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Kacha Kastner: Člověk 
nemusí hned všechno 
pochopit

Trojku čeká sezóna 
nabitá kulturními 
událostmi
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Vycházky po Praze 3

5. 5. (17 h) ⟶ Architektonická vycházka Sportování nejen na Žižkově
  k 150. výročí založení Sokola na Žižkově a 200. a 190. výročí narození Jindřicha Fügnera 

a Miroslava Tyrše
  Průvodkyně: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová | Sraz: před sokolovnou v Riegrových 

sadech, Polská 2400/1a | Počet účastníků: neomezeno | BEZ REZERVACE | ZDARMA

6. 5. (10 h) ⟶ Vlastivědná vycházka Olšany
  Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: před kostelem sv. Rocha na Olšanském 

náměstí | Počet účastníků: 20 | Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru 
Praha 3 od 2. 5. | ZDARMA

7. 5. (10 h) ⟶ Komentovaná prohlídka Nejsvětějšího srdce Páně
  Průvodce: Jan Houkal | Sraz: před kostelem NSP v 9.45 h | Počet účastníků: 40

Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru Praha 3 od 2. 5. | ZDARMA

9. 5. (17 h) ⟶ Vlastivědná vycházka Olšany
  Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: před kostelem sv. Rocha na Olšanském 

náměstí | Počet účastníků: 20 | Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru 
Praha 3 od 2. 5. | ZDARMA

13. 5. (10 h) ⟶ Žižkovské kočárkování Olšany
  Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: před kostelem sv. Rocha na Olšanském 

náměstí | Počet účastníků: 20 | Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru 
Praha 3 od 2. 5. | ZDARMA

15. 5. (16 h) ⟶ Komentovaná prohlídka Nejsvětějšího srdce Páně
  Průvodce: Jan Houkal | Sraz: před kostelem NSP v 15.45 h | Počet účastníků: 40

Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru Praha 3 od 2. 5. | ZDARMA

19. 5. (17 h) ⟶ Architektonická vycházka 
— Setkání s… Věrou Geislerovou

  autorkou mozaiky Radostné mládí / Vypouštění holubic / k 150. výročí založení Sokola 
na Žižkově

  Průvodkyně: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová | Sraz: před víceúčelovou halou 
TJ Spoje, Na Balkáně 25 | Počet účastníků: neomezeno | BEZ REZERVACE | ZDARMA

24. 5. (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 2. 5. | ZDARMA

28th May ⟶ Guided Tour Žižkov — From Prokop to Prokop 
(17 h)  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     

IC_vychazky_05-2022-A4-RN-0.indd   1IC_vychazky_05-2022-A4-RN-0.indd   1 22.04.2022   11:04:4422.04.2022   11:04:44
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
květnové Radniční noviny jsou plné umění. Stejně jako Praha 3. Na kompletní zma-
pování místní kultury by nám nestačil ani stostránkový speciál, i tak vás ale toto 
vydání provede širokou škálou uměleckých oblastí. Najdete v něm tipy na festivaly, 
výstavy a koncerty, rozhovor s galeristkou i s úspěšnou mladou režisérkou, program 
architektonických vycházek či sloupek známého hudebníka.

S kulturou to každý máme trochu jinak. Pro někoho je „chodit na kulturu“ samo-
zřejmostí, nebo dokonce nutností, pro jiné spíše výsadou. Některé lidi kultura moc 
neláká nebo jsou přesvědčeni, že si ji nemohou dovolit. Právě oni budou možná pře-
kvapeni tím, kolik různorodých akcí se koná na Trojce bezplatně a že mnohé aktivity 
jsou přístupné i dětem nebo seniorům.

Aktuální číslo radničního magazínu přináší ještě jednu novinku: vybrané texty jsou 
v angličtině. Uvědomujeme si totiž, že na Praze 3 žije mnoho cizinců a řada z nich 
se právě umění věnuje nebo se o ně zajímá. Budeme rádi, když je na anglické články 
upozorníte, pokud máte tu možnost. 

Přeji vám, ať na těchto stránkách najdete inspiraci a ať vás kultura baví. 
Anežka Hesová, redaktorka

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ twitter.com/3Praha
 ⟶ soundcloud.com/3praha
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
 ⟶ Radniční noviny online:
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radnice zřídila konto pro uprchlíky 
Přes transparentní účet s číslem 6147517319/0800 mo-
hou dobrovolníci finančně podpořit ukrajinské uprch-
líky, jimž radnice pomáhá se zajištěním bydlení, 
stravy a volnočasového programu pro jejich děti. V uby-
tovacích zařízeních třetí městské části už našlo úto-
čiště 150 osob, především žen, dětí a seniorů.

chcete si vyzkoušet kriket?
V neděli 29. května se na fotbalovém stadionu sportov-
ního areálu Pražačka uskuteční už potřetí Rodinný den 
s kriketem. Od 9.00 do 12.30 se můžete podívat na zápa-
sy dětí nebo si rovnou ověřit své dovednosti v odpalová-
ní, nadhazování či chytání. Od 12.30 si pak budete moci 
zahrát zjednodušenou verzi kriketu — a to i v případě, 
že jste to nikdy předtím nezkoušeli. Děti, jimž se hra za-
líbí, mohou pokračovat v rámci kroužku, který se bude 
konat na Pražačce. Pro diváky je akce zdarma. Více in-
formací najdete na adrese kriketovaakademie.com.

Zprávy z rady 
 ⟶ 20. dubna

Záměr revitalizace vnitrobloku Flóra
Rada schválila záměr revitalizace jednoho z po-
sledních neopravených vnitrobloků ve správě 
městské části. Jedná se o volně přístupný pro-
stor mezi ulicemi Slezská, Jičínská, Čáslavská 
a Vinohradská, který se potýká hned s několika 
problémy včetně nepořádku a nepovoleného par-
kování. V roce 2021 zde proběhlo setkání s obyva-
teli, aby mohlo být připraveno podrobné zadání.

Nová ředitelka pečovatelské služby 
Do funkce ředitelky příspěvkové organizace 
Pečovatelská služba Praha 3 byla s účinností od 
1. května 2022 jmenována Ludmila Tomešová, kte-
rá uspěla v rámci výběrového řízení.

Letní provoz mateřských škol
S ohledem na plánované opravy a investiční akce, 
které si vynutí uzavření některých předškolních za-
řízení, a na základě zjištění zájmu rodičů byl stano-
ven harmonogram prázdninového provozu mateř-
ských školek zřizovaných městskou částí. Najdete 
ho v příštím vydání Radničních novin. 

Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí
Rada schválila záměr zpracování studie na revita-
lizaci spojenou s výsadbou stromořadí ve vyti-
povaných úsecích ulic Husinecká, Jeronýmova, 
Krásova, Rokycanova, Biskupcova a Viklefova. 
Výsadbu tam lze realizovat bez přeložení inženýr-
ských sítí.

 ⟶ 13. dubna
Spoluúčast investorů na rozvoji Prahy 3

Rada městské části přijala používání Metodiky 
spoluúčasti investorů na rozvoji hlavního města 
Prahy. Týká se spolupráce s investory větších sta-
veb, které vyžadují změny územního plánu. Dále 
přijala aplikování Zásad spoluúčasti investorů na 
rozvoji městské části Praha 3. V návaznosti na 
Metodiku HMP se však navrhují některé dílčí úpra-
vy, a to zejména zvýšení částky příspěvku investo-
ra na 1 m2 hrubých podlažních ploch.

Rozšířená výuka angličtiny na základních školách 
Rada odsouhlasila v lednu 2022 vyhlášení výběro-
vého řízení na zakázku, která měla zajistit rozšíření 
výuky anglického jazyka kvalifikovanými rodilými 
mluvčími a lektory pro žáky a pedagogy základ-
ních škol zřizovaných městskou částí, a to na ob-
dobí od května 2022 do srpna 2024. Nyní schválila 
vítěze, jímž je vzdělávací centrum Spěváček. 

 ⟶ 6. dubna
Opravy panelových domů v Kubelíkově ulici

Rada schválila zadání veřejné podlimitní za-
kázky na stavební práce na panelovém domě 
v Kubelíkově ulici číslo 60, 62, 64, 66. Budou od-
straněny konstrukční závady, čímž se zhodnotí 
celkový technický stav, prodlouží životnost i sta-
tická bezpečnost budovy. Předpokládaná hodnota 
zakázky činí 117 milionů Kč bez DPH.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ a ZMČ 
jsou k nahlédnutí na odboru organizačním, oddě-
lení organizačním, Lipanská 7, nebo na praha3.cz.

sousedské akce na trojce
Pořádáte na Praze 3 sportovní, kulturní a společenské 
akce, pomáháte sousedům, máte zajímavý klub, kroužek 
nebo společný koníček, něco se vám povedlo a chcete se 
pochlubit? Pošlete nám na adresu redakce@praha3.cz 
pár základních informací a doprovodných snímků, nej-
zajímavější náměty zpracujeme a uveřejníme. Výzva 
platí stále. Zajímavým tipem pro vás může být pondě-
lí 30. května, kdy se koná tradiční Svátek sousedů. 

zš pražačka připomene květnové povstání
Ve čtvrtek 5. května od 11 hodin se na nádvoří Základní ško-
ly Pražačka uskuteční pietní akt, který připomene 77. vý-
ročí Květnového povstání a ukončení druhé světové vál-
ky v Evropě. Na místě bude k vidění také panelová výstava 
Barikády na Praze 3, již uvede historik z pražského VHÚ.

ptejte se starosty
Další příležitost setkat se se starostou Jiřím Ptáčkem bude-
te mít v pondělí 9. května v 16.00 v obřadní síni radnice na 
Havlíčkově náměstí. Na kus řeči se tentokrát zastaví i mís-
tostarosta Ondřej Rut.
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Kriminálka Žižkov
Policisté zadrželi ozbrojeného recidivistu

Kriminalisté třetího policejního obvodu pát-
rali od února po podezřelém, který za použití 
střelné zbraně přepadl na Žižkově třicetiletého 
muže. Zadrželi ho v polovině dubna v zahrádkář-
ské kolonii na Praze 9. Jednatřicetiletý recidivi-
sta byl ozbrojen mačetou a v držení měl dalších 
osm zbraní. Momentálně je obviněný ze spáchání 
trestných činů vydírání, porušování domovní svo-
body, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Hrozí 
mu až osmiletý pobyt za mřížemi. Na verdikt 
čeká ve vazbě. 

Nebezpeční pyromani byli dopadeni
Kriminalisté z pražské Palmovky vyšetřovali 
v dubnu sérii šesti žhářských útoků, jichž se za 
pouhých dvanáct hodin dopustili neznámí pa-
chatelé na Žižkově. Úmyslně zapálili kontejnerová 
stání, okrasné stromy, skladové prostory nábytko-
vé firmy a nakonec i památkově chráněnou budo-
vu. Svým jednáním zaměstnali nejen policisty, ale 
zejména hasiče. Škoda, kterou způsobili, dosahu-
je částky až osm set tisíc korun. Kriminalisté na 
základě ohledání požářišť a vyhodnocení kame-
rových záznamů zjistili, že na místě byla vždy 
přítomna skupina tří až čtyř osob. Operativním 
šetřením určili přibližnou lokalitu jejich výskytu 
a sedm hodin po posledním činu je všechny do-
padli. Vzhledem k intenzitě útoků a skutečnosti, 
že k založení některých požárů použili zakázanou 
pyrotechniku, se jejich zadržení 19. dubna neobe-
šlo bez užití donucovacích prostředků. Skupinka 
mladíků ve věku od sedmnácti do třiadvaceti let 
se seznámila na sociální síti. Po požití alkoholu 
a drog se vydali na noční výlet, při němž se nej-
starší z nich dopouštěl uvedených skutků. Muž 
se ke všem založeným požárům doznal, ve svém 
mobilním telefonu měl navíc usvědčující fotogra-
fie. Kriminalisté mu sdělili obvinění pro trestné 
činy poškození cizí věci a výtržnictví. Hrozí mu za 
ně až tříletý pobyt za mřížemi.

Zapálil čtyři kontejnery 
Policisté z místního oddělení Žižkov řešili 22. břez-
na v Pitterově ulici požár kontejneru, který měl 
zapálit neznámý muž. Nejednalo se o první pří-
pad, pár minut předtím vyjížděli ke třem stejným 
událostem. Potom, co dal operační důstojník 
popis podezřelého všem hlídkám, ho policisté 
vypátrali v Blahníkově ulici a omezili na osob-
ní svobodě. Následně zjistili, že se jedná o reci-
divistu, který byl již čtrnáctkrát soudně trestán, 
a to převážně za majetkovou trestnou činnost. 
Kriminalisté čtyřiačtyřicetiletého muže obvinili ze 
spáchání trestných činů poškození cizí věci a vý-
tržnictví, za což mu hrozí až dvouletý pobyt za 
mřížemi. Ke všem skutkům se doznal. 

Hasiči likvidovali požár v Krásově ulici
V pondělí 21. března zasahovali hasiči u požá-
ru bytu v Krásově ulici. Na místě byly jednotky 
z centrální, strašnické a holešovické stanice, pla-
meny dostaly pod kontrolu za několik minut. Ze 
zakouřených prostor zachránily šest osob. Oheň 
způsobil škodu 300 tisíc korun, příčina vzniku se 
vyšetřuje.

Připravil Miroslav Štochl

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.

přijímací zkoušky na zuš učňovská 
Základní umělecká škola Učňovská 1 s dalšími pracovišti na 
adresách Hollarovo náměstí 4, 6 a Ondříčkova 48 vyhlašuje 
na květen a červen přijímací zkoušky pro školní rok 2022/23 
v hudebním a tanečním oboru. Více informací o průbě-
hu zkoušek získáte na adrese umeleckaskola.cz nebo čísle 
731 571 323. Lekce se konají v odpoledních hodinách. Výuka 
všech základních hudebních nástrojů probíhá v individuálním 
režimu jeden žák na učitele. Taneční obor je vyučován ve vět-
ších skupinách.

praha 3 schválila požadavky na rozvoj 
území nákladového nádraží

Radnice Prahy 3 schválila připomínky k plánům hlavního 
města na výstavbu v areálu bývalého nákladového nádra-
ží a na přilehlých pozemcích. Mezi požadavky je například 
i žádost o speciální výkres veřejné vybavenosti se závaznými 
kapacitami nebo záruka možnosti odkoupit část památkově 
chráněné budovy hlavním městem. Rada městské části se 
shodla také na částce 300 milionů korun určené na odkup či 
dlouhodobý pronájem bytů pro dostupné bydlení, která má 
být čerpána z rozpočtu hlavního města. Praha 3 chce záro-
veň snížit počet garážových stání v developerských projek-
tech, což podle modelů povede k menšímu provozu vozidel 
v ulicích Žižkova. Zelenou plochu by měl rozšířit veřejně pří-
stupný prostor mezi domy, ale i dostatečný počet dětských 
hřišť. Radnice má také zájem na prověření přívětivější re-
konstrukce ulice Jana Želivského. Připomínky nyní posoudí 
Institut plánování a rozvoje.
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Umělecká tvář Prahy 3 má specifický ráz. Vedle 
tradičních institucí je tu stále živá alternativní 
scéna se svými festivaly a novými nápady 
mladých tvůrců.

Proč umění? Tak se ptá svým názvem nová expo-
zice v galerii Atria na Žižkově. A zároveň si trefně 
odpovídá: Pro čumění! Odhaluje tak popularizač-
ní záměr a zve do zákulisí současné umělecké 
tvorby i návštěvníky, pro něž je zatím spíš nepro-
bádanou oblastí. Láká je k tomu provokativními 
otázkami, například jestli umění musí být vždy 
krásné nebo zda je v galerii dovoleno se smát. 
„Na rozdíl od mnohých jiných výstav se zde mů-
žete k uměleckým dílům přiblížit, pustit se s nimi 
do řeči a stát se součástí expozice. Výstava bude 
bavit i děti a doplní ji setkání a debaty s umělci či 
lektory a popularizátory výtvarného umění,“ říká 
kurátor Ondřej „Fuczik“ Horák. Otevírat dveře do 
světa umění i lidem, pro něž je jinak nesrozumi-
telné nebo nedostupné, je jedním z cílů organi-
zace Za Trojku, která na Praze 3 provozuje Atrium 

na Žižkově a kulturní centrum Vozovna. „Galerie 
v Atriu se snaží přiblížit současné výtvarné umění 
nejširší veřejnosti. Tedy i těm, kteří třeba běžně 

na výstavy nechodí. Děláme všechno pro to, aby 
výstavy byly pro návštěvníky srozumitelné a po-
máhaly jim vytvářet si k umění bližší vztah,“ do-
dává ředitelka Za Trojku Marie Kašparová.
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Trojku čeká sezóna 
nabitá kulturními 
událostmi 

Atrium na Žižkově 
přibližuje umění nejširší 
veřejnosti
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Atrium se zároveň snaží překonat bariéry, které 
některým skupinám obyvatel v kulturním životě 
brání. Jde například o seniory, pro něž je obtíž-
né navštěvovat koncerty ve večerních hodinách, 
nebo o děti, které dlouhá vystoupení nevydrží. 
„Právě pro tyto diváky jsme připravili cyklus od-
poledních koncertů Hudba o třetí. Konají se ka-
ždou první sobotu v měsíci a trvají jen tři čtvrtě 
hodiny, takže na ně mohou rodiče přijít i se svý-
mi dětmi,“ vysvětluje Kašparová. S podobným cí-
lem probíhá v Atriu také program Filharmoniště, 
určený ještě mladšímu publiku — koncertů se 
totiž mohou účastnit i batolata. Zatímco rodiče 
si užívají kvalitní hudbu, děti smějí lézt po zemi 
a hrát si bez obav, že by jejich přítomnost někoho 
obtěžovala. Své publikum si našel i cyklus Hudba, 
slovo a cit, kde se muzika potkává s recitací, 
a klavírní či komorní řady špičkových koncertů, 
které vybírá dramaturgyně Kristýna Borecká. V le-
tošní sezóně vystoupí v bývalém barokním kos-
tele v Čajkovského ulici například Guarneri Trio 
Prague, Iva Bittová nebo Epoque Quartet. Na léto 
je pak připravená série šesti koncertů pod širým 
nebem. 

