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Pavel Liška:  
Hrát podivíny je  
hrozně výhodné

Trhy na náměstí  
Jiřího z Poděbrad  
mění tvář Trojky
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park Parukářka

Degustace piv z minipivovarů, 
soutěže, hudba, zábava pro malé i velké

v pátek 12—21 h
 ⟶  hudba: Prague Rockabilly Cats, Celest & Charles, 

Brass Avenue, Charlie Slavík Revue
v sobotu 10—21 h
⟶  hudba: The Brownies, Flaškinet, 

Marcus Jurkovič & Motion Food, Gentlemen’s Club, 
Tomáš Matonoha standup s kytarou
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
na několika stránkách aktuálního vydání Radničních novin se věnujeme zdejším far-
mářským trhům. Jejich tradice sahá do dob, kdy prodejci pravidelně stavěli své pul-
tíky na Prokopově a Tachovském náměstí nebo na Poděbradské třídě. 

Nynější obyvatelé Vinohrad a horního Žižkova si už zvykli chodit pro maso, zeleninu, 
bylinky a květiny, ale také na oběd nebo kávu na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tržiště 
tu vzniklo v roce 2010 a tehdy bylo jedním z prvních v Praze. O sedm let později se 
jeho správy ujala městská část, která momentálně spolupracuje s přibližně 150 far-
máři, ale i několika řemeslníky. Vedle potravin si tak od stánků můžete odnést por-
celán, dřevěné mísy nebo proutěné košíky. 

Trhy jsou zároveň dějištěm pestré škály kulturních a gastronomických akcí, jako je 
třeba vyhlášené Vinohradské vinobraní — také díky tomu se staly jedním ze spo-
lečenských center Trojky. A brzy se dalším místem, kde to žije, může stát park na 
Ohradě. Radnice tam totiž plánuje vytvořit další tržiště.

Letní pohodu nejen při nákupech farmářských dobrot vám přeje 
Miroslav Štochl, šéfredaktor 
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prezidentka zuzana čaputová navštívila 
prahu 3 

Prezidentka Slovenské republiky uctila 27. května společ-
ně se starostou třetí městské části Jiřím Ptáčkem Čechy 
a Slováky, kteří se v roce 1942 podíleli na atentátu na 
Reinharda Heydricha. Pietní akt se konal v parku Ohrada ne-
daleko míst, kde se parašutisté s pomocí obyvatel Žižkova 
a Vinohrad několik měsíců ukrývali. „Je důležité si uvědo-
mit, že operace Anthropoid nebyla jen akcí jednotlivců, ale 
podílelo se na ní asi 50 lidí a většinou za to zaplatili živo-
tem,“ připomněl starosta Ptáček. Symbolické růže se jmény 
hrdinů přiložili k instalovanému pomníku také předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a minis-
tr vnitra Vít Rakušan. Tematickou výstavu Za národ, dra-
hou vlast! si můžete na Ohradě prohlédnout do 31. srpna.

prázdninový provoz mateřských škol
Většinu místních mateřských škol můžete v červenci a sr-
pnu využít. 4.—15. července: MŠ Jeseniova 4, MŠ Libická, 
MŠ Na Balkáně, MŠ náměstí J. z Lobkovic, MŠ Milíčův dům, 
MŠ Sudoměřská, MŠ Vozová, MŠ Žerotínova, MŠ Roháčova, 
MŠ Jarov; 4.—15. července a 22.—26. srpna: MŠ U Veverek; 
4.—22. července: MŠ U Zásobní zahrady; 4.—22. července 
a 22.—26. srpna: MŠ Na Vrcholu, MŠ Buková; 8.—19. srp-
na: MŠ Pražačka; 15.—31. srpna: MŠ J. Seiferta. Otevřené 
nebudou MŠ Waldorfská a MŠ Perunova. Pokud máte zájem 
přihlásit dítě na prázdniny do jiné školky, než kterou navště-
vuje v průběhu roku, informujte ředitele domovské MŠ. 

trojka spolupracuje s radostí
Městská část podepsala v květnu s domem Radost 
Memorandum o vzájemné spolupráci. Týká se společné-
ho postupu při vyhlášení architektonické soutěže, díky níž 
se má park v Seifertově ulici stát dalším přirozeným cen-
trem Prahy 3. Dohoda zároveň garantuje zachování pří-
stupů na fotbalový stadion Viktorky. Obě strany budou 
usilovat také o to, aby byl součástí řešeného území poze-
mek bývalého sídla Ústavu pro studium totalitních re-
žimů. Radnice ho chce využít pro zázemí stadionu.

Zprávy z rady 
 ⟶ 18. května

Výstavba retenční nádrže na náměstí W. Churchilla
Rada MČ schválila zhotovení projektové dokumen-
tace na výstavbu retenční nádrže a rekonstrukci 
zpevněných ploch na náměstí W. Churchilla spo-
lečností KVS — Projekt. Cílem úprav je zachytává-
ní vody z pítka a propojení se stávajícím závla-
hovým systémem, dále vybudování modrozelené 
infrastruktury pro záchyt dešťové vody a její další 
využití pro trávníky a rabata stromů. Součástí pro-
jektu bude i rekonstrukce vnitřních chodníků pro 
pěší.

Záměr revitalizace Ohrady 
Radnice přijala záměr prověřit možnost vzni-
ku druhého řádného tržiště na území Prahy 3. 
Důvodem je společenská poptávka. Z dostupných 
analýz a dlouholetých úvah vyplývá, že nejvhodněj-
ším místem je lokalita Ohrady, a to zejména pro 
dobrou dopravní dostupnost a polohu na území 
Žižkova, kde se farmářské trhy zatím nekonají. Park 
na Ohradě je ve špatném stavu a není obyvateli 
vnímán jako kvalitní plocha zeleně. Dopravní pod-
nik má také dlouhodobý záměr zřídit zde dobíjecí 
stanice pro elektromobily. Všechny tyto aspekty 
by měla skloubit v jeden funkční celek architekto-
nicko-krajinářská studie. V rámci jejích příprav zor-
ganizuje radnice participaci s místními obyvateli.

 ⟶ 4. května
Spolupráce při vytváření kapacit vzdělávání

Na jednání rady bylo schváleno memorandum 
o spolupráci mezi Prahou 3 a hlavním městem 
Prahou při budování kapacit základního vzdělává-
ní v městské části, a to v souvislosti s nárůstem 
obyvatel spojeným s výstavbou bytových domů 
a také s demografickým vývojem ve stávající 
zástavbě. Součástí ujednání je, že hlavní město 
umožní Praze 3 zřídit základní školu na Havlíčkově 
náměstí.

Obnova Tachovského náměstí
Rada schválila podpis smlouvy se společnos-
tí Gardenline, která získala ve výběrovém řízení 
zakázku na obnovu Tachovského náměstí. Při mo-
dernizaci bude jeho celá plocha srovnána do jed-
né úrovně a z velké části vydlážděna. S nedalekou 
cyklostezkou bude náměstí propojeno rampou. 
Nové osvětlení zvýší bezpečnost chodců a přispě-
je k omezení kriminality v lokalitě. V místě budou 
instalovány lavičky a pumpa, která nahradí histo-
rickou studnu. Náklady na obnovu činí 61 milionů 
korun.

Zpracování architektonické studie MŠ Jeseniova
Na základě rozhodnutí rady zadá třetí městská 
část zpracování architektonické studie a projekto-
vé dokumentace Mateřské školy Jeseniova vítězce 
architektonické soutěže. Tou je Radka Kurčíková, 
která se bude podílet také na výběru zhotovitele 
stavby.

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

víte, jak žádat o dotaci?
Ve čtvrtek 9. června od 17 hodin se v sále zastupitelstva 
v budově radnice na Havlíčkově náměstí koná seminář Jak 
napsat úspěšnou žádost o dotaci na projekt zlepšující životní 
prostředí Prahy 3. Je určený všem žadatelům v rámci dotač-
ního programu Životní prostředí MČ Praha 3. Na místě bu-
dou moci také konzultovat své záměry.
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Kriminálka Žižkov
V Koněvově ulici vzplál odpad

Složky integrovaného záchranného systému za-
sahovaly v pondělí 23. května u požáru odpadu 
v suterénu domu v Koněvově ulici. Po úspěšném 
uhašení zdroje ohně pomocí vodního proudu 
a odvětrání domu byl v ulici obnoven běžný pro-
voz. Událost se obešla bez zranění.

Na Olšanské hřbitovy přijeli Noční vlci 
Na Olšanské hřbitovy dorazily v neděli 8. května 
desítky příznivců ruského motorkářského klubu 
Noční vlci. Mezi nimi bylo také několik českých 
motorkářů, kteří s ruským sdružením sympati-
zují. Proti nim přišlo protestovat asi dvacet od-
půrců. Ty dorazilo podpořit také zhruba dvacet 
pražských motorkářů. Ještě před pietní akcí do-
šlo mezi oběma tábory k výměně názorů a také 
k drobným strkanicím, které však po chvíli ustaly. 
Na místo dorazila čtyři družstva pražské Speciální 
pořádkové jednotky, policisté však zasahovat 
nemuseli. Po jejich příjezdu se pražští motorká-
ři odebrali pryč a na místě došlo už jen k několi-
ka menším konfrontacím příznivců Nočních vlků 
a jejich odpůrců.

Strážníci zadrželi skupinku výtržníků 
V sobotu 7. května přecházela křižovatku 
Prokopovy a Chelčického ulice skupina osob 
v místě, kde to není dovoleno, a po spatření pro-
jíždějícího hlídkového vozidla začala na strážníky 
vulgárně pokřikovat a gestikulovat. Když skupina 
uviděla, že vozidlo zastavuje, dala se na útěk do 
parku Parukářka. Po jejím dostižení došlo k na-
padení strážníků. Žena a jeden muž byli proto 
ztotožněni, ostatní tři i přes výzvy utekli zpět do 
parku a ztratili se hlídce z dohledu. Na základě 
popisu je však za krátkou chvíli vypátrala další 
hlídka v Jeseniově ulici. Ta musela použít donu-
covací prostředky a zadržení skončili v poutech. 
Strážníkům se následně přihlásili svědci napade-
ní, kteří uvedli, že zmíněná skupina osob s datem 
narození v rozmezí let 1996 až 2001 již delší dobu 
obtěžuje okolí a dělá nepořádek. Na místo byla 
přivolána Policie ČR a přestupky všech ztotožně-
ných byly oznámeny správnímu orgánu.

Připravil Miroslav Štochl

v infocentru je nové podací místo
Dokumenty v listinné podobě můžete od května doručovat 
úřadu městské části na novém podacím místě v infocent-
ru na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ve všední dny je v provo-
zu od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 14. Další podatelny 
najdete na Havlíčkově náměstí 9 a v Seifertově ulici 51.

ptejte se starosty
Tradiční setkání se starostou Prahy 3 Jiřím Ptáčkem se usku-
teční v pondělí 13. června od 16 hodin v obřadní síni radnice 
na Havlíčkově náměstí. Tentokrát se ho zúčastní i radní Pavel 
Křeček. Určitě se stavte!

seniory čekají křížovky a tanec
V rámci programu Trojka pro seniory začíná 9. června tra-
diční akce Luštíme s Prahou 3. Soutěžící si mohou až do 
15. září vyzvednout každý čtvrtek v čase od 9 do 12 hodin 
v Infocentru Praha 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad jednu 
z patnácti křížovek, které musí vyplněné odevzdat na stej-
ném místě nejpozději 30. září. Vyhodnocení soutěže proběh-
ne v Atriu na Žižkově 18. října. Oblíbené Taneční odpoled-
ne pro seniory se koná v úterý 21. června od 14 do 17 hodin 
v Kongresovém sále hotelu Olšanka. K poslechu a tanci bude 
hrát kapela Color Club Praha. Vstup je zdarma. 

v baranově ulici vznikne pediatrická 
ordinace 

Radnice zahájila v květnu rekonstrukci nevyužitého prostoru 
v Baranově ulici 11. Díky svým dispozicím a přímému vstupu 
zvenku je vhodný pro vytvoření pediatrické ordinace. Nový 
dětský lékař by mohl v místě začít působit už v září, kdy 
skončí rekolaudace. 

komentovali jste budoucí polohu stanic 
v seifertově ulici

Na veřejné debatě k rekonstrukci rušné dopravní tepny za-
zněly připomínky k plánovanému uspořádání tramvajových 
zastávek. Na základě dva roky starého rozhodnutí vedení 
hlavního města budou stanice Lipanská a Husinecká po-
sunuty směrem k centru a jejich vzdálenost se tím zvýší 
o 90 metrů. Řešení je v rozporu s doporučením Prahy 3, pod-
le nějž měla mezi Lipanskou a posunutou zastávkou Viktoria 
Žižkov (Husinecká) vzniknout nová stanice Přibyslavská. 
Výzkumy ukázaly, že právě takové rozmístění by nejlépe 
vyhovovalo potřebám místních obyvatel. Dopravní podnik 
a Institut plánování a rozvoje tuto variantu nicméně odmítly 
s odůvodněním, že by nadměrně prodloužila jízdní dobu. 

jubilejní svatby
Na podzimní termíny jubilejních svateb může-
te hlásit sebe nebo své blízké prostřednictvím e-mailu 
sotonova.eva@praha3.cz a telefonního čísla 222 116 295.

přijímací zkoušky na zuš učňovská 
Základní umělecká škola Učňovská 1 s dalšími pracovišti na 
adresách Hollarovo náměstí 4, 6 a Ondříčkova 48 vyhlašuje 
na červen přijímací zkoušky pro školní rok 2022/23 v hudeb-
ním a tanečním oboru. Více informací o průběhu zkoušek 
získáte na adrese umeleckaskola.cz nebo čísle 731 571 323. 
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Farmářské tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad 
není zdaleka jen místem čerstvých nákupů. 
Spojuje lidi, rozvíjí kulturu a ovlivňuje okolí. 

Pro maso, ovoce, bylinky či květiny, ale také na 
oběd nebo kávu si obyvatelé Vinohrad a horní-
ho Žižkova zvykli chodit na Jiřák. Zdejší farmář-
ské tržiště bylo jedním z prvních v Praze. Od roku 
2010 ho tu provozoval spolek Archetyp, který stojí 
také za tržišti na Heřmaňáku, náplavce a Kubáni. 
V roce 2017 se správy trhů ujala městská část. 

Za dvanáct let existence došlo k řadě změn. 
Původní dva prodejní dny v týdnu se zdvojná-
sobily, nyní trhy probíhají od středy do soboty. 
Postupně se mění také zájem veřejnosti o lokál-
ní potraviny a přístup k podpoře malých pod-
nikatelů. „Konkurence trhů je stále větší. Trend 
bio potravin se rozšířil, lidé nakupují farmářské 
produkty i v supermarketech nebo na internetu. 
Atmosféru trhů to však nenahradí. Návštěvníkům 

jde vedle nákupu také o setkání s farmáři a ostat-
ními sousedy,“ upřesňuje koordinátorka trhů 
Zita Strnadová. Kontakt s pěstiteli má podle ní 

pozitivní dopad i na odpovědný postoj lidí k vý-
robě a spotřebě potravin. Na společenskou od-
povědnost sází i městská část jako zřizovatel. 
Pro trhovce platí zákaz plastových obalů. Díky 
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Trhy na náměstí 
Jiřího z Poděbrad 
mění tvář Trojky

Postupně se mění zájem 
veřejnosti o lokální 
potraviny
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spolupráci s projektem Zero Waste Česko mohou 
zákazníci nakupovat do plátěných sáčků, které tu 
obdrží zdarma. Do budoucna je to má motivovat 
k používání vlastních obalů. Pravidla má i původ 
zboží. Podle prodejního řádu lze na Jiřáku nabízet 
jen čerstvé či zpracované produkty pocházejí-
cí od zemědělců, pěstitelů, zahrádkářů, sběračů 
lesních plodů a hub nebo od malých producentů, 
případně řemeslné výrobky a sortiment souvisejí-
cí s aktuálním obdobím či svátkem. 

