkyně. 

Kamila Bolfová je zároveň autorkou nápadu 
propojit ženy, které řeší po dobné otázky, a vy-
tvořit společně s nimi pod půrnou síť nápadů, 
kontaktů a konkrétních nabídek. 

Profesní poradna RKC Paleček
 ⟶ Kamila Bolfová
 ⟶ individuální setkání s kariérní poradkyní 
 ⟶ cena setkání: 350 Kč (program probíhá za 

podpory MČ Praha 3 a MPSV)
 ⟶ T: 777 097 303
 ⟶ kami.bolfova@gmail.com
 ⟶ Písecká 17, Praha 3
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Pergolesi 
versus Vivaldi 
velikonoční koncert 

Stabat Mater v adaptaci Giovanniho Battisty 
Pergolesiho a Antonia Vivaldiho 

14. 4. 2022 — 17 h 

Účinkují: 

⟶  Štěpánka Heřmánková — soprán 
⟶  Yvona Škvárová — mezzosoprán 

(ND Praha) 
⟶  Consortium Pragense Orchestra

⟶ praha3.cz     

⟶  Betlémská kaple na Žižkově, 
Prokopova 216/4 

⟶  vstup zdarma 
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Valeri Prymak: Pohyb 
pomáhá ve chvílích 
psychické zátěže 
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á Odkud pocházíte? 
Pocházím ze zakarpatské oblasti nedaleko 
Užhorodu. V Česku žiji už téměř tři roky. 

Co bylo vaší první myšlenkou, když na Ukrajině 
vypukla válka? 
Cítil jsem velký smutek a nepochopení světa. 

Jak to zvládají vaši příbuzní a blízcí? 
Moji příbuzní jsou velice stateční. Nechtějí opou-
štět svoje domovy, zatím k tomu vzhledem k rela-
tivnímu klidu v regionu ani nejsou nuceni. Faktem 
ale je, že se celý region stal tranzitní oblastí, takže 
běženců potkávají hodně. Například moje rodné 
městečko se nachází zhruba tři kilometry od hra-
nic a momentálně je tam víc běženců než stálých 
obyvatel. Třeba kamarád v Užhorodě se aktivně 
angažuje při třídění a přípravě humanitárního ma-
teriálu. Rozhodně se tedy snaží pomáhat. 

Co říkáte na reakci Čechů? 
Reakce Čechů mi připadá jako zářný příklad toho, 
že lidskost a chuť pomáhat stále existují. Jsem 
velice mile překvapen, kolik finančních prostředků 
dal a stále dává dohromady český národ, jak efek-
tivně se přizpůsobuje proudění uprchlíků a orga-
nizuje humanitární pomoc, ubytování, nejrůznější 
úřední úkony a začleňování běženců všech věko-
vých kategorií do společnosti. 

Jak jste se k pomoci ukrajinským dětem dostal 
vy sám? 
Spolupracoval jsem s RPC Pražačka, zejména na 
letních příměstských táborech a během školního 

roku na sportovních kroužcích. Pan ředitel Roman 
Rozbroj se na mě tedy obrátil s prosbou, jestli 
bych mohl vypomoci i v tomto případě, kdy mohu 
vedle pedagogické praxe uplatnit i svoji jazykovou 
výbavu. 

Můžete uvést konkrétní příklady aktivit, jimž se 
spolu s dětmi věnujete? 
Trávím s nimi čas podobně jako na klasických 
kroužcích — hrajeme fotbal a provozujeme další 
pohybové aktivity. Sám vím, jak ve chvílích psy-
chické zátěže dokáže pohybová aktivita pomo-
ci. Takže věříme tomu, že zároveň se sportovním 
vyžitím dětem nabízíme i psychickou podporu, 
kdy mohou na své trápení alespoň na chvíli zapo-
menout. Také poskytujeme trochu volného času 
rodičům, kteří vědí, že jsou jejich děti v dobrých 
rukou. Některé ukrajinské rodiny bydlí v okolí na-
šeho sportovního areálu, takže to k nám nemají 
daleko. 

Co v tuto chvíli ukrajinské rodiny v Česku nejvíc 
potřebují? 
Aby skončila válka a jejich život mohl zase být ta-
kový jako předtím.   

V Rodinném a pohybovém 
centru Pražačka už 
druhým rokem pomáhá 
s vedením táborů a kroužků. 
Teď se Ukrajinec Valeri 
zapojil do pomoci dětem 
z uprchlických rodin.

Reakce Čechů mi připadá 
jako zářný příklad 
lidskosti 

Stabat Mater v adaptaci Giovanniho Battisty 
Pergolesiho a Antonia Vivaldiho 



—
 2

4

Žižkovská vozovna 
slaví 110 let

Stávala osamocená v polích, během 
povstání její tramvaje chránily hrdiny 
na barikádách. Dneska je v sousedství 
žižkovského depa také kulturní středisko.
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a Praha patří mezi tramvajové velmoci. Pražské vozy 

na pětadvaceti denních a devíti nočních linkách 
každoročně převezou druhý nejvyšší počet cestu-
jících na zeměkouli — 380 milionů přepravených 
pasažérů trumfne už jen Budapešť. 

Dějiny pražské tramvajové dopravy sahají i na 
Žižkov. Právě tady byla 28. dubna 1912 otevřena 
vozovna pro 90 elektrických vozů. „Když z ní po-
prvé vyjely tramvaje, nebylo její okolí ještě vůbec 
zastavěno,“ popisuje první dny žižkovského depa 
historik Pavel Fojtík. V sousedství tehdy stávala 
pouze Schillerova fabrika, malá továrnička a stro-
jírna s výrobou kotlů, jinak byla vozovna v polích 
osamocena. Cesta prvních tramvají vedla úzkou 
výpadovkou známou jako Jihlavská, Vídeňská 
nebo Horská či oficiálně Poděbradova a dnes 
Koněvova. Žižkov měl tehdy ještě statut samostat-
ného okresního města.

S Prahou 3 je neodmyslitelně spojena tramvajo-
vá linka číslo 9. Vznikla 11. dubna 1908 očíslová-
ním trasy, která byla do té doby na papírových 
jízdenkách značena zkratkou S jako Smíchov. Její 

provoz zajišťovaly Elektrické podniky královského 
hlavního města Prahy, dnešní Dopravní podnik, 
a trasa byla následující: Olšany — Nákvasova ulice 
(dnes Olšanské náměstí) — Prokopovo náměs-
tí — Žižkov U Bulhara — Nádraží Františka Josefa 
I. (dnes Hlavní) — Museum — Václavské náměstí 
a dál přes Národní divadlo a Újezd až na Západní 

Praha patří mezi 
tramvajové velmoci
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nádraží, dnes Smíchovské. O dva roky později se 
trasa prodloužila přes Černínovu ulici a Ohradu 
do konečné v zastávce Schillerova továrna (dnes 
Vozovna Žižkov). V roce 1977 došlo k velké změně: 
v části Koněvovy ulice byly od Ohrady k dnešní 
zastávce U Památníku koleje zrušeny a jízda odklo-
něna přes Nákladové nádraží a Olšanské náměstí. 
Dnešní trať od Spojovací do Řep měří sedmnáct 
kilometrů a tramvaj ji projede asi za hodinu. 

Historie tramvají na Žižkově je ale mnohem star-
ší. V jeho katastru se totiž nacházela ještě jed-
na vozovna, která stála v Chelčického ulici. Byla 
to koněspřežná dráha belgického podnikatele 
Eduarda Otleta spojující Husitskou, Prokopovu, 
Rokycanovu a právě Chelčického, kde končila. 
Technicko-policejní zkouška nové tratě byla hoto-
vá už koncem listopadu 1883. Tehdy ale vypukla 
epidemie černých neštovic a provoz nebylo možné 
zahájit, takže pravidelné spoje vyjely až poslední 
den roku. První vůz startoval v šest hodin ráno, 
další následovaly v pětiminutových intervalech. 
Poslední pak vyjel ze Žižkova do Prahy v půl desá-
té večer. 