Venkovní vystoupení nabídne už tradičně také 
festival Pražský Montmartre, který přináší pře-
hlídku nejrůznějších hudební žánrů na Kostnické 
náměstí, Jiřák či do parku Rajská zahrada. „Pro 
Prahu 3 je typické, že tu umění vzniká nejen 
v kulturních institucích, ale i zezdola: na ulicích 
a náměstích, v hospodách, na dvorcích a na sou-
sedských akcích, které pořádají místní obyvatelé. 
V tom tkví jedinečný potenciál této lokality,“ říká 
radní pro kulturu Pavel Křeček. Dokládá to třeba 

multižánrový festival Žižkovské mezidvorky, který 
se po dvou podzimních ročnících opět vrací na 
přelom jara a léta. Letos proběhne 21. května na 
devatenácti místech. „Ani jedenáctý ročník nepo-
strádá nic z původního záměru festivalu, a proto 

se na jeho organizaci podílejí Žižkováci se svými 
většími či menšími dvorečky, zahrádkami a vni-
trobloky, které zaplní pestrý program. Nebude 
nouze o hudebně, divadelně, tanečně a pěvecky 
bohatou sobotu, doplněnou o výstavy, bazárky, 
workshopy, swapy, jarmarky či dětské aktivity. 
Zvány jsou také sociálně nebo ekologicky zamě-
řené projekty, které představí své aktivity veřej-
nosti,“ popisuje sousedskou slavnost její spoluor-
ganizátor Martin Slepička.

Koncertů Filharmoniště 
se mohou účastnit 
i batolata

Open House Praha 
připomene významné 
architekty
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Milovníci Žižkova a jeho specifického koloritu by 
si v květnu neměli nechat ujít ani připomínku 
stého výročí připojení čtvrti k Velké Praze v re-
žii Urban Sketchers Prague a místního spolku 
Krasomil. Akce je vyvrcholením deseti kresli-
cích setkání na různých místech Žižkova a usku-
teční se v neděli 8. května v podniku Dzomsa 
v Lucemburské ulici. Po zahájení výstavy kre-
seb, maleb a básní ze Žižkova bude následo-
vat pochod patriotů na Parukářku. Kresby si 
pak v Dzomse můžete prohlédnout až do konce 
května. 

Do středu pozornosti se ve stejném měsí-
ci dostane i architektura, již veřejnosti každo-
ročně zpřístupňuje projekt Open House Praha. 
Letos připomíná narození několika významných 

architektů působících v Čechách. Jedním z nich 
je Slovinec Jože Plečnik, který by letos v led-
nu oslavil 150. narozeniny, a při této příležitos-
ti bude možné nahlédnout do interiérů kostela 
Nejsvětějšího srdce Páně, s nímž je jeho jmé-
no spjato. Vedle toho se během třetího květno-
vého týdne otevřou návštěvníkům i brány sídla 
kreativní agentury Loosers v Nitranské ulici na 

Vinohradech, areálu Olšanských hřbitovů, funk-
cionalistického domu Radost, původních měst-
ských lázní Žižkov, kde má vzniknout Dům tance, 
a kulturního centra Krenovka v bývalé obrazár-
ně mezi Husitskou a Příběnickou ulicí. Právě zde 
vznikl nedávno unikátní prostor pro kreativní 
tvorbu, který pod názvem Inkubátor Krenovka 
pronajímá ateliéry malířům, ilustrátorům, so-
chařům, designérům a dalším umělcům. „Díky 
příznivým a férovým podmínkám dává Inkubátor 
prostor mladé generaci, která na rozdíl od již 
etablovaných umělců nemá tolik příležitostí,“ 
vysvětluje iniciativu Tomáš Pánek, místopředse-
da zaštiťujícího spolku Trať 42. Budova poskytuje 
zázemí také tanečnímu divadlu Ponec a čítár-
ně Unijazz, která se sem přesunula z Jindřišské 
pasáže. Místo má sloužit nejen umělcům, ale 
i veřejnosti. V nejbližší době nabídne například di-
vadelní představení a promítání loutkových filmů 
Televize Estráda. 

Kulturní centrum 
Krenovka dává prostor 
mladým tvůrcům

Anketa: Kterou letošní kulturní událost nebo podnik 
na Praze 3 doporučujete navštívit?
Pavel Křeček (TOP 09 a STAN), radní 

Z akcí pořádaných městskou částí určitě doporučuji na 
konci května exteriérovou výstavu na Ohradě a doprovod-
né akce spojené s 80. výročím heydrichiády a operace 
Anthropoid věnované hrdinům z Prahy 3. S výkladem se 
podíváme na místa, kde parašutisti operovali. V červnu se 
můžeme po dvou letech opět těšit na tradiční Žižkovské pi-
vobraní. Z výstavních projektů doporučuji navštívit novou in-
teraktivní expozici Pro(č) umění? v galerii Atrium na Žižkově, 
díky níž se seznámíte s moderním uměním přirozenou a zá-
bavnou formou. Výstava je vhodná pro celé rodiny i třídní 
kolektivy.

Martin Sumerauer (Piráti), koaliční zastupitel
Předem se omlouvám, že nebudu specifický, ale dovolte mi, 
abych pozval k návštěvě řady podniků na Praze 3. Máme tu 
desítky malých soukromých galerií, hudebních klubů i hos-
pod, kde se místní kultura pravidelně provozuje, ať už jde 
o koncerty písničkářů, výstavy, karaoke nebo třeba recitaci 
poezie. Často jde o akce, které vznikají spontánně, zezdo-
la a většinou se za ně neplatí žádné vstupné, případně jen 
dobrovolné nebo symbolické. O to více je nyní, s koncem 
covidových opatření, tento typ kultury potřeba podpořit. 
S každým zaniklým podnikem přichází Praha 3 o kousek své 
duše a genia loci.

Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí), koaliční zastupitel
Na kulturu mám poslední roky méně času, než bych si 
přál, ale sleduju, co se děje v Atriu, o které se skvěle sta-
rá Marie Kašparová. Událostí měsíce je pro mě 12. května 
pražská premiéra abstraktní hudební krajiny Patterns in 
the Chromatic Field od legendárního Mortona Feldmana. 
V infocentru na Jiřáku děláme dost výstav týkajících se bu-
doucnosti Prahy 3, na které také rád všechny zvu. Z pod-
niků jsem si oblíbil samozřejmě všechny, které se zapoji-
ly do naší sítě veřejných toalet Nouzovka. Nejčastěji jsem 
v Prostoru 39 — tenhle alternativní podnik naplnil prázdný 
dům v Řehořově skvělým obsahem.

Lucie Bogdanová (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitelka
Jsem ráda, že po dlouhé covidové době se rozbíhá kultur-
ní život. Trojka měla v minulosti velmi pestrý a různoro-
dý kulturní program a já věřím v jeho obnovu. Velký ohlas 
měly akce pro seniory ve Vozovně. Jednalo se o setkání se 
zajímavými lidmi, divadelní představení a rukodělné dílny. 
Osobně mám asi nejraději akce typu Merkádo. Během nich 
můžete ochutnat speciality jiných zemí, dozvědět se o jejich 
tradicích a kultuře. Velmi si cením akcí, jako jsou sociální 
volnočasové dny. Jde o praktické seznámení s organizacemi 
poskytujícími služby, díky čemuž si uděláte lepší představu 
o jejich fungování.
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Prague 3 is heading to a season 
packed with cultural events 

‘Why Art?’ is the question in the name of the 
Žižkov Atrium Gallery’s new exhibition. And it im-
mediately gives the fitting answer: ‘To stare at!’ 
This way, it reveals the popular communication 
purpose and welcomes in the backstage of con-
temporary art even those visitors for whom it is 
still uncharted territory. They are enticed by pro-
vocative questions, like whether art must always 
be beautiful or whether one may laugh in a gal-
lery. “In contrast to many other exhibitions, you 
can come close to the works, start a dialogue 
with them and thus become a part of the exhibi-
tion yourselves. The exhibition will be enjoyable 
even for children, and will also be accompanied 
with meetings and debates with the artists or 
mentors and popular art writers,” says the cura-
tor, Ondřej ‘Fuczik’ Horák. Opening the art world 
doors for people who find art incomprehensi-
ble or inaccessible, is one of the main objectives 
of ‘Za Trojku’, an organisation that operates the 
Žižkov Atrium and the Vozovna Culture Centre. 
“The Atrium Gallery strives to bring contemporary 
visual art closer to the broadest general pub-
lic. That means also people who do not usually 
attend galleries, adds the manager of Za Trojku, 
Marie Kašparová.

Atrium also tries to overcome the barriers that 
make a life of culture impossible for some pop-
ulation groups, for example the elderly who find 
it difficult to attend concerts in the evening, or 
children who cannot last through a long perfor-
mance. “These are exactly our audience for a cy-
cle of afternoon concerts, Three O’Clock Music, 
which are held on the first Saturday in the month 
and only take forty-five minutes, so parents can 
take their children,” explains Kašparová. Atrium 
has another similar program called Filharmoniště 
targeting an even younger audience — these 
concerts are open even to toddlers. While their 
parents are enjoying top quality music, children 
can crawl over the floor and play with no need to 
worry about bothering anyone with their pres-
ence. The “Music, Word and Emotion” cycle which 
joins music and reciting, and cycles of top piano 
or chamber music selected by the dramaturg, 
Kristýna Borecká, have also found their audience. 
This season we are looking forward to the perfor-
mances of e.g. Guarneri Trio Prague, Iva Bittová 
or Epoque Quartet in the former Baroque church 
on Čajkovského Street. Summer will offer a series 
of six open-air concerts. 

Open-air performances will be available also 
during the Prague Montmartre festival which 
presents a great show of various music genres 
at Kostnické Square, Jiřího z Poděbrad or the 
Rajská zahrada Park. “It is typical for Prague 3 
that art lives not only in cultural institutions but 

is a grass-root movement: it is encountered in 
streets and squares, pubs, backyards and neigh-
bourhood events,” says the Culture Councillor, 
Pavel Křeček. This is demonstrated by e.g. mul-
ti-genre festival, Žižkovské mezidvorky (Žižkov 
Backyards). It will be held on May 21 this year. 
“The eleventh year has not lost anything from 
the festival’s original intention and, therefore, the 
people of Žižkov participate with their backyards, 
whether small or large, to be filled with varied 
program. There will be no shortage of music, 
theatre, dance and singing alongside exhibitions, 
bazaars, workshops, swaps, markets or chil-
dren’s activities. Projects with social or environ-
mental dimensions are also welcome to present 
their activities to the public,” the co-organiser, 
Martin Slepička, adds description of the neigh-
bourghood fete. 

Anyone who loves Žižkov and its specific colour 
should make sure that they attend the memorial 
event for the centenary of its inclusion in Greater 
Prague, directed by Urban Sketchers Prague and 
the local club, Krasomil. The event is the culmi-
nation of ten drawing sessions at various spots 
within Žižkov which will take place on Sunday, 
May 8, at the Dzomsa venue on Lucemburská 
Street. The opening of Žižkov-inspired drawings, 
paintings and poems will be followed by a parade 
heading to Parukářka. The drawings will remain 
on display at Dzomsa till the end of May. 

Architecture, made accessible to the public by 
the Open House Praha every year, will become 
the focus in the same month. This year, sever-
al important architects working in Bohemia will 
be commemorated. Jože Plečnik from Slovenia 
would celebrate his 150th birthday this year. 
Upon the occasion, the Church of the Sacred 
Heart of Our Lord, designed by Plečnik, will of-
fer a chance to see its interior. Besides, the 
gates of the Loosers Creative Agency build-
ing in Nitranska Street, the Olšany Cemeteries, 
Radost Functionalist building, the original Žižkov 
city spa intended to metamorphose into the 
Dance House, and the Krenovka Culture Centre 
in the former art house between Husitská and 
Přiběnická Streets will open to the visitors as 
well. This is the place of a recent unique ven-
ue for creative work which, under the name of 
Krenovka Incubator, leases studios for painters, 
illustrators, sculptors, designers and other artists. 
The building also provides background facilities 
for the Ponec dance theatre and the Unijazz read-
ing room. The place should be used by artists as 
well as the public. In the nearest future, it will of-
fer theatre performance and screening of puppet 
animation films by Televize Estráda. 
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The art face of Prague 3 has a specific expression. Besides 
the traditional institutions, there is a lively alternative scene 
with its festivals and young artists’ innovative ideas.
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Radnice chce 
prostřednictvím ankety 
zjistit názor obyvatel

Na základě žádosti Klubu přátel Žižkova a ve svět-
le aktuálních událostí chce vedení Prahy 3 znovu 
zahájit diskuzi o přejmenování Koněvovy ulice. 
„Historie i současné dění ukazují, jak riskantní je 
pojmenovat ulici po sovětském maršálovi už za 
jeho života. Na druhou stranu má Praha 3 velký 
dluh vůči Karlu Hartigovi, bez něhož by Žižkov, jak 
ho známe dnes, nikdy nevznikl,“ vysvětluje radní 
pro kulturu a strategické plánování Pavel Křeček. 
Právě v okolí dnešní Koněvovy začal Hartig před 
půldruhým stoletím Žižkov budovat. Jedná se 
o nejdelší ulici na Praze 3 a jednu z největších 
v metropoli. 

Dříve než bude návrh předložen zastupitelstvu 
třetí městské části a následně místopisné komisi 
a Radě hlavního města Prahy k finálnímu rozhod-
nutí, chce radnice prostřednictvím ankety zjistit 
názor obyvatel, zvláště těch žijících v Koněvově uli-
ci. Současně má vzniknout harmonogram celého 
procesu a informační kampaň o změnách, které 

by v případě přejmenování nastaly. Úřad plánuje 
zřídit informační linku, rozšířit úřední hodiny a za-
jistit, aby všechny případné administrativní úkony 
spojené se změnou bydliště byly pro obyvatele 
zmíněné ulice online (s výjimkou výměny občan-
ského průkazu a změny v registru vozidel) a zcela 
zdarma. 

 
Místo kontroverzního sovětského velitele 
by mohla nést ulice jméno prvního 
žižkovského starosty Hartiga.
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Psali jste na facebooku…
 ⟶ Zuzana Musilová: Super, jen ať jeho jméno zmizí, přece 

jen je to v dnešním kontextu dost nepříjemné, být jak-
koliv spojován s takovou osobou.

 ⟶ Šárka Schroterová: Je to kus historie, i když negativní. 
Lidé by se z ní měli poučit a chovat se lépe a ne vše 
vymazat. Navíc kolik byrokracie a peněz by to stálo. 
Já jsem z Koněvky a přejmenovat ji nechci.

Praha 3 zvažuje 
přejmenování 
Koněvovy ulice

ivan stěpanovič koněv (1897—1973)
Jeden z nejslavnějších sovětských velitelů ve druhé 
světové válce. Maršál Sovětského svazu, velitel I. ukra-
jinského frontu, jehož jednotky vstoupily jako prv-
ní 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potla-
čení maďarského povstání sovětskou armádou. V roce 
1961, v době tzv. druhé berlínské krize, končící výstav-
bu Berlínské zdi, stál v čele Skupiny sovětských vojsk 
v Německu. Na jaře 1968 vedl vojenskou delegaci, jejíž 
členové v Československu mj. prováděli zpravodajský prů-
zkum před srpnovou invazí vojsk Varšavské smlouvy.

karel hartig (1833—1905)
Vlastenec, stavitel a první starosta obce Žižkov. V roce 
1865 se oženil s Amálií Stomeovou, jejíž rodina vlastni-
la pozemky na území dnešní Prahy 3. Karel Hartig byl 
pověřen jejich zastavěním a jeho regulační plán je po-
važován za zakládající listinu Žižkova. V roce 1876 byl 
zvolen prvním starostou obce. Na své náklady nechal 
vykopat z vrchu Vítkov první pražský základní kámen 
Národního divadla. Zasloužil se o vybudování Žižkova po-
mníku, ale také o pojmenování domů, náměstí a ulic po 
významných místech či osobnostech husitství a refor-
mace — za svůj název mu vděčí i sám Žižkov. V Praze 
zatím není po Hartigovi pojmenována žádná ulice.
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Na Lobkovičáku 
kiosek, v Kapslovně  
komunitní zahrada

Díky participativním 
aktivitám se místní 
obyvatelé stále více 
zapojují do veřejného 
života a plánování. 
Například v Kapslovně 
by chtěli zahradu.
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Studenti ze střední 
ScioŠkoly oživí Prokopovo 
náměstí

Nejbližší akce

Demokracie znamená nejen možnost jít jednou za 
čtyři roky k volbám, ale především průběžně spo-
lurozhodovat o svém okolí. Právě tak to chápou 
obyvatelé Trojky. V uplynulých měsících se zapojili 
mimo jiné do diskuzí o budoucnosti Seifertovy 
a Slezské ulice, vnitrobloku Flóra, Jarovské třídy, 
veřejného prostranství na Jarově nebo náměs-
tí Jiřího z Lobkovic, jehož novou podobu navrhlo 
studio Perspektiv (na vizualizaci). Autoři studie se 
na podzim loňského roku osobně sešli s usedlí-
ky a návrh s nimi znovu konzultovali. 104 lidí pak 
v následné anketě vyjádřilo například zájem o ve-
řejné toalety s malým kioskem, umělecké dílo či 
možnost pořádání příležitostných trhů. Psům by 
většina respondentů povolila volný pohyb bez vo-
dítka buď ve vyhrazeném prostoru, nebo na celé 
ploše náměstí kromě dětských hřišť, kde by na-
opak platil zákaz jejich vstupu. Výsledný návrh se 
zapracovanými připomínkami představili architekti 
veřejnosti na začátku března.

Ochota obyvatel promlouvat do formování čtvrti 
se ukázala i v dotazníku k plánovanému parku pod 
Parukářkou, pro nějž sami vybrali název Kapslovna. 
„Z březnové ankety, které se zúčastnilo 300 lidí, 
například vyplynulo, že pobytovou zahradu v no-
vém parku by lidé využívali především k relaxaci, 
částečně pak ke sportu a hrám. V přírodní zahra-
dě by přivítali i pestrou výsadbu pro výukové úče-
ly. Zároveň potvrdili zájem o komunitní zahradu, 
malé občerstvení a toaletu,“ shrnuje výstupy koor-
dinátor participace Karel Světlík.