V současné době Praha 3 spolupracuje s přibliž-
ně 150 farmáři, kteří se na stáncích střídají podle 
rozpisu. Ten najdou zájemci na webu trhyjirak.cz 
nebo na facebooku a mohou si tak naplánovat 
návštěvu oblíbených prodejců. Pro oběd sem lidé 
pravidelně chodí například ke stánku restaurace 
Podolka, kde potkají Jaroslava Brožíka. „Na tr-
zích jsem třikrát týdně už deset let. Vynechal 

jsem jen dvakrát — jednou jsem byl na pohřbu 
a jednou u porodu,“ směje se restauratér. „Z pro-
pagačního stánku se stal postupně samostatný 
byznys. Restauraci máme v Podolí, tam by se lidé 
z Vinohrad těžko stavili na oběd,“ dodává Brožík. 
Jídlo na trzích je tak pro jeho zákazníky dostup-
nější i levnější.

Trhy postupně přilákaly na náměstí nové skupi-
ny návštěvníků a to ovlivnilo i skladbu obchodů 
a provozoven v přilehlých ulicích. „Když jsme na 
trzích začínali vařit kávu, v okolí téměř žádné ka-
várny nebyly. Teď jich tu napočítáte aspoň osm,“ Trhy přilákaly na náměstí 

nové skupiny návštěvníků

Nenechte si ujít 

 ⟶ 1. června — Dětský den 
 ⟶ 10.—11. června — Pivobraní na Parukářce 
 ⟶ 23.—26. června — latinsko-americký festival Merkádo 
 ⟶ 10.—11. září — Vinohradské vinobraní 
 ⟶ 28.—29. října — Řemeslné dny
 ⟶ 11.—12. listopadu — Svatomartinské trhy 
 ⟶ 27. listopadu — 23. prosince — Adventní trhy
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všímá si rozvoje lokality Adam Dvořák z Kávového 
klubu. Trhy podle něj v průběhu let proměni-
ly místo v živou část Prahy 3: „Bez farmářských 
trhů by tu dvě třetiny současných gastropodniků 
rozhodně nebyly. Lidé přicházející na trhy tu vy-
tvořili nový bulvár.“ 

Sortiment prodejců se neomezuje jen na potravi-
ny. Například Martin Koller sem vozí své keramic-
ké výrobky. „Někteří lidé jdou kolem třeba pro 
zeleninu a všimnou si mého stánku, jiní už mě 
znají a přijdou si cíleně pořídit moje zboží,“ říká. 
Vedle keramiky si z trhů můžete odnést i porce-
lán, dřevěné mísy či proutěné košíky. Najdete tu 
také stánek, kde vám nabrousí nože.

Tržiště na Jiřáku je mimo jiné dějištěm pes-
tré škály kulturních a gastronomických akcí. 
Koná se tu Vinohradské vinobraní, podzimní 
Svatomartinská slavnost, ale i příležitostné pro-
gramy například během masopustu a Velikonoc. 
Pod hlavičkou trhů se o druhém červnovém ví-
kendu uskuteční také Pivobraní na Parukářce. 

Farmářského tržiště by se v budoucnu mohli 
dočkat i lidé z opačného konce Prahy 3. „Podle 
průzkumu, který si radnice nechala udělat před 
šesti lety, je nejvhodnějším místem parčík na 
Ohradě. Od Jiřáku je dostatečně daleko, záro-
veň je to dopravní uzel a místo dostupné pro lidi 
z Balkánu, Jarova, Vackova i dolního Žižkova,“ vy-
světluje předseda výboru pro územní rozvoj Matěj 
Michalk Žaloudek. I sem by trhy mohly přilákat 
nové návštěvníky a oživit park i jeho okolí. Záměr 
v květnu schválila rada městské části jako sou-
část celkové revitalizace místa. V létě se k němu 
vyjádří veřejnost. 

Lidé přicházející na trhy 
tu vytvořili nový bulvár

Anketa: Bylo by pro Prahu 3 další farmářské  
tržiště přínosem?
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

Určitě. Založit nový trh ale není jen tak. Potřebujeme místo 
dobře dostupné MHD, prostor pro parkování farmářů nebo 
prodej z aut, připojení elektrické energie, hygienické zázemí 
pro návštěvníky i farmáře. Trh musí být dostatečně vel-
ký, aby nalákal dost lidí a fungoval dobře i po ekonomické 
stránce. Vypadá to, že jsme takové místo našli — park na 
Ohradě. Záměr založení farmářského trhu schválený radou 
MČ je zároveň dobrým impulzem pro rekonstrukci samot-
ného parku. V blízké době si to ověříme zpětnou vazbou od 
lidí. Na trzích si dále musíme dobře hlídat původ produktů 
i provoz bez plastů.

Jan Bartko (Piráti), radní
Že by se Trojce hodilo další tržiště, je jasné. Z ulice 
K Lučinám trvá cesta tramvají na Jiřák asi 20 minut a to 
není zrovna málo. I proto jsem rád, že se radnici daří dát 
myšlence zřízení nového tržiště na Ohradě jasnější obry-
sy. Je ale důležité, aby nebylo jen místem pro nákup zboží 
a ničím víc. Pokud se podaří, aby nové tržiště (ať už by bylo 
jedno nebo více) zároveň oživilo veřejný prostor, přitáh-
lo do okolí nové podniky a v ideálním případě fungova-
lo i jako zdroj příjmů pro radniční kasu, tak si myslím, že 
mohou být spokojeni všichni — i ti, kteří si raději nakoupí 
v hypermarketu. 

Michal Vronský (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel
Tržiště na Jiřáku je skvělé, ale nachází se na okraji Prahy 3. 
Pro většinu obyvatel Trojky tak není pravidelné nakupování 
možné. Uvažované tržiště na Ohradě by obsloužilo obyvatele 
Jarova i dolního Žižkova a zároveň oživilo nefunkční park. Je 
to jedna z revitalizací, které připravujeme. Budoucí úpra-
va parku je příležitostí i pro další funkce, které místo zatím 
nenabízí — vodní prvek, dětské prolézačky nebo malou ka-
várnu. To však zatím není rozhodnuto a budeme to pláno-
vat společně s obyvateli Prahy 3. Zeptat se místních třeba 
na podobu náměstí přináší dobré podněty a chceme v tom 
pokračovat.

Petr Venhoda (ANO 2011), opoziční zastupitel
Bezpochyby. Mám pocit, že radniční koalice myslí pouze na 
lidi v okolí náměstí Jiřího z Poděbrad. Obyvatelům dolního 
Žižkova a zvláště Jarova chybí dostupnost kvalitních potra-
vin z lokální produkce. Problém se „řeší“ několik let, ale „sku-
tek utek“. Tak je to bohužel se vším.
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Do červnové ankety 
se může zapojit širší 
veřejnost

Na základě žádosti Klubu přátel Žižkova zvažuje 
vedení městské části možnost přejmenovat jednu 
z hlavních tepen Žižkova. Místo kontroverzního 
sovětského maršála Koněva by mohla nést jméno 
zakladatele a prvního starosty obce Žižkova Karla 
Hartiga. K návrhu se během května mohli v mimo-
řádném průzkumu vyjádřit obyvatelé Prahy 3 s tr-
valým bydlištěm v Koněvově ulici a podnikatelé, 
kteří tam mají svou provozovnu. V první polovině 
června bude následovat anketa mezi všemi oby-
vateli Trojky a 21. června se má tématu věnovat 
zastupitelstvo Prahy 3. „Na základě opa kujících se 
žádostí občanů a také Klubu přátel Žižkova, uzná-
vaného spolku věnujícího se dlouho době místní 
historii, jsem dospěl k názoru, že je potřeba, aby 
se městská část k tomuto tématu postavila če-
lem, nicméně s rozmyslem,“ říká rad ní pro kulturu 
Pavel Křeček, který záměr v dubnu předložil radě. 
„Načasování se ukázalo jako správ né, protože na 
konci dubna se na radnici obrátila magistrátní 
místopisná komise, která nás infor movala, že na 
konci března téma přejmenování projednávala a že 
ho podporuje. Než ale postou pí věc radě hlavního 
města, žádá městskou část o stanovisko,“ dodává 
Křeček. 

„Pokus o přejmenování Koněvovy ulice se objevuje 
opakovaně. Je tedy s podivem, že na březnovém 
zastupitelstvu se o změně názvu jedné z nejdel-
ších ulic Prahy koaliční zastupitelé nechtěli ani 

bavit a nedlouho poté rada Prahy 3 záměr pře-
jmenovat Koněvovu ulici schválila. Zvláštní para-
dox!“ namítá nezávislá opoziční zastupitelka Jana 
Belecová. Výhrady má i k průzkumu, ve kterém 
mohou občané hlasovat jen pro jednu možnost 
změny, a to na Hartigovu ulici. „Já osobně budu 
velmi spokojeně žít na ulici Hartigova, ovšem par-
ticipace je o nabídce možností, podpory vlastní 
kreativity a následné diskuze místních,“ doplňuje 
Belecová.

Vedle obyvatel ulice s trvalým bydlištěm a zástup-
ců provozoven chce radnice dát slovo také širší 
veřejnosti, proto pro ni pořádá od 1. do 10. červ-
na samostatnou anketu. Ta bude rozlišovat různé 
skupiny respondentů podle jejich vztahu ke třetí 
městské části a Koněvově ulici. Pokud pak změ-
nu názvu ulice podpoří zastupitelé Prahy 3, přijde 
na řadu magistrátní místopisná komise, která 
postoupí návrh Radě hlavního města k finálnímu 
rozhodnutí. 

K návrhu přejmenovat 
Koněvovu ulici na Hartigovu 
se v květnu vyjádřili její 
obyvatelé. V červnu mají 
změnu projednat zastupitelé 
Prahy 3.

KONĚVOVA

HARTIGOVA

—
 1
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Souhlasíte s přejmenováním Koněvovy ulice 
na Hartigovu? 

 ⟶ Hlasujte do 10. června na adrese munipolis.cz/app/anketa/konevova
 ⟶ Pokud nemůžete hlasovat online, navštivte infocentrum, kde vám s hla-

sováním pomohou: Milešovská 1, pondělí—pátek 8—18 h, sobota 8—14 h

Změní Koněvka 
název?
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Trojka oživí panelák 
v Táboritské ulici 
a Žižkovo náměstí

Rekonstrukce panelového 
domu v Táboritské ulici 
a revitalizace Žižkova 
náměstí patří k dalším 
projektům, které vylepší 
tvář Trojky. 
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Prostor by měl sloužit 
jako venkovní galerie

Domy číslo 15/22, 16/24, 17/26 v Táboritské ulici 
čeká zateplení fasády i střešního pláště, výměna 
oken v nebytových prostorách, výměna zábra-
dlí na lodžiích, ale i úprava vstupů do jednotli-
vých domů a sjednocení prosklených fasádních 
výkladců provozoven v úrovni Olšanského ná-
městí. Současně dojde k rozšíření průchodů do 
Sudoměřské a Baranovy ulice. „Úpravy zhodnotí 
technický stav objektu, který byl zkolaudován na 

přelomu 80. a 90. let minulého století. Zároveň 
prodlouží jeho životnost i statickou bezpečnost. 
Přínosem pro celé Olšanské náměstí bude pak 
jeho moderní vzhled,“ upřesňuje radní Prahy 3 Jan 
Materna. Dokončení díla je v plánu ve druhé po-
lovině příštího roku. Náklady na stavbu nepřesáh-
nou podle smlouvy 266 milionů korun. 

Dalším významným projektem je revitalizace 
Žižkova náměstí. „Zdejší park chceme co nejví-
ce propojit s budovou uměleckoprůmyslové školy 
a nabídnout ho jejím studentům. Prostor by měl 
sloužit jako venkovní galerie pro prezentaci sou-
časných umělců i studentů školy,“ říká Ferdinand 
Leffler, který navrhl úpravy ve spolupráci s ate-
liérem Flera. Leffler předpokládá, že instalovaná 
umělecká díla, která se tu mají pravidelně střídat, 
budou zároveň plnit funkci mobiliáře a herních 
prvků. V parku zůstane sportovní hřiště, přibu-
de stánek s občerstvením a toalety. Mělký kanál 
s tekoucí vodou v centrální části nabídne možnost 
osvěžení a nebezpečnou zámkovou dlažbu nahradí 
kvalitní propustný mlat. Park bude mít bezbariéro-
vý přístup. 
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Jak vypadá 
Praha 3 podle 
metropolitního 
plánu?

Metropolitní plán ovlivní budoucí 
podobu nákladového nádraží, okolí parku 
Kapslovna i trasu metra. „Posílejte své 
připomínky,“ vybízí radnice Prahy 3 místní.

Výška budov, zachování či zastavění parků a vol-
ného prostranství, ale i nová linka metra. Pražský 
magistrát právě vydává nový metropolitní plán — 
dokument, který na příští roky určí, jak se bude 
v hlavním městě stavět. Starý plán je z roku 1999, 
nový má platit od roku 2023 a týká se samozřej-
mě i Prahy 3: „Největší část změn je kolem nákla-
dového nádraží včetně Jarova či Vackova. Mnoho 
úprav, které mění drážní plochu na bytovou vý-
stavbu, řeší radnice dlouhodobě,“ říká místosta-
rosta třetí městské části Pavel Dobeš. Změny mají 
nastat i v oblasti kolem nového parku Kapslovna, 
tedy pod Parukářkou v okolí pošty, Pitterovy ulice 

a tam, kde se otevírá „podkova“ věžáků Central 
Parku. „Už nějaký čas se mluví o vzniku sportovně-
-rekreačního areálu, ale nový plán zde umožňuje 
i výstavbu až dvanáctipatrové budovy. To obyvate-
lé odmítají a radnice to bude napadat,“ vysvětlu-
je Dobeš. Pozornost si podle něj zaslouží i bu-
doucnost metra. „Nejvíc mě překvapilo ustoupení 

ze ,žižkovské‘ varianty linky D, ale v plánu se nově 
objevil návrh úplně nové linky E. Je to takový 
půlměsíc, který začíná na Smíchovském nádra-
ží, protíná Prahu 3 zastávkami Nákladové nádra-
ží a Chmelnice a pokračuje dál přes Libeň až na 
sever Prahy.“ 

Podle místostarosty Dobeše by se měli lidé s me-
tropolitním plánem seznámit — třeba na webu 
Institutu plánování a rozvoje nebo v rámci výstavy 
v centru CAMP u Karlova náměstí, která trvá až 
do 30. června. Stejně tak ho představí celopraž-
ské informační turné, které se zastaví také před 
OC Flora: 9. června to bude od 15 do 20 ho-
din, 10. června od 14 do 20 hodin, další den pak 
od 11 do 16 hodin.