Areál „koňské“ vozovny stál u dnešní zastáv-
ky Lipanská, kde ho svíraly ulice Táboritská 
a Chelčického. Základem byla taškami krytá zdě-
ná stáj pro 120 koní se skladem krmiva a ste-
liva. Koncem roku 1898 tu bylo 42 vozů, z toho 
19 zimních a 23 letních. To už ale pomalu nastával 
soumrak koňské síly a 27. října 1901 večer koňka 
zatáhla do vozovny v Chelčického ulici naposledy. 
Následující ráno se vydaly na trať kolem Bezovky 
poprvé do pravidelného provozu elektrické tram-
vaje, které za nějaký čas mířily právě až do vozov-
ny u Schillerovy továrny. 

Během 110 let trvání depa v Koněvově ulici vyjíždě-
jí řidiči do služby den co den. Tradici přerušili jen 
jednou. „Bylo to během Pražského povstání v roce 
1945, kdy se 5. května zastavil provoz a většina 
pražských tramvají se stala součástí barikád. Jízdy 
byly obnoveny až 22. května 1945,“ připomíná 

Pavel Fojtík. Žižkovská vozovna je od té doby stále 
v provozu a patří mezi nejstarší v metropoli. Z dal-
ších se výročí v plné službě dočkalo pouze depo 
ve Strašnicích. To vzniklo už roku 1908, za první 

republiky bylo ale zásadně přestavěno. Funkční 
jsou také Střešovice z roku 1909, tamní prostory 
ale slouží částečně jako muzeum a výpravna his-
torických vozů.  

Vozovna koňky stála 
v Chelčického ulici

Žižkovská vozovna patří 
mezi nejstarší v metropoli

Den otevřených dveří tramvajové 
vozovny Žižkov

 ⟶ V sobotu 30. dubna se můžete těšit na jízdu histo-
rickou tramvají, výstavu, stánek se suvenýry a další 
doprovodné akce. Program startuje v 10.00 v areálu 
vozovny a okolí. Podrobnosti najdete během dubna na 
informačních kanálech Prahy 3.
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Pokud ho někdo neznal, stačilo říct: „To je přece ten Jarda Švec, 
jak o něm zpívá kapela Visací zámek: Hrával v kapele s Jardou 
Švecem / myslel si, že je to známka punku.“ A bylo jasno. „Jé, ty fakt 
existuješ. Já si myslel, že jsi vymyšlenej, že jsi jenom v tý písničce,“ 
slyšel nejednou. 

O Jardovi se říkalo, že je všudypřítomný. Přinejmenším v rámci hranic 
Žižkova lze tuhle legendu považovat za prokázanou. Jak jistě jednou 
zjistí budoucí životopisci zesnulého Umělce, o jeho všudypřítomnosti 
se psalo v mnoha článcích, reportážích a bedekrech u nás i v zahrani-
čí. Sám jsem ten zázrak zažil mnohokrát: vyrazil jsem dejme tomu od 
Vystřelenýho oka, kde Jarda zůstal dál sedět u piva se svými kum-
pány. Svižným krokem jsem se vydal k hospůdce na Parukářce. Když 
jsem tam dorazil, Jarda už seděl u piva s další partou, jako by tam byl 
odjakživa. 

Jeho pohřeb se konal 8. března, na Mezinárodní den žen. Tahle sym-
bolika měla svou logiku. Jarda Švec Umělec hrál od 80. let v kapele 
Ženy, v souboru nezařaditelném do běžných škatulek, jejž bezradní 
hudební kritici zpravidla označují slovem dadaistický. Pohřeb se ko-
nal v hospodě U Vystřelenýho oka. Jardova rakev stála na pódiu před 
hospodou, kde nejmíň tisíckrát vystupoval a milionkrát zvučil. Jeho 
saxofon teď ležel opodál, mezi květinami, stuhami a spoustou svíček, 
uspořádaných do tvaru srdce. Řidič regulérní autobusové linky projíž-
dějící Husitskou ulicí, jinak taky Jardův mnohaletý kamarád, do toho 
pokaždé pořádně zatroubil, když jel kolem. 

Pohřeb v kultovní žižkovské hospodě se změnil v koncert a happening. 
Zpívalo se, cinkaly půllitry a panáky, lidé na sebe pokřikovali a celko-
vě se víc smáli a usmívali, než plakali. Jako by byl Jarda Švec Umělec 
pořád s námi, i když jsme jeho rakev nakonec za velkého potlesku na-
posledy doprovodili branou a naposledy mu zamávali. 

„Ale mohlo se to celý taky udělat u nás,“ postěžoval si mi jeden orto-
doxní štamgast hospůdky na Parukářce. Spustil se z Vrchu sv. Kříže 
„dolů k Voku“, do stinného údolí pod Vítkovem, naprosto výjimečně jen 
kvůli zesnulému příteli. „Jarda byl přece celej život napůl tam a napůl 
tady. Napůl u Voka a napůl na ‚Paruce‘. Fifty-fifty. Neříkám, měl to tu 
dneska fakt pěkný. Ale tam u nás na kopci by ještě teď svítilo sluníčko. 
Tady je s prominutím zima jak v márnici.“

Šel vrátit půllitr a pak na mě jen mávl. „Tak já padám. Zpátky na 
Parukářku. Vůbec bych se nedivil, kdyby tam už Jarda dávno seděl.“  
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Republikou Žižkov se 
roznesla smutná zpráva. 
Opustil nás Jarda Švec 
Umělec, legendární 
bohém a hudebník, jedna 
z nejvýraznějších postav 
místní kulturní scény.

Naboso
Zdeněk Zátora, matematik a esperantis-
ta z Řehořovy ulice, od jisté doby pra-
videlně po ránu hledal boty. Za dveřmi 
nebyly, přede dveřmi ani nikde zakop-
nuté je nenašel. Vzal si ze skříně jiné 
a věc pustil z hlavy. Jednoho dne už 
jel do práce v pantoflích a nakonec šel 
i bos. Usilovně se snažil nezapomenout, 
že si cestou z práce musí boty kou-
pit. Avšak zdánlivě neřešitelný šachový 
problém ho zaměstnal natolik, že domů 
přišel opět bos. Brzy potkal cestou přes 
Vítkov jiného člověka naboso, který mu 
s úsměvem sděloval, že už jich jsou tisí-
ce. „Bude nás milión,“ odvětil na pozdrav 
a pokynul zaťatou pěstí. Všetečné dota-
zy kolegů pak utnul tím, že to dělá pro 
zdraví, neboť pro to mají lidé pochope-
ní. Blahodárný účinek chození naboso 
se skutečně brzy dostavil. Zdeněk žasl, 
jak krystalicky jasně mu to myslí a jak 
rychlou má paměť. Jeho slábnoucí před-
sevzetí koupit si boty vzalo definitivně 
za své. Rozhodl se, že na příští setkání 
esperantistů ve slovenské Nitře dora-
zí pěšky a naboso. Cestu chtěl využít 
k osvojení si japonštiny. 

Zdeněk, rodilý mluvčí esperanta, byl 
patřičně hrdý na to, že měli v rodině ve 
světě slavného, v Čechách pozapome-
nutého autora první učebnice esperanta 
pro Čechy Františka Vladimíra Lorence. 
Lorencův gen nejspíš zdědil, protože 
se po večerech rád „vrtal“ v jazycích ji-
hoamerických indiánů. Z této záliby ho 
nevytrhávaly ani stále hlasitější hádky 
od sousedů. 