Centrem pozornosti se na základě podnětů míst-
ních stalo i nenápadné Prokopovo náměstí. „Je 
hezké, ale nemá moc přívětivou atmosféru. Není 
to místo, kam by se lidé chodili rekreovat a kde by 
se cítili dobře. Tak jsme nabídli střední ScioŠkole, 
která zde sídlí, aby mu zkusila vtisknout jiný cha-
rakter,“ popisuje iniciativu předseda komise pro 
strategické plánování a participaci Michal Vronský. 
Škola nechala volné ruce studentům a ti uspořá-
dají hudební představení a kulturně-diskuzní pro-
gram, který oživí náměstí ve středu 25. a v pátek 
27. května. 

5. 5.  ⟶  Seifertova ulice — plánovací setkání nad ná-
vrhem revitalizace (od 18 h na Gymnáziu Karla 
Sladkovského) 

10. 5.  ⟶  hřiště Lupáčova — setkání k revitalizaci 
(od 18 h přímo na hřišti) 

červen ⟶  Olšanská a okolí — setkání k podkladům pro 
vypracování studie 

 ⟶ planujtrojku.cz
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Budovu úřadu 
v Seifertově ulici 
čeká modernizace 

Větší komfort i přehlednější uspořádání 
pracovišť přinese návštěvníkům budovy 
úřadu v Seifertově 51 plánovaná 
rekonstrukce. Odstartuje už v květnu.

Pracoviště v Seifertově ulici patří mezi pobočka-
mi úřadu Prahy 3 k nejnavštěvovanějším. Vyřídíte 
si tu občanku i cestovní pas, vedle toho tu sídlí 
odbory dopravy a výstavby. Interiéry nicméně 
slouží v nezměněné podobě už několik desetile-
tí, proto je teď čekají rozsáhlé stavební úpravy. 
„Návštěvníkům tu chceme nabídnout stejně pří-
jemné prostředí, jaké najdou v budovách úřa-
du, které už prošly rekonstrukcí,“ říká radní Jan 
Materna. Práce podle něj začnou v květnu a pro-
voz bude omezen pouze ve druhém patře. Jak 
bude během prací fungovat oddělení přestupko-
vých řízení, řeší momentálně odbor dopravy. 

Modernizace se dotkne kanceláří, chodeb včet-
ně recepce i sociálního zázemí. Zahrnuje opra-
vu všech omítek a novou výmalbu, ale i sádro-
kartonové obklady na některých pracovištích. 

Ze stejného materiálu budou nově zřízené kóje, 
které dostanou skleněné přepážky, aby mohly lépe 
plnit svůj účel. Část podlah bude mít nové nášlap-
né vrstvy, teracový povrch na hlavní chodbě pro-
jde renovací. 

Všechny historické prvky, které plní svoji funkci, 
budou zachovány: týká se to například původní 
vstupní brány nebo lakovaných dřevěných dveří 
uvnitř — ty se dočkají repase, zatímco namísto 
ocelových zárubní s novodobými dveřmi počítá za-
dání s kopiemi. Vstup bude mít navíc nájezdovou 
rampu. Okna původní budovy nahradí repliky se 
zdobenými skly i rámem, jiná budou mít jednodu-
chý rustikální styl. Okna na uliční fasádě vystřída-
jí kopie zhotovené podle původní dokumentace, 
jejich vnější křídla dostanou ale izolační dvojsklo. 
Přístavba bude mít okna nová. Na zhotovení všech 
rámů použije výrobce sibiřský modřín v původním 
odstínu. 

Změny se vztahují i na vybavení. Do kanceláří 
a chodeb se nastěhují ergonomické židle, sto-
ly, skříně a lavice, nově zařízené budou i toalety. 
Staré lustry a lampy nahradí svítidla s vyšší účin-
ností. Rekonstrukce by měla podle projektu skon-
čit v březnu příštího roku. 
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Modernizace se dotkne 
kanceláří, chodeb 
i sociálního zázemí
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Znáte brouky 
z Trojky?

Až vyrazíte na procházku, 
dívejte se pozorně kolem 
sebe. Třeba objevíte 
některého ze zajímavých 
brouků, kteří jsou 
tady doma. Květen je 
k pozorování ideální.

Te
xt

Ja
n
 S

ch
n
ei

de
r

Fo
to

Pa
ve

l K
rá

se
ns

ký

Na Trojce jsou zajímavé 
lokality s pestrou 
skladbou brouků

Brouci představují druhově nejpočetnější hmyz. 
Vždycky se dokázali přizpůsobit nejrůznějším ži-
votním podmínkám, takže jsou běžní i v měst-
ských aglomeracích. Platí to také pro Prahu, která 
je na rozmanité biotopy bohatá.

Na Trojce sice divokou přírodu nenajdete, zajíma-
vé lokality s pestrou skladbou brouků tu ale jsou. 
Patří mezi ně vrch Vítkov, les Krejcárek, Olšanské 
hřbitovy, parky Parukářka a Židovské pece, ale 
i spousta zahrad, vnitrobloků a stromořadí. 
Například Vítkov je domovem vzácného nosoroží-
ka kapucínka (na horním snímku), který je tu k vi-
dění od jara až do pozdního léta. Má nádhernou 
kaštanově hnědou až černohnědou barvu. Samec 
je vybavený rohem a může měřit až čtyři centime-
try. Vyskytuje se roztroušeně na místech s dostat-
kem trouchnivého dřeva, jako jsou staré stromy, 
ale také hromady starých pilin nebo komposty 
s listím. V České republice je na seznamu ohrože-
ných druhů.

Střevlík vrásčitý může narůst až do čtyř centi-
metrů. Je černý s fialovo-modravým třpytivým 
povrchem. Jméno získal díky vráskám, které zdo-
bí jeho krovky. Přes den se ukrývá pod kameny, 
v listí nebo v mechu, v noci se z něj ale stává 
dravec. Výjimečně se vydá na lov i během dne, 
za kořistí leze dokonce na stromy. Žije převážně 
v lesích, často ale také v parcích. Setkáte se s ním 

například na Krejcárku, budete ale muset vyrazit 
v noci s baterkou. 

Nevelký krasec lipový má krásné zbarvení, které je 
značně variabilní. Nejčastější základní tón je kovo-
vě zelená, přecházející na okrajích krovek a štítu 
do odstínů oranžové až červené. Tento krasec má 
rád okraje lesů, parky, aleje, ale i jednotlivé stro-
my — podle svého jména hlavně lípy. Pokud po 
něm budete pátrat, prohlédněte si podrobně kůru 
stromů. Jeho přítomnost prozradí drobné elipso-
vité otvory, jimiž se dospělý brouk prokousal na 
svět. Krasec patří mezi ohrožené druhy.

Tesařík Ropalopus femoratus (na dolním snímku) 
je u nás poměrně vzácný, častější je jen ve střed-
ních Čechách a právě v Praze. Objevit ho můžete 
třeba na listech stromů na Parukářce. Hledejte 
černého centimetrového broučka s červenými 
částmi nožek. 
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Odkud pocházíte?
Narodila jsem se v Kalifornii, ale moje matka je 
Češka, která emigrovala v roce 1948. Já jsem 
Prahu poprvé navštívila v roce 1970 a po revoluci 
jsem se rozhodla se sem přestěhovat.

Věnovala jste se umění už v dětství?
Nebylo to odjakživa. Ne že bych o něj nemě-
la zájem, ale nenapadlo mě, že by to byla moje 
profese. Přišlo to až tady v Česku díky příbuzným 
a kontaktům naší rodiny, která má ke kultuře vel-
mi blízko. Možná to ovlivnil i fakt, že jsem po svém 
příjezdu do Prahy neuměla vůbec česky. Výtvarné 
umění pro mě bylo oborem, ve kterém to nevadilo.

Zkusila jste i tvořit?
Někdy se říká, že galeristé jsou neúspěšní umělci, 
ale já k nim nepatřím, o výtvarnou tvorbu jsem se 
ani nepokoušela. Každopádně moje současná pro-
fese je také velmi kreativní. S umělci, které zastu-
puji, jsem v úzkém kontaktu během celého proce-
su tvorby, doprovázím je a probírám to s nimi. 

Galerii Hunt Kastner jste spolu s Camille Hunt 
původně otevřely v Holešovicích. Proč jste ji pak 
přesunuly na Žižkov?
Potřebovali jsme větší prostor. To bylo v roce 2013, 
takže tady v Bořivojově ulici jsme už devět let. Já 
mám Žižkov hrozně ráda, je to moje čtvrť. Skoro 

Kacha Kastner: 
Člověk nemusí hned 
všechno pochopit
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Žižkov si vybrala pro 
život i pro výstavní 
síň Hunt Kastner, kde 
úspěšná galeristka 
představuje špičková 
díla moderního umění.
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celých těch třicet let, co žiji v Čechách, bydlím 
na Žižkově. Jsme tady blízko Vinohrad, které jsou 
více buržoazní, a od Bořivojovy směrem dolů je 
zase takový ten punkový Žižkov, který byl historic-
ky spíše dělnický. Ten kontrast je hrozně zajímavý. 
Já osobně mám ráda vinohradské vinárny i malé 
kluby dolního Žižkova.

A co říkáte na místní kulturu?
Kultura je tady docela silná, ale poslední dobou 
musely být kulturní podniky zavřené kvůli covidu 
a ne všechny to ustály. Kousek od nás byla třeba 
galerie Lítost, která už bohužel neexistuje. Nebo 
Lucie Drdová Gallery. Ty zrušené galerie mě mrzí, 
protože přede dvěma roky už se to tady stáva-
lo jedinečnou galerijní čtvrtí. Je tu ještě Nevan 
Contemporary, Nau Gallery, 35m2 nebo Atrium 
a další opravdu nádherné prostory. Doufám, že 
nové iniciativy tu scénu zase oživí. Jak pro nás, 
tak pro umělce i město je dobré, aby v oboru byla 
rozmanitost.

Spolupracujete aktuálně na nějakém projektu?
Každý první čtvrtek v měsíci máme společně 
s karlínskými galeriemi prodlouženou otevíra-
cí dobu, komentované prohlídky, autorská čte-
ní, přednášky a další akce. Vedle toho děláme 
Neighbourhood Boogie-Woogie, což je letní fes-
tival, kdy několik dní organizujeme akce mimo 
galerii, třeba venku na ulici nebo v obchodech. 

Ústředním motivem letošního ročníku bude dialog 
současného výtvarného umění s hudbou.

Jak nad tím uvažujete?
Když se podíváte na starší generaci umělců, tak 
oni používali hudbu trochu jinak. Dřív byly umě-
lecké žánry víc oddělené. Dnes vidím, že nejmladší 

Nejmladší generace 
umělců stírá hranice mezi 
žánry
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generace umělců hranice stírá. Jsou schopní 
všechny formy spojit a kombinovat.

Je vaším cílem, aby se veřejnost o současné 
umění více zajímala?
Ano i ne. Já chápu, že to asi není pro každého, ale 
potěší mě, když někdo prochází kolem a všimne 
si uměleckého díla, zastaví se a něco ho na tom 
osloví. Lidé by měli mít možnost se s uměním 
setkat.

Někdo by mohl namítnout, že tomu zkrátka 
nerozumí.
Ano, spousta lidí říká, že současné umění je těžké 
pochopit. Ale tady nejde o to, vidět něco na prv-
ní pohled. To je přece charakteristika současné-
ho umění, že přináší něco nového, co se musíme 
učit, o čem musíme přemýšlet! Myslím, že když 
někdo nerozumí výtvarnému dílu, neměl by se 
bát zeptat. To není ostuda nechat si věci vysvět-
lit. A taky bych řekla, že nemusíme hned pocho-
pit všechno. Někdy to chce čas. Vezměte si třeba 
Marcela Duchampa a jeho porcelánový pisoár 
podepsaný R. Mutt. To zpočátku taky nikdo nepo-
chopil, ale později se to stalo přelomovým dílem 
20. století.

Současné umění přináší 
něco nového, co se 
musíme učit 

Jak se vám daří současné umění lidem 
přibližovat?
Snažíme se nějak vyjít vstříc, například děláme ty 
první čtvrtky, ale na druhou stranu jsme jen malá 
soukromá galerie a tohle není naším hlavním 
posláním. Jsme tu spíš pro lidi, kteří už o umě-
ní něco vědí. Objevuje se i názor, že bychom měli 
dělat umění pro všechny, ale to není náš úkol. My 
se zaměřujeme na nejmodernější umění, podpo-
ru současných umělců a nových postupů. A to je 
opravdu určené spíše profesionálům. 

Co říkáte lidem, kteří to nepochopí?
Člověk nemusí pochopit všechno. Já se například 
nevyznám v matematice. Ale to neznamená, že ji 
nepovažuji za důležitou. Nebo že by matematici 
nedělali potřebnou práci. Dělají. Ale já tomu zkrát-
ka nemusím rozumět.

Na Žižkově minulý rok vzniklo art re use 
centrum, kde si umělci vyměňují použitý 
materiál. Využíváte ho?
To je skvělý počin! Nějaké věci jsme tam už věno-
vali. Když děláme výstavy, stále vytváříme nějaké 
stojany, podstavce — materiály, které potom vy-
hodíme. A uvědomujeme si, že kupovat věci znovu 
je špatný přístup. Proto jsme rádi, když to někdo 
jiný může použít. 

Katherine „Kacha“ 
Kastner

Narodila se 26. dubna 1960 ve Spojených 
státech, kam její matka emigrovala z ko-
munistického Československa. Po same-
tové revoluci přesídlila do Prahy, kde poz-
ději společně s Camille Hunt založila 
soukromou galerii moderního umění Hunt 
Kastner. Ta dnes sídlí v Bořivojově ulici na 
Žižkově a zastupuje začínající i renomova-
né umělce na české i mezinárodní úrovni.
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Kacha Kastner: One does not have 
to understand everything at once
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katherine “kacha” kastner
She was born on 26 April 1960 in the United States, where 
her mother emigrated from communist Czechoslovakia. 
After the Velvet Revolution, she moved to Prague where 
she and Camille Hunt later founded the Hunt Kastner pri-
vate gallery of modern art. Today, it is located in Bořivojova 
street in Žižkov and represents novices as well as renowned 
artists on the Czech and also on international level.

Where are you from?
I was born in California, but my mother is Czech, 
she emigrated in 1948. I visited Prague for the first 
time in 1970 and then, after the revolution, I decid-
ed to move here.

At first, you opened the Hunt Kastner gallery 
together with Camille Hunt in Holešovice. Why 
did you move it to Žižkov then?
We needed more space. That was in 2013, so we 
have already been here in Bořivojova street for 
nine years. I really love Žižkov, it is my favour-
ite district. I have been living in Žižkov for almost 
the entire thirty years I have lived in the Czech 
Republic. In the vicinity, there is the Vinohrady dis-
trict, which is more bourgeois, and on the contra-
ry, from Bořivojova street downhill there is Žižkov, 
which is a little punk now, but historically working 
class lived here. Such contrast is very interesting. 

And what do you think about a local culture?
The culture here is quite strong, but lately a lot 
of cultural enterprises have had to close because 
of the coronavirus pandemic, and not all of them 
have survived. I am really sorry about the closed 
galleries, because two years ago, this district 
started to become a unique gallery district. There 
are Nevan Contemporary, Nau Gallery, 35m2 or 
Atrium and other really beautiful premises. I hope 
that new initiatives will revive the scene. It is good 
for us as well as for artists and for the city if there 
is diversity in our field.

Are you currently collaborating on any project?
Every first Thursday of the month, we and the 
Karlín galleries have extended opening hours, 
guided tours, author readings, lectures and oth-
er events. In addition, we do the Neighbourhood 
Boogie-Woogie, which is a summer festival where 
we organize events outside the gallery for sever-
al days, for example outside on the street or in 
shops. A dialogue between contemporary art and 
music will be this year main theme.

How do you think about that?
When you look at the older generation of artists, 
they used music in a little different way. In the 
past, art genres were more separate. Nowadays, 
I can see that the youngest generation of artists is 
blurring the boundaries. 

Is it your goal to make the public more 
interested in contemporary art?
Yes and no. I understand that it is probably not for 
everyone, but it makes me happy when someone 
walks around and notices a work of art, stops and 
something appeals to him. People should have the 
opportunity to come across the art.

One might argue that he simply does not 
understand it.
Yes, a lot of people say that contemporary art is 
hard to understand. But this is not about seeing 
something at first glance. After all, this is a char-
acteristic of contemporary art that it brings some-
thing new that we have to learn, something we 
have to think about! I think if someone does not 
understand a work of art, they should not be afraid 
to ask about it. It is not a shame to let things be 
explained. And I also think that we do not have 
to understand everything at once. Sometimes it 
takes time. For example, Marcel Duchamp and his 
porcelain urinal signed R. Mutt. At first, no one un-
derstood that, but later it became a turning point 
in art in the 20th century.

How do you manage to give people insight into 
contemporary art?
We try to be willing to help people, for example 
we organize the first Thursdays, but on the other 
hand, we are just a small private gallery and this 
is not our main mission. We are here more likely 
for people who already know something about art. 
There is also an opinion that we should make art 
for everyone, but that is not our job. We focus on 
cutting-edge art, on support for contemporary art-
ists and new practices. 

What do you say to people who do not 
understand it?
One does not have to understand everything. For 
example, I do not know a lot about mathematics. 
But that does not mean I consider it unimportant. 
Or that mathematicians do not do their work. They 
do it. But I just do not understand it.