Městská část zatím vypracovala k plánu 
40 stran připomínek, které už předala magis-
trátu. Dokument chce také představit veřej-
nosti během zasedání komise pro urbanismus, 
která se sejde ve středu 8. června od 13.00 na 
Havlíčkově náměstí 9. Stejně tak bude na pro-
gramu schůze výboru pro územní rozvoj v úterý 
14. června v 16.30. Obě akce bude možné sledo-
vat také on-line. Radnice zároveň vyzývá míst-
ní, aby hlavnímu městu posílali své komentáře 
k plánu ohledně toho, co na Trojce chtějí a co 
naopak ne. Až do konce června k tomu mo-
hou využít webové stránky portalprazana.cz. 
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Připomínky k plánu 
můžete posílat do konce 
června
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Radnice dál bojuje 
proti drogám

Policejní statistiky ukazují pokles i nárůst různé 
trestné činnosti na Praze 3. Vloni ubylo vloupání 
do vozidel, problémem je naopak drogová 
kriminalita.
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Počet objasněných 
případů drogové 
kriminality roste

Vyhodnocení stavu kriminality na území Prahy 3 
v roce 2021 přináší dobré i špatné zprávy. Zatímco 
v některých kategoriích čísla ve srovnání s přede-
šlým obdobím klesají, v jiných rostou. Podle sta-
tistik ubylo vloupání do vozidel a snížil se i počet 
kapesních krádeží a trestných činů páchaných na 
seniorech, zvýšil se však počet ukradených aut 
a loupežných přepadení. Samostatnou kapitolou 
je vývoj drogové trestné činnosti, kde se ukazu-
je rostoucí počet objasněných případů, což ale 
může znamenat také důkladnější práci policie, jak 
vysvětluje starosta Prahy 3 Jiří Ptáček: „Statistický 
nárůst případů nepůsobí na první pohled dobře. 
Je ale třeba vzít v úvahu, že v případě drogové 
problematiky se do statistik dostávají pouze odha-
lené případy a je u nich objasněnost takřka 100 %. 
Výsledky ilustrují reálné problémy s drogovou scé-
nou, ale také skutečnost, že policie v posledních 
letech přitvrdila a je schopna tyto delikty účinně 
odhalovat a objasňovat.“

Na území Prahy 3 v této oblasti dlouhodobě půso-
bí tzv. toxi tým, který vznikl v rámci Obvodního ře-
ditelství Policie Praha III. Oddělení sídlí na Žižkově 
v Lupáčově ulici, jeho působnost však zahrnu-
je i území Prahy 8 a Prahy 9. „Při pátrání použí-
váme všechny prostředky, které nám umožňuje 
trestní řád, tedy i odposlechy a telekomunikač-
ní záznamy nebo sledování osob,“ popisuje práci 

oddělení vedoucí Milan Picek. V roce 2021 odhalilo 
na Praze 3 devět dealerů, šest menších pěstíren 
konopí a minimálně tři varny. Dále řešilo 28 trest-
ných činů neoprávněného držení omamných 
a psychotropních látek. „Problematika drog je spo-
jena s mnoha společenskými faktory. Též dochází 
ke změnám v sortimentu, kdy se především jed-
ná o výskyt nových syntetických látek, například 
penthylonu,“ dodává Picek. 

Místní radnice usiluje o to, aby se na území třetí 
městské části rozšířila působnost týmu Krystal, 
který se zaměřuje na drogovou kriminalitu zejmé-
na v centru metropole. V květnu letošního roku se 
s takovou žádostí obrátil na Krajské ředitelství po-
licie starosta Prahy 3. „Nesmíme zavírat oči před 
problémy spojenými s výrobou a distribucí drog. 
Tohle je oblast, která je v Praze 3 dost aktuální, 
proto se snažíme v této věci co nejvíce prohloubit 
spolupráci se státní policií,“ uzavírá starosta. 

Kriminalita na Praze 3 2019 2020 2021 trend

Počet odcizených vozidel 40 29 40 ↗

Počet vloupání do vozidel 498 412 228 ↘

Počet trestných činů páchaných na seniorech 20 10 8 ↘

Počet loupežných přepadení 14 14 30 ↗

Počet kapesních krádeží 364 215 207 ↘

Počet vloupání do sklepů, bytů a domů 154 159 177 ↗

Počet případů drogové trestné činnosti — 95 138 ↗

—
 1

3
Re

po
rt



—
 1

4
D

ia
lo

g



Pavel Liška: Hrát 
podivíny je hrozně 
výhodné
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á něco opravdu drahého, tak jim to řeknu, proto-
že si myslím, že zpětná vazba je třeba. Na druhou 
stranu ale chápu, že je za tím obrovský kus práce, 
a aby se jim vrátily náklady, musí to často stát 
takový peníz. My jsme tady v Česku už hodně roz-
mazlení a spousta lidí cenu neřeší. Ale to kouzlo, 
které k trhům patří, to má i tržiště na Jiřáku. 

Bydlel jste na Vinohradech i na Žižkově. Je to 
velký rozdíl?
Co se týče Vinohrad, mám pocit, že se cítí být 
trochu nad Žižkovem, nejen geograficky. Bylo to 
tak asi i v historii. Na Žižkově bydleli dělníci a na 
Vinohradech továrníci.

V aktuálním vydání Radničních novin se 
věnujeme místním trhům. Navštěvujete je?
Já jsem na trzích pořád! Mám to tam rád. Jednak 
si tam koupím snad zdravé věci a jednak to má 
i něco navíc. Potkám tam lidi, kteří se o ta svo-
je zvířata a políčka starají, je v tom jejich láska 
a péče. Já trhy miluju všude na světě. V každé 
zemi, kterou navštívím, musím vidět místní trh. 
Když jsme byli s Vandráky Honzou Révaiem 
a Hynkem Bernardem ve Střední Americe, měli to 
se mnou chlapci těžké. Jak jsme někde narazili na 
trh, věděli, že mají spoustu času, že se jen tak ne-
pohneme. Tam jsou obrovské trhy, nakoupíte tam 
všechno. Hodně se podobají těm původním divo-
kým tržištím.

V čem jsou zdejší trhy jiné?
Tady je to takové načančané, někde to už trošku 
zavání snobstvím. Ve Střední Americe nakoupíte 
na trhu nejlevněji, proto tam chodí všichni. U nás 
je to naopak. Tady nakupují na trzích ti, kdo si to 
mohou dovolit. Anebo ti, kterým opravdu záleží na 
tom, co jedí, i když řeší každou korunu. Některým 
trhovcům to občas dám najevo. Když nabízejí 

Svůj život dělí známý 
herec mezi Žižkov 
a Vinohrady. Chodí 
rád pěšky, a to nejen 
na trhy na náměstí 
Jiřího z Poděbrad, ale 
i do divadla. V létě se 
představí ve dvou hrách.

Kouzlo, které k trhům 
patří, má i tržiště na 
Jiřáku
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Která z těch čtvrtí je vám bližší?
Vinohrady mají hodně co do sebe. Bydlíme s dět-
mi uprostřed nejkrásnější ulice nad Riegráčema. 
Máme nádherný prostorný byt s výhledem do 
parku a na celou Prahu, z druhé strany pohled do 
obrzahrady vnitrobloků s obrraketou, po které le-
zou obrmimina. Bližší je mi ale Žižkov. Já jsem při-
šel z Karlína — taky z dělnické čtvrti. Asi jsem měl 
vždycky blíž k nižší třídě — vzdělané nižší třídě. 
Chodím tu rád pěšky, doprava doleva, kam mě ces-
ta zavede. To už jsem dělal i ve svém milovaném 
Brně, kde jsem si vždycky rád procházel dvorky. Ty 
pro mě mají obrovské kouzlo.

Takové dvorky jsou přece i na Žižkově!
To určitě jsou, ale dneska už to není takové jako 
v devadesátých letech v Brně. Dneska už jsou 
domy zavřené, málokdy se na nějaký dvorek do-
stanete. A taky se hodně využívá každý prostor 
a buduje se a „ničí“. Ale pořád se dají najít — a je 
to nádhera — ta stará točitá schodiště, pavlače, 
klepače na koberce…

V jakých představeních vás letos uvidíme?
S divadlem Ungelt mám dvě představení na letní 
scéně. První jsou Housle, kde hrajeme s Jirkou 
Langmajerem a s principálem divadla Milanem 
Heinem. Je to hra z předměstí New Yorku o dvou 
bratrech a jejich starém rodinném příteli. Jeden 
z těch bratrů je takový ztracený zlodějíček a druhý 
si žije ve svém světě. Toho hraju já.

Hrajete vždycky takové podivíny?
Je pravda, že jsem měl na role tohoto typu štěs-
tí, ale ono to je hrozně fajn a výhodné. Herec se 
v každé své roli snaží být něčím zajímavý. A já jsem 
měl ve svém životě štěstí na tak zajímavé role, že 
jsem se ani nemusel moc snažit být zajímavý, pro-
tože ty role fungovaly samy o sobě. Tohle je zrovna 
ten případ. 

A to druhé představení?
To jsou Pstruzi. Je to vtipné, dojemné, existenciál-
ní… Na pozadí těžkých lidských osobních období, 

Chodím rád pěšky, 
doprava doleva, kam  
mě cesta zavede 
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jako je vyhoření ve vztahu nebo v zaměstnání, 
nahlédneme, jak jsme vlastně jen kousek od toho, 
aby bylo zase dobře. Obě hry hrajeme přes léto na 
Novém Světě, což je za mě nejkrásnější letní scé-
na v Praze a divadlo Ungelt tam bude hrát až do 
září. Je to v pražském podhradí, nebo vlastně spíš 
záhradí, vedou tam malé úzké uličky mezi nízký-
mi domky, všechno je zarostlé břečťanem… Má to 
tam prostě svoje jedinečné kouzlo. Doporučuji tam 
dojít pěšky, ta cesta je úchvatná.

Jsou pražská divadla jiná než brněnská?
Říká se, že divadla jsou pražská, oblastní… 
a v Brně. Ale já myslím, že divadla v podstatě jiná 
nejsou. Pro mě je spíš jiná energie toho místa. 
Praha je hodně zrychlená, ambiciózní, nadupaná, 
nepřehledná. Kdežto Brno, to je pro mě největší 
vesnice na světě. Mně je Brno ze všech měst nej-
bližší a mám ho nejraději. Tam je všechno takové 
pomalé, vlídné… Život tam prostě plyne pomale-
ji. V brněnském HaDivadle jsem zažil nejkrásnější 
roky svého života, nejen toho divadelního. U diva-
dla hodně záleží na lidech, kteří ho tvoří. Tohle platí 
asi všude, v jakémkoli městě nebo místě. V divadle 
si můžete vytvořit svůj svět a v něm pak žít. 

Před pár lety jste začali natáčet dokumenty 
z cest na motorkách. Kam dál se chystáte?
Připravujeme cestu na Papuu-Novou Guineu, kte-
rou jsme museli dvakrát odložit kvůli covidu a teď 
zase kvůli válce. Chceme tentokrát vedle doku-
mentu natočit i celovečerní film. 

Jak do vašich plánů zasáhla válka na Ukrajině?
Když vypukla válka, byl to hrozný šok. Teď už jsme 
si na to zvykli — a je to strašné, jak snadno si 
člověk začne zvykat i na to, že je válka. Nejen my 
tady, ale jak si zvykají lidé tam. Jak se adaptují. Ale 
ten prvotní šok byl velký a my jsme museli právě 
v prvních dnech války rozhodnout o transportu 
motorek přes oceán. Navíc jsme se báli nejistoty, 
že tady necháme naše rodiny a odjedeme na dva 
měsíce z Evropy. Napadalo nás, co když se nebu-
deme moci vrátit zpátky. V té křehké době jsme se 
rozhodli, že cestu odložíme o rok. Takže příští září 
se nám to snad napočtvrté konečně podaří.

Co teď tedy máte před sebou?
Máme mnohem víc času na přípravu, takže pilu-
jeme filmový scénář a připravujeme loutkové di-
vadélko. My tam totiž těm „lidožroutům“ — kte-
ří už lidožroutství 70 let nepraktikují — chceme 
hrát loutkové divadlo. Bude to o celé naší planetě. 
Papua je druhý největší ostrov na světě a oni ještě 
donedávna v tom jejich vnitrozemí netušili, že jsou 
na ostrově. Ani že existuje něco jako oceán, který 
je objímá. V některých místech je pro ně bílý člo-
věk dodnes zjevení. Je to taková poslední divočina 
na Zemi.

Lze ještě vůbec cestováním něco objevovat?
Když je člověk otevřený, tak i kdyby žil dvě stě let, 
pořád by měl co poznávat a objevovat. Ale záro-
veň si myslím, že i kdybych cestoval donekonečna, 

V divadle si můžete 
vytvořit svůj svět a v něm 
pak žít

Jako lidé jsme všude 
v podstatě stejní

pořád bych došel k tomu, že jakkoli jsou lidé v růz-
ných zemích odlišní — jinak jedí, mají jiné zvyky, 
něčemu jinému se smějí, jinak se oblékají, mají 
jiná náboženství —, základní věci máme všichni 
stejné.

Co tím myslíte?
Asi radost ze života, komunikaci, smích, strach. 
V tom se nelišíme, i když k tomu docházíme jiný-
mi způsoby. Nebo jak opečováváme svoje mláďa-
ta. Děti jsou všude k zulíbání, protože jsou čisté 
a neposkvrněné, a mateřská láska je taky všude 
na světě stejná. Ale projevy se liší. Když například 
přijedete do Bolívie a neznáte jejich kulturu, mů-
žete mít pocit, že tam děti strádají, protože jsou 
v noci na ulici. Jejich rodiče tam do večera pracují, 
takže malé děti venku usínají, větší pobíhají kolem. 
To je ale jejich způsob života. Oni jsou chudí, to je 
pravda, ale jejich děti jsou milované stejně jako ty 
naše. Nebo možná ještě víc, protože jsou pořád se 
svými rodiči. Když maminka musí prodávat, dítě 
je s ní. Já jsem s tím měl na začátku problém, 
ale pak jsem pochopil, že ty děti nejsou nešťast-
né. Takže jsem došel k názoru, že ve skutečnosti 
jsme jako lidé všude v podstatě stejní. Ve smíchu, 
v radosti, ve smutku, v lásce… ale bohužel i v těch 
nehezkých věcech, které děláme. 

Pavel Liška 
Narodil se 29. ledna 1972 v Liberci. Po studiu 
na JAMU účinkoval v brněnském HaDivadle 
i v Národním divadle. Jeho první filmovou 
rolí byl František v Gedeonově Návratu idiota. 
Režisér Bohdan Sláma si ho poté vybral do 
role puberťáka, který uctívá postavu Michaela 
Jacksona, ve snímku Divoké včely (2001). 
Za hlavní roli v dalším Slámově filmu Štěstí 
(2005) získal Liška cenu Českého lva. Exceloval 
také ve filmech Pupendo, Horem pádem 
nebo Účastníci zájezdu. Od roku 2013 natáčí 
s Janem Révaiem a Hynkem Bernardem moto-
cestopisné dokumenty.
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Pražský Montmartre 
nabízí letos i tančírnu

Tradiční festival přichází v červnu 
znovu s programem, který chce oslovit 
nejširší publikum. Tentokrát cílí nejen 
na milovníky hudby, ale i tance. 
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čuje letos třetím rokem a už tradičně 
oživí Prahu 3 odpoledními koncer-
ty. Ty startují každou středu o páté 
hodině na Kostnickém náměstí. 
K poslechu i tanci se vás budou 
znovu snažit nalákat sóloví muzikan-
ti i kapely hrající blues, jazz, dixie-
land, folk, reggae nebo soul. Série 
hudebních vystoupení, na nichž se 

představí například Champagne 
Lovers Band, Sol y Sombra a The 
Brownies, potrvá do poloviny září.