Když se v Nitře svěřil, že cestu věnoval 
japonštině, přátelé mu okamžitě přivedli 
Japonce, se kterým Zděnek plynule kon-
verzoval a správně poznal, že jeho dia-
lekt není tokijský, nýbrž jokohamský. Co 
bylo však ještě zajímavější: díky tomu, že 
byl naboso, vzbudil pozornost pohledné 
bosé plavovlásky. Její esperanto bylo tak 
bohaté a poetické, že se kochal každou 
její větou. Když zjistil, že jde o potomkyni 
esperantisty a básníka Stanislava Kostky 
Neumanna, nesměle navrhl: „Když se 
přátelili naši předci, mohli bychom i my.“ 
Ester, jeho pozdější žena, si zálibně pro-
hlédla jejich bosé nohy a přikývla. 

Zanedlouho Ester v Řehořovce slyše-
la zvláštní hádku sousedů. Paní Jánská 
manželovi nadávala, že okupuje botník 
neustále novými botami, utrácí, ale co 
je nejhorší, ani to nepřizná. Pan Jánský 
důrazně trval na tom, že si novou obuv 
nepořizoval. Ostatně se mu o ni stará 
Ronald — jejich pes —, který mu boty 
každé ráno přinese a večer uklidí.  
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Pocházím z Arménie, ale v Česku žiji už 25 let. Když přede dvě-
ma lety znovu vypukla v Arménii válka, velmi mě to zasáhlo 
a chtěla jsem nějak pomoci vojákům, kteří v bojích o Náhorní 
Karabach přišli o své končetiny. Byli to mladí kluci kolem dva-
ceti let, kteří ztratili životní perspektivu. Tak jsem se rozhodla 
zajistit jim v České republice protézy a založila jsem k tomuto 
účelu neziskovou organizaci Dej mi naději, jejímž prostřednic-
tvím se snažím získat potřebné finance. 

S Armény žijícími v Praze jsme minulý rok uspořádali ve 
Slavíkově ulici třídenní benefiční festival arménské kultury. 
Potom mě napadlo, že bychom něco podobného mohli pro-
vozovat dlouhodobě, a tak jsme si otevřeli stánek na trzích na 
Jiřáku, kde prodáváme arménské speciality. Jídlo připravují 
dobrovolníci z řad arménské komunity v Praze a veškerý výtěžek 
jde naší nadaci. Kvůli válce na Ukrajině jsme se ho ale rozhodli 
dočasně věnovat na pomoc ukrajinským uprchlíkům. 

Na trzích jsme ve středu, ve čtvrtek a v sobotu. Přiláká vás 
vůně čerstvě grilovaných šašliků, které tu peče můj tatínek spo-
lu s jedním bývalým arménským vojákem, jehož jsme nedávno 
postavili zase na nohy. U stánku najdete taky arménské zavaře-
niny, sušené ovoce a víno, ochutnat můžete i domácí medovník 
a další sladkosti. Pro zakavkazskou kuchyni je typická napří-
klad paxlava, která se připravuje ze čtyřiceti vrstev listového 
těsta prokládaného velmi sladkou ořechovou náplní. Určitě si 
nenechte ujít Dny arménské kultury, které proběhnou na trzích 
od 21. do 23. dubna. 
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Vendula Guhová, 
komunitní 
koordinátorka

Na Trojce má kořeny část mé rodiny, mám 
tu přátele, známé a teď i pracovní příleži-
tost. Navíc se sem na určitou dobu stěhuji. 
Vnímám to jako šanci důkladněji poznat mís-
ta, kde třeba vyrůstala moje máma nebo můj 
muž. 

Jako komunitní koordinátorka pro Prahu 3 
se věnuji tomu, na co už mnohdy úředníkům 
nezbývá čas. Mapuji aktéry v oblasti kultury, 
sociálních služeb, sportu, podnikání, životního 
prostředí atd., zjišťuji jejich potřeby a snažím 
se zprostředkovat, co jim může nabídnout 
městská část, nebo je propojit mezi sebou. 
Společně s kolegou Karlem Světlíkem orga-
nizujeme oborová setkání představitelů míst-
ních spolků, organizací či firem se zástupci 
vedení Prahy 3. Na nich se mohou s předsti-
hem dozvědět, co plánuje radnice, ale i další 
subjekty v oboru, a díky tomu navzájem koor-
dinovat své aktivity. 

Momentálně připravuji například manuál pro 
organizátory kulturních a sousedských akcí 
ve veřejném prostoru, který jim usnadní vý-
běr vhodné lokality a také připomene, na co 
všechno je při přípravě kulturně-komunitního 
programu nutné pamatovat. Věříme, že tahle 
užitečná příručka, již představíme ve druhé 
polovině června, výrazně sníží byrokratickou 
bariéru a bude motivovat i ty místní obyvate-
le, kteří se doteď k pořádání akcí neodhodlali. 

V KC Vozovna chystáme pravidelné meziná-
rodní brunche, kde vytvoříme prostor pro 
setkání s místními cizinci a menšinami. Každý 
brunch bude mít podobu tematicky laděné-
ho programu, během nějž můžeme poznávat 
cizokrajná jídla, ale i sebe navzájem. Stejně 
tak se těším na oživení Prokopova náměstí 
sousedskou slavností, kterou s naší pod-
porou uspořádají na konci května studenti 
zdejší ScioŠkoly. Vedle toho dáváme dohro-
mady skupinu lidí, kteří by měli chuť založit 
komunitní zahradu v parku Kapslovna. Pokud 
se chcete zapojit, ozvěte se mi na adresu 
komunitni.koordinatorka@praha3.cz. Aktuality 
a informace o dalších zajímavých projektech 
najdete na našem webu planujtrojku.cz. 

Arménské dobroty 
vracejí naději 
válečným veteránům

Sona Vardanyan prodává na Jiřáku 
arménské speciality. Výtěžek z prodeje 
putuje na podporu lidí zasažených 
válečnými konflikty.
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Ilustrace 
Diana Delevová
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Proč se koalice nechce bavit o přejmenování uli-
ce Koněvova. Kdy jindy to téma otevřít než dnes? 
Jana Belecová, opoziční zastupitelka

Snaha o přejmenování ulice Koněvova není nic 
nového. Téma se opakovaně vrací na jedná-
ní zastupitelstva jako bumerang. Není divu. 
Maršál Koněv, podle kterého se jmenuje jedna 
z nejdelších ulic v Praze, se podílel kromě jiné-
ho na krvavém potlačení maďarského povstání 
v roce 1956, je také spojen s invazí a okupací 
Československa v roce 1968. Na březnovém za-
stupitelstvu jsem tedy navrhla nový bod s ná-
zvem Přejmenování ulice Koněvova. Zastupitelé 
jej neschválili, tudíž nebyl zařazen do programu 
a nebyla tak možnost o něm ani diskutovat. 

V době války na Ukrajině by i toto symbolické 
gesto bylo smysluplným vyjádřením solidarity 
se zemí zmítanou hrůznou válkou. Proč k de-
batě nedošlo? Důvody mohou být následující: 
1. Je před volbami a každý krok, který přináší 
trvalou změnu pro občany, nemusí být 100 % 
kladně přijat. 2. Vyžaduje to úsilí. 3. Osoba 
maršála Koněva není pro zastupitele problema-
tická. 4. Starostovi a spol. vadí, že návrh přišel 
od nezávislé opoziční zastupitelky a opozice 
přeci nemůže mít pravdu.