An art re use centre was established in Žižkov 
last year, where artists can exchange material 
used. Do you use it?
This is a good deed! We have already given some 
things there. When we do exhibitions, we perma-
nently create some stands, pedestals — materi-
als that we will then throw away. And we realize 
that buying these things again is a bad approach. 
Therefore, we are happy when someone else can 
use them.  
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She has chosen Žižkov for her life as well as for the 
Hunt Kastner exhibition hall, where the successful 
gallerist presents top works of modern art.
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Objevujte Žižkov 
známý i neznámý
Populární toulky Prahou 3 
připomenou letos 
založení žižkovského 
Sokola, dráhu pod 
Vítkovem nebo asanaci. 
Nově je doplní setkání se 
zajímavými osobnostmi.
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zek Žižkov známý i neznámý si za 
čtrnáct let svého trvání našel pra-
videlné návštěvníky. Jim a všem 
ostatním je určen i letošní roč-
ník, který znovu nabídne možnost 
poznávat urbanistické památky 
Žižkova a Vinohrad v doprovodu 
lektorek Kateřiny Lopatové a Dany 
Schlaichertové. Tradičním lákadlem 
bude návštěva vybraných interié-
rů, které obvykle nejsou veřejnosti 
přístupné. 

Tematicky se letos vycházky vzta-
hují hlavně k významným výročím: 
„150 let uběhlo od založení místní-
ho Sokola, od narození slovinského 
architekta Jože Plečnika, ale také 
například od vybudování železniční 
trati, která v roce 1872 přivedla přes 

úpatí Vítkova vlaky na nádraží císaře 
Františka Josefa. Dalším mezníkem 
je 100 let od vzniku takzvané Velké 
Prahy, který znamenal její zásadní 
rozšíření připojením okolních obcí 

a měst. Stejně tak stojí za to připo-
menout žižkovskou asanaci, která 
se udála před 45 lety,“ říká vedoucí 
oddělení kultury a památkové péče 
Eva Hájková. 

Novinkou jsou setkání s architekty 
i dalšími tvůrci, kteří spoluurčovali 

podobu Prahy 3. Doprovodný výklad 
tak dostane podobu autentického 
komentáře, který zájemcům přiblíží 
pozadí návrhu nebo realizace díla 
či stavby. Těšit se můžete třeba na 

malířku Věru Geislerovou nebo ar-
chitekty Václava Šebka a Václava 
Aulického. Dvě podzimní procházky 
se uskuteční v rámci Dnů žižkov-
ského kulturního dědictví, které se 
tentokrát věnují tématu udržitelných 
památek.  

Vycházky se letos vztahují 
k významným výročím

Sportování nejen na Žižkově 
 ⟶ Sraz: čtvrtek 5. května v 17.00 před 

sokolovnou v Riegrových sadech, 
Polská 2400/1a

Setkání s… Věrou Geislerovou, autor-
kou mozaiky Radostné mládí 

 ⟶ Sraz: čtvrtek 19. května v 17.00 
před halou TJ Spoje, Na Balkáně 25

Kostel sv. Anny a okolí 
 ⟶ Sraz: čtvrtek 2. června v 17.00 před 

kostelem sv. Anny v Jeseniově ulici

Kola místo vlaků: cyklostezka pod 
Vítkovem a její okolí 

 ⟶ Sraz: čtvrtek 8. září v 17.00 na 
mostě Velká Hrabovka nad 
Husitskou ulicí

Nová cesta na Žižkov novou architek-
tonickou krajinou 

 ⟶ Sraz: čtvrtek 22. září v 17.00 u pod-
chodu na hlavní nádraží, směr ze 
Seifertovy ulice

Setkání s… Václavem Šebkem, archi-
tektem ubytovny FMDS a pavilonu 
Lípa 

 ⟶ Sraz: čtvrtek 6. října v 17.00 u za-
stávky Chmelnice v Koněvově ulici

Kaple, škola, dům — stavby, které 
měly zmizet

 ⟶ Sraz: čtvrtek 13. října v 17.00 
Betlémská kaple, Prokopova 4

Národní památník na Vítkově a okolí
 ⟶ Sraz: čtvrtek 20. října v 16.00 u so-

chy Jana Žižky na Vítkově

Setkání s… Václavem Aulickým, archi-
tektem Žižkovského vysílače

 ⟶ Sraz: čtvrtek 3. listopadu v 17.00 
u vstupu do žižkovské věže, 
Mahlerovy sady 2699/1

Nenechte si ujít
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Halová sezóna se 
SK Jeseniova vydařila

Atleti z SK 
Jeseniova bilancují 
halové závody. 
Na mistrovství 
ČR a pražských 
přeborech získali 
patnáct zlatých 
medailí, někteří 
zároveň přepsali 
osobní rekord.

Jedním z prvních letošních závodů borců a bor-
kyň z SK Jeseniova byl v lednu 49. ročník meziná-
rodního mítinku Jablonecká hala, kde skončil Filip 
Jarolímek ve finále mužské šedesátky s časem 
6,75 sekundy třetí a dostal se tak zároveň na stej-
nou pozici českých historických tabulek juniorské 
kategorie. Na pražském přeboru mužů, žen, junio-
rů, juniorek, dorostenců a dorostenek posbírali at-
leti 26 medailí, z toho jedenáct zlatých. Tím v juni-
orské kategorii překonali všechny ostatní pražské 
oddíly. Nejvíce se dařilo Šimonu Weiserovi — ten 
se stal s časem 7,85 sekundy sedmým nejrychlej-
ším závodníkem na 60 metrů překážek v českých 
juniorských historických tabulkách. V rámci přebo-
rů staršího žactva získali sportovci z Jesky během 
59 startů šest medailí, v kategorii mladších žáků 
pak čtyři medaile v rámci 36 startů.

Na únorovém mistrovství České republiky v chů-
zi na pět kilometrů se dorostenci Albertu Kuklovi 
podařilo umístit na druhém místě. Souběžně s tím 
se odehrávalo v pražské Stromovce mistrovství 
České republiky v halových vícebojích, kde Vítek 
Molva skončil v soutěži mužů na sedmém místě. 
Mistrovství republiky juniorů, juniorek, dorosten-
ců a dorostenek v hale znamenalo pět medailí. 

První získal Šimon Weiser, který byl ve finále běhu 
na 60 metrů překážek stříbrný v novém osobním 
rekordu. V závodě na 60 metrů suverénně trium-
foval Filip Jarolímek. Na 800 metrů si skvěle vedl 
dorostenec Jáchym Blatný, který bral ve finále 
bronz, dorostenka Barbora Křížová doběhla v závo-
du na 200 metrů stříbrná. David Jurkevič skončil 
ve výšce juniorů na třetím místě a připsal si tak 
nový osobní rekord s hodnotou dva metry.

První březnový víkend zakončil halovou sezónu 
republikový šampionát mužů a žen v Ostravě. 
Představili se tam čtyři reprezentanti Jesky, při-
čemž Filip Jarolímek vybojoval v běhu na 60 met-
rů osmé místo. „Atlety čeká po krátkém odpočin-
ku jarní příprava na venkovní sezónu,“ připomíná 
nejbližší plány klubu trenér Daniel Musil. Přijímací 
testy do nové sportovní třídy se konají 11. května. 
Více informací najdete na adrese jeseniova.cz.  
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Atlety čeká jarní příprava 
na venkovní sezónu
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Chcete se stát dobrovolníkem?

 ⟶ Podmínkou je věk minimálně 18 let, ochota setkávat se 
s nevidomým klientem dle svých časových možností 
1—3krát měsíčně a čistý trestní rejstřík

 ⟶ Dobrovolnictví předchází osobní schůzka a odborný 
výcvik (nejbližší termíny jsou 10., 17. a 24. května 2022 
od 17 do 20 h)

 ⟶ T: 775 209 055, 604 841 926
 ⟶ dc@okamzik.cz
 ⟶ okamzik.cz
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á Projet se na kole, navštívit lékaře, vyrazit za kultu-
rou. Pro zdravého člověka jsou to samozřejmosti, 
pro nevidomého situace, ve kterých se neobe-
jde bez cizí pomoci. „Slepota přináší do běžného 
života řadu komplikací. To, co zdraví lidé dělají 
automaticky, stojí nevidomé velké množství úsilí 
a času. Bez pomoci člověka, který vidí, si nevybe-
rete při nákupu ladící oblečení, nevyrazíte si na 
procházku do lesa, natož abyste například vyplnili 
papírový formulář,“ popisuje vedoucí dobrovolnic-
kého centra neziskové organizace Okamžik Jana 
Vondráčková, která pomáhá lidem se zrakovým 
postižením v různých oblastech jejich života. 

Vedle registrovaných sociálních služeb — Centra 
aktivního života a Poradenského centra — posky-
tuje sdružení také zázemí nevidomým rodičům 
a dobrovolníkům. Ti mohou po osobní schůzce 
a proškolení dát svůj čas k dispozici lidem, kteří 
potřebují asistenci nebo doprovod. „Pro nevidomé 

může mít pár hodin vašeho času cenu zlata. 
Stačí to k návštěvě lékaře či úřadu nebo k vyhle-
dání potřebných informací na internetu,“ dodá-
vá Vondráčková. Například paní Blanka z Korunní 
ulice tak za pomoci dobrovolnice dochází na 
pravidelná odborná vyšetření v nemocnici a díky 
asistenci může zároveň navštěvovat hodiny jógy, 
jezdit na tandemovém kole a občas vyrazit za kul-
turou. „Sama se pohybuji s bílou holí, ale na ně-
které činnosti to nestačí,“ vysvětluje Blanka. 

Za 20 let existence prošly dobrovolnickým cent-
rem stovky lidí, kteří věnovali nevidomým deseti-
tisíce hodin svého volného času, a poptávka po 
konkrétní pomoci stále trvá. V seznamu aktuál-
ních požadavků na webových stránkách orga-
nizace jsou zájemci o procházky, online nákupy, 
plavání, vizuální pomoc v domácnosti, asistenci 
nevidomých rodičů, doprovod do kostela nebo tří-
dění pošty. Čas darovaný lidem se zrakovým po-
stižením přináší ale radost i těm, kteří pomáhají. 
„Jako dobrovolník nejen dávám, ale mnohem více 
dostávám. Mé všední problémy mi poté připadají 
menší a snadněji řešitelné,“ hodnotí svou zkuše-
nost Johana. Díky tomu je podle vlastních slov 
vnímavější k potřebám druhých. 

Lidem se zrakovým 
postižením 
pomáhají nejen na 
Praze 3 dobrovolníci, 
kteří jim 
zprostředkovávají 
kontakt s okolím, 
podporu a radost 
ze života.

Staňte se na chvíli 
očima nevidomého

Pro nevidomé může mít 
pár hodin vašeho času 
cenu zlata
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Linka návratu 
pomáhá po 
propuštění 
z nemocnice

Návrat do běžného života po týdnech, nebo dokonce měsících 
hospitalizace nebývá snadný. Na vině přitom nemusí být jen 
snížení nebo ztráta soběstačnosti, ale i nedostatek informací. 
Pacienti totiž často netuší, na koho se mohou obrátit s žádos-
tí o asistenční služby ani na jakou pomoc mají vlastně nárok. 
Asistenci obyvatelům Prahy, kteří se ocitli v podobné situaci, 
poskytuje od listopadu 2021 Linka návratu. Jejím posláním je 
napojit zájemce na organizace a instituce, které jim pomohou 
zvládnout návrat do přirozeného prostředí v období po pro-
puštění z lůžkového zdravotnického zařízení. „Jedná se čas-
to o seniory, jejichž blízký je hospitalizován a oni nemají dost 
informací, jak zajistit domácí péči, protože nepoužívají internet 
a žijí sami. Ani mladší lidé se ale často neorientují v sociálních 
a zdravotních službách tak, aby mohli vše pro péči doma zaří-
dit,“ říká Iva Vyšatová, ředitelka Městské nemocnice následné 
péče, která Linku návratu provozuje.

Školení operátoři po telefonu poradí, jak požádat o pečova-
telskou službu, osobní asistenci, přepravu seniorů a osob se 
zdravotním znevýhodněním nebo kde vyřídit příspěvek na péči 
a invalidní důchod. Stejně tak tazatelům zprostředkují informa-
ce o pobytových a terénních sociálních službách, případně do-
poručí specializovaná pracoviště, jakými jsou například půjčov-
ny kompenzačních pomůcek nebo dluhové poradny. Bezplatné 
telefonní číslo 770 170 651 je v provozu každý všední den od 
9.00 do 14.00. Dotazy lze odeslat také prostřednictvím webové-
ho formuláře, který najdete na adrese mnnp.cz.  
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Zvládnout rekonvalescenci usnadňuje 
osobám po těžkých úrazech a vážných 
onemocněních bezplatná telefonická 
služba, kterou nabízí Městská 
nemocnice následné péče.

Své dotazy můžete bezplatně 
směrovat na číslo 770 170 651

Osamělý vdovec 
využil oddlužení

Na ombudsmana se telefonicky obrátila sou-
sedka 85letého seniora, který je dlouholetým 
obyvatelem Prahy 3. Uvedla, že se dočetla 
o možnosti využití novely právní úpravy exe-
kucí, která je známá jako milostivé léto. V sou-
vislosti s tím zmínila, že její soused již delší 
dobu exekučně splácí dluh na nájemném, 
a proto se domnívá, že právě milostivé léto by 
mohlo jeho problém vyřešit. 

Seniora jsme po předchozí domluvě navštívili 
v jeho bytě. Jedná se o osamělého bezdětné-
ho vdovce, který je imobilní. Z rozhovoru jsme 
zjistili, že se potýká s dluhem na nájemném 
z minulosti. Na základě plné moci jsme proto 
kontaktovali exekutora s žádostí o aktuální vy-
číslení nesplacené jistiny. 

Z jeho odpovědi bylo zřejmé, že dotyčný muž 
již splatil její podstatnou část. Zbývající část-
ku uhradil ve stanoveném termínu ze svých 
finančních prostředků, stejně jako paušální 
poplatek ve výši 750 korun. Tím byly zrušeny 
úroky a penále, které činily značnou finanční 
částku. Muž následně obdržel usnesení o za-
stavení exekuce. Další příležitost využít milos-
tivé léto budou mít zájemci na podzim. 

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

 ⟶ Ombudsman poskytuje seniorům 
z Prahy 3 bezplatné poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravot-
nických služeb, volnočasových aktivit, za-
jišťuje právní rady, doprovod při úředních 
jednáních a pomoc v tíživých životních 
situacích. K dispozici je každý čtvrtek 
od 11.00 do 14.00 v Infocentru Praha 3, 
Milešovská 1, a v Kulturním centru 
Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18. 
Dále každé úterý od 11.00 do 14.00 na 
ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, 2. patro, kan-
celář č. 205. Stále platí možnost návštěvy 
v domácnosti po předchozí telefonické 
domluvě na čísle 222 116 451.
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Veletrojka
péče — prevence — poradenství

Informace o dostupných službách a aktivitách, které nabízejí 
poskytovatelé sociálních a návazných služeb v Praze 3

náměstí Jiřího z Poděbrad

⟶ vstup zdarma

2. 6. 2022 14—18 h

Městská část Praha 3 vás srdečně zve 
na Veletrh sociálních a návazných služeb na Praze   3

 ⟶  praha3.cz     

veletrojka_2022-06-02-RN_90×136,8.indd   1veletrojka_2022-06-02-RN_90×136,8.indd   1 21.04.2022   23:32:0321.04.2022   23:32:03

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

terenni_pracovník_RN_v2022_90×136,8.indd   1terenni_pracovník_RN_v2022_90×136,8.indd   1 21.04.2022   23:03:5621.04.2022   23:03:565. 5. 2022 — 18 h

Pozvánka na veřejné projednání návrhu

rekonstrukce 
Seifertovy ulice
Na setkání bude představen návrh nové podoby úseku 
od Lipanské až po křižovatku U Bulhara. Akce se koná 
ve slavnostním sálu Gymnázia Karla Sladkovského, 
Sladkovského náměstí 900.

 ⟶  praha3.cz     

rekonstrukce-seifertovy_2022-05-05-RN_90×136,8.indd   1rekonstrukce-seifertovy_2022-05-05-RN_90×136,8.indd   1 21.04.2022   23:24:3221.04.2022   23:24:32

Sleva
-30% 

na kuchyňský
nábytek

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006
Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné 
na stránkách www.kuchynskastudia.cz
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Diana Cam Van 
Nguyen: Můj film 
původně neměl být 
tak osobní
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á Studovala jste na Žižkově, bydlíte na 
Vinohradech. Patříte sem?
Absolutně! Já mám takový ten vinohradský syn-
drom, že vlastně ani mimo Žižkov a Vinohrady 
moc nechodím. Bydlí tu skoro všichni moji 
kamarádi.

Zazářila jste s filmem o vztahu s vlastním 
otcem. Bylo pro vás těžké otevřít tak osobní 
téma? 
Na začátku jsem to tak neplánovala. Nemělo to 
být tak osobní. První scénář vznikl na základě ot-
cových dopisů a film měl být o nich. Pak jsme ale 
jely s mou producentkou na intenzivní workshop 
do Lublaně, kde mi ostatní profesionálové pomohli 
zjistit, že ve skutečnosti nemám problém s tím, 
že byl můj táta ve vězení, ale s tím, co se dělo po 
jeho návratu. Poradili mi, abych svůj film zaměřila 
na tohle téma, a najednou jsem to v sobě musela 
začít řešit. Když jsem se vrátila domů, zahodila 
jsem všechno, co jsem do té doby vyrobila, a pus-
tila se do scénáře znovu. Začala jsem psát odpo-
věď dospělé dcery na jeho tehdejší dopisy.

Co může animovaný dokument vyjádřit lépe než 
hraný?
Animace je vhodný prostředek právě pro osobní 
dokumenty, protože dokáže pomocí abstraktních 
symbolů vystihnout něco, co v hraném filmu není 
možné. Právě u snímku Milý tati jsem takto praco-
vala s papírem: když se papír muchlá, trhá, vycítíte 
z toho vztek nebo agresi. Zároveň jsem pracovala 
s chybějící figurou otce, která je doslova vystřiže-
ná z obrazu. Pocitově to na diváka působí, i když 
to není explicitně řečeno. V tomhle je animace 
skvělá.