Pod hlavičkou Pražského Mont-
martru probíhají na parketu Kost-
nického náměstí nově také lekce 
tance. Vyzkoušet si můžete lidové, 
latinskoamerické i další styly, v nej-
bližších termínech například swing 

a folklór. Zkušení lektoři vás pove-
dou při základních i pokročilejších 
krocích, následovat bude exhibice 
profesionálů a každou akci zakončí 
tančírna, kde si můžete vyzkoušet to, 
co jste se právě naučili. Setkání začí-
nají v 19 hodin a tančit můžete úplně 

zdarma. Festival pořádá třetí měst-
ská část ve spolupráci se sdružením 
Art 4 People a tanečními školami 
Bohemian Salsa, Balfolk a Zig-Zag 
tap & swing.

Pokud se chcete orientovat nejen 
v akcích plánovaných na léto, ale 
vůbec v celé zdejší kulturní scé-
ně, poslouží vám Kulturní průvodce 

po Praze 3. Najdete v něm infor-
mace o galeriích, divadlech, pa-
mátkách, významných stavbách 
a dalších místech s kulturním pře-
sahem. Vyzvednout si ho můžete 
na recepcích radnice a v infocent-
ru na náměstí Jiřího z Poděbrad.  

Série hudebních vystoupení 
potrvá až do poloviny září ⟶ 1. června — koncert: Atarés 

 ⟶ 8. června — koncert: Sol y Sombra
 ⟶ 15. června — koncert: Bechy & Fee
 ⟶ 20. června — lekce tance: swing 
 ⟶ 22. června —  koncert: Champagne 

Lovers Band
 ⟶ 29. června — koncert: The Brownies

Všechny akce se konají na Kostnickém ná-
městí a jsou zdarma.

Nenechte si ujít
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S aikidem se vydáte 
na cestu harmonie

Zřejmě nejvíc se 
o popularizaci 
aikida zasloužil 
americký herec 
Steven Seagal. 
Pokud láká také 
vás, můžete si 
ho vyzkoušet 
v žižkovské 
sokolovně na 
Balkáně.

Aikido patří k nejmladším bojovým uměním. 
Vzniklo začátkem 20. století v Japonsku jako 
technika obrany beze zbraní. Cvičence učí aserti-
vitu a pomáhá mu rozvíjet se po fyzické i psychic-
ké stránce tak, aby se stal vyrovnanou osobností. 
Zdůrazňuje při tom proces morálního a duchov-
ního zrání, jehož cílem je nalezení harmonie a kli-
du — ostatně výraz aikido se obvykle překládá 
jako „cesta harmonie“, tedy jako soulad se sebou 
samým, s okolím, přírodou i celým vesmírem. 
Harmonie a mír tu však neznamenají ustupování 
a kompromisy, které by maskovaly strach z kon-
frontace. Aikido se jen snaží přimět adepty řešit 
konflikty bez násilí a tím z nich vychovat silné, se-
bevědomé a vyrovnané jedince.

Hledání harmonie jako ústřední princip aikida 
je také v rozporu s většinou sportovních disci-
plín, kde je běžná rivalita a soutěživost. Měření 

sil v podobě zápasů a turnajů považují stoupenci 
tohoto bojového umění za nedůstojné. Techniky 
aikida nemají proto ani charakter soupeření, ani 
útočného bojového umění. Na rozdíl od juda tu 
obránce nepracuje s údery a kopy a místo nich 
využívá k neutralizaci protivníkova útoku jeho 
energii. Spoléhá se při tom hlavně na páky, hody, 
ale také pohyby kolem boků.

Základem studia aikida je fyzický trénink. 
Zahrnuje především základní pohyby, jako jsou 
pády, hody a znehybnění v postoji i vkleče, ale 
také práci s tradičními zbraněmi, zejména s me-
čem, holí a nožem. „Cvičení rozvíjí obratnost, 
pružnost, vytrvalost i sílu, zároveň má pozitivní 
vliv na držení těla a dýchání, a tedy na zlepše-
ní fyzická kondice. Ta se zpravidla promítá také 
do mentálního rozpoložení. Pokud trénujete ve 
dvojicích, zdokonalujete se zároveň v komunika-
ci. Aikido je proto vhodné pro muže, ženy i děti 
bez rozdílu věku,“ říká Miroslav Kodym, který vy-
učuje aikido na Žižkově už 30 let. Přesvědčit se 
o tom můžete od pondělí do čtvrtka mezi sed-
mou a půl devátou třeba právě v areálu TJ Sokol 
Žižkov II v ulici Na Balkáně. Zájemce přijímá ško-
la průběžně. Další informace hledejte na webu 
aikido-kenkyukai-praha.cz.  
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Aikido klade velký důraz 
na morální a duchovní 
zrání
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jeho rodič neplní v rozporu s rozhodnutím soudu 
svou vyživovací povinnost, může od loňského roku 
žádat o výplatu náhradního výživného — tedy 
sociální dávku, která ho finančně podpoří na pře-
chodné období.

Nárok na náhradní výživné má nezaopatřené dítě, 
což je i osoba do 26 let, která buď studuje, nebo 
jíž naopak zdravotní stav studovat ani pracovat 
nedovoluje. Požádat přitom může přímo nezao-
patřené dítě. Pokud je nezletilé, podává žádost 
jeho zákonný zástupce nebo osoba, které má být 
výživné vypláceno. „Spolu s řádně vyplněnou žá-
dostí je třeba doložit další dokumenty, zejména 
rozsudek o výživném, který určuje jeho výši, po-
tvrzení o částečné nebo žádné úhradě výživného, 
doklad o nezaopatřeném dítěti a to, že začal pro-
ces vymáhání dlužného výživného. Ten lze zahájit 
podáním návrhu na exekuci nebo návrhem na 
soudní výkon rozhodnutí pro neplacení výživné-
ho,“ upozorňuje vedoucí oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí úřadu třetí městské části Martina 
Minhová. 

Vyplněný formulář přijímá oddělení státní sociál-
ní podpory úřadu práce, k němuž dítě přísluší na 

základě trvalého bydliště. Vyřízení žádosti netrvá 
déle než třicet dnů. Pokud žadatel splňuje všech-
ny podmínky, rozhodne úřad o výši náhradního 
výživného na následující čtyři měsíce. Pak je nut-
né znovu doložit, že výživné není nadále hrazeno. 
V případě, že je výživné placeno jen zčásti, stát 
rozdíl vyrovná. Od státu může přitom žadatel zís-
kat každý měsíc maximálně 3 000 korun. Nárok 
na náhradní výživné trvá nejdéle 24 měsíců.

Formulář i podrobnosti jsou dostupné na 
webových stránkách Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí a Úřadu práce. S dota-
zy se můžete obrátit také na bezplatnou lin-
ku 800 779 900 nebo e-mailovou adresu 
nahradnivyzivne@uradprace.cz. Poradenství 
zajišťuje rovněž oddělení sociálně-právní ochra-
ny dětí Úřadu městské části Praha 3, které sídlí 
v Seifertově ulici. Kontaktní informace hledejte na 
adrese 1url.cz/RrzY6. 

Tíživou finanční situaci 
v důsledku toho, že rodič 
neplní svou vyživovací 
povinnost, může ulehčit 
sociální dávka. Víte, 
kdo na ni má nárok?

Nezaopatřeným 
dětem pomáhá 
náhradní výživné

Náhradní výživné podpoří 
dítě na přechodné období
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Akademie pro 
seniory začne v říjnu

Seniorská akademie při ZUŠ Učňovská nabízí tentokrát dva stu-
dijní programy. Milovníci hudby upřednostní nejspíš hru na hu-
dební nástroj. Na výběr mají zobcovou a příčnou flétnu, klavír, 
cembalo, akordeon, housle, violu, cello, elektrickou a akustickou 
kytaru, klarinet, saxofon, trubku, nebo dokonce bicí. Zdokonalit 
se mohou také ve zpěvu. Studium má formu individuální výuky 
a probíhá na adresách Učňovská 1 a Hollarovo náměstí 4.

Pohybové a relaxační aktivity, na něž je zaměřený druhý obor, 
zahrnují posílení svalového aparátu a rozvoj koordinace pohy-
bu v rámci malé skupiny účastníků. Možný je i nácvik nená-
ročných tanečních figur. Lekce se konají v tanečním sále školy 
v Ondříčkově 48. 

ZUŠ Učňovská organizuje akademii jednou za tři roky. „Studium 
není podmíněno složením přijímací zkoušky, jedině chutí věno-
vat se aktiv ně umělecké činnosti na amatérské úrovni. Kapacita 
je omezená na 50 seniorů nad 65 let, v případě volných míst 
dostanou příležitost také zájemci nad 55 let,“ upřesňuje ředitel 
školy Martin Hauptmann.

Výuka probíhá jedenkrát za čtrnáct dní a má podobu individuál-
ních nebo skupinových přednášek, cvičení, seminářů a koncertů 
rozdělených na zimní a letní semestr. Studenti nejsou zkoušeni 
ani nijak hodnoceni. Pokud ale během tří let splní základní orga-
nizační podmínky, stanou se absolventy akademie a na slav-
nostní promoci obdrží certifikát. Více informací získáte na ad-
rese umeleckaskola.cz, číslech 266 106 726 a 731 571 323 nebo 
e-mailu zus1@234.cz. Ke studiu se můžete hlásit také v kance-
láři hospodářky školy.  
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Základní umělecká škola Učňovská 
otevírá od října už potřetí Akademii 
umění a kultury pro seniory. Studium je 
bezplatné. 

Seniorská akademie nabízí  
dva studijní programy

Nečekaná výpověď 
z bytu

Do kanceláře ombudsmanky pro seniory se 
dostavila 82letá obyvatelka Praha 3. S plá-
čem nám sdělila, že od dětství žije v bytě na 
Vinohradech, který má nyní soukro mého ma-
jitele, přičemž nájemní smlouvu má uzavřenu 
na dobu neurčitou. Před deseti lety ovdověla 
a její jediný syn žije trvale s rodinou v Kanadě. 
Matku navštěvuje jedenkrát do roka, jsou ale 
v pravidelném telefonickém kontaktu. Dále 
uvedla, že dokud dům spravovali původní ma-
jitelé, s nimiž měla velmi dobré vztahy, bylo 
vše v pořádku. Nyní dům předali synovi, který 
dal seniorce výpověď z nájmu s tříměsíční 
lhůtou. Jako důvod uvedl, že byt potřebuje 
pro svou rodinu. Od paní jsme se navíc do-
zvěděli, že ji trápí řada zdravotních obtíží, je 
příjemkyní příspěvku na péči a s chodem do-
mácnosti i běžnými úkony jí pomáhá pečova-
telská služba. 

Seniorku jsme informovali o všech dostup-
ných možnostech řešení, z nichž si sama 
zvolila podání žádosti o přidělení bytu v domě 
s pečovatelskou službou. Během vyřizová-
ní žádosti jsme se spojili s majitelem domu 
a požádali ho o prodloužení výpovědní lhůty, 
s čímž nakonec souhlasil. Žádost byla projed-
nána komisí pro sociální politiku a doporuče-
na k zařazení do pořadníku čekatelů v prvním 
stupni naléhavosti. Vzhledem k tomu, že je 
právě k dispozici volný byt, připravuje se už 
klientka na stěhování. 

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

 ⟶ Ombudsman poskytuje seniorům 
z Prahy 3 bezplatné poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnic-
kých služeb, volnočasových aktivit, zajiš-
ťuje právní rady, doprovod při úředních 
jednáních a pomoc v tíživých životních 
situacích. K dispozici je každý čtvrtek 
od 11.00 do 14.00 v 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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Odhodláni položit 
život za smrt tyrana 
a za národ —
80. výročí heydrichiády
Věnováno hrdinům, kteří se obětavě podíleli 
na přípravě atentátu a boji proti nacistickému zlu.

26. 5. — 31. 8. ⟶      výstava „Za národ, drahou vlast!“ 
— 80. výročí atentátu na R. Heydricha, park Ohrada

 8. 6. (17 h) ⟶  Operace Anthropoid — moderovaná beseda s Radkem Galašem, 
Pavlem Kmochem a Zdeňkem Špitálníkem, KC Vozovna (v rámci besedy 
budou promítány unikátní tematické dokumenty NFA) 

16. 6. (16 h) ⟶  Hrdinové od Ohrady — unikátní dobově laděná komen-
tovaná vycházka, personifi kované osudy spolupracovníků Anthropoidu 
s představením dodatkové tabulky v ulici Zelenky-Hajského. 
Sraz u výstavy na Ohradě, počet účastníků 25, rezervace míst 
na rezervace.kultura@praha3.cz

22. 6. (17 h) ⟶  Sokolové v druhém odboji 
— přednáška Kateřiny Pohlové (ČOS), Galerie pod radnicí

23. 6. (16 h) ⟶  Vinohrady — Příběh Anthropoidu 
— druhá vlna zatýkání — unikátní dobově laděná komentovaná 
vycházka, personifi kované osudy spolupracovníků Anthropoidu, komen-
tovaná vycházka po místech úkrytů parašutistů a osudech statečných 
odbojářů. Sraz Slezská 30, počet účastníků 25, 
rezervace míst na rezervace.kultura@praha3.cz

27. 6. (17 h) ⟶  Jak se točil Anthropoid — fi lmová projekce, 
poté přednáška s diskuzí s historikem a odborným 
poradcem fi lmu Pavlem Kmochem, kino AERO

Na všechny akce vstup zdarma. Změna programu vyhrazena.
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Veronika Polášková: 
Hledání bydlení je teď 
nadlidský úkol
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Už při studiu jsem téměř tři roky působila na od-
dělení sociálně-právní ochrany dětí magistrátu 
v Ústí nad Labem. Poté jsem pracovala v dětské 
adiktologické ambulanci a také u Probační a me-
diační služby ČR. 

Zúročila jste tu předchozí zkušenosti?
Rozhodně. Dokonce mám pocit, že bez nich bych 
na této pozici nemohla vůbec pracovat. Jako so-
ciální pracovník OSPOD jsem se mnohdy setkala 
s neobvyklými situacemi a troufám si říct, že ty 
mě připravily na všechno. V předchozích zaměst-
náních tvořili Romky a Romové velkou část klien-
tely, takže pro mě tahle pozice není až takovou 
změnou.

Jaké požadavky řešíte nejčastěji? 
V současné době je to rozhodně bydlení. V době 
pandemie se mnoha hoteliérům vyplatilo pronají-
mat pokoje dlouhodobě, takže fungovaly v podsta-
tě jako ubytovny. Nyní, když se cestovní ruch vrací 
do běžného režimu, hotely ukončují ubytovaným 
smlouvy a v kombinaci se situací na Ukrajině je 
teď hledání bydlení nadlidský úkol. 

Co je na vaší práci nejtěžší?
Často se setkávám s tím, že klienti mají určitá 
očekávání, ale ne vždy je v mých silách je splnit. 
Můžu jim poskytnout poradenství, pomoc při ře-
šení jejich obtížné životní situace, ale je těžké jim 
vysvětlit, že oni sami musejí převzít zodpovědnost 
za své kroky a nést jejich důsledky. 

Co vás v poslední době v zaměstnání potěšilo?
Zrovna minulý týden se mi podařilo najít byd-
lení pro jednu klientku s dětmi a volala mi její 

maminka, která mi moc děkovala, protože už ztrá-
cela naději, že si dcera najde bydlení. Každá taková 
zpětná vazba od klientů, kterým jsem mohla po-
moci, mě vždycky moc těší.