Ať je to jakkoli, tento „symbol“ je dědictví glo-
rifikace sovětských „hrdinů“ minulého režimu. 
Jak dlouho jím ještě zůstane? Praha 3 s ob-
libou vyvěšuje vlajky při jakékoliv příležitosti, 
která ukazuje podporu utlačovanému národu. 
Tradičně vlajku tibetskou, nedávno vlajku kurd-
skou a v současnosti na žižkovské radnici vlaje 
vlajka ukrajinská. Řeč symbolů této koalici tedy 
není neznámá. Je proto s podivem, že se vede-
ní radnice tak bojí byť jen diskutovat o přejme-
nování ulice Koněvova. 

 

Obyvatelé Prahy 3 promlouvají do budoucnosti 
veřejného prostoru 
Robert Pecka (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel

Praha 3 je aktuálně jednou z nejvíce se rozví-
jejících čtvrtí metropole. Bez přehánění by se 
dalo říct, že žijeme v čase, kdy se utváří podo-
ba Žižkova na dekády dopředu. Samozřejmě 
hlavní podoba každého projektu vzniká podle 
platné legislativy, územního plánu a především 
představy zadavatele a jím vybraného architek-
ta. U veřejných projektů je ale možnost přidat 
do hry dalšího aktéra, a to veřejnost. Přímo 
občany, kteří v dané lokalitě žijí, denně v ní 
fungují a vědí, co je trápí. Na základě jejich při-
pomínek a návrhů může architekt vypracovat 
lepší projekt než od stolu, bez znalosti místních 
detailů. 

Jen v uplynulých několika měsících proběhla 
řada takových akcí. První byla veřejná debata 
o osudu místa u ulic Na Jarově a v Zahrádkách, 
kde se řešilo budoucí využití tohoto prostoru. 
Druhou bylo představení a debata o podobě 
parku, který si občané i sami pojmenovali — 
Kapslovna. Třetí akci připravil IPR, který chys-
tá pro magistrát velkou studii o rekonstrukci 
tepny Prahy 3 — Olšanské ulice. V rámci toho 
spustil online dotazník. 

To ale nejsou jediné tři projekty, které se 
na Praze 3 odehrály. Podobný postup volí-
me u každé větší stavby nebo rekonstrukce. 
Namátkou můžu zmínit Slezskou ulici nebo 
Lobkovičák. A v květnu proběhne setkání 
ohledně budoucnosti další důležité ulice — 
Seifertovy. Pokud se ještě podobných partici-
pací neúčastníte, sledujete komunikační kanály 
radnice a určitě se zapojte. Každý názor se po-
čítá! Jsem rád, že obyvatelům veřejný prostor 
není lhostejný a využívají příležitosti zapojit se 
a vyjádřit názor. Díky za to.

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Kupujeme přístupovou cestu ke stadionu 
Viktorky! 
Jan Materna (TOP 09 a STAN), radní

Na březnovém zastupitelstvu se podařila nená-
padná, ale velmi podstatná věc. Městská část 
schválila odkoupení přístupové cesty ke sta-
dionu Viktorky z ulice Seifertova. V minulosti 
se s pozemky kolem Viktorky čile obchodovalo, 
což způsobilo současnou situaci, kdy je stadion 
obestaven a například v prostoru, kde dřív bylo 
tréninkové hřiště a hospoda, stojí novostavby. 
Celý tento sled událostí vyústil v situaci, kterou 
jsme sledovali celý loňský rok. Kolem stadionu 
už není prostor, kam rozšířit zázemí, což kom-
plikuje udržení licence pro ligový fotbal. 

Viktorka je bohužel unikátní v tom, že se její 
zázemí nerozšiřovalo, ale naopak zmenšova-
lo. Největší chyba se ale udála v roce 2018, 
kdy městská část nekoupila od odborářů park 
Radost, který by se dal výborně využít pro 
expanzi zázemí stadionu a lepší přístup. Je 
to jediný prostor, který šlo ještě takto využít. 
Naštěstí po volbách se nám podařilo zachránit 
alespoň přístupovou cestu, na kterou získala 
Praha 3 věcné břemeno. Jinak bychom sice 
měli stadion, ale dostat by se na něj dalo leda 
vrtulníkem. A právě tuto cestu teď odkupuje-
me. Bude naše a nikdo nám nebude moci za-
bránit dostat se na stadion. Celé koalici záleží 
na tom, aby fotbal na Žižkově zůstal, a ve spo-
lupráci s klubem podnikáme všechny potřebné 
kroky. Toto je jeden z nich.

 

Vyjádření k Ukrajině 
Martin Chour (Piráti), koaliční zastupitel

Milí čtenáři, asi tentokrát není třeba dlouze 
zvažovat, o čem napsat svou trošku do mlý-
na. A rozhodně k tomu ani není třeba těch 
1 600 znaků, které máme pro tyto příspěvky 
alokovány. Válka na Ukrajině se dá shrnout vel-
mi stručně formou několika málo vulgarismů 
na adresu ruského diktátora Vladimira Putina. 
Rozpoutal na našem kontinentě nevyprovoko-
vanou a absolutně ničím neobhajitelnou válku.

Na začátku si Putin asi i myslel, že to opravdu 
bude otázka pár dní, dobude Kyjev a instaluje 
do čela Ukrajiny nějakou kremelskou podrž-
tašku, která vzápětí pod hlavněmi ruských sa-
mopalů uspořádá na 125 % nezmanipulované 
referendum o připojení k Rusku. Putinovy sny 
o obnově Sovětského svazu se začnou plnit.

To se ale chlapec přepočítal. Nekalkuloval totiž 
s tím, že jeho současná armáda už není tou 
Rudou armádou, které se bál celý svět. A nepo-
čítal ani s hrdinným odporem Ukrajinců, kteří 
se nesesypali a nepřistoupili na anexi jako ovce 
na porážku. A celému světu už přes měsíc do-
kazují, že bránit se má smysl. A když bojujete 
za hodnoty, jako jsou svoboda a demokracie, 
populace vašeho státu vás podrží. Stejně tak 
světu Ukrajina dokazuje, že ruská vojenská ma-
šinérie je spíše k smíchu, ne-li k pláči. Věděli 
jsme, jak podfinancovaná je, ale ne už to, jak 
moc. Teď už to víme. A musíme pokračovat 
v dodávkách materiálu Ukrajině, aby tuto výzvu 
zvládla.

Z Kremlu již dokonce zazněly hlasy o tom, že 
je další na řadě Moldavsko či Polsko. Ukrajinci 
tak nyní bojují za nás za všechny a musíme jim 
dát veškerou podporu, kterou můžeme. Слава 
Україні!
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Chcete dostávat
důležité informace
o dění v městské části
přímo do telefonu?

⟶ dopravní informace
⟶ uzavírky, havárie
⟶ kulturní akce
⟶ informace z radnice apod.
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Ukrajinská výzva pro Česko i Prahu 3 
Jiří Svrček (Piráti), koaliční zastupitel

V současné době čelíme největší humanitární 
krizi, jakou si naše země kdy prošla. Když šlo 
o uprchlickou vlnu z Blízkého východu, jako 
stát jsme naprosto selhali. Veřejnou debatu 
ovládli populisté a v čele státu stál sobec, kte-
rý se nestyděl říct takovou hloupost, jako že 
ČR nepřijme jediného syrského uprchlíka. Tíži 
tehdejší krize tak nesla hlavně západní Evropa.

Dnes je situace zcela opačná a drtivá většina 
Ukrajinců míří k nám a do jiných částí střední 
a východní Evropy, protože očekává, že se brzy 
vrátí do své domoviny. Logicky tak preferuje 
země, které jí jsou kulturně blízké. A na země 
jako Česko nebo Polsko to nyní vyvíjí obrovský 
tlak. Jen na příkladu Prahy 3: v našich dese-
ti základních školách už máme na tři stovky 
ukrajinských dětí, které k nám přišly během 
posledního měsíce. V bytech, penzionu i im-
provizovaných ubytovnách máme také asi dvě 
stovky ubytovaných Ukrajinců. Ale i to je jen 
špička ledovce. Ukrajinců, kteří se prozatím 
usadili na Praze 3, jsou již tisíce. Většina tu by-
dlí u příbuzných a známých, ale i jejich děti bu-
dou časem potřebovat školy, pokud se situace 
rychle nevyřeší.