Film získal řadu prestižních ocenění. Kterého si 
vážíte nejvíc?
Ze všech úspěchů mám samozřejmě radost. 
Na druhou stranu mi přijde zvláštní hodnotit ve 
stejné kategorii filmy, které jsou tak odlišné. Asi 
nejdůležitější jsou pro mě ceny z mezinárodních 
festivalů, kde vidím i filmy z jiných zemí. Přijdou 
mi hrozně inspirativní. Pro mě byla největší po-
ctou účast na přehlídce ve švýcarském Locarnu. 
Úspěchem je už to, že tam jsme. 

Na čem budete pracovat dál?
Tohle se rychle mění, před půl rokem bych určitě 
odpověděla jinak. Momentálně nedělám nic vlast-
ního, pracuji pro někoho jiného a je pro mě dobré, 
že teď nemusím nic vymýšlet. Ale mám nápad na 
krátký hraný film. Zatím jsem dělala převážně ani-
mace nebo kombinované snímky, tohle by byl můj 
první čistě hraný film. Láká mě, že bych si vyzkou-
šela něco nového.

O čem bude?
To neprozradím, zatím ho mám jen v hlavě. 
Vychází z mé zkušenosti, ale uvažuji o tom, že by 
protagonistka mohla být jiné národnosti. Nechci 
mít nálepku, že dělám jen filmy s vietnamskou te-
matikou.  

Absolventka žižkovské SUPŠ 
získala Českého lva i Cenu 
Magnesia za animovaný 
dokument Milý tati, ve 
kterém reaguje na dopisy 
svého otce z vězení.

Animace dokáže 
vystihnout, co v hraném 
filmu není možné
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Na Žižkově se ukrýval 
„silvestrovský 
dáreček“

V Biskupcově ulici nedaleko Ohrady plánovali 
Kubiš s Gabčíkem likvidaci Reinharda Heydricha. 
Po atentátu se na Žižkově rozpoutalo peklo.
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z 27. května 1942, tedy před 80 lety, zazněl pražskou 

Libní výbuch. Byl to granát. Rána poslala na devět 
dnů do agónie a pak na věčnost tehdejšího nejvý-
še postaveného nacistu v českým zemích, říšské-
ho protektora Reinharda Heydricha. To rozpoutalo 
masové zatýkání a popravy. Němci se jako rozzu-
řené vosy rojili po celé Praze, i na Vinohradech, ve 
Strašnicích a na Žižkově, kde se středem jejich po-
zornosti stala Biskupcova ulice a tři rodiny, u kte-
rých se útočníci schovávali — Růtovi, Zelenkovi 
a Moravcovi.

Vraťme se ale o pár let zpět. Kantor Jan Zelenka 
se do domu v Biskupcově číslo 4 nastěhoval 
s rodinou 9. ledna 1939. Narodil se v Kamenném 
Újezdu v jižních Čechách, po studiích odešel do 
Liboce u Prahy a později do Háje u Duchcova, kde 
se stal náčelníkem Krušnohorské sokolské župy 
a pomáhal vybudovat školu pro českou menšinu. 
Tam ho zastihl nástup Hitlera a protičeské násil-
nosti, proto musel uprchnout s manželkou a dvě-
ma syny do Prahy. Brzy po něm se do stejného 
domu přistěhoval ze Slovenska poštovní úředník 
Václav Růta. Růtovi a Zelenkovi se spřátelili a za-
psali své syny do libeňského gymnázia. V domě 
naproti, v popisném čísle 7, žila pak rodina vrchní-
ho inspektora českých drah Aloise Moravce, která 
se s příchodem války zapojila do odboje. 

Když exilová vláda v Anglii rozhodla o Heydrichově 
likvidaci, úkol měli splnit dva českoslovenští vojá-
ci — rodák ze slovenských Rájeckých Teplic Jozef 
Gabčík a Jan Kubiš, který se narodil v Dolních 
Vilémovicích u Třebíče. V letadle do Čech s nimi 

byli i další parašutisté, kteří měli jiné úkoly, napří-
klad zajistit spojení s Londýnem. Gabčík a Kubiš 
vyskočili v noci z neděle na pondělí 29. prosince 
nedaleko Prahy u obce Nehvizdy. Byla to navigační 
chyba, vysazeni měli být u Rokycan. Tam se vydali 
druhý den, aby získali kontakty, které je zavedly na 
Žižkov do bytu poštovního úředníka Růty. Několik 
dnů se ale z dodnes nejasných důvodů schová-
vali u Zelenků. Tehdy se také seznámili s rodinou 
Moravcových, jejichž byt se stal pro výsadek kon-
taktním místem i úkrytem. V Praze a na Žižkově se 
brzy vytvořila síť lidí, kteří parašutistům zajišťovali 
potraviny i čisté prádlo, přičemž mezi sebou vý-
sadkáře přezdívali „silvestrovský dáreček“. 

Gabčík s Kubišem promýšleli v Biskupcově varian-
ty útoku na Heydricha — například explozi nálože 
či odstřel v divadle. Nakonec se rozhodli, že nacis-
tu zastřelí, až pojede ze svého sídla v Panenských 
Břežanech na Pražský hrad. S tím jim pomohl 
Zelenka, který si vzpomněl na svého bývalého 
žáka Františka Šafaříka. Šafařík totiž pracoval na 
Hradě a měl přístup k Heydrichovi i do jeho bytu. 
Parašutistům poskytoval informace, protože to 

Gabčík s Kubišem 
promýšleli útok 
v Biskupcově ulici

Vlastimil, Marie a Miroslav Moravcovi
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měl ale z Hradu na Žižkov daleko, zajistil Zelenka 
spojku v Letenské ulici číslo 2. Šafařík tam ob-
vykle zaťukal na okno, předal beze slov obálku 
s instrukcemi a zmizel. Zprávy přebíraly členky 
odboje Ludmila Soukupová nebo její sestra Marie 
Kovárníková.

Brzy nastal den D. Útok na Heydricha v libeňské 
zatáčce, zaseknutý Gabčíkův samopal, záložní vý-
buch Kubišova granátu, střepina z karoserie auta 
v Heydrichově hrudi a následná infekce a smrt 
jsou události dobře známé. Byl to opět Zelenka, 
kdo sehnal pro parašutisty úkryt v kostele Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici. Vše se pak seběh-
lo velmi rychle. Výsadkáře zradil jejich druh Karel 
Čurda — nemocný se den po atentátu přesunul 
za matkou do Nové Hlíny, kde ho novinové zprávy 
o teroru, ale i matka se sestrou přiměly, aby šel 
na gestapo a všechny udal. V noci na 17. června 
byly domy v Biskupcově obklíčeny. K Moravcovým 
vtrhlo komando ve 4.15. Když byl zatčen otec Alois, 
jeho žena Marie požádala gestapáka, zda si může 
zajít na toaletu. Tam vyndala z brože s pavoučkem 
ukrytou ampulku s kyanidem draselným a spá-
chala sebevraždu. Gestapo pak vymyšleným te-
legramem přivolalo z Písku od příbuzných syna 
Vlastimila. Zatkli ho a mučili, zhroutil se ale, až 
když mu ukázali mrtvou maminku. Následně ho 
i s týraným otcem odvezli do koncentračního tá-
bora Mauthausen v Rakousku, kde byli oba v říjnu 
1942 popraveni. 

Zuřiví gestapáci získali další stopu ten samý den 
odpoledne. Tentokrát si šli pro Zelenkovy. Vtrhli 
do bytu, hodně se střílelo, ale Jan Zelenka se 
stihl zamknout v koupelně. Nakonec jim němec-
ky řekl, ať přestanou útočit. Nato vyšel a umíra-
jící padl mezi gestapáky — otrávil se kyanidem. 
Manželka Františka jed nespolkla a byla zatčena. 
Syn Jan ten den seděl na hodině angličtiny, kde 
mu osud jeho rodiny popsal kamarád Jiří Růta. 
Jan vše vyřešil jako otec. Našli ho s pěnou u úst 
v Záběhlicích v místě, kterému se říkalo Husův 
háj. Za dva dny zatklo gestapo i rodinu Růtovu. 
Všichni tři skončili na popravišti v Mauthausenu, 
stejně jako zatčená Františka Zelenková. 
Tragický osud rodiny dnes připomíná ulice 

Zelenky-Hajského. Jméno Hajský používal Zelenka 
coby odbojář při jednání s neznámými lidmi. 

Zatýkání, mučení a popravám neunikli ani další 
odbojáři z Prahy 3 zapojení do přípravy atentátu 
a pomoci parašutistům. Rodina Fafkova ukrý-
vala ve svém bytě v Kolínské 11 na Vinohradech 
Gabčíka a Kubiše poslední týdny před atentá-
tem. Zapomenuta by neměla být jména Terezie 
Kaliberové, Josefa Janečka, Vladimíra Orta, 
Jaroslava Valenty a mnoha dalších statečných lidí, 
kteří obětovali své životy za smrt tyrana.  

26. 5. 2022 — 17.30 h

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení exteriérové výstavy

„Za národ, 
drahou vlast!“
pořádané u příležitosti 80. výročí 
atentátu na R. Heydricha a heydrichiády

Park Ohrada, Praha 3 (křižovatka Jana Želivského a Koněvova)

Doprovodný program 16—19 h, ukázka operačního materiálu výsadků 
do Protektorátu a výzbroje a výstroje čs. zahraničního vojska 
ve Velké Británii (ČsOL Praha 3), Smíšený pěvecký sbor 
„Gaudium Praha“, The Rebel Pipers… Více na www.praha3.cz  ⟶

heydrichiada-80-Ohrada-pozvanka-RN-186×90.indd   1heydrichiada-80-Ohrada-pozvanka-RN-186×90.indd   1 26.04.2022   10:06:3326.04.2022   10:06:33

Jan Zelenka
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Strejda mé babičky, kterého jsem nikdy osobně nepoznal, se narodil 
na vesnici na Ukrajině, když ještě patřila carskému Rusku. Jakmile car 
padl a vypukla občanská válka, obsadila jednu půlku vesnice bolševic-
ká Rudá armáda a druhou protikomunističtí bělogvardějci. Ti odved-
li strejdu nuceně do svého vojska. Bojoval pak s nimi až do hořkého 
konce. Nakonec jak známo vyhráli rudí a strejda kozák odplul z Krymu 
jednou z posledních lodí. Podle rodinné legendy došel z Neapole pěšky 
do Prahy. Tam se seznámil s tetou mé babičky, vzali se a žili dlouho na 
pomezí Vinohrad a Žižkova. Později se odstěhovali na venkov daleko za 
Prahu.

Za druhé světové války ho odvedli nacisté na nucené práce do jedno-
ho průmyslového města uprostřed Německa. Tam pak v posledních 
týdnech války poskytl úkryt jednomu sovětskému zajatci, který uprchl 
z koncentráku. Když se strejda kozák vrátil do Československa, čekalo 
ho doma předvolání k jakési komisi do Prahy. Sověti jak známo zne-
užili osvobození Československa k tomu, aby si vyřídili účty s ruský-
mi, ukrajinskými a dalšími emigranty, kteří uprchli před bolševickou 
revolucí. On měl podle rodinné legendy štěstí. Sovětský důstojník, 
který měl zatýkání bělogvardějců na starosti, poznal ve strejdovi svého 
dobrodince, jenž mu koncem války zachránil život. Díky tomu zůstal 
strejda naživu a směl dožít v Československu. Většinu jeho kamarádů 
původem z Ukrajiny a Ruska však Sověti odvlekli na Sibiř a už je nikdo 
nikdy neviděl.

Po smrti strejdy kozáka, ještě za hlubokého socialismu, si jeho vdova 
dělala starosti, jak mu zajistit aspoň po smrti klid. Děti neměli, bála 
se proto, že jednou někdo vyhodí jeho urnu na smetiště. Teta na to 
šla metodicky. Na místním hřbitůvku měl čestné místo rudoarmějec, 
který padl v květnu 1945. Hrob tu měl navždy předplacený a na každý 
státní svátek navíc i s krásnou květinovou výzdobou. Teta se přihlási-
la, že se bude o hrob starat, a tuto činnost řadu let zastávala velice 
svědomitě. Jednoho dne, když si byla jistá, že je na hřbitově sama, 
vykopala díru pro sazenici podstatně hlubší a uložila do ní urnu strejdy 
kozáka. Už dlouho tak na jednom vesnickém hřbitůvku uprostřed 
Čech leží spolu bílý i rudý, strejda kozák z Ukrajiny i dvacetiletý kluk 
z Běloruska, jen o tom nikdo neví. Je to dodnes dobře střežené rodin-
né tajemství.

Letos se asi poprvé od druhé světové války v celé vsi nenajde nikdo, 
kdo by měl chuť položit kytku na hrob sovětského vojáka. Možná bych 
tam měl po letech zajet. Lidi jako strejda kozák si zaslouží, aby se na 
jejich osudy nikdy nezapomnělo.  
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Jednou z nejzajímavějších 
postav naší rodinné 
mytologie byl strejda 
kozák, uprchlík z Ukrajiny. 
Váže se k němu dobře 
střežené tajemství. 

Nový tunel Pepa
Žižkovská a vinohradská motoristická 
liga (ŽVML) se rozhodla oživit starý pro-
jekt z padesátých let a prosadit v rám-
ci žižkovského tunelu do Karlína vedle 
tubusu pro pěší a cyklisty i tubus pro 
automobily. Historická nespravedlnost 
by měla být prý konečně napravena. 
Aktuálně běží na stavbu sbírka Motoristi 
sobě. V rámci vyváženosti vůči feminin-
nímu systému tunelů Blanka navrhují 
pojmenovat nový tunel Pepa. „Autor ná-
vrhu předběhl svou dobu, předpověděl 
pozdější rozkvět motorismu a teprve po-
slední generace mohou docenit význam 
jeho nápadu. Pepa bude delší s mírným 
stoupáním na začátku a s vyústěním do 
Šaldovy ulice. Je to dluh vůči všem, kdo 
někdy měli volant v ruce. Ranní zácpy 
budou minulostí,“ říká předseda ŽVML 
Petr Horymír. Motoristé se podle něj 
musí dnes prát za rovnoprávnost, proto-
že čelí systematickému útlaku. „Cyklista 
dnes zaparkuje všude, zatímco my často 
zoufale objíždíme celé bloky. Každý má 
přece svobodu volby a nás nikdo nikdy 
nedonutí šlapat!“ 

Ohledně obvinění, že někteří radikální 
členové ligy vylévají po elektrocyklis-
tech lák z okurek, čímž jim zkratují ob-
vody, odpověděl: „Ne, v láku namočeni 
nejsme. Nejsme mototeroristé, ačkoliv 
žijeme v době pěško, koloběžko a cyklo-
teroru.“  

Živá voda na 
nákladovém 
nádraží

V rámci výkopových prací v severní části 
areálu bývalého nákladového nádraží byl 
objeven pramen s mimořádně léčivými 
účinky. Patrně ne náhodou se tak stalo 
na velikonoční Velký pátek, kdy země 
vyjevuje skryté poklady. „Bylo nás tu pár, 
protože byl svátek. Zdenek měl den bl-
bec. Nešikovně seskočil z bagru, zvrtnul 
si kotník a na potvoru ještě sklouzl do 
jámy a vymáchal se v louži. Nadával jak 
špaček. Chtěli jsme mu už jít na pomoc, 
ale vyskočil najednou s úsměvem jako 
znovuzrozený. Jelikož bylo teplo a sucho, 
tak to bylo divný. Vlezu tam, vidím trys-
kající pramínek a najednou koukám, že 
mi na ruce zmizela lupénka. To se ví, že 
jsme i ochutnali. Je to trochu jako víno, 
ale na rozdíl od vína, když jsem polk-
nul, mě ihned přestala pálit žáha. Nikdy 
bych nevěřil, jakou rychlost má šuškan-
da. Odpoledne už nám sem špacírovali 
poutníci odkudsi z Moravy,“ říká vedoucí 
stavební čety Drobil. 
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Nic není vzdálenější pravdě než romantické představy o země-
dělství jako o krásném zeleném poli plném báječné zeleniny. 
Stejné iluze jsem měla i já, když jsem se před deseti lety při-
dala k manželovi Milanovi, jehož rodina hospodařila na polích 
v Nedomicích už na začátku 20. století. 

Její historie byla v podstatě stejná jako všech farmářů na 
Mělnicku — po pádu komunismu se jim vrátila naprosto vyčer-
paná půda. Jakubcovým ale nechyběla chuť ani síla jít ve sto-
pách předků, a tak začali pěstovat znovu vlastníma rukama kva-
litní českou zeleninu a také ji prodávat na farmářských trzích. 
Postupně se nám podařilo dokázat, že ty trochu křivé mrkvičky, 
menší rajčátka, ohnutá okurka a zelené bylinky voní a chutnají 
po skutečném slunci. Dnes umíme vypěstovat dokonce melou-
ny, které se mohou kvalitou měřit s těmi italskými.

Přejeme si, aby lidé cítili z každého kousku naší zeleniny vůni 
země, ale i péči, s níž ji pěstujeme. Snažíme se, aby se nau-
čili kupovat kvalitu a aby se vrátili i k zelenině našich před-
ků — k ředkvi, kapustě, různým druhům cibule, brambor a řepy 
a hlavně k zeleným bylinkám, které doprovázely zahrádky našich 
babiček od nepaměti. Právě s takovou zeleninou se můžete 
seznámit na našich webových stránkách zdravizpole.cz i face-
booku Zelenina pěstovaná s láskou — Jakubcovi. Najdete tu 
i zajímavé recepty — například ten, jak připravit atraktivní po-
krm z přebytků.