Uvedete nějaký zajímavý případ, který jste teď 
řešila?
Nejzajímavějším a nejbizarnějším případem zá-
roveň je pro mě právě ono zmiňované hromad-
né vystěhovávání klientů z ubytovacích zařízení. 
Jedno takové máme i na Praze 3 a musím říct, že 
práce s klienty, kterým „prostě jen není prodlouže-
na smlouva“ a ocitnou se ze dne na den „na ulici“ 
bez ohledu na jejich věk či zdravotní stav, je vážně 
náročná.

Chystáte nějaké novinky?
V rámci spolupráce s organizací Slovo 21, kte-
rá je jedním z partnerů projektu podpory romské 
menšiny na Praze 3, plánujeme na prosinec zají-
mavou kulturní akci. Měla by proběhnout v Paláci 
Akropolis. Také mě čeká stěhování. Klienti mě na-
jdou i nadále v Seifertově 51, ale ze čtvrtého patra 
se přesunu do druhého, abych byla blíže ostat-
ním kolegyním z oddělení prevence a metodic-
ké podpory, pod které pozice romské poradkyně 
spadá. Další informace o mně najdete na adrese 
1url.cz/FrzeR.  

Na pozici romského poradce 
pomáhá už půl roku 
nejpočetnější zdejší minoritě 
řešit její starosti. Momentálně 
jsou to zejména komplikace 
spojené s ubytováním.

Každá zpětná vazba 
od klientů mě vždycky 
moc těší
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Na žižkovských trzích 
se nakupovalo, hrálo 
i zpívalo

Populární tržnice v oblasti Žižkova byly 
středobodem nejenom této čtvrti. Rozličné 
zboží sem jezdila nakupovat celá Praha.
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va Místní tržiště představovala vždycky svět sám 
pro sebe. Sloužila nejen k nákupům, ale také jako 
společenské centrum, kde se konaly slavnosti 
a hrálo divadlo. Jedno z nejznámějších fungova-
lo na Prokopově náměstí, které bylo středobo-
dem Žižkova — sídlil tu první žižkovský poštovní 
a telegrafní úřad, starosta s radními a od roku 

1900 také škola. Místo protínala od roku 1883 trať 
koňské dráhy, která vedla z Křížovnického náměs-
tí přes ulici Celetnou, Hybernskou, Husovu (nyní 
Husitskou) až k Bezovce. Lidé si ho ale oblíbili 
hlavně kvůli trhům. Obyvatelé blízkého i vzdáleněj-
šího okolí tu nakupovali všechno, co potřebovali 
do domácnosti — od běžných potřeb na vaření 
přes zeleninu, maso, drůbež, ryby a zvěřinu až po 
květiny. 

Trhy na Prokopově náměstí byly omezeny po 
otevření nové tržnice na Poděbradské třídě, tedy 
na začátku dnešní Koněvovy ulice. Došlo k tomu 
26. října roku 1931 na místě zrušené městské 
elektrárny a v jejím okolí. „Ve vlastní budově trž-
nice jest 69 stánků. 12 řeznických, 13 zvěřinář-
ských, 41 máslařských a drůbežnických, 1 stánek 
dvojitý pro prodej zboží moučného, 2 stánky pro 
zboží různé,“ píše se v knize Potravinová tržnice 
hlavního města Prahy v Žižkově, kterou digitálně 

Prokopovo náměstí bylo 
středobodem Žižkova
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zpřístupnila městská knihovna v Praze. Na ven-
kovním prostranství bylo pak 116 stánků a jeden 
krám. Trhovcům byla k dispozici teplá i studená 
voda, prodej kávy i pražírna a desítky chladíren-
ských komůrek s teplotu 1 až 3 °C. Otevírací dobu 
oznamovala houkačka.

V tržnici se nejen obchodovalo, ale i společensky 
žilo. Každý rok v červenci si tu například připomí-
nali den svaté Anny. Také se hrálo amatérské di-
vadlo, přičemž některé kusy napsali sami trhovci. 
Mezi 8. a 10. červnem 1944 se tu pak konala po-
zoruhodná akce — soutěž ve zdvořilosti k zákazní-
kům. Výsledky byly nečekané. Přestože převažova-
ly trhovkyně, na prvních třech místech se umístili 
muži. Prý to bylo tím, že větší část nakupujících 
tvořily ženy.

Archiv Klubu přátel Žižkova uchovává strojopisné 
vzpomínky milovníka trhů Františka Valeše, který 
se narodil roku 1932 v Milíčově ulici, dnes čís-
lo 25, v domě dědečka Axlera: „Žižkov měl před 
válkou velkou a po celé Praze vyhlášenou tržnici. 
Ve venkovních stáncích se prodávala především 
zelenina, ovoce a květiny. Ve zděné hale pak ryby, 
maso, uzeniny, máslo, mléko a zvěřina.“ František 
byl v tržnici jako doma, vždyť zde měli desítky let 
stánek i jeho děda s babičkou. „Po smrti dědy 
v roce 1942 zde prodávala babička sama až do 
roku 1948, kdy zemřela. Právě prodejem si zde 
Axlerovi vydělali na zmíněný dům v Milíčově ulici. 
Tržnice byla v provozu asi do roku 1950,“ pozna-
menal si pamětník. Rád chodil také na nedale-
ké Tachovské náměstí, kde bývaly každou sobo-
tu venkovní trhy. „Nejvíce se mi zde líbili hrnčíři. 
Jejich vázy a hrnce, které vyráběli na hrnčířském 
kruhu pomocí nohou, jsem vždy moc obdivoval. 

V sobotu bývaly stánky se vším možným zbožím 
i v ulicích Chlumova a na Prokopském náměstí. Po 
válce trhy zmizely jak z Tachovského náměstí, tak 
i z vedlejších ulic.“

Trhy na Prokopově náměstí nakonec tržnici pře-
žily. „Fungovaly ještě v 90. letech. Pak skončily 
a nastala doba temna. Až někdy kolem 2010 zří-
dila radnice nové trhové místo na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Nyní se uvažuje o druhém tržišti 
v parčíku na Ohradě. Měla by vzniknout studie, zá-
měr projednáme v rámci participativního setkání 
s místními,“ doplňuje zastupitel Prahy 3 Michal 
Vronský. 

Zmínku si v této souvislosti zaslouží také vznik 
vůbec první samoobsluhy v Československu. Byla 
středa 1. června roku 1955 a žižkovské hospody-
ně se vydaly na obvyklý nákup do Husitské ulice. 
Když ale přišly k domu č. p. 78, nestačily se divit. 
V místě, kde ještě před pár dny fungoval konzum, 
tedy obyčejná pultová prodejna, otevřel obchod, 
který ještě neviděly. „S-A-M-O-O-B-S-L-U-H-A,“ 
slabikovaly obyvatelky zdejších pavlačových domů 
a s lehkým vzrušením se jako první v zemi chopily 
pojízdných nákupních vozíků.  

V červnu 1944 proběhla 
soutěž ve zdvořilosti 
k zákazníkům
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Otevřely se dveře a do třídy vešel postarší štíhlý muž s malým knír-
kem pod nosem a v obleku. Povstali jsme. Někdo poněkud ledabyle. 
„Nado stajať smirno!“ To bylo první slovíčko, které jsme pochytili. „Já 
jsem gaspadin Volodymirov a budu vás učit ruskému jazyku.“ Vbrzku 
jsme pochopili, že ho nemůžeme oslovovat pane gaspadin. Ruský vý-
raz gaspadin znamená totiž v češtině pane. A tak to jistě zůstalo v pa-
měti několika generací jeho žáků. 

Výuka doktora Sergeje Dimitrijeviče Volodymirova byla značně netra-
diční. Za celý rok jsme nevzali do ruky ani učebnici, ani sešit. Pouze 
slovníček. Zajímavé byly i jeho osnovy. „Čevo čelověku nádo? Vozduch, 
obrazovanije, pišča, oděžda, obuv, osvěščenije, otoplenije. Berte to 
jako názvy kapitol.“ Měl to seřazeno podle důležitosti. Po vzduchu bylo 
pro člověka nejdůležitější vzdělání. A v každé hodině jsme si pak psali 
slovíčka vhodná ke konverzaci podle dané kapitoly. Takže oděžda. To 
byly štany, brjuky, podštaničky i brjustgaltěr. To obrazovanije? Byli mezi 
námi i duraki něobrazovanyje. Pitomnik nebyl pitomec. Byl to durak 
něobrazovanyj. A v tom případě často gaspadin zahromoval, „mordu 
těbě daju“. Ne, nebyl vulgární. Nikdo nebyl zván jako sukin syn. Snad 
výjimečně se ozvalo „job tvoju mať“. 

Gaspadin byl Ukrajinec a ze své minulosti na sebe prozradil, že za vál-
ky prošel koncentrákem. Byl ale propuštěn a Němci mu při propuštění 
vrátili vše, co měl při zatčení u sebe. Měli v tom pořádek. Jediné, co 
mu nevrátili, byly nervy. Měl je značně pocuchané. Jistě mu je pocu-
chali i pracovníci NKVD, kteří již od května 1945 zatýkali osoby ruského 
původu. „Nejsem taváryš, nebyl jsem nikdy v komunistické straně,“ 
dodával k tomu. 

Ač chodil pečlivě upravený, někdy se stalo, že mu z nohavic visely bílé 
kalounky. Pro vysvětlení: Pánské spodní prádlo v zimním období neby-
lo tenkrát trikotové, šilo se z popelínu u švadleny a dlouhé nohavice 
dole se stáhly kalounkem a uvázaly na kličku. No a ta se někdy roz-
vázala a visela z nohavic kalhot dolů na boty. Chudák byl kvůli tomu 
u některých spolužáků terčem posměchu.

Protože nás gaspadin učil po celou dobu především konverzovat, gra-
matika sedmé třídy nám zůstala utajená. Nebyli jsme tedy schopni 
konverzovat o úspěších kolchozníků ani o pionýrském hnutí. Vzhledem 
k tomu, že osmou třídu jsme měli zakončit závěrečnou zkouškou 
i v ruském jazyce, dostali jsme paní učitelku Jackovou… 

Proč to všechno píšu? Především jako poděkování doktoru 
Volodymirovi. Snad se některý ze čtenářů připojí se svou vzpomínkou 
na gaspadina a pošle mi ji na adresu v.richter@volny.cz.  

Te
xt

 V
la

di
m

ír
 R

ic
ht

er

Kdo chodil v padesátých 
létech do školy v ulici 
Dobrovolců, z níž je dnes 
Vlkova, jistě si vzpomene 
na doktora Sergeje 
Dimitrijeviče Volodymirova.

Král převleků 
„Zbožňuji převleky, a to už od dětství,“ 
říká Alois z Vinohrad. Okolo kostela 
Nejsvětějšího srdce Páně důstojně krá-
čívá převlečený za katolického kněze. 
Kdysi dávno to býval přečin, za kte-
rý hrozilo i vězení. Dnes mu venkovští 
farmáři na nedalekých trzích vybíra-
jí ty nejlepší kousky a často dostane 
i pár nádavkem. Dolů na Žižkov chodí 
s kamarádem v ušpiněných montér-
kách. „Mluvíme s bruntálským přízvu-
kem, a když si objednáme rum, na nic se 
neptají a donesou vždy ten nejlevnější. 
Občas děláme úplné křupany. Nedávno 
jsem pomrkával na servírku, ať přinese 
kamarádovi banán, že něco uvidí. Ten ho 
vzal a snědl i se slupkou.“ Jindy šel Alois 
přestrojen za důstojníka a potkal dva 
mladé dělostřelce, kteří ho nepozdravili. 
Ztropil takovou scénu, že si je nakonec 
odvezla vojenská policie. Za studií šet-
řil na jízdném a ve veřejné dopravě se 
objevoval výhradně v uniformě doprav-
ního podniku. Pro revizory se tím stal 
neviditelným. 

Svoji budoucí ženu potkal v kavárně 
převlečen za slepého věštce. „Řekl jsem 
jí, že její osudová láska je nedaleko, ale 
na setkání může čekat ještě celá léta. 
Byla přirozeně nedočkavá a já jí nazna-
čil, že znám cestu, jak čas urychlit, ale 
to by vlastně věštec dělat nikdy neměl. 
Naléhala, tak jsem jí řekl, že musí třikrát 
obejít kostel na Jiřáku proti směru ho-
dinových ručiček, v každé zaťaté pěsti 
musí svírat obrázek srdce a při třetím 
kole musí dát oba obrázky dohroma-
dy a tisknout k sobě ruce ze všech sil. 
Motal jsem se tam převlečen za bezdo-
movce a vybíral koše. To se na vás mla-
dá dívka zaručeně nepodívá. Pod vousy 
jsem se královsky bavil. V její tváři bylo 
vidět, jak pochybnost bojuje se zvěda-
vostí a s oním ‚ale co kdyby‘. Při třetím 
kole byla úplně rudá, jak silně tiskla srd-
ce k sobě.“

Brzy mu odpustila a teď se občas pře-
vlékají spolu. „Navštívili jsme například 
oslavu kulatin našeho známého, který je 
sice dobrý spisovatel, ale příliš domýš-
livý a samolibý člověk. Přišli jsme v pře-
strojení za pár literárních kritiků z Brna 
a zkritizovali jsme jeho metafory, na 
které je obzvlášť pyšný, jako drakonicky 
dekorativní a salónně plytké. Rozrušením 
začal koktat. Druhý den jsme ho ná-
hodou potkali. Vykládal, jak prachbíd-
ná je úroveň brněnské literární kritiky… 
Převlékání je prostě vzrušující a vřele 
ho doporučuji. Umožňuje žít jiné životy,“ 
říká Alois a v lékařském plášti odchází 
navštívit kamaráda do Vinohradské ne-
mocnice. 
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Pamatujete si 
gaspadina učitele?
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Hospůdku U Kurelů na rohu Kubelíkovy a Chvalovy ulice založil 
v roce 1907 Miroslav Kurel. Stala se místní legendou a několik 
desetiletí sloužila jako komunitní centrum, kde se odehrávala 
divadelní představení, koncerty nebo čtení poezie. Za komu-
nismu, kdy se podnikům běžně odebíraly jejich osobité názvy, 
změnila název na U Pošty. V té době byl jejím věrným návštěvní-
kem i Bohdan Holomíček, blízký přítel a fotograf Václava Havla. 
V interiéru dodnes najdete jeho fotografie, které ilustrují život 
v sedmdesátých letech. Po revoluci se hospoda dostala do ru-
kou soukromé firmy, která jí vrátila původní název a proslavila ji 
mimo jiné i obsluhou nahoře bez. 

Dnes už u nás obnaženou servírku nepotkáte. Jakmile jsme se 
v roce 2014 podniku ujali, zmodernizovali jsme jeho prostory 
i nabídku jídel a nápojů a znovuotevřeli bar s širokým výbě-
rem českých piv. Ochutnáte u nás vyhlášené burgery, sendviče, 
quesadilly nebo například trhané zauzené vepřové, které získa-
lo ocenění na světovém šampionátu Jack Daniel's Invitational 
Barbecue. Baví nás objevovat chutné a zároveň zdravé alter-
nativy i pro zákazníky, kteří nejedí maso. Proto jsme během 
lockdownu doladili naše veganské menu, které zahrnuje třeba 
americké brambory s kešu sýrem, křupavé veganské nugetky 
nebo grilovanou placku z amerického sýru.