Speciální zákon, tzv. lex Ukrajina, rozhod-
ně pomohl — usnadňuje Ukrajincům získání 
práce, vzdělávání a výrazně omezil byrokra-
cii. Rozhodně ale nejde o dlouhodobé řešení. 
Bohužel nikdo z nás neví, jak dlouho se tato 
válka povleče. Rozhodně věřím ve vítězství 
Ukrajiny a potupnou porážku putinovského 
Ruska, po které bude vedení tohoto státu tvr-
dě potrestáno. Není ale pravděpodobné, že 
se situace vyřeší zítra nebo za týden. Слава 
Україні!

 

Pomoc Ukrajině jako sdílená odpovědnost 
Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí), 
koaliční zastupitel

Jediné, co je ve všem válečném neštěstí po-
vzbuzující, je obrovská vlna solidarity a chu-
ti pomáhat. Množství uprchlíků je enormní 
a Praha 3 musí nést svůj díl odpovědnosti. 
Znamená to pro nás obrovskou výzvu. Děti 
potřebují do školky či do školy, matky potře-
bují najít práci odpovídající jejich kvalifikaci 
a všichni potřebují překonat jazykovou bariéru. 
A hlavně bydlet. Hromadné ubytování v tělo-
cvičnách či modulární bydlení je tou poslední, 
nouzovou variantou. Obce to samy zvládnout 
nemohou a potřebujeme pomoc státu, hlavně 
dostatečné finanční pobídky pro hotely a lidi 
ochotné se na delší dobu uskrovnit a nabíd-
nout místo u sebe doma. 

Svojí bytovou politikou by měla reagovat 
i Praha 3. Rodiny s dětmi nemohou zůstat 
dlouhodobě v tělocvičnách, ubytovnách a pře-
plněných bytech. Za poslední roky se nám 
podařilo zrychlit rekonstrukce volných obec-
ních bytů. Ročně jich opravíme a pronajmeme 
kolem stovky. Část v režimu podporovaného 
bydlení a část komerčně v aukcích. Teď je čas 
komerční pronájmy zastavit. Kritérium zisku 
nemůže být v téhle situaci rozhodující a obec-
ní byty mají sloužit potřebným. 

Politiku podporovaného bydlení jsme od začát-
ku volebního období zaměřili na pomoc dětem. 
Žádné dítě si nezaslouží vyrůstat na ubytovně. 
Za poslední dva roky jsme z nevyhovujícího by-
dlení pomohli 58 dětem, z toho bylo 45 dětí sa-
moživitelek. Ukrajinské děti si zaslouží podporu 
stejnou jako ty české. Otázka pomoci lidem 
prchajícím před válkou nestojí v rovině „my, 
nebo oni“. Pomoc těm nejohroženějším se totiž 
dlouhodobě vyplatí. Proto přeji nám všem, aby 
solidarita a chuť pomáhat nevyprchala. 

praha3.munipolis.cz

Zaregistrujte se zdarma na Mobilní rozhlas

Stáhnout si můžete také aplikaci Mobilní rozhlas pro iOS 
i Android v AppStore nebo na Google Play.

⟶ praha3.cz 
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Od 1. dubna máte opět možnost předvyplnit žá-
dost o přijetí do mateřských škol zřizovaných 
Prahou 3 přes elektronický systém Zápisy do MŠ. 
Vyplněnou přihlášku pak obdržíte na e-mail ve 
formátu PDF. Stačí ji vytisknout, podepsat, donést 
k lékaři pro potvrzení a ve dnech zápisu doručit do 
vybrané mateřské školy. Aplikaci Zápisy do MŠ na-
jdete na adrese zapisdoms-praha3.praha.eu nebo 
na stránkách jednotlivých mateřských škol pod 
tímto logem: 

Výhodou aplikace je, že žádosti do několika mateř-
ských škol vyplníte na jednom místě. Aby byl zápis 
kompletní, je třeba přihlášku předepsaným způso-
bem doručit. Pokud to epidemická situace dovolí, 
mateřské školy preferují osobní doručení — rodi-
če i děti tak mají možnost poznat jejich prostředí 
a učitelský sbor. Doručení je možné také datovou 
schránkou vedenou na fyzickou osobu nebo 

e-mailem s uznaným elektronickým podpisem. 
Pokud nemáte možnost přihlášku vyplnit on-
-line nebo vytisknout, můžete se dohodnout 

s mateřskou školou nebo s odborem školství 
Prahy 3 na osobním převzetí. K zápisu potřebuje-
te rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného 
zástupce, vytištěnou přihlášku s potvrzením od 
lékaře — pokud ji nedoručíte jinak.

Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým 
pobytem v České republice mají ve standardním 
termínu zápisu do mateřských škol přednostní 
místa. Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 
24. únoru a mají vízum strpění nebo udělenou 
dočasnou ochranu, se uskuteční dodatečný zápis 
v období od 1. června do 15. července. Konkrétní 
datum bude upřesněno na stránkách škol a měst-
ské části v průběhu května. Děti hlásící se do čes-
kých mateřských škol musí mít splněné povinné 
očkování podle české legislativy. 

Jaká je spádová oblast mateřských škol na 
Praze 3?
Spádovou oblastí pro mateřské školy zřizované 
Prahou 3 je celé území třetí městské části. Při 
zápisu je posuzováno pouze trvalé bydliště, ke 
konkrétní ulici není přihlíženo. Děti mají nárok na 
umístění do mateřské školy Prahy 3, nikoli však do 
jedné konkrétní. Přijímány jsou na základě těchto 
kritérií: zapisdoms-praha3.praha.eu/kritéria. 

Přejeme vašim dětem i vám, ať se vám v mateřské 
škole líbí.  

Zápisy pro školní rok 2022/23 
se konají 3. a 4. května. Pouze 
v těchto dnech mohou rodiče 
doručit žádost o přijetí dítěte.

Zápisy do 
mateřských škol
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Odloučené pracoviště Mateřské školy Na Vrcholu 
v ul. Buková 26/2518

 ⟶ bukova.msnavrcholu.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: on-line schůzka, prohlídka na 
webu školy 

 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: nově postavená MŠ, interaktivní tabule 

ve třídách, široká nabídka kroužků — plavání, dramatika, 
keramika, jedna Montessori třída

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: jedna třída pro 
dvouleté děti a tři smíšené

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 24 dětí

Mateřská škola, Jeseniova 4,6/1680 
 ⟶ msjeseniova4.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: 5. 4. v 9.10 a 14.00
 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: přelom 

května a června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: MŠ s vlastní zahradou, saunou a tělo-

cvičnou, široká nabídka kroužků a aktivit — angličtina, 
plavání, keramika, divadla, fotbal

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené pro věk 
3—5 let, homogenní pro věk 5—6 let

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: maximálně 25 

Mateřská škola, Libická 4/2271
 ⟶ mslibicka.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: 13. 4. 
 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátkem 

června
 ⟶ Provozní doba: 6.30—17.30
 ⟶ Charakteristika: MŠ s vlastní velkou zahradou a širokou 

nabídkou kroužků: angličtina, keramika, kung-fu
 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené 

i homogenní
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: maximálně 25 

Mateřská škola Milíčův dům, Sauerova 2/1836
 ⟶ milicuvdum.cz 

 ⟶ Den otevřených dveří: 13. 4. 
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: MŠ rodinného charakteru se zahradou 

a menšími třídami, vždy dva kroužky dle výběru rodičů, 
plavání, logopedická prevence, canisterapie