Pokud vám zbyla zeleninová polévka s kousky, rozmixujte ji, při-
dejte dvě vejce, půl šálku strouhaného sýra, půl šálku kousků 
šunky, dvě lžičky kypřicího prášku a zahustěte špaldovou, hra-
chovou nebo čočkovou moukou. Podle chuti můžete přidat i sůl, 
pepř a bylinky. Pak vymažete formu na muffinky a do každé for-
mičky dejte dvě lžíce směsi. Pečte 25 až 30 minut na 180 °C. 
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Phil Shoenfelt, 
hudebník/musician

Praha ve mně zanechala dojem už během 
mé návštěvy v roce 1992 a okamžitě jsem 
si ji oblíbil. V roce 1994 jsem tu pak měl hu-
dební turné, přičemž poslední koncert byl 
U Vystřelenýho oka. Právě tam jsem potkal 
ženu, která je nyní mou manželkou. Ona je 
také hlavním důvodem, proč jsem se přestě-
hoval z Londýna do Prahy. Na Praze 3 bydlíme 
od roku 1997 a já náš společný život miluju. 
Líbí se mi demografický mix Žižkova a neoká-
zalá energie toho místa. Připomíná mi londýn-
skou čtvrť Notting Hill Gate v 70. letech nebo 
newyorskou Lower East Side v 80. letech. Na 
rozdíl od nich se ale Žižkov nestal enklávou 
celebrit a bankéřů. Je to místo, které stojí 
oběma nohama na zemi a dává mi svobodu 
dělat hudbu a psát knihy, aniž bych měl pocit, 
že ztrácím kontakt sám se sebou. Spojené 
království dnes vnímám spíš jako cizí zemi. 
V některých ohledech je to, jako bych na 
Žižkově uvízl coby pozůstatek z jiné éry. Jinak 
se tu ale cítím jako doma. Tohle místo se hodí 
k mé identitě i pocitu, kým jsem, a nemyslím 
si, že bych odsud někdy odešel. 

Prague had left an impression on me from 
my visit in 1992 and I liked the place immedi-
ately. Also I did a tour here in 1994, and a final 
gig was at U Vystřelenýho oka. It was at this 
event I met the woman who is now my wife. 
She is the main reason I moved to Prague 
from London. We have lived in Prague 3 since 
1997, and I love our life together here. I like 
the demographic mix of Žižkov and the unpre-
tentious energy of the place. It reminds me 
of Notting Hill Gate in London in the 1970s, or 
the Lower East Side of NYC in the 1980s. But 
unlike those places, it hasn’t become an en-
clave of celebrities and bankers. It has its feet 
planted firmly on the ground, and it gives me 
the freedom to make music and write books 
without feeling that I’m losing touch with 
myself. The UK is like a foreign land to me 
these days. In some ways I’m stranded here, 
a relic from another era. But in other ways 
I feel perfectly at home in Žižkov. It fits with 
my identity, my sense of who I am, and I can’t 
see myself ever leaving. 

Zelenina pěstovaná 
s láskou 
Pokud byste měli rádi na talíři zeleninu, 
která chutná po slunci, zajděte na trhy na 
Jiřáku. U stánku rodiny Jakubcových vám ji 
nabídnou Milan a Lenka.
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Uprchlíkem se nikdo nestane dobrovolně 
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta 

V uplynulých týdnech jsem se opakovaně stal součás-
tí debaty o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Na sociál-
ních sítích opanovali řadu diskuzí pisatelé se „zaru-
čenými zprávami“, že si uprchlíci neváží jídla, utrácejí 
za drahé zboží a nechtějí bydlet v nabízených bytech. 
Co s tím? Jediné, co mohu udělat, je, že se podělím 
o osobní zkušenost. Je přesně opačná.

Na Praze 3 je teď ubytováno 5 000 uprchlíků. Většinou 
bydlí díky dobrovolnické pomoci. 87 % z nich jsou 
ženy, děti a senioři. Přímo v režii radnice je ubytováno 
150 lidí. Tito „naši“ nejsou pohromadě, ale na pěti růz-
ných adresách. Každé ubytování má odlišný charakter. 
Zatímco první příchozí jsme umístili v našem hostelu, 
postupně jsme museli sahat k nouzovým řešením.

Posledních 19 lidí bylo ubytováno ve skautské klu-
bovně. Je to velká místnost, každá rodina má „své 
kupé“ zakryté plentou. Skauti jsou skvělí, snaží se jim 
pobyt maximálně zpříjemnit. Nicméně stále se jedná 
o soužití několika rodin s dětmi a seniory. Sdílejí jed-
nu místnost a sociální zařízení. Postupně se nám daří 
zajišťovat lepší ubytování, ale třítýdenní zkušenost je 
taková, že jsou vděčni za střechu nad hlavou. Nikdo si 
nestěžuje a rozhodně nikdo žádné jídlo nevyhazuje. Za 
dobu, co zde bydlí, nikdo z nich neodešel za lepším.

Prakticky všichni uprchlíci z klubovny jsou od 
Charkova a Mykolajiva. Tátové zůstali na východě 
Ukrajiny a jako domobrana se staví proti ruské ofen-
zivě. Pokud si opravdu někdo myslí, že se vzdali svých 
domovů dobrovolně, aby tady mohli chodit zdarma do 
zoo a jezdit bezplatně tramvají, neumím mu pomoci. 

 

Stručné shrnutí situace ukrajinských dětí a kapacit 
našeho školství 
Margita Brychtová (Piráti), místostarostka 

Od konce února už jen do Prahy dorazily desetitisíce 
uprchlíků z Ukrajiny. A jakkoli ruská vojenská mašiné-
rie dostává na frak, nevypadá to, že by se konec války 
blížil. Musíme být proto připraveni na to, že se sou-
časná situace protáhne.

Školy máme na kapacitě a další děti už mohou brát 
jen naprosto výjimečně. Kapacity tříd není možné zve-
dat donekonečna, protože prostě nejsou nafukovací. 
A brzy se ukáže, kolik míst napříč celou Prahou bude 
od září chybět. Hrubým odhadem minimálně deset 
tisíc. V červnu a červenci proběhne druhé kolo zápi-
sů do škol, které se už bude týkat i ukrajinských dětí. 
A pro ty prostě dost místa tak, jak si to představuje 
Ministerstvo školství, rozhodně nebude.

Integrace do běžných škol je v těchto počtech navíc 
nesmyslná. Z praxe víme, že jakmile jsou ve třídě víc 
než tři Ukrajinci pohromadě, přestává být integra-
ce efektivní a kvalita výuky jde nutně dolů. Oproti 
této nucené integraci se tak musíme soustředit na 
adaptaci — naučit ukrajinské žáky českým reáliím 
a českému jazyku. Mým vzorem je v tomto naše ZŠ 
Chelčického, kde se žáky s odlišným mateřským ja-
zykem dlouhodobě nebojí vzít z běžné výuky, věnovat 
se jim intenzivně a zajistit jim takovou úroveň češtiny, 
aby časem zvládli běžnou výuku.

Ve spolupráci s neziskovým sektorem nyní na Praze 3 
takovéto adaptační skupiny vznikají nalevo napravo, 
ale ministerstvo je logicky nepovažuje za školní vzdě-
lávání. S druhým kolem zápisů tak ministra Gazdíka 
čeká opravdu tvrdý střet s realitou. 

 

Covidová opatření skončila, nastal čas zachránit 
kulturní scénu 
Martin Sumerauer (Piráti), koaliční zastupitel 

Je více než sporné, zda je pandemie opravdu za námi, 
nebo se na ni prostě jen pozapomnělo. Počty zemře-
lých ostatně stále rostou a 18. dubna jsme překročili 
hranici 40 tisíc mrtvých. Budu ale věřit, že se situace 
lepší a že návrat k normálu, který v posledních týd-
nech zažíváme, vydrží. Jako zastupitel a člen kulturní 
komise bych se proto nyní rád zmínil o velmi důležité 
problematice, která se týká nás všech. Je jí kultura, 
která díky covidu dostala obrovskou ránu do týla.

Kultura na Praze 3 byla vždy specifická, regionální 
a vysoce tvůrčí. Máme tu desítky malých soukromých 
galerií, hudebních klubů, kaváren i hospod, kde se 
místní kultura pravidelně provozuje. Tím nechci jakko-
li upozaďovat velké akce s veřejnou podporou, které 
jsou hodně odlišnou kategorií, jakkoli obdobně důle-
žitou. Covid dal ale zabrat hlavně té „drobné“ kultuře 
vznikající odspoda prací různých spolků, svazů a nad-
šenců, kteří se touto bohulibou činností často ani 
neuživí. Je proto potřeba na tyto akce chodit a mít na 
mysli, že jsou na naší návštěvě existenčně závislé.

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Pokud budeme na Praze 3 za kulturou chodit, přežije. 
Pokud ne, pak se spousta malých galerií a hospůdek 
jednoduše neudrží a Praha 3 přijde o kus svého genia 
loci. Věnujme tedy prosím část našeho volného času 
kultuře a udělejme tím službu nejen sobě tím, že si 
rozšíříme obzory a pobavíme se, ale i umělcům, maji-
telům, hospodským a kurátorům. Mysleme prosím na 
to, že kultura je tu pro nás a že nemůže být bez nás. 
Že nás zkrátka potřebuje úplně stejně, jako my potře-
bujeme ji. Děkuji vám.

 

Vlajka Prahy 3 a vlajka česká 
Mojmír Mikuláš (Patrioti pro Prahu 3), opoziční zastupitel

Vlajka Prahy 3 a vlajka česká, případně vlajka Prahy. 
To jsou dle mého názoru jediné vlajky, které mo-
hou nebo mají viset na budově radnice Prahy 3. 
Samozřejmě výjimku může představovat ještě vlajka 
smuteční a snad až Viktorka Žižkov jednou vyhraje 
ligu, tak i ta její by mohla zavlát, protože je to vizitka 
naší městské části. Z budovy radnice se však v po-
sledních letech stalo mezinárodní, národnostní i men-
šinové vlajkoviště a z radničního balkonku piedestal 
místní politické reprezentace pro demonstraci jejich 
nejen geopolitických názorů.

Aby nedošlo k následné dezinterpretaci mnou napsa-
ného, tak nehodnotím ty konkrétní preference, ale 
ZNEUŽÍVÁNÍ budovy k propagaci osobních postojů 
konkrétních politiků. 

Jsem přesvědčen, že my zastupitelé jsme byli vybráni 
s úkolem dobře spravovat Prahu 3, což by mělo být 
i hlavním posláním našich radních. Všechny voleb-
ní programy popisovaly agendy Prahy 3 a s tím byla 
politická sestava zvolena. Třeba Zelení mají na Praze 3 
bohužel na starosti dopravu a gesci absolutně ne-
zvládají, o čemž se každý den můžeme sami přesvěd-
čit. Problémy působí i jejich bytová politika. Ale účast 
v radě jim umožnila vyvěšovat na budovu radnice du-
hovou vlajku, k čemuž mandát nemají. Své preference 
si svobodně mohou propagovat na svých osobních 
a stranických profilech, ale ne na budově radnice.

Nebo všichni známe příklad pokrytectví Pirátů, když 
jejich šéf demonstrativně spoluvyvěšoval vlajku Tibetu 
a ve stejnou dobu zprostředkovával obchody s Čínou 
za desítky milionů pro státní sektor. Další příkla-
dy se nevejdou do omezeného počtu znaků. Více na 
webu www.PatriotiProPrahu3.cz. 

 

Dopravní peklo 
Gabriela Pecićová (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitelka

Pokud poslední rok projíždíte naší městskou 
částí, zvykli jste si na komplikace v dopravě. 

A s přicházejícím jarem bude oprav více. Tak to ale 
být nemá, radnice má usilovat o včasné informování, 
dohlížet na objízdné trasy a snažit se eliminovat do-
pad oprav na běžného občana. 

Často jsme svědky množství upravujících značek, kte-
ré již nejsou platné a navzájem tvoří chaos. Například 
oblast kolem nákladového nádraží je poslední rok ne-
přehledná a neprůjezdná. Neustále přibývají opravy, 
které jsou nekoordinované a četné. Úpravy komuni-
kací často vedou k omezování motoristické dopra-
vy a podpoře cyklistů. Tak jak jsme tomu svědky na 
Olšanské ulici, která byla zúžena do jednoho pruhu ve 
prospěch cyklistů. Všude vidíte cyklopruhy a cyklokori-
dory, těch cyklistů je však fyzicky k vidění už méně. 

Ale co takoví lidé na vozíku, maminky s kočárky či 
senioři se zhoršenou mobilitou?! Na ty už se zapomí-
ná. Na chodníku aby se člověk o holi bál při kličkování 
mezi výmoly. Přechody pro chodce jsou pro invalidní 
vozík často nepřekonatelné a maminky s kočárkem 
jsou mnohdy rády, když se vejdou na chodník a nevje-
dou na nějaký exkrement. Jenže tyto skupiny nejsou 
tak slyšet oproti cyklistům, kteří mají zastání na naší 
radnici i na magistrátu. Vedení by si však mělo uvědo-
mit, že auta nejsou zlo, každý se někdy potřebujeme 
svézt, převézt věci a podobně. Osobně bych doporu-
čila, aby se naši představitelé prošli po městské části 
a začali více myslet na skupiny obyvatel, které nejsou 
tak slyšet, ale žijí tu a potřebují se pohybovat. 

 

Anketa, nebo seriózní průzkum? 
Tomáš Kalivoda (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel

Rozmohl se nám zde takový nešvar. Řádná participace 
s občany neprobíhá. Většina zjišťování názorů veřej-
nosti jsou pouhé „ankety“. Ty mohou být zavádějící. 
Připomeňme si kauzu Jiřák. Před 20 lety byl vytvo-
řen architektonický návrh na rekonstrukci náměs-
tí. Občané jej odmítli, a to hned několikrát. Nejvíce 
křiku bylo kolem roku 2014, kdy se projekt pokusila 
zrealizovat tehdejší starostka Hujová. O několik let 
později udělal Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy anketu! Té se zúčastnilo „závratných“ 
250 osob… Výsledkem je, světe div se, že najednou 
se ten samý projekt lidem líbí! Zvláštní… S odkazem 
na „názor veřejnosti“ se má letos začít kopat. Jaký je 
opravdový názor veřejnosti, to popravdě nikdo neví.

Takto se bohužel postupuje zcela běžně. Problém je, 
že namísto seriózních průzkumů respektujících sklad-
bu obyvatelstva a tvořených podle správných metodo-
logických postupů se dělají zavádějící „ankety“. Když 
se ptáte pouze určité skupiny obyvatel, vyjdou vám 
tím poznamenané výsledky. Klidně i zcela opačné, než 
je realita. Takto se dá s prezentovaným „názorem ve-
řejnosti“ snadno manipulovat.

Brzy nás čeká průzkum ohledně přejmenování 
Koněvovy ulice. Jsem velkým zastáncem přejmeno-
vání. Volám po něm již dlouho. Sám jsem navrho-
val název ulice Československého odboje. Může být 
i Hartigova podle prvního starosty Prahy 3. Ale roz-
hodněme o názvu všichni společně. Průzkum je potře-
ba! Jen apeluji na radniční představitele: Udělejte to 
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pořádně. Ne jako manipulativní anketu, jak je zvykem. 
Budeme to jako opozice a občané sledovat!

  

Praha 3 pomáhá těm, kdo to nejvíce potřebují, a to 
jsou nyní také Ukrajinci 
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

Od začátku války na Ukrajině přišlo na Prahu 3 více 
než 5 000 uprchlíků, převážně žen a dětí. Praha 3 je 
v pomoci jednou z nejaktivnějších městských částí. 
Během uplynulých týdnů jsme zřídili čtyři hromadná 
ubytování, zapojili dobrovolníky, skauty, volnočasová 
zařízení, zaměstnance MČ i organizace, kteří pomá-
hají příchozím adaptovat se v nové situaci. Také jsme 
spustili materiální a potravinovou sbírku. Díky ní jsme 
mohli vybavit i 16 bytů, které jsme nabídli pro krátko-
dobé krizové ubytování. Jak se později ukázalo, byl to 
prozíravý přístup, protože velká část lidí přišla doslova 
s igelitkou a hřivnami, které zde nemohli použít.

Nyní cítím, že vlna solidarity upadá a objevuje se po-
cit křivdy. Někteří lidé mají dojem, že se Ukrajincům 
pomáhá víc než Čechům a že se na ně zapomnělo. 
Není to tak, i když útěk před válkou a situaci lidí u nás 
v sociální nouzi jde těžko srovnat. Během posledních 
dvou let jsme v rámci politiky podporovaného bydle-
ní pomohli 48 dětem samoživitelů a 52 seniorům se 
sníženou soběstačností a ohrožených ztrátou bydlení, 
18 bytů jsme poskytli sociálním pracovníkům, peda-
gogům a policistům. S touto pomocí pokračujeme dál 
bez ohledu na pomoc uprchlíkům. 

Ve 12 bytech MČ bydlí aktuálně 57 ukrajinských uprch-
líků. Dočasně na tři měsíce. Většina z nich se chce, 
jakmile to bude možné, vrátit domů. Nedáváme před-
nost Ukrajincům před lidmi s českým občanstvím, 
musíme ale reagovat na zcela mimořádnou a krizovou 
situaci. Praha 3 pomáhá těm, kdo to nejvíce potřebu-
jí, a jsem přesvědčen, že tak je to správné. Rád bych 
tedy touto cestou ještě jednou poděkoval všem, kdo 
pomáhají.  

 

Trojka pomáhá 
Lucie Bogdanová (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitelka

Vážení spoluobčané, chtěla bych vám všem poděko-
vat za velkou vlnu solidarity při pomoci ukrajinským 
uprchlíkům. Jsem si vědoma toho, že všichni máme 
své životy a své starosti, ale jsem nesmírně potěše-
na, když vidím, jak jste ochotni pomáhat. Chtěla bych 
poděkovat i úředníkům, kteří se snaží v rámci své již 
tak často naplněné agendy vytvářet systematickou 
pomoc. Když procházím sociální sítě a trojkové face-
bookové skupiny, jsem nesmírně hrdá, že je vaše po-
moc stále aktivní. 

Momentálně probíhají zápisy do škol a školek a vím, 
že někteří máte obavy, zda bude vaše dítě umístěno. 
Městská část se potýká s nedostatkem míst ve škol-
ských zařízeních. Ale na výboru pro výchovu a vzdě-
lání jsme byli ujištěni, že prioritou jsou děti s trvalým 
bydlištěm na Praze 3. Ukrajinské děti ale také potře-
bují vzdělávání a zde by se měla městská část maxi-
málně snažit využít programy pro adaptační skupiny, 
které se objevují. 