Pro čtenáře máme tip na skvělou krémovou omáčku. Stačí na 
másle orestovat několik najemno nasekaných stroužků česne-
ku, přidat dvě lžíce octa, lžíci worcesterové omáčky a 170 gramů 
omáčky Hot Sauce Louisiana. Když se směs prohřeje, přidáte 
ještě 150 gramů másla, které za stálého šlehání pomalu rozpus-
títe, a je hotovo. 
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Vladivoj „Pumpička“ 
Pavlíček, 
kurýr

Narodil jsem se na Vinohradech, ale od šes-
ti let bydlím na Žižkově, takže jsem Žižkovák 
jak poleno. Nikdy jsem nebydlel jinde než na 
Praze 3. Oba moji rodiče byli velcí sportovci. 
Já jsem od malička hrál fotbal a chvíli jsem 
se tím i živil, ale zničil jsem si koleno a od té 
doby jezdím na kole. 

K práci kurýra jsem se dostal v roce 1993. 
Narazil jsem tehdy na inzerát, že začínají-
cí firma Messenger hledá kurýry. V té době 
byly takové služby ještě v plenkách, pomalu 
nikdo nevěděl, co to je. Tak jsem se tam při-
hlásil a stal se prvním cyklokurýrem v Praze. 
Vozil jsem snad úplně všechno, od zavírací-
ho špendlíku přes fretku v kleci až po prasečí 
kůži. Tenkrát nebyl internet, na centrálu jsem 
si musel vždycky zavolat z telefonní budky 
a dispečer mi nadiktoval, odkud a kam mám 
balík dovézt. Mělo to svoje kouzlo. 

Dnes je cyklokurýrů plné město. Lidé si bě-
hem covidu zvykli jíst doma nebo v práci 
a dělají to dál, takže teď vozím hlavně jídlo. 
Vždycky platilo, že čím víc zásilek kurýr dopra-
ví, tím víc si vydělá, takže musí být především 
rychlý a dobře si spočítat, kolik si toho může 
nabrat, aby vše stihl ve stanoveném čase. Já 
denně zdolám přes dvě stě kilometrů. Často 
jezdím od devíti ráno a končím až v deset ve-
čer, vynechávám jídla a jsem třeba celý den 
na energeťáku a tatrankách. Na jídlo prostě 
není čas.

Co se týče dopravy, jezdit po Praze na kole 
je vážně o život. Řidiči jsou tu nesmírně ag-
resivní, nemají cyklisty rádi. Je tu úplně jiná 
mentalita než třeba v Holandsku, kde jim dá-
vají přednost. Obecně je mezi řidiči a cyklis-
ty v Praze velká nevraživost. Oni nám říkají 
pumpičkáři a my jim zase plechovkáři. Mě už 
tady lidé hodně znají, na kole jezdím v práci 
i ve volném čase. Vždycky mě to strašně ba-
vilo a baví dodnes. 

Chuť Ameriky 
na Žižkově
Proslulé burgery se zauzeným vepřovým 
masem ochutnáte v hospodě U Kurelů. 
Majitelé Dean a Lori vám k tomu prozradí 
i recept na svou krémovou omáčku.
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Repete 
Tomáš Sunegha (KDU-ČSL), opoziční zastupitel 

Ten příběh se stokrát stal a po stoprvé je opa-
kován se stejným průběhem. V našem případě 
není opakování matkou moudrosti, nýbrž sle-
pou ulicí zakončenou odolnou zdí nezájmu, ig-
norance, svéhlavosti a natolik specifických so-
ciálních návyků, že ani stovky let a různé druhy 
vlády problém neřeší. Zřejmě je neřešitelný. 

Lidé jsou prostě různí. Leč současná vláda 
Prahy 3 s urputností, která zřejmě svědčí o hlu-
bokém vnitřním přesvědčení o šíření štěstí 
a lásky mezi lidmi, na historii nedbá, moudrost 
předků odhazuje, majetek nechá ničit a zájem 
dosud pokojně bydlících občanů ignoruje. Píšu 
o „sociální“ politice radnice, která se mj. vy-
značuje přidělováním bytů lidem, jejichž rodinní 
příslušníci byty a dům obvyklým způsobem 
užívat nechtějí. Neměli a nemají třeba takový 
zvyk, že se v noci spí, protože ve dne se chodí 
do práce. Abych byl konkrétní. Byty v domě 
v Roháčově ulici 34—44, kde je vlastníkem 
řady bytů obec, jsou přidělovány lidem, kteří 
dělají hluk, nepořádek a chovají se odlišně od 
starousedlíků. 

Nejde o politiku sociální, ale asociální, kdy po 
nějaké době může nastat odbydlení obecních 
bytů a na místě zůstane pak pachuť vytvo-
řená směsí neznalosti, ekonomických škod 
a znechucení těch, kteří chtěli bydlet v hezkém 
domě a v klidu. Nejen doprava v klidu je pro-
blém, který byl uměle navozen a který řadu ob-
čanů nyní uvádí ve vztek a stres a zkracuje jim 
život, ale i bydlení v klidu, které se z klidu (a za 
přispění zpackané privatizace) stává stresovou 
záležitostí. To vše jako reálná politika radnice.

 

Dohodli jsme se s vlastníkem parku Radost, 
proměnit by se měl park i celé okolí 
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta

Městská část revitalizuje jedno náměstí za dru-
hým. Nicméně park Radost před stadionem 
Viktoria Žižkov je specifický v tom, že i když je 

veřejným prostranstvím, patří soukromému 
vlastníkovi. Pokud to místo chceme proměnit 
k lepšímu, je dohoda s ním klíčová. A o to jde. 
Dohodli jsme se!

V květnu jsme přímo v parku Radost podepsa-
li se společností Dům Radost Memorandum 
o vzájemné spolupráci. Celý text najdete na 
webu Prahy 3, ale nejdůležitější body lze shr-
nout takto: 1. Obě strany deklarují, že zde má 
být stadion a otevřený moderní park. Tohle je 
mimochodem důležité i pro Viktorku, protože 
ta je na přístupech z parku závislá. Místo by 
se tak mělo stát jedním z přirozených center 
Trojky. 2. Obě strany se dohodly, že společně 
formulují zadání a vyhlásí ideovou soutěž na 
řešení tohoto místa dle standardů České ko-
mory architektů. 3. Obě strany budou usilovat 
o to, aby byl do řešeného území zahrnut i poze-
mek bývalého sídla Ústavu pro studium totalit-
ních režimů. Jelikož nové vedení ÚSTR s roze-
stavěnou budovou ve svých plánech nepočítá, 
začali jsme přesvědčovat Ministerstvo financí, 
aby budovu předalo Praze 3.

Velké díky patří kolegovi Pavlovi Dobešovi, který 
text memoranda odladil se mnou a s vlastníky 
parku. Držte nám palce!

 

Žižkovské mezidvorky a půjčovna potřeb pro 
sousedské akce
Michal Vronský (TOP 09 a STAN), koaliční 
zastupitel

V květnu se uskutečnil 11. ročník festivalu 
Žižkovské mezidvorky. Pro ty, kdo jej neznají: 
Jde o sousedskou akci, kdy se na jeden den 
otevřou dvory několika domů. Na nich se pak 
konají malé koncerty, recitace, hry pro děti… 
Lidé chodí mezi jednotlivými dvory, seznamují 
se a tráví společně čas. Byl jsem u organizace 
prvního ročníku i u většiny dalších. Grantová 
podpora ze strany radnice nebyla mnoho let 
žádná, ačkoliv pořadatelé žádali. Festival přes-
to fungoval z nadšení a přesvědčení. Poslední 
roky se přístup radnice změnil a festivalu už 
si hledí, podporuje jej finančně a pomáhá 
s propagací.

U nás na dvorku jsme letos zahrnuli do pro-
gramu sousedský oběd. Řekli jsme si se ženou, 
že uvaříme polévku a uvidíme, co se bude dít. 
Dorazilo pár lidí z domu, ale také několik ne-
známých lidí. Od příchozích jsme na oplátku 

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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dostali láhev cideru. Příjemná a lehce slav-
nostní atmosféra se dostavila sama, když dvůr 
zalilo polední slunce… Ze vzpomínek starší 
generace přitom víme, že tahle neanonymní 
atmosféra byla běžnou součástí žižkovských 
a vinohradských domů.

Podpora sousedských vztahů je jeden z výstu-
pů strategického plánu Prahy 3. Kde totiž panu-
jí dobré sousedské vazby, lidé se cítí bezpeč-
něji, žijí spokojenější životy a netouží stěhovat 
se jinam. Připravujeme proto projekt půjčovny 
základních potřeb na sousedské akce: skláda-
cí stoly a lavice, nůžkový stan a další, aby-
chom lokálním organizátorům usnadnili práci. 
Chystáme také návod, jak zařídit a domluvit zá-
bor veřejného prostoru. Cíl je jediný: spokojený 
život na Praze 3.

 

Seifertova ulice přijde o 60 parkovacích míst 
Mojmír Mikuláš (Patrioti pro Prahu 3), opoziční 
zastupitel

Určitě jste v poslední době zaregistrovali pří-
pravu revitalizace Seifertovy ulice, která je 
i z mého pohledu žádoucí. A na vizualizaci vy-
padá návrh líbivě — čistá ulice se stromečky 
a spokojení lidé. Pochvalu zaslouží nové uložení 
tramvajové trati, které sníží hluk jedoucí tram-
vaje. A fandím všem snahám o dobré hospoda-
ření s dešťovou vodou, ale navrhnout povrcho-
vé i podzemní retence na soukromém pozemku 
parku Radost bez souhlasu vlastníka může 
realizaci ohrozit.

Ale co dál skrývá návrh od IPR, který má 
podporu MHMP i vedení naší trojkové rad-
nice? 1. Je zřejmé, že realizací návrhu přijde 
Seifertova i s nám. W. Churchilla přibližně 
o 60 reálných parkovacích míst. Kde budou 
místní lidé parkovat, je všem jedno? 2. Do 
Seifertovy jsou násilně cpány cyklopruhy, tak-
že případný do kopce funící cyklista bude ve 
stoupání od Přibyslavické brzdit nejen auta, 
ale i tramvaje. A na Sladkovského náměstí 
mají jet kola dokonce přes nástupní ostrůvek 
MHD. Opravdu se tam musí cpát kola i za cenu 
ohrožení chodců? 3. Vzdálenost tramvajové za-
stávky od Bulhara ke Sladkovskému náměstí je 
moc dlouhá. Proč naše radnice nebojuje za za-
chování zastávky Husinecká — Viktoria Žižkov, 
která je přímo před naším úřadem a stadio-
nem Viktorky? 4. Místní obyvatelé mají pocit 
nebezpečí z koncentrace některých sociálně 
vyloučených skupin obyvatel, ale návrh nenabí-
zí v tomto žádné řešení. 5. Do průzkumu k po-
době Seifertky bylo zařazeno více návštěvníků 
než zde bydlících rezidentů. To je špatný po-
stup. 6. Na podrobnější informace k revitalizaci 
Seifertovy ulice včetně obrazových podkladů se 
můžete podívat na www.PatriotiProPrahu3.cz. 

 

Komise pro transparentnost a informatiku 
Tomáš Štampach (Svobodní), opoziční zastupitel

V průběhu aktuálního volebního období jsem 
již nejednou informoval o nečinnosti zřízené 
komise pro transparentnost a informatiku. Ale 
pokračující absolutní nezájem vládnoucí koa-
lice o tuto oblast je natolik alarmující, že opě-
tovně musím pár řádek napsat. 

Poslední jednání komise proběhlo koncem 
července 2021, tj. tedy téměř před rokem. 
Sluší se ještě dodat, že jednání se týkalo pou-
ze připomínkování „slovutného“ Strategického 
plánu na období 2021—2030. Řádné jednání, 
kde by členové komise řešili odborné záleži-
tosti, pak proběhlo naposledy začátkem února 
2021. Evidentně tak Piráti, TOPSTAN a Zelení 
mají pocit, že v oblasti IT a transparentnosti 
není na Praze 3 třeba cokoliv zlepšovat, že vše 
je dokonalé. Vzpomeňme si tak na toto v září, 
až budeme číst volební programy. Jistě v nich 
u vládnoucích koaličních stran nalezneme slo-
va o větší míře transparentnosti, zlepšení elek-
tronizace úřadu a zavádění moderních aplikací. 
Můžeme jim to však po těchto zkušenostech 
věřit? Za sebe říkám NE! Piráti zcela jasně uká-
zali, že o IT umí jen líbivě mluvit. Ale když má jít 
o práci, jsou neviditelní. 

Závěrem: V prosinci 2021 byl novým předsedou 
komise zvolen nominant Pirátů Liam Bibikov. 
Za půl roku nový pan předseda nejenom že ne-
svolal jednání komise, ale ani se neobtěžoval 
členům komise sdělit jakoukoliv informaci či 
zaslat e-mail. Takto se komunální politika dělat 
nemá. Pokud vás to nebaví, prosím, nekandi-
dujte, „necpěte“ se do funkcí a nechte praco-
vat ty, kteří chuť a zájem mají. Bude to jen ku 
prospěchu občanů Prahy 3. 

 

Budoucnost Seifertovy — budeme hájit veřejný 
zájem  
Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí), koaliční 
zastupitel

O revitalizaci Seifertovy ulice se mluví už sko-
ro 10 let. Tak jako u ostatních velkých projektů 
i zde je celý záměr vyvolán technickou potře-
bou opravy kolejí a ta je příležitostí „přesklá-
dat“ ulici do trochu přívětivější podoby. To 
Institut plánování a rozvoje (IPR) spolu s archi-
tekty edit! a Archum už nějakou dobu po eta-
pách připravuje a nyní si konečně lidé mohou 
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prohlédnout i návrh na „etapu II“, tedy celou 
Seifertku od Lipanské až po Bulhara. Najdete 
jej na stránkách IPR.

Co z návrhu vyplývá? I nadále se počítá s kon-
troverzním přesunem zastávek, který (ačkoliv 
má svůj smysl) bohužel hlavní město lidem 
moc nevysvětlilo. Na druhou stranu se ná-
vrh soustředí na moderní prvky zachytávání 
dešťových vod a do celého území doplňuje 
docela dost nové zeleně. Zásadně se zlepšují 
podmínky pro pěší, např. na širších zastávko-
vých ostrůvcích nebo na nových bezpečnějších 
přechodech. Proměnou by mělo projít i zane-
dbané Sladkovského náměstí a z předprosto-
ru památkově chráněného Domu Radost by 
měla zmizet nevzhledná asfaltka a rozšířit se 
zde park.

Nyní u nás na radnici začíná připomínková-
ní návrhu ovlivněné volebním rokem. Naštěstí 
máme k ruce výsledky dvoukolové participace 
i reprezentativní sociologický průzkum prove-
dený mezi lidmi z okolí. A výsledky jsou jedno-
značné: lidé chtějí hlavně více stromů. Přesně 
to budeme jako Zelení aktivně hájit, tak jako 
to děláme prakticky v každém projektu, i když 
jsme na to často sami. V rozpálené a dopra-
vou zatížené ulici budou potřeba stále víc a víc. 
Ostatně v Seifertce bylo dřív nádherné stro-
mořadí a je na čase ho tam vrátit.

 

I s malými kašpárky jde hrát velké divadlo 
Jan Bartko (Piráti), radní

Je skvělé a důležité, že se radnice Prahy 3 vě-
nuje velkým a zásadním investičním akcím, 
jako je třeba revitalizace domu v Blahoslavově 
ulici, revitalizace nám. J. z Poděbrad, nebo že 
plánujeme výstavbu nových škol, školek a růz-
ných zařízení pro sociální péči. Tyto akce mají 
často dopad i přes hranice naší čtvrti a stojí 
nás všechny nemalé peníze i čas zaměstnanců 
úřadu, kteří se jim pečlivě věnují.