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: běžné třídy maximálně 24, 

speciální třídy maximálně 11

Mateřská škola, Na Balkáně 74/2590
 ⟶ msnabalkane.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: 9. 3. a 12. 4. vždy od 16.00
 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátkem 

června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: dobře vybavená MŠ s certifikátem 

Zdravá školní jídelna, zájmová výuka angličtiny, interak-
tivní tabule ve třídách, zahrada s multifunkčními spor-
tovními plochami, spolupráce se ZŠ Chmelnice

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: čtyři věkově smíše-
né s možností umístit sourozence v jedné třídě

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 25 dětí

Mateřská škola, Na Vrcholu 1955/1a
 ⟶ msnavrcholu.cz 

 ⟶ Den otevřených dveří: online informativní schůzka, pro-
hlídka na webu školy

 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: MŠ s přátelskou atmosférou a prostor-

ným zázemím, široká nabídka aktivit — keramika, dra-
matický kroužek, plavání, mezigenerační aktivity, např. 
čtení babiček

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: čtyři smíšené 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 24 

Mateřinka Perunka, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ 
nám. J. z Lobkovic 22/121

 ⟶ materinka.perunka.cz 

 ⟶ Den otevřených dveří: v půlce dubna online informativní 
schůzka pro rodiče, individuální prohlídky v dubnu bez 
domluvy, více informací na webu 

 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: MŠ přátelská k dětem i rodičům, nově 

vybavené třídy, keramická dílna, horolezecká stěna, výle-
ty, tripartitní schůzky

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 24 zapsaných, letos okolo 

15 přítomných (covid-19)

Mateřská škola Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 
 ⟶ msprazacka.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: 6. 4. a 20. 4. vždy od 16.30 do 
17.30 nebo formou virtuální prohlídky — odkaz na webu

 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: rozšířená estetická a ekologická výcho-

va, naplňování potřeb a rozvíjení vloh dítěte v příjem-
ném klimatu, snažíme se o úzké propojení prostředí 
školky a rodiny, jsme zapojeni do projektů Recyklohraní 
a Záhony do škol, pyšníme se certifikátem Zdravá školní 
jídelna

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 25

ZŠ a MŠ Chelčického, odloučené pracoviště 
MŠ Roháčova 38a/535

 ⟶ zschelcickeho.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: individuální prohlídka po dohodě 
s vedením MŠ, info na webu

 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu, 
o přesném termínu budou rodiče informováni u zápisu

 ⟶ Provozní doba: 6.30—17.00
 ⟶ Charakteristika: MŠ určená pro dvouleté i tříleté děti, 

každá třída má k dispozici celé patro budovy, školka dis-
ponuje prostornou zahradou

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: dvě homogenní
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 22

Mateřská škola, Sudoměřská 54/1137 
 ⟶ ms-sudomerska.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 29. 3. od 9.00 do 11.00 a od 

15.00 do 16.00, 14. 4. 2022 od 15.00 do 16.00, 14. 4. 
od 9.00 divadelní představení O pejskovi a kočičce

 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: přátelská MŠ s kvalitním zázemím, vlast-

ní kuchyní a zkušeným pedagogickým sborem, klidné 
prostředí pro tři třídy a výběrové kroužky pro děti — an-
gličtina, keramika, pohybové hry

Pokračování na další straně ⟶
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 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené pro mlad-

ší děti, pro předškoláky homogenní 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 25

Mateřská škola U Veverek, Jeseniova 204/2686
 ⟶ msuveverek.cz 

 ⟶ Den otevřených dveří: 29. 3. od 14.30 do 17.30 
 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: moderní MŠ s vlastní solnou jeskyní 

a rozlehlou zahradou s rozmanitými herními prvky v ze-
leném pásmu parku Židovské pece, přátelská atmosféra, 
zdravý životní styl a spolupráce s rodinou

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 28

Mateřská škola, U Zásobní zahrady 6/2697
 ⟶ zasobnizahrada.cz 

 ⟶ Den otevřených dveří: individuální setkání po předchozí 
domluvě s vedením 

 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: prostorná moderní MŠ v blízkosti parku 

Parukářka, podpora logopedie, široká nabídka kroužků — 
robotika, angličtina, plavání atd.

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: tři homogenní, jed-
na heterogenní 

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 25

Mateřská škola, Vozová 5/953
 ⟶ vozova5.cz

 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: MŠ pavilonového typu s velkou zahra-

dou v těsné blízkosti Riegrových sadů, vlastní tělo-
cvična, přátelské a profesionální klima pro děti, rodiče 
i pedagogy

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: většinou smíšené
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 26

Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240a/2497
 ⟶ waldorfskaskolka.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: individuální prohlídka po předcho-
zí domluvě s ředitelkou

 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00 
 ⟶ Charakteristika: MŠ s waldorfským vzdělávacím pro-

gramem, třídy vybaveny dřevěným nábytkem a funkční 
kuchyňkou, hra na pentatonickou flétnu pro předškoláky, 
jarmarky pro veřejnost

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: maximálně 25

Základní škola a Mateřská škola Chelčického, odloučené 
pracoviště MŠ Žerotínova 36/1100

 ⟶ zschelcickeho.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: individuální setkání kdykoli po do-
mluvě s vedením

 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu, 
o přesném termínu budou rodiče informováni u zápisu

 ⟶ Provozní doba: 6.30—17.00
 ⟶ Charakteristika: MŠ s kvalitním zázemím ZŠ Žerotínova, 

bohatá nabídka aktivit a kroužků — tanec, sport, hudba, 
seznámení s angličtinou

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: tři homogenní
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 25

Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Seiferta, 
Vlkova 31/800

 ⟶ skolaseiferta.cz/ms

 ⟶ Den otevřených dveří: 6. 4. od 8.30 do 11.30 a od 14.00 
do 17.00

 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: MŠ se vstřícným multikulturním pro-

středím v blízkosti Riegrových sadů, seznamování dětí 
s digitálními technologiemi a kvalitní příprava na školu 
i díky velmi úzké spolupráci mateřské a základní školy, 
která je k dispozici i dětem z MŠ — tělocvična, keramic-
ká dílna, polytechnická učebna

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 22

Základní škola a Mateřská škola Jarov, 
V Zahrádkách 48/1966

 ⟶ zsjarov.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: středa 30. 3. od 16.00 do 18.00
 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v červnu
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: nově postavená MŠ rodinného charak-

teru s moderním zázemím, angličtina s rodilým mluv-
čím; řada kroužků — výtvarná výchova, flétna, fotbal; 
aktivity s rodiči — konzultace, přednášky, tvořivé dílny; 
zdravotní program — sauna, inhalace, plavání a solná 
jeskyně, depistáže

 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: jedna homogenní, 
tři smíšené

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 28

Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
 ⟶ mslobkovicovo.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: 5. 4. od 15.00 do 17.00 hodin 
v půlhodinových intervalech po skupinách, on-line pro-
hlídka na webu

 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátkem 
června

 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00 
 ⟶ Charakteristika: MŠ s individuálním přístupem k dětem, 

velkou zahradou a širokou nabídkou kroužků
 ⟶ Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní 

i smíšené
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: ve čtyřech 25, v nejmen-

ší 21 

Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119, odloučené pracoviště 
MŠ Třebešín, Zvěřinova 3416/16

 ⟶ trebesin.mslobkovicovo.cz

 ⟶ Den otevřených dveří: on-line prohlídka na webu
 ⟶ Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátkem 

června na MŠ Lobkovicovo
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00 
 ⟶ Charakteristika: nová mateřská škola s širokou nabídkou 

akcí a aktivit — flétnička, základy práce s PC, angličtina, 
Povídálek, velká zahrada herních prvků s bezpečnými do-
padovými plochami

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě: 20
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Kotlíkové dotace vám zaplatí až 95 %
nákladů na pořízení nového kotle.

