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Zuzana Čaputová: 
Krizová doba vždycky 
stvoří hrdiny

Na Trojce vznikne 
skatepark i další hřiště 
na beachvolejbal



každou středu od června do září — 17 h

na Kostnickém náměstí
Hudba všech žánrů a pro všechny generace

13. 7. ⟶ Caribe
20. 7.  ⟶ The Simpson Trio
27. 7. ⟶ Jazzota
3. 8.  ⟶ Kvartet Pavla Švestky
10. 8. ⟶ Martin Sedlák & Joska Mucha
17. 8.  ⟶ Garry Hobson Trio
24. 8.  ⟶ Tomáš Matonoha standup s kytarou
31. 8. ⟶ Caribe

Tančírny 
pod širým nebem 
s Art 4 People 
na Kostnickém náměstí 
si zatančíme
v pondělí 18. 7. (19 h) 
⟶ folklor a lidové tance
v pondělí 15. 8. (19 h) 
⟶ swing

⟶ Koná se pouze za příznivého počasí. Vstup zdarma.
⟶  Bližší informace hledejte na Facebooku Prahy 3

⟶ praha3.cz          
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
na „sportovní“ číslo Radničních novin jsme se v redakci těšili už delší dobu. Pátrání 
po dostupných sportovištích a rozhovory s návštěvníky hřišť i s těmi, kdo hýbou 
zdejší sportovní scénou, byly pro nás v mnohém objevné a věřím, že přinesou inspi-
raci pro aktivní trávení volného času na Trojce i vám.

Do článku o sportu se samozřejmě nevešlo všechno. Nedočtete se v něm například 
o plánech na vytvoření lezecké stěny ani o možném propojení cyklostezky se spor-
tovními areály. Tyto a další zajímavé informace najdete v plánu rozvoje sportu MČ 
Praha 3, který je k dispozici na webu planujtrojku.cz. Ráda bych ho doporučila vaší 
pozornosti, protože obsahuje detailní analýzu současné situace i konkrétní návrhy 
na zlepšení. A také proto, že do konce července je možné dokument připomínkovat 
a doplnit vašimi postřehy.

Zpětnou vazbu od místních obyvatel si zaslouží i studie k Olšanské ulici, o které se 
dočtete víc na straně 12. Vyjádřit se k ní můžete do 17. července. I když jsou reakce 
na veřejné participace leckdy různorodé, přesto je znát, že otevřenou diskuzi včetně 
konstruktivní kritiky nutně potřebujeme k tomu, aby se projekty posouvaly správ-
ným směrem. Nejen pro týmové sporty totiž platí, že k úspěchu vede spolupráce.

Příjemné čtení a krásné letní prázdniny přeje 
Anežka Hesová, redaktorka
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pérák se vrátil na žižkov
Pilíře mostu Velká Hrabovka zdobí nově dvě velko-
formátová vyobrazení Péráka. Realizovala je uměl-
kyně Toy Box v rámci programu Umění pro měs-
to za podpory radního Pavla Křečka. Podle závěrů 
současného etnografického bádání má legenda o zá-
hadné maskované postavě původ právě na Žižkově.

trojka získala ocenění za inovaci
Úřad městské části Praha 3 získal prestižní Cenu 
Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě v kate-
gorii digitální inovace. Porotce zaujal softwarový robot, 
který obstarává administrativní úkony související s pře-
stupkovým řízením. „Cílem automatizace bylo nejen ule-
vit referentům příslušného oddělení od opakující se 
agendy, ale i snaha o řádné a včasné zpracování velké-
ho počtu podnětů,“ vysvětluje místostarosta Pavel Dobeš. 
Od srpna 2021 do dubna 2022 robot zpracoval 97 % 
z 60 020 případů. Zbylá 3 % se týkají například vozidel 
s cizími nebo diplomatickými registračními značkami.

jan zelenka-hajský je v knize cti 
Mezi osobnosti Prahy 3 uvedené v Knize cti přibyl Jan 
Zelenka-Hajský za svou odbojovou činnost a zásadní podíl 
na přípravě operace Anthropoid. Od jara 1942 úzce spo-
lupracoval s parašutisty Gabčíkem a Kubišem. Aby unikl 
zatčení gestapem, spáchal 17. června téhož roku ve svém 
pražském bytě v Biskupcově ulici sebevraždu. Krycí jmé-
no Hajský používal pro komunikaci s neznámými lidmi. 
Zápisu do Knihy cti, který se uskutečnil v den 80. vý-
ročí jeho smrti, se zúčastnil synovec Ivan Zelenka.