Myslím si, že jsou ale vlastně stejně důleži-
té i „menší“ projekty, kterým se městská část 
v poslední době věnuje. I drobnější akce, jako 
je třeba oprava dětského hřiště nebo vznik ko-
munitní zahrady, mohou mít někdy na konkrét-
ní každodenní život některých z nás mnohem 
větší a pozitivnější dopad než velké investiční 
akce za stamiliony korun. U takových men-
ších projektů je o to snazší, ale i důležitější 
provádět participaci s občany — na začátku, 
v průběhu i na konci. Díky tomu, že se kole-
gům podařilo sestavit kompetentní a velmi 
schopný tým, si troufám říct, že se nám spo-
lupráce s veřejností daří velmi nadstandard-
ně. Lokální projekty, jako revitalizace dětské-
ho hřiště v Lupáčově ulici (kde se nám snad 

podaří sladit potřeby menších a větších dětí), 
vznik komunitní zahrady v plánovaném parku 
Kapslovna (místo pro komunitní život je zde 
potřeba, ale nesmí narušovat klid pro život 
v okolních domech) nebo veřejný prostor u uli-
ce Na Jarově (který zaslouží razantní obnovu, 
ale zároveň musí zůstat oázou klidu pro zdejší 
obyvatele), jsou pro mě stejně zásadní jako 
třeba nové náměstí. A věřím, že se v blízké 
budoucnosti podaří je zdárně dotáhnout do 
konce.

 

Zachránili jsme stadion, teď je čas na zkulturně-
ní jeho okolí  
František Doseděl (Piráti), radní

Zástupci Prahy 3 a Domu Radost (bývalý Dům 
odborových svazů) podepsali v květnu me-
morandum, ve kterém slibují společný postup 
v rozvoji veřejného prostoru v okolí fotba-
lového stadionu. Cílem je postupně přetvo-
řit současný nevzhledný park Radost a okol-
ní pozemky v moderní sportoviště s parkem 
a tím vytvořit další přirozené centrum naší 
městské části. Park Radost je v soukromých 
rukou, městská část tak na jeho rozvoj nemůže 
mít přímý vliv. Toto memorandum, ve kterém 
se MČ znovu zavazuje, že stadion zůstane v ru-
kou nás, všech občanů Trojky, nám umožňuje 
zadat studii, respektive soutěž k zjištění mož-
ností, jak by tento prostor mohl do budoucna 
vypadat. Spolupráce s majiteli parku si velice 
vážíme a věříme, že povede k vytvoření živého 
prostoru pro všechny. 

Pro komplexní úpravu celého prostoru nesmí-
me zapomínat na bývalou budovu Ústavu pro 
studium totalitních režimů (ÚSTR), který již 
podle všeho o tuto budovu nemá zájem a už 
roky její rekonstrukce stojí a budova je ne-
vzhlednou jizvou pro celé široké okolí. O pře-
vedení budovy do vlastnictví Prahy a správy 
MČ jsme již požádali. Na park Radost logicky 
navazuje také připravovaná komplexní rekon-
strukce Seifertovy ulice, s čímž memorandum 
rovněž počítá.

A co konkrétně se bude dít dál? Bude vytvo-
řena komise, na jejíž půdě bude nová podoba 
okolí stadionu pravidelně diskutována. Dále 
bude vyhlášena výše zmíněná soutěž a samo-
zřejmě, jako ostatně vždy, počítáme i s mož-
ností, že na věci budou participovat občané.
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Jsme mladá dynamická společnost z Prahy 3
a naší vášní jsou proměny starých bytů na nové. a naší vášní jsou proměny starých bytů na nové. 
Uvažujete o koupi bytu na Vinohradech nebo 
Žižkově? Podívejte se na naši nabídku nebo nám 
zavolejte a přijďte si byt prohlédnout osobně. 
Kuchyně v ceně, dokončení ve vysokém 
standardu, stačí se jen nastěhovat. 
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SLEZSKÁ
BARANOVA

JANA ŽELIVSKÉHO
SEIFERTOVA

LIBICKÁ
SLAVÍKOVA

www.novaetvetera.cz/nemovitosti
+420 605 030 632

25.-26.6.2022
RADOST AŽ NA STŘECHU

Café Radost
so+ne 13:00 – 18:00 POP-UP STORE
Prodejní výstava mladých českých a slovenských designerů.
Dj sety a speciální nabídka dobrot v kavárně.

Přijďte si vyzkoušet, jak zvuk ovlivňuje �lm! Ve spolupráci s lektory si účastníci 
dílny pomocí ruchových nástrojů ozvučí animovaný �lm. Zápisné 80 Kč

Nejúspěšnější �lmy za zvýhodněné vstupné 100 Kč

Tematický americký brunch k projekci �lmu Elvis (2022). 
Masová i vegetariánská varianta menu za 500 Kč

Projekce exkluzivního dokumentu o uměleckém odkazu jednoho z nejtalentovanějších 
hudebníků všech dob. Vstupné 300 Kč.

Roztočte hvězdná kola s nestárnoucí klasikou Tomáše Vorla. 210 Kč.

Až vám vyhládne, určitě zamiřte za pestrou gastro nabídkou našich nájemníků na 
Seifertově ulici. Na tento víkend si pro vás připravili speciální pokrmy a zvýhodněné 
nabídky.

Přijďte ochutnat nejrůznější druhy šumivých vín a kochat se mýdlovými 
bublinami, které vypustíme nad Prahu.

Komentovaná vyhlídka ze střechy prvního pražského mrakodrapu. 
Panoramatem Prahy vás provede historik architektury Zdeněk Lukeš.

Nezisková organizace Loono vás provede prevencí vážných onemocnění, 
vzdělávací platforma SecondBrand vás zasvětí do umění upcyklace oblečení 
a u Artime se naučíte základy kresby a malby.

Loutkové představení pro všechny od 3 let.

so 14:00 ZVUKAŘSKÁ DÍLNA PRO DĚTI

so 17:30 CHLAST
so 20:30 ZÁTOPEK

ne 11:30 FILM&BREAKFAST: ELVIS

ne 17:00 GEORGE MICHAEL FREEDOM UNCUT

ne 20:30 KOUŘ

so+ne 13:00 – 00:00 VSTUP ZDARMA
so 18:00 BUBLINY NA STŘEŠE

ne 16:00 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

ne 18:00 PROCHÁŽKA PO PRAZE OČIMA

so+ne 13:00 -18:00

Butikové kino Přítomnost

Food zone na Seifertce

Přijďte s celou rodinou objevit,
co Dům RADOST nabízí!

Střecha Radost

Dobové zasedačky

Dům RADOST, Nám.W.Churchilla 1800/2, Praha 3
www.dumradost.cz
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1. st ⟶ Filharmoniště v Atriu — Beautiful Strings 
(hudba), Atrium na Žižkově 10.00 
Pražský Montmartre — Atarés (hudba), 
Kostnické náměstí 17.00

2. čt ⟶ Pro (č) umění dětem (prohlídka výstavy), Atrium 
na Žižkově 16.00 
Architektonická vycházka — kostel sv. Anny 
a okolí, sraz před kostelem sv. Anny 17.00

3. pá ⟶ Story bufet (divadlo), KC Vozovna 19.00
4. so ⟶ Jakoubkovo splněné přání (pohádka), 

KC Vozovna 15.00 
MET: Live in HD — Hamlet (přímý přenos 
z Metropolitní opery), kino Aero 18.45 
Vyhnání Gerty Schnirch (divadlo), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 19.00 

6. po ⟶ Válka s mloky (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00  
Popkulturní milníky: Bláznivá střela double 
feature (film), kino Aero 20.30 
NT Live: Jindřich V. (záznam z National Theatre), 
kino Aero 20.00

7. út ⟶ Adrianina židle (výtvarná dílna), KC Vozovna 16.00
8. st ⟶ Pražský Montmartre — Sol y Sombra (hudba), 

Kostnické náměstí 17.00 
Vlastivědná vycházka — Sochařská výzdoba na 
Praze 3, sraz pod Žižkovskou věží 18.00 
Autogramiáda knihy o kameramanovi 
Č. Zahradníčkovi, Infocentrum Praha 3 18.00

9. čt ⟶ Pro (č) umění dětem (prohlídka výstavy), Atrium 
na Žižkově 16.00 
Historické okénko: Operace Anthropoid 
(beseda), KC Vozovna 17.00 
Terezínští hrobaři (film s besedou), Infocentrum 
Praha 3 18.00

10. pá ⟶ Kvíz se zpěvy (klub seniorů), KC Vozovna 9.30 
Žižkovské kočárkování — Olšany, sraz u hřbitovní 
brány na Floře 10.00 
Stockholm (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 

11. so ⟶ Velká divadelní pohádka (divadlo), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 14.00 
Do nebíčka! (pohádka), KC Vozovna 15.00

12. ne ⟶ Královská hra ve filmu, kino Aero 12.00 
Timbalooloo pro rodiče s dětmi (hudební dílna), 
KC Vozovna 16.00

13. po ⟶ Román jako cesta. Román jako návrat domů 
(čtenářský klub), KC Vozovna 17.00 
Divoká karta: 500 dní se Summer (film), kino 
Aero 20.30

14. út ⟶ Pubkvíz Kafe Vozovna, KC Vozovna 18.00
15. st ⟶ Vlastivědná vycházka — Rozhraní Žižkova 

a Vinohrad s Kristianem Mejstříkem, sraz před 
kostelem Nejsvětějšího srdce Páně 17.00 
Žižkov 50. a 60. léta (komentovaná prohlídka 
výstavy), Infocentrum Praha 3 17.00 
Pražský Montmartre — Bechy & Fee (hudba), 
Kostnické náměstí 17.00 
Some Like It Czech: Slunce, seno, jahody (film), 
kino Aero 20.30

16. čt ⟶ Hrdinové od Ohrady (komentovaná vycházka), 
park Ohrada 16.00 
Tramvají (vernisáž výstavy), KC Vozovna 18.00 

Letní benefiční koncert pro Leontinku (hudba), 
Atrium na Žižkově 19.00

19. ne ⟶ Lyatoshinsky Trio (benefiční koncert), Atrium na 
Žižkově 19.30

20. po ⟶ The Act (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 
Encyklopedie akčního filmu: Terminátor (film), 
kino Aero 20.30

21. út ⟶ Taneční odpoledne pro seniory, Kongresový sál 
hotelu Olšanka 14.00 
Skečírek (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

22. st ⟶ Historické okénko: Sokolové v druhém odboji 
(přednáška), Galerie pod radnicí 17.00 
Pražský Montmartre — Pražská dixielandová 
společnost (hudba), Kostnické náměstí 17.00 
Žižkovské rozhovory s Martinem Severou 
— Diana Cam Van Nguyen, Infocentrum 
Praha 3 18.00 
playtime (hudba), Atrium na Žižkově 20.30

23. čt ⟶ Komentovaná vycházka — Vinohrady: 
Příběh Anthropoidu a druhá vlna zatýkání, 
Slezská 30 16.00 
Dvojkoncert souborů Kvafle a Chmelnička 
(hudba), KC Vozovna 18.00 
Skečírek (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 
Vasilův rubáš (hudba), U Vystřelenýho oka 19.30

24.—26. ⟶ Radost až na střechu (festival), Dům Radost
24. pá ⟶ Blade Runner double (film), kino Aero 18.00
25. so ⟶ Letní salsa v Atriu (tanec), Atrium na Žižkově 

16.00 
Guided tour: Žižkov — from Prokop to Prokop, 
meetpoint in front of the Church of St. Prokop, 
Seifertova street 17.30

26. ne ⟶ ŽižKabaret (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 
Claudi Arimany, Ševčík trio a Mozart na Žižkově 
(hudba), Atrium na Žižkově 19.30

27. po ⟶ Legendy: Hodný, zlý a ošklivý (film), kino Aero 
20.30

28. út ⟶ Koncert na schodech — Atarés (hudba), VOŠUP 
a SUPŠ, Žižkovo náměstí 18.00  
Maryša ve 31 minutách a Ozvěny barového 
divadla (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

29. st ⟶ Pražský Montmartre — The Brownies (hudba), 
Kostnické náměstí 17.00 
Maryša ve 31 minutách a Ozvěny barového 
divadla (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

30. čt ⟶ Shrek double (film), kino Aero 18.00 
Žižkovské letovisko — Kvietah + Zabiť Františka 
(hudba), Atrium na Žižkově 18.30 
ŽižKabaret (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

Kulturní 
tipy

Výstavy
 ⟶ Pro (č) umění? — Atrium na Žižkově, do 25. 9. (st—ne 

14.00—19.00)
 ⟶ Miloš Pavlíček: Žižkov 50. a 60. léta (fotografie) — 

Infocentrum Praha 3, 1.—31. 6. 
 ⟶ Šárka Radová: Reliéfy — Galerie Toyen, 2.—31. 6.
 ⟶ Tramvají (fotografie) — KC Vozovna od 16. 6.
 ⟶ Kristýna Černá: Noční směna — Comeback, 

Rokycanova 10
 ⟶ Maturitní a absolventské práce — VOŠUP a SUPŠ, 

27.—29. 6.
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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

Poradna pro pečující — psychoterapeutické individuální 
i skupinové konzultace pro pečující z Prahy a okolí, s finanční 
podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva 
práce sociálních věcí. 

Pro více informací nás kontaktujte telefonicky nebo na e-mailu 
kristyna.padrtova@alfabet.cz.

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

⟶ zápis nových dětí do školního roku 2022/2023 probíhá 
do 17. 6. 2022

⟶ přijímáme děti od 2 do 3 let na celodenní docházku

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 červen: money, money, money…
Blíží se léto a s nimi i letní brigády. Sháníš nějakou, ale nevíš, jak 
na to? Nevíš, jak napsat životopis? Stav se za námi a společně 
se na to koukneme.

6. po ⟶ Práce a zábava — jak si to v životě nastavit?
7. út ⟶ Druhy pracovních smluv — jaké jsou?
9. čt ⟶ Jak ušetřit peníze?
17. pá ⟶ Co to znamená být podnikatel/ka
22. st ⟶ Letní party na Vinohradské vodárně 15.00
23. čt ⟶ Macrame workshop 15.00

ddm ulita
ulita.cz

1. st ⟶ Den dětí: Přijede k nám pouť 14.00—18.00 Den 
dětí na zahradě Ulity (pro děti 3—15 let).

4.—5. ⟶ Divadelní invaze v Ulitě — Premiérový festival 
Divadelního ateliéru Ulita. Program bude zveřejněn 
na dau.ulita.cz (pro děti od 5 let).

11. so ⟶ Rodinná úniková hra „Poplach v galerii“ Sobota 
11. 6. a každé pondělí 16.00—19.00 Hra pro celou 
rodinu (od 5 let, 520 Kč / tým 2—6 hráčů).

11. so ⟶ Úniková hra „Únik z planety Mars“ Sobota 11. 6. 

a každá středa 16.00—20.00 Nově i v angličtině (od 
12 let, 720 Kč/tým 3—6 hráčů).

12. ne ⟶ Tajuplné procházky — Vyšehrad 10.00—12.00 Sraz 
na určeném místě v centru Prahy, bude upřesněno 
přihlášeným účastníkům (pro děti 5—15 let 
s doprovodem dospělého, 150 Kč/rodina).

 15. st ⟶ Vitráže Tiffani 17.00—20.30 Technikou Tiffani si 
vytvoříme drobné skleněné dekorace. Přihlášení je 
nutné předem (od 15 let, 380 Kč/osoba).