Pomalu se nám blíží léto a ukrajinské děti tu budou 
zřejmě i během prázdnin, a tak apeluji na vede-
ní radnice, aby začalo již teď připravovat program. 
Nemyslím si, že je vhodné vše nechat na volnočaso-
vých organizacích působících v městské části. Tyto 
organizace již teď zajišťují prázdninový program pro 
naše děti. Je tedy třeba opět využít dotačních výzev, 
najít prostory a personál, aby se vedle klasických pří-
městských táborů mohly konat tábory i pro ukrajinské 
děti. Nenechme proto tyto přípravy na poslední chvíli 
a dopřejme všem dětem možnost prožít příjemné 
a zábavné prázdniny.  

 

Konec hokynářských debat s developery. Praha 3 má 
pravidla pro jejich spoluúčast 
Pavel Dobeš (TOP 09 a STAN), místostarosta

Developerské projekty vždy vyvolávají větší či menší 
debaty o zásahu do daného místa, okolí i života obča-
nů. Na Praze 3 to dobře známe, v posledních měsících 
ještě mnohem intenzivněji. Po více než 20 letech se 
blížíme k okamžiku, kdy se může rozhodnout o bu-
doucnosti nákladového nádraží Žižkov (NNŽ). Na plo-
še asi 60 hektarů zde má vyrůst prakticky celá nová 
městská čtvrť. 

Ve středu 13. dubna jsme na jednání Rady Prahy 3 
udělali další důležitý krok. Schválili jsme pravidla pro 
spoluúčast investorů, tedy developerů. A to nejen 
pro NNŽ, ale i pro další projekty. Metodika, kterou už 
dříve přijalo hlavní město Praha, jasně určuje, jak se 
spoluúčast investorů vypočítává. Proč jsou tato pra-
vidla tak důležitá? Protože tím do značné míry končí 
„hokynářské debaty“ mezi samosprávou a developery. 
Máme jasná a transparentní pravidla, podle nichž se 
taková jednání musí řídit. Skončí tak debaty o tom, jak 
byla spoluúčast vypočítána a zda je vysoká, či naopak 
nízká. 

Pokud se začne realizovat projekt NNŽ, bude celková 
finanční i nefinanční spoluúčast soukromých inves-
torů přesahovat 1,5 miliardy korun. Za ně budou po-
staveny dvě až tři základní školy, pět školek a několik 
hektarů parků. Součástí je také poskytnutí potřeb-
ných pozemků pro novou tramvajovou trať a další 
věci. Zároveň se v projektu NNŽ počítá s investicemi 
hlavního města Prahy ve výši přesahující 2,4 miliardy 
korun. V řadě projektových záměrů jsme navíc domlu-
vili pravidla pro městskou část Praha 3 či Prahu, jak si 
zajistit možnost nájemního bydlení pro jejich využití. 
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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.

1. ne ⟶ Quasi Trio pro Ukrajinu (hudba), Atrium na 
Žižkově 18.00 
Člověk rovná se muž aneb Žena jako deviace 
(divadlo), Venuše ve Švehlovce 20.00

2. po ⟶ Nevyléčitelní (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 
Fekeke Seretlek & Studio Damúza (hudba), Palác 
Akropolis 19.30 
Black dress (taneční přednáška), Venuše ve 
Švehlovce 20.00

3. út ⟶ Dobrý proti severáku (divadlo), Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana 19.00 
S.D.I., Bajonet, DeadKillers (hudba), Fatal music 
club 19.00 
Ridina Ahmedová: Sádlo (divadlo), Palác Akropolis 
19.30 
Cukrová vata (divadlo), Venuše ve Švehlovce 
20.00

4. st ⟶  Kafe s farářkou Olgou Mrázkovou (setkání), 
Atrium na Žižkově 16.30 
 Marie Kieslowski (koncert), Venuše ve Švehlovce 
20.00

5. čt ⟶ Architektonická vycházka: Sportování nejen na 
Žižkově, sraz u sokolovny v Riegrových sadech, 

Polská 2400/1a 17.00 
Phil Shoenfelt & David Babka (hudba), Parukářka 
18.00 
Pro(č) umění? (komentovaná prohlídka), Atrium 
na Žižkově 18.00 
Jé, Jé Neduha & The rock & Jokes Extempore 
band (hudba), U Vystřelenýho oka 19.00 
Hudba, slovo a cit: Český koncertní melodram — 
tradice a současnost, Atrium na Žižkově 19.30 
Zažehnutí, aneb Blatnický Bajkonur (divadlo), 
Venuše ve Švehlovce 20.00

6. pá ⟶ Vlastivědná vycházka: Olšany, sraz před kostelem 
sv. Rocha na Olšanském náměstí 10.00 
Fantastická žena (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

7. so ⟶ Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětějšího 
srdce Páně, sraz před kostelem 9.45 
Uši pro princeznu (pohádka), KC Vozovna 15.00  
MET: Live in HD — Turandot (přímý přenos 
z Metropolitní opery), kino Aero 18.45 
Sylvie (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00

8. ne ⟶ Oslava Žižkov 100 let součástí Velké Prahy 
(vernisáž), Dzomsa, Lucemburská 23 15.00 

Výstavy

Galerie Toyen
 ⟶ Milešovská 846/1
 ⟶ 5.—30. 5. Dan Trantina: Paraíso
 ⟶ po—pá 8—18 h, so 8—14 h
 ⟶ Výstava obrazů akademického malíře Dana Trantiny, 

která kompletně vznikla během jeho letošního pobytu 
v Karibiku. Expresivní malba, žhavý, dynamický náboj, 
extatické pojetí velkých ploch, ale též svěží lehkost — 
a maximum energie. V Galerii Toyen vás čeká vzrušují-
cí barevný zážitek, který rozzáří a okouzlí vaše smysly.

Infocentrum Praha 3 — přízemí
 ⟶ Milešovská 846/1 — přízemí
 ⟶ fotografie Žižkov 50. a 60. léta (Miloš Pavlíček)

Výběr redakce

Meditace strun a píšťal
 ⟶ koncert v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměs-

tí Jiřího z Poděbrad
 ⟶ 10. 5. 2022 od 19.30 h
 ⟶ účinkují: Duo Beautiful Strings — Monika Urbanová 

(housle), Hedvika Mousa Bacha (harfa), Jiří Sejkora 
(hoboj, anglický roh), Přemysl Kšica (varhany)

 ⟶ vstupné 250 Kč/150Kč (senioři, studenti, ZTP)
 ⟶ beautifulstrings.cz

Žižkovské mezidvorky
 ⟶ multižánrový sousedský festival na dvorcích, zahrád-

kách, pavlačích a náměstích
 ⟶ 21. 5. 2022, 12—20 h
 ⟶ VinCaffé, Betlémská Kaple, U Habásků, Přestupní sta-

nice, Mon Ami, Řepánek v domečku, art re use a další 
místa

 ⟶ facebook.com/zizkovske.mezidvorky
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Timbalooloo pro rodiče s dětmi (hudba) 
KC Vozovna 16.00 
Miřenka Čechová a Spitfire Company: Baletky 
(divadlo), Palác Akropolis 19.30

9. po ⟶ Vlastivědná vycházka: Olšany, sraz před kostelem 
sv. Rocha na Olšanském náměstí 17.00 
Zastávka na znamení: Cyril Höschl (beseda), 
KC Vozovna 17.00 
Pravda (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00 
Legendy: Barbar Conan (film), kino Aero 20.30

10. út ⟶ Koncert na schodech — Marta Balejová a Jiří 
Hošek (hudba), VOŠUP a SUPŠ 18.00 
 Meditace strun a píšťal (hudba), kostel 
Nejsvětějšího srdce Páně 19.30

11. st ⟶  TEDxYouth@Prague 2022 (konference), Atrium na 
Žižkově 17.00 
Henrik Schwarz & Bugge wesseltoft + VJ Jan 
Hladil (hudba), Palác Akropolis 19.30  
NT Live: Frankenstein (záznam z National 
Theatre), kino Aero 20.00

12. čt ⟶ The End Tour + Psí Vojáci Tribute (hudba), Palác 
Akropolis 19.00 
Morton Feldman: Patterns in a Chromatic Field 
(hudba), Atrium na Žižkově 19.30 
Krásné nové stroje (hudba), U Vystřelenýho oka 
19.30

13. pá ⟶  Žižkovské kočárkování: Olšany, sraz před 
kostelem sv. Rocha na Olšanském náměstí 10.00 
 Zatahujem do Vozovny: Půlnoční meloun (hudba), 
KC Vozovna 19.00 
Decode + Cover'Y'self (hudba), Fatal music club 
20.00  
Legendy: Mulholland Drive (film), kino Aero 20.30

14. so ⟶ Velká divadelní pohádka (divadlo), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 14.00 
Hudba o třetí: Kateřina Konopová & Lukáš Michel 
(hudba), Atrium na Žižkově 15.00 
Vlk a hlad (pohádka), KC Vozovna 15.00 
Nick Cave: This Much I Know to Be True (film), 
kino Aero 17.30 
Stockholm (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 
Sen o Boženě (tanec), Ponec 20.00

15. ne ⟶ Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětějšího 
srdce Páně, sraz před kostelem 15.45

16.—22. ⟶ Open House Praha (architektura), kostel NSP, 
sídlo agentury Loosers, Olšanské hřbitovy, kulturní 
centrum Krenovka, bývalé Městské lázně Žižkov, 
dům Radost 

16. po ⟶ Luboš Pospíšil: Poesis Beat (křest CD), Palác 
Akropolis 19.30  
Čtenářský klub: Román jako cesta (beseda), 
KC Vozovna 17.00 
 Popkulturní milníky: Dědictví aneb 
Kurvahošigutntág (film), kino Aero 20.30

17. út ⟶ Witness (tanec), Ponec 20.00
18. st ⟶ Přednáška o architektu Jože Plečnikovi (1872—

1957): Tvorba v Praze, Infocentrum Praha 3 17.00 
Some Like It Czech: Lidice (film), kino Aero 20.30

19. čt ⟶ Setkání s… Věrou Geislerovou (architektura), sraz 
před halou TJ Spoje, Na Balkáně 25 17.00 
J. H. Krchovský & Krch-off band (hudba), 
U Vystřelenýho oka 19.30 
Sofie Hunger (hudba), Palác Akropolis 19.30

20. pá ⟶  Zatahujem do Vozovny: Žilou (hudba), KC Vozovna 
19.00

21. so ⟶ Žižkovské mezidvorky (festival) 12.00 
O pejskovi a kočičce (pohádka) KC Vozovna 15.00 
MET: Live in HD — Lucie z Lammermooru (přímý 
přenos z Metropolitní opery), kino Aero 18.45 

23. po ⟶ Encyklopedie akčního filmu: Smrtonosná zbraň 
(film), kino Aero 20.30

24. út ⟶ Hergules neboli Drakošlap (hudební inscenace) 
KC Vozovna 16.00 
Vlastivědná vycházka: Žižkov — od Prokopa 
ku Prokopu, sraz před kostelem sv. Prokopa 
v Seifertově ulici 17.00 
Pubkvíz Kafe Vozovna (hra), KC Vozovna 18.00 
Blockhead + Arms And Sleepers + IL-LO (hudba), 
Palác Akropolis 19.00

25. st ⟶ Guided tour: Žižkov — from Prokop to Prokop, 
meetpoint in front of the Church of St. Prokop, 
Seifertova street 17.00 
Žižkovské rozhovory s Martinem Severou, 
hostem bude herečka Simona Postlerová 
(debata), Infocentrum Praha 3 18.00 
Kdo zabil mého otce (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00

26. čt ⟶ Za národ, drahou vlast (výstava — doprovodný 
program) ukázka operačního materiálu výsadků do 
protektorátu a výzbroje a výstroje čs. zahraničního 
vojska ve Velké Británii, hudební vystoupení, park 
Ohrada 16.00 
Pietní akt a zahájení výstavy k 80. výročí 
atentátu na R. Heydricha, park Ohrada 17.30 
David Rothenberg: Hudebník hrající se zvířaty 
(hudba), Atrium na Žižkově 19.30 
Eturnity (Eva Turnová) (hudba), U Vystřelenýho 
oka 19.30

27. pá ⟶ Herní klub seniorů (společenské hry), KC Vozovna 
9.30 
Skoncovat s Eddym B (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00

28. so ⟶ Tajemství pohádkové knížky (pohádka), 
KC Vozovna 15.00 
Čas, kdy umírají vosy (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00

29. ne ⟶  Coffee Koncert (hudba), Atrium na Žižkově 11.00 
 Poklad Arkádie (divadlo), Venuše ve Švehlovce 
20.00

30. po ⟶  Zlý jelen (divadlo), Venuše ve Švehlovce 20.00 
Divoká karta: Institut Benjamenta (film), kino 
Aero 20.30

80. výročí heydrichiády

Odhodláni položit život za smrt tyrana a za národ — věno-
váno hrdinům, kteří se obětavě podíleli na přípravě atentá-
tu a boji proti nacistickému zlu.

26. 5. — 31. 8. 
 ⟶  Za národ, drahou vlast! — výstava v parku 

Ohrada
2. 6. ⟶  Heydrichiáda a Praha 3 — beseda 

s J. Čvančarou v Galerii pod radnicí 
8. 6. ⟶  Operace Anthropoid — moderovaná bese-

da v KC Vozovna 
16. 6. ⟶  Hrdinové od Ohrady — netradiční do-

bově laděná komentovaná vycházka + 
představení dodatkové tabulky v ulici 
Zelenky-Hajského

22. 6. ⟶  Sokolové v druhém odboji — přednáška 
v Galerii pod radnicí 

23. 6. ⟶  Vinohrady: Příběh Anthropoidu, druhá 
vlna zatýkání — netradiční dobově laděná 
komentovaná vycházka na Vinohradech

27. 6. ⟶  Jak se točil Anthropoid — filmová projekce 
a přednáška s diskuzí v kině Aero 
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alfa centrum
Alfa Human Service 
Na Vrcholu 25/2595 
alfahs.cz  
T: 722 913 207 
info@alfabet.cz 
konzultace@alfabet.cz

Pečujete doma o někoho blízkého? Je toho na vás moc, máte 
strach, trpíte úzkostí nebo špatně spíte? Je pro vás problémem 
izolace a potřebujete s někým mluvit? Psychoterapeutická 
poradna pro pečující po předchozí rezervaci přes telefon nebo 
e-mail kristyna.padrtova@alfabet.cz.

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

Miniškolka pro děti od 2 do 3 let v malém kolektivu (max. 6 dětí) 
s celodenní docházkou. Od 9. 5. do 17. 6. probíhají individuální 
zápisy po předchozí rezervaci přes e-mail nebo telefon. 

ateliér kroužek
Vlkova 23
T: 774 484 810
kurzy@atelierkrouzek.cz
atelierkrouzek.cz

Výtvarné kurzy pro děti od 2 let, mládež i dospělé, víkendové 
workshopy, výstavy a letní příměstské tábory.

Lesní výtvarný příměstský tábor — Tvoření v ateliéru i na 
čerstvém vzduchu v plenéru, výlety do lesů, malý kolektiv dětí 
(cena: 3 600 Kč, sourozenci 10 % sleva).
⟶ 11.—15. 7. pro děti 7—12 let
⟶ 22.—26. 8. pro děti 7—12 let

beztíže
Specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 — Ulita 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Klub Beztíže 
Na Balkáně 17a 
T: 770 141 571  
beztize.ulita.cz

Téma na květen: člověk = součást světa!
2. po ⟶ Kde mám kořeny? — interaktivní aktivita
12. čt ⟶ Česko součást Evropy
13. pá ⟶ Předsudky a stereotypy — interaktivní aktivita 
20.—22.
 ⟶ Jarní výjezdovka
26. čt ⟶ Co je to hrdinství? — diskuze
28. so ⟶ Ulitafest

Na květen také plánujeme besedy o dění na Ukrajině 
a ukrajinské kultuře a o dezinformacích a práci novinářů. 

Konkrétní data zveřejníme na našich sociálních sítích  
(fb: Klub Beztíže).

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

2. po ⟶ Japonsko včera a dnes II. 16.00 Ve druhém 
díle cyklu si bude moderátorka Eva Kaiserová 
s Martinem Vačkářem povídat o japonských 
ženách, tradiční japonské svatbě, o tom, jak 
funguje japonská domácnost. Rezervace na 
karolina@freshsenior.cz. Místo konání: KC Vozovna.

16. po ⟶ Med má barvu krve 16.00 Přednáška Mgr. Aleše 
Česala o románu Včelka Mája a jejím rozporuplném 
autorovi Waldemaru Bonselsovi. Rezervace na 
karolina@freshsenior.cz. Místo konání: KC Vozovna.

jóga na parukářce
 ⟶  Každou středu od 17.30 na Vrchu svatého Kříže 

s lektorkou Terezou Wamberovou a hudebním do-
provodem Daniela Beneše, vstupné dobrovolné.

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

10. út ⟶ Prohlídka protiatomového úkrytu pod vrchem 
Vítkov 16.00 Pouze pro omezený počet zájemců, 
rezervace nutná na zizkov-kpz.webnode.cz.

24. út ⟶ Kronika Prahy 3 16.30 Beseda s kronikářem 
a historikem PhDr. Janem Vlkem s možností 
nahlédnutí do kroniky Prahy 3. Akce se koná 
v Zastupitelském sále na radnici Prahy 3, 
Havlíčkovo náměstí 9.

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

Otevírací doba: po—čt 9.00—18.00, pá 9.00—16.00
Probíhají pohybové a jazykové kurzy, trénování paměti 
a výtvarné ARTE dílny. V případě zájmu je možné přistoupit na 
volná místa v běžícím kurzu.

Klub Remedium poskytuje bezplatnou službu lidem 
v důchodovém věku, kteří se cítí osamělí, hledají společnost 
nebo radu či pomoc. Přijít můžete bez předchozího ohlášení 
kdykoli v provozní době. Můžete také volat pro informace, 
podporu a rozhovor na jakékoli téma na uvedený telefon. 
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Neziskové  
organizace

Uvedený program je pouze výběr z akcí. Kompletní 
přehled událostí naleznete na webech jednotlivých 
organizací. Program se může měnit v závislosti na 
momentálním vývoji.
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Zveme k účasti na skupinách zdarma: cvičení na židlích, 
mozkový jogging, podpůrně-terapeutická skupina, pánský klub, 
společenské hry a další.
3. út ⟶ Skupina Kontakt 11.00 i pro nově příchozí.