Zprávy ze 
zastupitelstva

 ⟶ 21. června
Dotační programy na rok 2023

Zastupitelstvo schválilo zásady poskytování dotací 
z každoročně vypisovaných programů pro po-
skytnutí dotací z dotačního fondu městské části 
Praha 3. Na rok 2023 byly vyhlášeny tyto dotační 
oblasti: životní prostředí, tělovýchova a sport, vý-
chova a vzdělávání dětí a mládeže, kultura, památ-
ková péče, oblast sociální a zdravotní a individuál-
ní podpora služeb lokálního významu — síť služeb.

Zprávy z rady 
 ⟶ 13. června

Dotazníkové šetření k zónám 30
Praha 3 provede prostřednictvím společnosti 
Median reprezentativní průzkum, aby posoudi-
la spokojenost se zónami s omezenou rychlostí. 
Cílem je zjistit postoj obyvatel třetí městské části 
k zónám 30 na Praze 3 i to, jak lidé hodnotí opat-
ření v jednotlivých lokalitách.

Revitalizace vnitrobloku Flora
Vnitroblok Flora je jedním z posledních ve sprá-
vě třetí městské části, který neprošel revitalizací. 
V dubnu 2021 zjišťovala radnice v místě potře-
by obyvatel, aby mohla následně nechat zpraco-
vat studii budoucí podoby této lokality. Rada nyní 
schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsa-
hu, jejíž předpokládaná hodnota činí 600 000 Kč.

 ⟶ 1. června
Pracovní skupina pro záležitosti týkající se parku 
Radost

Městská část se dlouhodobě snaží najít udržitelné 
řešení pro fotbalový stadion Viktoria Žižkov. Proto 
vstoupila do diskuze s vlastníkem parku Radost 
a po vzájemné dohodě přijala v květnu memoran-
dum o spolupráci. Na základě toho vznikla pracov-
ní skupina složená z některých zástupců koalice 
i opozice, vlastníků pozemku, fotbalového klubu 
a architekta. Bude mít za úkol vytvořit optimální 
zadání záměru například pro vyhlášení ideové sou-
těže na řešení parku, které by zohlednilo fungování 
stadionu, plánovanou rekonstrukci Seifertovy ulice 
či přestavbu areálu Ústavu pro studium totalitních 
režimů.

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

prázdninová odstávka teplé vody 
Společnost Pražská teplárenská přeruší od 15. do 20. čer-
vence dodávku teplé vody v oblasti Kouřimské a Slezské 
ulice. Další informace o plánovaných odstávkách najdete na 
webové adrese ptas.cz.
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poznejte ukrajinskou kulturu
Ve středu 13. července se od 14 hodin uskuteč-
ní v KC Vozovna přednáška pro seniory, která předsta-
ví kulturní zvyklosti a specifika ukrajinské komunity, její 
historii či problematiku migrace. Povede ji pracovnice 
Integračního centra Praha s ukrajinskými kořeny. Součástí 
programu bude také krátké hudební vystoupení ukrajin-
ské písničkářky Anyi Kovtun, která skládá písně v ukrajinšti-
ně a ruštině, a chybět nebude ani malá ochutnávka tra-
dičních pirohů. Akci připravilo Integrační centrum Praha 
ve spolupráci s třetí městskou částí. Vstup je zdarma. 

zš chelčického získala ocenění za výuku 
finanční gramotnosti

V letošní soutěži ve finanční gramotnosti se prvnímu stup-
ni ZŠ a MŠ Chelčického podařilo umístit na třetím místě 
a druhému stupni na místě druhém. Ve Filipově olympi-
ádě ve finanční gramotnosti vyhráli žáci vedení učitelem 
Jakubem Šolcem obvodní i krajské kolo, a dostali se tak do 
celostátního finále, kde obsadili dělené čtvrté místo. ZŠ a MŠ 
Chelčického se zaměřuje na výuku finanční gramotnosti od 
roku 2010. Děti se díky tomu seznamují s hospodařením do-
mácnosti a nakládáním s penězi.