15. st ⟶ Kolorování historických fotografií 17.30—19.30 
Na kurzu vás seznámíme s digitálním kolorováním 
v programu GIMP a naučíte se, jak přidat barvu do 
starých fotografií. Přihlášení je nutné předem (od 
15 let, 150 Kč/osoba).

20. po ⟶ Vernisáž keramické výstavy 18.00 Prezentace 
tvorby keramického studia Ulity za letošní školní 
rok. Část výstavy je prodejní, výtěžek věnujeme na 
vzdělávání dětí. Výstava potrvá do 24. 6.  
(út—čt 13.00—18.00, pá 13.00—17.00)

30. čt ⟶ JAKO, Liščí démon 15.00—19.00 Šermířské 
představení (pro školní děti, vstup zdarma)

Zápis do kroužků na školní rok 2022/2023
Přihlašování probíhá online, telefonicky, e-mailem nebo osobně 
v recepci Ulity. Široká nabídka kroužků a kurzů pro děti, mládež 
i dospělé, možnost jedné ukázkové hodiny zdarma. Aktuální 
informace a seznam kroužků a kurzů včetně termínů a cen 
najdete na ulita.cz a mojeulita.cz.

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

7. út ⟶ Žižkovské osobnosti na Olšanských hřbitovech — 
vycházka 16.30 sraz před hlavním vchodem do 
Olšanských hřbitovů ve Vinohradské ulici, provází 
Šárka Těšík

21. út ⟶ Jak bývalo v létě 16.30 na prázdniny prožité nejen 
na Žižkově vzpomínají Petr Kallista a Jan Schütz

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

Otevírací doba v červnu: po—čt 9.00—18.00
V červnu probíhá zápis na podzimní jazykové, pohybové a PC 
kurzy. Bude také možnost přihlásit se na jeden z podzimních 
výletů. Rezervovat místo v kurzu si můžete telefonicky, pokladní 
hodiny jsou v úterý, platba převodem je možná na základě 
variabilního čísla, které dostanete v Klubu po přihlášení.
Klub poskytuje bezplatnou službu lidem v důchodovém 
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věku, kteří se cítí osamělí, hledají společnost nebo radu či 
pomoc. Přijít můžete bez předchozího ohlášení kdykoli během 
otevírací doby. Můžete také volat pro informace, podporu 
a rozhovor na jakékoli téma na uvedený telefon. Jako součást 
služby nabízíme zdarma účast v pravidelných skupinách, např. 
mozkový jogging, cvičení na židlích, skupina Kontakt, podpůrně-
terapeutická skupina, Pánský klub, společenské hry (mariáš, 
scrabble…). 

od 7. út ⟶ Letní cvičení 10.00 pokračuje každé úterý až do 
září, platby alespoň týden předem, pro info nebo 
rezervaci volejte do klubu.

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 červnu:
po ⟶ Konzultace bez objednání 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

14. út ⟶ Miloš Rejcht hostem Jana Bárty 19.30 Setkávání 
s osobnostmi veřejného života, osobně a stream — 
husitska.eu/osobnosti

21. út ⟶ Mimořádná událost 19.00 filmová projekce, 
rezervace: husitska.eu/filmy

26. ne ⟶ Swap 10.00—14.00 Dejme věcem novou šanci
26. ne ⟶ Mezigenerační workshopy pro děti 15.00—17.00 

výroba dřevěných figurek s panem Šachlem, 
sdílny generací, vhodné pro děti od 6 let, prosíme 
o rezervaci místa na husitska.eu/program

 ⟶ Výstava obrazů Estiny Bartošové — do konce 
června, husitska.eu/vystavy

 ⟶ 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.
2. čt ⟶ Veletrojka 14.00 Veletrh sociálních služeb Prahy 3 

na náměstí Jiřího z Poděbrad

3. pá ⟶ Narozeniny Nové Trojky aneb Skoro zapomenuté 
pohádky 16.00 Potkáme se v parku Parukářka 
a kromě výborného narozeninového občerstvení 
se můžete těšit na klauna a večerníčkový program 
(150 Kč/rodina).

6. a 20. ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 
19.00—21.00 Online večerní tvoření, přihlášení 
do předcházející středy, materiál k vyzvednutí do 
předcházejícího čtvrtku. Vede Jolana Kurzweilová 
(250 Kč/osoba).

10.—11. ⟶ Žižkovské pivobraní — Přijďte na Parukářku 
ochutnat piva z různých pivovarů a s dětmi 
vyzkoušet mnoho zábavných stanovišť.

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

21. út ⟶ Léto začíná, aneb potkáme se v Rajské zahradě 
15.00—18.00 Zábavné odpoledne pro děti v Rajské 
zahradě. Rozloučíme se se školním rokem pohybem 
a divadelními představeními.

26. ne ⟶ Sportovní dopoledne pro ženy 8.30—11.45 
Kondiční běh, bodystyling, jógové protažení, zdravá 
svačinka, jógové protažení a závěrečná relaxace. 
Info: Markéta, tel. 774 416 744 (350 Kč/osoba).

TIP NA LÉTO
20. 6. — 4. 9.
 ⟶ Sportovní léto — Cvičení pro dospělé 

i o prázdninách (bootcamp, bodystyling, pilates 
nebo light run).

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

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

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

4. so ⟶ Příměstská sobota pro děti v péči OSPOD
8. st ⟶ Podpůrná skupina Sourozenci v pohodě 

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

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

13.00—15.00
22. st ⟶ Vázání šátku pro začátečníky 13.00—15.00

V červnu začíná registrace do kurzového období září až 
prosinec. Na webu rcpalecek.cz najdete nabídku letních 
příměstských táborů v MŠ Paleček.

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
22. st ⟶ T-Mobile Olympijský běh 16.00 Otevřená akce 

pro všechny děti, které si chtějí zazávodit (pro děti 
0—11 let)

 ⟶ 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.
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⟶  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     

⟶  Změna programu vyhrazena.

červen 2022

Vycházky po Praze 3
2. 6. ⟶  Architektonická vycházka — Kostel sv. Anny 

a okolí k 100. výročí odchodu karmelitánů (16 h)
   Sraz: před kostelem sv. Anny v Jeseniově ulici 

Počet účastníků: neomezeno | BEZ REZERVACE
ZDARMA

4. 6.  ⟶   Procházka po Olšanských hřbitovech (14 h)
   Sraz: u hlavní brány na Olšanské hřbitovy v ulici 

Vinohradská | Rezervace: eshop.prague.eu
Vstupné: 150/100 Kč

8. 6.  ⟶  Vlastivědná vycházka — Sochařská výzdoba 
na Praze 3 — trasa od Žižkovské věže po Prokopovo 
náměstí (18 h)

   Sraz: pod Žižkovskou věží | Počet účastníků: 30
Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru 
Praha 3 od 1. 6. | ZDARMA

10. 6. ⟶ Žižkovské kočárkování* — Olšany (10 h)
   Sraz: před hřbitovní branou na Floře | Počet 

účastníků: 30 | Rezervace: volné vstupenky 
k dostání v Infocentru Praha 3 od 1. 6. | ZDARMA

16. 6. ⟶  Vlastivědná vycházka — Hrdinové Ohrady
   80. výročí heydrichiády (16 h)
   Sraz: u výstavy v parčíku na Ohradě

Počet účastníků: 25 | Rezervace: 
rezervace.kultura@praha3.cz | ZDARMA

17. 6.  ⟶  Vlastivědná vycházka — Sochařská výzdoba 
na Praze 3 — trasa od Žižkovské věže po Prokopovo 
náměstí (10 h)

   Sraz: pod Žižkovskou věží | Počet účastníků: 30 
Rezervace: volné vstupenky k dostání v Infocentru 
Praha 3 od 1. 6. | ZDARMA

19. 6. ⟶ Vlastivědná vycházka — Žižkov (14 h)
   Sraz: na rohu ulic Ondříčkovy a Milešovské 

Rezervace: eshop.prague.eu | Vstupné: 150/100 Kč
20. 6. ⟶  Vlastivědná vycházka Žižkov 

— od Prokopa ku Prokopu (17 h)
   Sraz: před kostelem sv. Prokopa, Sladkovského 

náměstí | Počet účastníků: 20 | Rezervace: volné 
vstupenky k dostání v Infocentru Praha 3 od 1. 6.
ZDARMA

21st  ⟶  Guided Tour Žižkov 
June  — From Prokop to Prokop (17.30 h) 
   Meetpoint: in front of The St. Pro copius Church, 

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

23. 6.  ⟶  Vlastivědná vycházka — Vinohrady — 
Příběh Anthropoidu — druhá vlna zatýkání (16 h)

   Sraz: Slezská 30, Praha 2 | Počet účastníků: 25
Rezervace: rezervace.kultura@praha3.cz | ZDARMA

IC_vychazky_06-2022-2-186×136,8-RN.indd   1IC_vychazky_06-2022-2-186×136,8-RN.indd   1 26.05.2022   18:00:2126.05.2022   18:00:21

Moje oblíbené podniky
Soutěž o nejoblíbenější podniky ve dvou kategoriích: 

1. restaurace/hospoda/bar/jídelna

2. kavárna/cukrárna/čajovna/pekárna

Nominujte do soutěže jeden oblíbený 
podnik v každé kategorii během 
června 2022. Uveďte název, adresu 
a důvod (co je na podniku nejlepší). 
Podmínkou nominace je možnost 
posezení v podniku.

Hlasovat se bude od 4. 7. do 15. 8. V září budou vyhlášeny výsledky ve 3 oblastech 
Prahy 3: 1. západní Žižkov, 2. východní Žižkov, 3. Vinohrady. 

Vítězové (3 v každé kategorii a oblasti) budou odměněni plaketou, miniprofi lem 
v Radničních novinách a speciálním označením v chystané gastromapě Prahy 3.

Detailní pravidla a více info: 
htt ps://planujtrojku.cz/zapojte-se/moje-mistni-podniky

nebo 
na e-mail: 
anketa@praha3.cz

plánuj trojku

muj-oblibeny-podnik-RN-(2)-186×136,8.indd   2muj-oblibeny-podnik-RN-(2)-186×136,8.indd   2 25.05.2022   16:53:1725.05.2022   16:53:17
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Přijmeme

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

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

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

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

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

Co vám nabízíme?
⟶  perspektivní různorodé zaměstnání s místem výkonu na Praze 3, 10. platovou třídu (tarifní plat v rozmezí od 21 260 Kč 

až 31 240 Kč podle započitatelné praxe) s možností postupného přiznání osobního příplatku v rozmezí od 4 000 Kč 
do 17 000 Kč, pružnou pracovní dobu, pět týdnů dovolené, pět sick days, Ticket restaurant (120 Kč/den), Ticket Benefi ts 
(až 500 Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD

Co musíte udělat?
⟶  Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 16. 6. 2022. 
⟶  Formulář a další informace získáte na adrese www.praha3.cz/urad/zamestnani.
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Kontejnery na velkoobjemový  
odpad

Ulice Termín Od Do

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

Třiďte odpad přímo 
ve svém domě

Obyvatelé více než 400 bytových domů na 
Praze 3 využívají bezplatné popelnice na 
plast, papír a sklo. Díky tomu významně šetří 
na rostoucích poplatcích za směsný komu-
nální odpad. Na území Praze 3 se takto vytří-
dí přibližně 13 500 m3 odpadu ročně — to je 
ekvivalent zhruba dvou a půl běžné popelnice 
na jeden dům týdně. Žlutou, modrou a zele-
nou popelnici si snadno objednáte na adrese 
praha3.cz/tridime. Odlehčit přírodě a uše-
třit můžete nově také díky hnědé popelnici 
na rostlinný kompostovatelný bioodpad. Ta 
je vhodná jak pro bytové domy, kde převažují 
spíše rostlinné zbytky z kuchyně, tak pro vilky 
se zahradou, kde se navíc objevuje i množ-
ství zahradnického odpadu. Tuto bezplatnou 
a ekologicky přínosnou službu využívá na 
území hlavního města už přes 21 000 domů. 
Případným obavám z toho, že popelnice mo-
hou být zdrojem zápachu, lze snadno předejít 
správně zvoleným objemem nádoby a na-
stavením četnosti vývozu, umístěním nádob 
mimo dům anebo třeba sezónním využitím. 
V případě biopopelnic lze totiž stanovit čet-
nost svozu. Více informací najdete na webu 
bioodpad.praha.eu. Kontaktovat nás můžete 
také na adrese tridime@praha3.cz nebo čís-
lech 222 116 383, 222 116 370 a 222 116 498.  Z rozhodnutí magistrátu hlavního města Prahy nebudou kontejnery 

v červenci přistaveny.
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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.

 ⟶ Malování od 25 Kč/m2, lakování oken, dveří, radiátorů, 
nátěry všeho druhu, vše kvalitně a čistě. Tel.: 607 719 394.

 ⟶ 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.

 ⟶ 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.

 ⟶ Chybí vám pomoc rodiny? Pomůžeme, uděláme, zařídíme 
téměř cokoli. Pestrá nabídka pravidelných služeb, auto, 
bezbariér. bydlení, po dohodě i zdarma. T: 704 616 188.

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

 ⟶ Kanceláře k pronájmu Ondříčkova 48, Praha 3. Cena 
vč. služeb 17 m2 ⟶ 4 920 Kč/měs., 18 m2 ⟶ 5 141 Kč/měs., 
41 m2 ⟶ 11 450 Kč/měs. Kontakt: milan.martinik@sups.cz, 
tel.: 222 728 257.

 ⟶ Uklidím, vyčistím i zanedbané hroby. Cena 400 Kč. Tel.: 
606 732 890.

 ⟶ Sebeobrana pro muže a ženy — po a st 19—20.30 h. 
Tel.: 604 725 657.

 ⟶ Judo od 4 let, Praha 3. Tel.: 607 411 411.

Poptávka

 ⟶ Mateřská škola Paleček o.p.s. hledá vedoucí/ho výdejny 
jídla na přípravu svačin, výdej obědů, úklid kuchyně a jídelny 
po jídle… Nabízíme HPP na dobu určitou, 25 000 Kč/měs., 
5 týdnů dovolené, přátelský a soudržný kolektiv. Tel.: 
732 946 923, e-mail: monika.slavikova@ds-mspalecek.cz

 ⟶ Mateřská škola Na Vrcholu přijme od 1. 9. 2022 uklízeče/ 
/uklízečku na celý úvazek. Nabízíme plat dle tarifních 
tabulek, požadujeme spolehlivost a flexibilitu. Více na 
info@msnavrcholu.cz.

 ⟶ 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.

Zaměstnání

 ⟶ Pečovatelská služba P3 přijme pečovatele/pečovatelky. 
Požadujeme kladný vztah k seniorům. Nabízíme odpovídající 
ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Životopis a motivační 
dopis zašlete na adresu tomesova@psp3.cz.

 ⟶  Ošetřovatelský domov P3 přijme zdravotního bratra/sestru 
a asistenta/asistentku. Náplň práce: koordinace zdravotní 
péče, vedení dokumentace, práce s PC. Očekáváme SŠ 
vzdělání nebo maturitu v oboru. Nabízíme odpovídající 
ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Tel. 773 757 518.

 ⟶ Ošetřovatelský domov P3 přijme vyučeného kuchaře/ 
/kuchařku na směnný provoz. Nabízíme zaměstnanecké 
benefity. Tel. 770 171 528.
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21/6 – 2/10

krajina — město — veřejný prostor 

landscape-festival.cz

PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ NE/VYUŽITÁ

Nákladové nádraží Žižkov – Smíchovské nádraží – Masarykovo nádraží – Florenc –Palmovka 

site-specific instalace, architektonické intervence, výstavy, happeningy, přednášky, diskuse
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