Seniory zveme na jarní výlety za kulturou:
10. út ⟶ hrad Kost, Střehom, údolí Plakánek, cena 595 Kč
25. st ⟶ klášter Sázava, zámek Zruč nad Sázavou, cena 

595 Kč
2. čt ⟶ hrad Budyně nad Ohří, zámek Libochovice, cena 

580 Kč
V ceně výletu je doprava (bus), vstupné, doprovod a oběd. 
Informace o všech aktivitách a zápis osobně během otevírací 
doby nebo telefonicky na 222 712 940.

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

Poskytujeme bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou 
pomoc. Praktické, věcné a správné informace o vašich 
právech a povinnostech, kontakty na organizace zaměřené 
na odbornou pomoc. Osobní konzultace poskytujeme pro 
předem objednané klienty, tel. 735 613 901. Případně také 
osobně v provozní době občanské poradny. Telefonické 
konzultace probíhají ve vyhrazených časech na tel. 272 743 666 
a 735 613 901. Elektronické dotazy zodpovídáme prostřednictvím 
internetového formuláře, který je dostupný na stránkách 
remedium.cz/dotaz.php, ve lhůtě 14 dnů.
 
Provozní doba v květnu:
po ⟶ Konzultace pro předem objednané klienty 8.30—

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

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

předem objednané klienty 12.30—15.30

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

11. st ⟶ Domácí drogerie i svačinky snadno 
a zdravě 17.00—19.00 workshop DYI 
výrobků (Ekocentrum Koniklec), registrace: 
marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz,  
vstup zdarma

17. út ⟶ Beseda s Irenou Kalhousovou 19.30 Jan Bárta & 
Setkávání s osobnostmi veřejného života, osobně & 
stream — husitska.eu/osobnosti

29. ne ⟶ SWAP 10.00—14.00 Dejme věcem novou šanci
29. ne ⟶ Mezigenerační workshopy pro děti / kurz pro 

začínající hvězdy s Martičkou ze sklepáků 
15.00—17.00 Sdílny generací, vhodné pro děti od 
6 let, prosíme o rezervaci místa

UKRAJINA — sbírka potřeb & podpora UA, husitska.eu/ukrajina

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

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

Své místo na akce, besedy a semináře si rezervujte na  
nova-trojka.webooker.eu.

8. ne ⟶ Procházka s filmem — Mimořádná událost 20.00 
Beseda s hercem Igorem Chmelou o filmu Jiřího 
Havelky Mimořádná událost. Rezervace nutná 
(80 Kč/osoba).

9. a 23. ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 
18.30—20.30 Online večerní tvoření, materiál 
k vyzvednutí do předcházejícího čtvrtku. Vede 
Mgr. Jolana Kurzweilová (250 Kč/osoba).

18. st ⟶ Otisk dětství 10.00—12.00 nebo 14.30—16.30 
Uchovejte si vzpomínku na chvíle, kdy byly vaše 
děti malé a otiskněte si jejich ručičky nebo nožičky 
do keramické hlíny. Rezervace nutná (80 Kč/
keramická deska s otiskem, 40 Kč další).

21. so ⟶ Žižkovské mezidvorky 15.00—18.00 Tvoření pro 
rodiny s dětmi na dvorku Řepánek v domečku, 
Jeseniova 1608/102, Praha 3.

21. so ⟶ Výlet pro děti evidované OSPOD 9.00—19.00 Výlet 
s programem pro děti pěstounů či ze sociálně 
slabších rodin.

24. út ⟶ Jarní koncert hudebních kurzů 16.00—19.00

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

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

Otevírací doba Palečkovy herny: po—čt 9.00—18.00, 
pá 13.00—18.00
4. st ⟶ Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty 

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

13.00—15.00
7. so ⟶ Příměstská sobota pro děti v péči OSPOD
11. st ⟶ Podpůrná skupina Sourozenci v pohodě 

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

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

13.00—15.00
25. st ⟶ Vázání šátku pro začátečníky 13.00—15.00
28. so ⟶ Květnové přespávání v Palečku pro děti 

1.—5. třída ZŠ 18.00—10.00 

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

Sportovní a pohybové kroužky v areálu Pražačka (fotbal, atletika, 
gymnastika, míčové hry, sportovky, plavání, tanec, in-line 
bruslení).
31. út ⟶ Turnaj ve fotbale 15.30—17.15 pro děti od 4—10 let, 

registrace na info@rpcprazacka.cz

Letní sportovní příměstské tábory pro děti 6—9 let 
(cena: 2 800 Kč) a pro děti 4—6 let (cena: 2 200 Kč). V ceně 
jsou vstupy na sportoviště, dětské dopravní hřiště, stravování 
a celodenní pitný režim.
⟶  Termíny: 11.—15. 7., 18.—22. 7., 25.—29. 7., 1.—5. 8.,  

8.—12. 8., 15.—19. 8., 22.—26. 8.

senioři české republiky
Základní organizace Praha 3 blahopřeje všem jubilantům, kteří 
se v první polovině roku 2022 dožívají významného životního 
jubilea. Na přátelské posezení v našem klubu v Olšanské 7 
všechny srdečně zvou předseda Bohuslav Nigrin a čestná 
předsedkyně Vladimíra Kalfusová. Pozvání obdrží jubilanti 
osobním dopisem.
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Komplexní údržba komunikací 2022
Bude zajištěn úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních 
vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel 
a úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní 
značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V zóně placeného stání není majitel 
rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

Jarní termíny čištění:

blok č. 1 ⟶ 4. 5. (středa)
⟶  Hollarovo nám., Květná, Soběslavská (Votická — Holla-

rovo nám.), Šrobárova (Soběslavská — U Vinohradského 
hřbitova), U Vinohradské nemocnice, U Vinohradského 
hřbitova, Votická (Šrobárova — Květná)

blok č. 2 ⟶ 5. 5. (čtvrtek)
⟶  Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská, Kouřimská, 

nám. Jiřího z Lobkovic, NN335 (Kouřimská — Kouřimská), 
Písecká, Slezská (Jičínská — nám. Jiřího z Lobkovic), 
Šrobárova (Jičínská — Soběslavská), V Horní Stromce

blok č. 3 ⟶ 6. 5. (pátek)
⟶  Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská — Ko-

runní), Perunova, Řipská (Vinohradská — Korunní), Slezská 
(U Vodárny — Jičínská), U Vodárny (Vinohradská — Korunní)

blok č. 4 ⟶ 9. 5. (pondělí)
⟶  Baranova, Křišťanova, Lucemburská (Radhošťská — Jičínská), 

NN4749 (spojka Baranova — Sudoměřská), Olšanské nám. 
(parkoviště), Přemyslovská (Radhošťská — Jičínská), 
Radhošťská, Sudoměřská, Žižkovo nám.

blok č. 5 ⟶ 10. 5. (úterý)
⟶  Bořivojova (Ondříčkova — Orlická), Jagellonská, 

Laubova, Lucemburská (Milešovská — Radhošťská), 
Milešovská, nám. Jiřího z Poděbrad, Orlická, Přemyslovská 
(nám. Jiřího z Poděbrad — Radhošťská), Slavíkova (Ondříč-
kova — nám. Jiřího z Poděbrad), Velehradská

blok č. 6 ⟶ 11. 5. (středa)
⟶  Bořivojova (U Rajské zahrady — Kubelíkova), Čajkovského 

(Sladkovského nám. — Kubelíkova), Chvalova, Ježkova, Kráso-
va (Kubelíkova — Seifertova), Kubelíkova, Lipanská (Táboritská 
— Bořivojova), Přibyslavská, Siwiecova, Sladkovského nám., 
U Rajské zahrady (Vozová — Havelkova), Víta Nejedlého, Vlkova

blok č. 7 ⟶ 12. 5. (čtvrtek)
⟶  Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Husinecká, Jeroný-

mova, Kostnické nám., Krásova (Seifertova — Husinecká), 
Orebitská, Pod Vítkovem, Příběnická, Řehořova, Štítného 
(Blahníkova — Cimburkova), U Božích bojovníků

blok č. 8 ⟶ 13. 5. (pátek)
⟶  Havlíčkovo nám., Chelčického (Prokopova — Lipanská), 

Chlumova (Seifertova — Prokopova), Lipanská (Chelčické-
ho — Havlíčkovo nám.), Lupáčova, Milíčova, Rokycanova 
(Prokopova — Chelčického), Štítného (Cimburkova — Havlíč-
kovo nám.)

blok č. 9 ⟶ 16. 5. (pondělí)
⟶  Blahoslavova, Černínova, Čekobratrská, Chlumova (Koněvova 

— Roháčova), Komenského nám. (Roháčova — Sabinova), Lu-
kášova (Koněvova — Roháčova), nám. Barikád, Ostromečská, 
Prokopovo nám., Roháčova (Prokopova — Koldínova), Roky-
canova (Prokopova — Koněvova), Sabinova, Tachovské nám., 
Tovačovského, Žerotínova (Ostromečská — nám. Barikád)

blok č. 10 ⟶ 17. 5. (úterý)
⟶  Basilejské nám. část, Biskupcova (Zelenky-Hajského 

— Jana Želeviského), Domažlická, Hájkova, Kališnická, 
Ke Kapslovně, Koldínova, Malešická (Basilejské nám. — 
Na Parukářce), Na Parukářce, Pražačka, Roháčova (Koldínova 
— Zelenky-Hajského), U Zásobní zahrady, Zelenky-Hajského, 
Žerotínova (Koldínova — Zelenky-Hajského)

blok č. 11 ⟶ 18. 5. (středa)
⟶  Hraniční (Na Balkáně — Koněvova), Kunešova, Na Balkáně 

(Za Žižkovskou vozovnou — Na Vlastním), Na Hlídce 
(Na Balkáně — Koněvova), Na Ohradě, Na Vlastním, 
Nad Ohradou, Strážní (Na Balkáně — Koněvova), Šikmá, 
V Bezpečí, V Domově (Pod Vrcholem — Za Žižkovskou 
vozovnou), Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova — Kunešova)

blok č. 12 ⟶ 19. 5. (čtvrtek)
⟶  Ambrožova, Basilejské nám. část (východní strana), Biskup-

cova (Jana Želivského — Jeseniova), Buchovcova, Jilmová 
(park. proti č. 9 — 11 se nečistí), Loudova, Malešická (Basilej-
ské nám. — Ambrožova), Na Hlídce (Koněvova — Jeseniova), 
Na Vápence, Rečkova, Strážní (Koněvova — Jeseniova), 
Viklefova, Za Žižkovskou vozovnou (Koněvova — Jilmová)

blok č. 13 ⟶ 24. 5. (úterý)
⟶  K Chmelnici, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá I. (spojka 

Luční — Luční), Křivá II., Luční, Na Balkáně (Na Vlastním 
— Spojovací), Na Lučinách, Na Vrcholu, Nad Lukami, 
Pod Vrcholem, U Kněžské louky, V Domově (Pod Vrcholem 
— K Lučinám), V Okruží

blok č. 14 ⟶ 23. 5. (pondělí)
⟶  Květinková (V Zahrádkách — Na Jarově), Mezi Domky 

(Za Vackovem — Na Vackově), Na Chmelnici, Na Mokřině, 
Na Rovnosti, Na Vackově (Pod Jarovem — Malešická), 
Na Viktorce, Plavínová, Pod Jarovem, Pod Lipami 
(Na Jarově — Plavínová vč. slepého úseku), Schöfflerova, 
U Staré cihelny, V Zahrádkách, V Zeleni (V Zahrádkách — 
Na Mokřině), Za Vackovem

blok č. 15 ⟶ 15. 5. (neděle)
⟶  Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana 

ve směru do centra, Jičínská (Olšanské nám. — Vinohrad-
ská), Koněvova (Jana Želivského — Husitská) — pravá 
strana ve směru do centra, Koněvova — parkoviště u ul. 
Pražačka, Prokopova (Husitská — Rokycanova), Seifertova 
(Italská — Táboritská)

blok č. 16 ⟶ 22. 5. (neděle)
⟶  Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana 

ve směru z centra, Jičínská (Vinohradská — Korunní), 
Koněvova (Jana Želivského — Husitská) — pravá strana 
ve směru z centra, Korunní (U Vodárny — Šrobárova, 
kom. příslušná území MČ Praha 3), Vinohradská (Jičínská 
— Jana Želivského) — pravá strana ve směru z centra

blok č. 17 ⟶ 20. 5. (pátek)
⟶  Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova — Kubelíkova), 

Čajkovského (Ondříčkova — Kubelíkova), Fibichova, 
Křížkovského, Ondříčkova (Slavíkova — Žižkovo nám.), 
Pospíšilova, Slavíkova (Ježkova — Ondříčkova), Ševčíkova, 
Škroupovo nám., Zvonařova

blok č. 18 ⟶ 25. 5. (středa)
⟶  Jeseniova (bez úseku Rokycanova — Prokopova), NN1782, 

Pod Parukářkou, V Kapslovně
blok č. 19 ⟶ 26. 5. (čtvrtek)
⟶  Buková, Habrová, Květinková (Na Jarově — Pod Lipami), 

Na Jarově, Osiková (Pod Lipami — Habrová), Pod Lipami 
(Na Jarově — Koněvova), V Jezerách

⟶ praha3.cz    
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

V Zahrádkách — Květinková 5. 5. 14.00 18.00

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

Koněvova — V Jezerách 10. 5. 14.00 18.00

Prokopovo náměstí 12. 5. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 14. 5. 9.00 13.00

nám. Barikád 14. 5. 10.00 14.00

Na Vrcholu — V Domově 17. 5. 14.00 18.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 19. 5. 15.00 19.00

Jeseniova 143 21. 5. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 21. 5. 10.00 14.00

Buková — Pod Lipami 24. 5. 14.00 18.00

Sudoměřská — Křišťanova 26. 5. 15.00 19.00

Křivá 15 28. 5. 9.00 13.00

V Zahrádkách — Květinková 28. 5. 10.00 14.00

Na Vrcholu — V Domově 31. 5. 14.00 18.00

Přemyslovská — Sudoměřská 2. 6. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 4. 6. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 4. 6. 10.00 14.00

Buková — Pod Lipami 7. 6. 14.00 18.00

Prokopovo náměstí 9. 6. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 11. 6. 9.00 13.00

nám. Barikád 11. 6. 10.00 14.00

Křivá 15 14. 6. 14.00 18.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 16. 6. 15.00 19.00

Jeseniova 143 18. 6. 9.00 13.00

Přemyslovská — Orlická 18. 6. 10.00 14.00

V Zahrádkách — Květinková 21. 6. 14.00 18.00

Sudoměřská — Křišťanova 23. 6. 15.00 19.00

Pořadatelé: Zřizovatel: Podpořili:

20. 4. až
25. 9. ‚22
Galerie Atrium na Žižkově
Čajkovského 12
otevřeno st–ne 14:00–19:00
vstup zdarma

Jiří Franta a David Böhm
Eva Jiřička
Kakalík
Krištof Kintera
Daniela Krajčová
Aleš Novák
Rafani
Lucia Sceranková

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Interaktivní výstavní 
průvodce výtvarným uměnímPROČUMĚNÍ?

PROČUMĚNÍ!

Jste diabetik?
   přístrojová pedikúra 
je velmi šetrná 
metoda právě 
pro diabetiky 

Trápí Vás?
 mykózy nehtů
 zarostlé nehty
 kuří oka
 rozpraskané paty
  silné, těžko 
zastřižitelné nehty

Navštivte nás
Slezská 84, Praha 3
Tel.: 775 5 11 147

Přístrojová pedikúra

AKČNÍ CENA
520 Kč

pedikura-22-petra-stark-57,6×90.indd   1dikura-22-petra-stark-57,6×90.indd   1 12.04.2022   7:28:1212.04.2022   7:28:12
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Služby

 ⟶ Sauna Žižkov Koněvova 19. Otevřeno 14—21 h, úterý a středa 
společná, čtvrtek pouze ženy. 170 Kč / 2 hodiny, v ceně 
ručník a prostěradlo.

 ⟶ 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.

 ⟶  !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, vzdálenou pomoc, obnovu dat 
i DOUČOVÁNÍ. 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.

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

 ⟶ 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.

 ⟶ Relax Club na Praze 3 nabízí regenerační a sportovní 
masáže. Více na tel.: 778 487 007.

 ⟶ PEDIKÚRA NA VACKOVĚ přijímá nové klienty. Nabízím 
přístrojové, kombinované ošetření nohou vhodné 
pro diabetiky. Adresa: Na Rovnosti 15, Praha 3 (v kadeřnictví 
Marcela), tel. pro objednání: 724 060 122.

Poptávka

 ⟶ Majitel činžovního domu hledá všestranného 
spolupracovníka/spolupracovnici na pomoc se správou 
a drobnou údržbou domu — rozsah práce dle domluvy, 
přibližně 1/3 běžné prac. doby. Tel.: 777 885 205.

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

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

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

 ⟶ Koupím LP gramofonové desky. Přijedu. Tel.: 721 442 860.

 ⟶ Koupím rodinný dům v Praze a okolí do 15 km. 
Tel.: 604 617 788.

VELETRH
VĚDY

www.veletrhvedy.cz

NEJVĚTŠÍ VĚDECKÁ UDÁLOST V ČR!

2.–4. 6. 2022 
PVA EXPO PRAHA VSTUP ZDARMA

Praha 3 pronajme nebytový prostor
 ⟶  Jeseniova 39/450, NP č. 104 (ateliér) o velikosti 69,57 m2 

v 9. podlaží
 ⟶ prohlídka se koná 5. května od 9 do 10 hodin 
 ⟶ minimální výše ročního nájemného je 1 600 Kč/m2
 ⟶ příjem nabídek končí 13. května v 15 hodin
 ⟶ Další informace najdete na adrese 1url.cz/VKZNA.
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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

onn
doNOobn

›

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



Jarní 
cenový trhák

Žižkovská KPZ 

⟶ 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     

a mnoho dalšího akčního zboží…

Pozor, platí jen do vyprodání zásob!

Vybrané
publikace 

99 Kč 33 Kč
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