Informujte se na své místně příslušné městské části 
nebo na Magistrátě hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.

portalzp.praha.eu, záložka ENERGETIKA – KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+

Přijmeme

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

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

a mluveném projevu

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

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

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

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

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

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

pulstrany-2022-04.indd   1pulstrany-2022-04.indd   1 28.03.2022   11:27:4828.03.2022   11:27:48
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2. so ⟶ Byla jednou jedna hora (pohádka), KC Vozovna 
15.00

4. po ⟶ Mylady (hudba), Atrium na Žižkově 16.00
5. út ⟶ Hudební workshop (dílna), KC Vozovna 16.00
6. st ⟶ Kafe s farářem Vítem Uherem (setkání), Atrium 

na Žižkově 16.30 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers (hudba), 
Vencovského aula VŠE 20.00

7. čt ⟶ Hudba, slovo a cit — Irena a Vojtěch Havlovi 
a Vladimír Javorský (hudba), Atrium na Žižkově 
19.30

8. pá ⟶ Vlastivědná vycházka — sochařská výzdoba 
okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, sraz před 
hlavním vchodem do kostela Nejsvětějšího srdce 
Páně 10.00

9. so ⟶ Hudba o třetí — Duo Mellison (hudba), Atrium na 
Žižkově 15.00 
Ptáček a lev (pohádka), KC Vozovna 15.00

10. ne ⟶ Tramvajové povídání s Milanem Mužátkem 
(beseda), KC Vozovna 16.00 
Salsa v Atriu (tanec), Atrium na Žižkově 17.00

11. po ⟶  Zastávka na znamení — Petr Fejk, jak se dělá zoo 
(beseda), KC Vozovna 16.00

12. út ⟶ Vlastivědná vycházka — Parukářka, sraz na 
můstku vedoucím nad Prokopovou ulicí 17.00 
Pubkvíz Kafe Vozovna (kvíz), KC Vozovna 18.00 
Claire Rousay + Adela Mede (hudba), Atrium na 
Žižkově 19.30

13. st ⟶ Žižkovské rozhovory s Martinem Severou — host 
Jiří Svoboda (beseda), Infocentrum Praha 3 18.00 
Prolínání — Entrelaçamentos (hudba), Atrium na 
Žižkově 20.00

14. čt ⟶ Pergolesi versus Vivaldi (hudba), Velikonoční 
koncert v Betlémské kapli 17.00

16. so ⟶ Jak mluvit s dětmi o válce (poradna), KC Vozovna 
15.00 
Velikonoční perníčky (dílna), KC Vozovna 14.00 
M Lamar (hudba), Atrium na Žižkově 19.30

17. ne ⟶ Žižkonoce — velká velikonoční bojovka (hra), 
začíná v KC Vozovna 14.00 
Timbalooloo pro rodiče s dětmi (dílna), 
KC Vozovna 16.00

19. út ⟶ Pro (č) umění? — výstavní projekt (vernisáž), 
Atrium na Žižkově 18.00

20. st ⟶ Historické okénko — Pod sokolskými prapory 
(přednáška), Galerie pod radnicí 17.00

21.—23.  
 ⟶ Dny arménské kultury, trhy na Jiřáku
21. čt ⟶ Klavírní řada — Milan Svoboda (hudba), Atrium 

na Žižkově 19.30
22. pá ⟶ Žižkovské kočárkování — Parukářka, sraz na 

můstku vedoucím nad Prokopovou ulicí 10.00
23. so ⟶ Připojená (divadlo), KC Vozovna 15.00
26. út ⟶ Divadlo beze slov (divadlo), KC Vozovna 16.00
27. st ⟶ Filharmoniště v Atriu — Woodwind Trio 

s baletkou (hudba pro děti), Atrium na Žižkově 
10.00 a 11.30 
Vlastivědná vycházka Žižkov — od Prokopa 
k Prokopu, sraz před kostelem sv. Prokopa, 
Seifertova ulice 17.00 
Křeslo pro hosta s Petrem Nárožným (beseda), 
KC Vozovna 17.00

28. čt ⟶ Guided Tour Žižkov — from Prokop to Prokop, 
meetpoint in front of the Church of St. Prokop, 
Seifertova street 17.00

29. pá ⟶ Zatahujem do Vozovny — Sbor VŠE (hudba), 
KC Vozovna 19.00

30. so ⟶ Jóga v Atriu — jarní edice, Atrium na Žižkově 
10.00 
 Neviditelný cirkus (pohádka), KC Vozovna 15.00

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

Náměstí Jiřího z Poděbrad
 ⟶ 1.—19. Slovinsko a Česká republika: Partneři ve střední 

Evropě

Prokopovo náměstí
 ⟶ 24. 3. — 20. 5. TJ Sokol Žižkov 150 let věrni sobě, prav-

dě a spravedlnosti

Kostnické náměstí
 ⟶ 5.—23. Tenkrát na Žižkově. Příběh žižkovských Romů 

na fotografiích Karla Cudlína

Výstavy

Infocentrum Praha 3 — přízemí
 ⟶ 4.—29. představení revitalizace náměstí Jiřího 

z Lobkovic a Kapslovny
 ⟶ pondělí—pátek 8—18 h, sobota 8—14 h

Galerie Toyen
 ⟶ 5.—29. Irena Křivánková: Aqua 
 ⟶ pondělí—pátek 8—18 h, sobota 8—14 h

Galerie Atrium
 ⟶ 20. 4. — 25. 9. 2022 Pro (č) umění?
 ⟶ středa—neděle 14—19 h

Pr
og

ra
m



—
 3

7

Neziskové  
organizace
beztíže
beztize.ulita.cz
Téma na březen: člověk = součást společnosti
8. pá ⟶ Mezinárodní den Romů
11. po ⟶ Klubový parlament
14. čt ⟶ Velikonoční klub
22. pá ⟶ Basketbalový turnaj

ddm ulita 
ulita.cz
2. so ⟶ Rodinná úniková hra „Poplach v galerii“ Sobota 

2. 4. a každé pondělí 16.00—19.00 Hra pro celou 
rodinu (od 5 let, 520 Kč/tým 2—6 hráčů).

2. so ⟶ Úniková hra „Únik z planety Mars“ Sobota 2. 4. 
a každá středa 16.00—20.00 Nově i v angličtině 
(od 12 let, 720 Kč/tým 3—6 hráčů).

14. čt ⟶ Velikonoční prázdniny v Ulitě 8.00—17.00 
Příměstský tábor (6—12 let, 300 Kč)

24. ne ⟶ Keramická dílna 15.00—17.00 Na akci navazuje 
glazování v neděli 3. 5. (od 12 let, 420 Kč).

24. ne ⟶ Den země 13.00—17.00 v parku na Krejcárku
24. ne ⟶ Tajuplné procházky — Staré Město 10.00—12.00 
30. so ⟶ Pálení čarodějnic — Po stopách čaroděje Merlina 

16.00—19.00 

farní charita žižkov
T: 604 552 239
anna.velkova@volny.cz
29. pá ⟶ Charitativní sbírka oblečení a potřeb do 

domácnosti 13.00—18.00 Prokopova 4
30. so ⟶ Charitativní sbírka oblečení a potřeb do 

domácnosti 10.00—16.00 Prokopova 4

fresh senior
freshsenior.cz
4. po ⟶ Mylady 16.00 Atrium na Žižkově — koncert 

klasických kytaristek a hostů
25. po ⟶ Sicílie 16.00 KC Vozovna — cestovatelská 

přednáška

klub přátel žižkova
zizkov-kpz.webnode.cz
12. út ⟶ Velikonoční setkání 16.30 Společné setkání přátel 

a příznivců KPŽ
26. út ⟶ Zapomenutý svět 17.00 beseda s výtvarníkem 

a fotografem Petrem Tomanem nad fotografiemi 
zaniklých částí Žižkova 

klub remedium 
remedium.cz / vstupujte.cz
Otevírací doba: po—čt 9.00—18.00, pá 9.00—16.00
5. út ⟶ posezení s farářkou Olgou Mrázkovou 14.00 

povídání o čase Velikonoc
7. čt ⟶ pétanque — sraz v 13.15 v Klubu Remedium nebo 

ve 13.30 na Kostnickém náměstí
19. út ⟶ seznamovací setkání 14.30 pro všechny, kdo 

hledají přátele pro společné aktivity
25. po ⟶ Čas pro život 15.00 divadelní představení v Divadle 

Kámen (Praha 8), vstupenky zakoupíte v Klubu 
Remedium

komunitní centrum husitská / suterén 
(r-mosty)
husitska.eu
do 15. ⟶ výstava fotografií a keramiky Patricka Marka, 

držitele „jazzového Oskara“
5. út ⟶ Země je modrá jako pomeranč 19.00 projekce 

dokumentárního filmu
13. st ⟶ Grunt—Braun—Horváth 20.00 free jazz
24. ne ⟶ SWAP 10.00—14.00 Dejme věcem novou šanci
24. ne ⟶ mezigenerační workshopy pro děti / karaoke 

večírek 15.00—17.00 sdílny generací (od 5 let, 
nutná rezervace)

nová trojka
nova-trojka.cz
1.—2. ⟶ Jarní dobročinná burza oblečení a potřeb pro 

děti a luxusního dámského oblečení
3. ne ⟶ Den pro pěstounské rodiny 10.00—16.00
11. a 25. ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 

18.30—20.30 online večerní tvoření, materiál 
k vyzvednutí do předcházejícího čtvrtka 
(250 Kč/osoba)

8.—9. ⟶ Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my 18.00—9.30 

10. ne ⟶ Sportovní podvečer pro ženy 17.00—20.00 
Kondiční běh, bodystyling, jógové protažení 
a relaxace. Info: Markéta tel. 774 416 744.

29. pá ⟶ Čarodějnice v Zahradě aneb Pohádková kouzla 
16.00—19.00 Integrační centrum Zahrada, 
U zásobní zahrady 8 (bez rezervace, 150 Kč/rodina)

rodinné a komunitní centrum paleček
rcpalecek.cz
6. st ⟶ Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty 

10.00—12.00
6. st ⟶ Podpůrná skupina v počátcích mateřství 

13.00—15.00
10. ne ⟶ Workshop Malý kutil 9.00—17.00 pro pedagogy 

předškolních zařízení
13. st ⟶ Podpůrná skupina Sourozenci v pohodě 

13.00—15.00
20. st ⟶ Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty 

10.00—12.00
20. st ⟶ Podpůrná skupina v počátcích mateřství 

13.00—15.00
22.—23. 
 ⟶ Dubnové přespávání v Palečku 18.00—10.00 pro 

děti od 4 do 7 let

rodinné a pohybové centrum pražačka
rpcprazacka.cz
21. čt ⟶ Jarní atletický trojboj 15.30 na Pražačce pro děti 

od 4 do 10 let. Závodit se bude dle kategorie v běhu 
na 100 m, 200 m a ve skoku a hodu do dálky.

senioři z.s.
senioricr.cz
Pravidelné vycházky a páteční výlety po ČR a setkání v klubu. 
Výbor plánuje po období Velikonoc společný výlet lodí po 
Vltavě a do dalšího období roku 2022 uspořádání autobusových 
zájezdů.

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

Pr
og

ra
m



—
 3

8

Hledáte nebytový prostor?
Kouřimská 4/2368V, NP č. 103 (kancelář) o velikosti 50 m2 v 1. podzemním podlaží

 ⟶ minimální výše ročního nájemného je 2 700 Kč/m2 
 ⟶ příjem nabídek končí 8. dubna ve 14 hodin 

Kouřimská 4/2368V, NP č. 104 (kancelář) o velikosti 28,6 m2 v 1. podzemním podlaží
 ⟶ minimální výše ročního nájemného je 2 700 Kč/m2 
 ⟶ příjem nabídek končí 11. dubna v 18 hodin

Jeseniova 109/1892, NP č. 102 (kancelář) o velikosti 43,5 m2 v 1. podzemním podlaží
 ⟶ minimální výše ročního nájemného je 2 800 Kč/m2 
 ⟶ příjem nabídek končí 11. dubna v 18 hodin

Biskupcova 45/1809, NP č. 104 (kancelář) o velikosti 41,5 m2 v 1. podzemním podlaží
 ⟶ prohlídka se koná 7. dubna od 9 do 10 hodin 
 ⟶ minimální výše ročního nájemného je 2 000 Kč/m2 
 ⟶ příjem nabídek končí 14. dubna v 15 hodin

Rokycanova 18/279, NP č. 107 (ateliér) o velikosti 103 m2 v 9. podlaží
 ⟶ prohlídka se koná 12. dubna od 9 do 10 hodin 
 ⟶ minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2
 ⟶ příjem nabídek končí 14. dubna v 18 hodin

Další informace najdete na adrese 1url.cz/VKZNA.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

U Rajské zahrady — Vlkova 2. 4. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 2. 4. 10.00 14.00

Koněvova — V Jezerách 5. 4. 14.00 18.00

Prokopovo náměstí 7. 4. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 9. 4. 9.00 13.00

nám. Barikád 9. 4. 10.00 14.00

Na Vrcholu — V Domově 12. 4. 14.00 18.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 14. 4. 15.00 19.00

Jeseniova 143 16. 4. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 16. 4. 10.00 14.00

Buková — Pod Lipami 19. 4. 14.00 18.00

Sudoměřská — Křišťanova 21. 4. 15.00 19.00

Křivá 15 23. 4. 9.00 13.00

V Zahrádkách — Květinková 5. 5. 10.00 14.00

Přemyslovská — Sudoměřská 5. 5. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 7. 5. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 7. 5. 10.00 14.00
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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.

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

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.

 ⟶ Ošetřovatelský domov Praha 3 přijme všeobecnou 
zdravotní sestru. Očekáváme vzdělání v oboru všeobecná 
nebo praktická sestra, výhodou je praxe v zařízeních 
sociální péče. Nabízíme velmi dobré platové podmínky 
a benefity. Nástup možný ihned. Informace získáte na čísle 
770 171 535.

Seznámení

 ⟶ Třiasedmdesátiletý vdovec hledá později narozenou 
seniorku s optimismem, smyslem pro humor a chutí do 
života. Tel. 728 498 893.

 ⟶ Učitel hledá opravdu hodnou a milou ženu do 60 let, 
které také již dlouho chybí láska a něha. Děkuji za SMS: 
603 571 363. 

Koupíme i váš činžovní  
dům v praze
Dokážeme spojit historickou hodnotu vašeho domu  
s moderními technologiemi. Přesvědčte se sami. 

     +420 728 003 702           jan.prokop@cpcompany.cz
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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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www.nskz.cz

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

Doprava MHD: autobus linka 101 U Prdlavky

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

AMBULANTNÍ
CENTRUM
chirurgie, gastroenterologie,
plicní, kardiologie, interní

ošetřovatelská, rehabilitační
a intenzivní péče

LŮŽKOVÁ PÉČE

RTG, SONO,
ODBĚRY KRVE

Kubelíkova 16/1250

LÉKÁRNA
NA ŽIŽKOVĚ