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

vše udělila čestný doktorát jeanu tirolovi
Francouzský profesor ekonomie Jean Tirole převzal v červnu 
na Vysoké škole ekonomické čestný doktorát. Patří k nejuzná-
vanějším a nevlivnějším ekonomům současnosti, je držite-
lem řady významných ocenění. V roce 2014 mu byla udělena 
Nobelova cena za ekonomii za výzkum tržních sil a regulací, 
o sedm let dříve byl vyznamenán zlatou medailí Francouzské 
akademie věd.

staňte se členem okrskové volební komise
Volby do zastupitelstva Prahy 3 a zastupitelstva hlavní-
ho města se konají 23. a 24. září. Pokud se chcete stát 
členem volební komise a vyzkoušet si organizaci voleb 
a sčítání hlasů, kontaktujte Kateřinu Šulcovou na e-mai-
lu sulcova.katerina@praha3.cz nebo telefonicky na čísle 
222 116 758. Zájemci musí být plnoletí, musí mít státní ob-
čanství nebo trvalý pobyt na území České republiky a musí 
se zúčastnit všech zasedání komise. Funkce bude určena 
losem. Vybraný předseda získá odměnu 2 600 Kč, místopřed-
seda 2 500 Kč a člen komise 2 200 Kč. Zájemci budou do ko-
misí jmenováni 24. srpna. 

praha 3 loni hospodařila s přebytkem 
171 milionů korun

Třetí městská část schválila svůj závěrečný účet za rok 2021. 
Z bilance vyplývá, že příjmy jsou vyšší než výdaje, přičemž 
přebytek se rovná 171 milionům korun. Radnice prostředky 
vynaloží například na investice do škol a školek, opravy měst-
ských bytů a revitalizaci veřejného prostranství.

Kriminálka Žižkov
Řádění nespokojeného gamblera

Čtyřiačtyřicetiletý muž si vybíjel v sobotu 4. červ-
na svoji zlost tak, že na křižovatce ulic Jeseniova 
a Zelenky-Hajského házel kameny na zaparkova-
ná auta. Očitý svědek přivolal na místo strážníky, 
následně jim muže popsal a sdělil směr jeho po-
hybu. Hlídka vandala objevila po chvíli nedaleko 
místa, kde poškodil tři vozidla. K činu se přiznal, 
důvodem měla být neuznaná výhra v kasinu. Pro 
podezření z trestného činu muže nyní vyšetřuje 
Policie ČR.

V Jeseniově ulici zasahovali hasiči 
Ve čtvrtek 2. června si únik plynu z přípojky 
v Jeseniově ulici vyžádal zásah všech složek in-
tegrovaného záchranného systému. Na místě 
byla přítomna plynárenská pohotovost a hasiči 
ze dvou stanic, kteří uzavřeli bezprostřední oko-
lí. Únik se podařilo po několika hodinách ome-
zit ucpávkou. Koncentrace plynu byla po dobu 
zásahu v normálu, evakuace osob nebyla proto 
nařízena. 

Pozor na bankovní podvody
Vzhledem k vysokému nárůstu podvodů v oblas-
ti internetového bankovnictví policie varuje před 
poskytováním osobních údajů k platebním kar-
tám či bránám, a to i takovým institucím, které 
se na první pohled zdají být důvěryhodné. S jejich 
pomocí vytvářejí pachatelé podvodů virtuální 
platební karty a z účtů poškozených vybírají růz-
né finanční částky. K vylákání platebních údajů, 
informacím z platebních karet a k internetovému 
bankovnictví poškozených se podvodníci dostáva-
jí na základě fiktivních inzerátů o prodeji či koupi 
zboží na webových portálech a pomocí hodno-
věrně vytvořených platebních bran známých fi-
nančních institucí. Poškození jim často údaje po-
skytnou bez ověření pravosti přijatých zpráv. Při 
prodeji zboží na internetu nikdy nezadávejte své 
číslo karty, CVC ani PIN kód. Další podvodné jed-
nání je založeno na principu telefonních hovorů. 
Volající se představí jako pracovník banky, který 
zjistil napadení účtu volaného. Osobu, které volá, 
vyděsí a přiměje ji převést peníze na bankovní 
účet, který označí za bezpečný. Tvrdí přitom, že 
se jedná pouze o dočasné opatření. Věrohodnost 
pokynů fiktivního bankovního úředníka umocňuje 
často další telefonát, tentokrát osoby vydávající 
se za policistu. Ten potvrzuje volanému poža-
davky z prvního telefonátu a nezbytnost dané 
transakce. Finanční instituce nikdy nepožadují po 
svých klientech přihlašovací údaje. Pokud vás ně-
kdo s takovou žádostí kontaktuje, rozhovor ukon-
čete a vše oznamte své bance.

Připravil Miroslav Štochl
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Letní měsíce nás lákají k vodě a na zahrádky re-
staurací, ale také na venkovní sportoviště, kde 
si volný čas můžeme zpestřit plážovým volejba-
lem, ping-pongem nebo streetballem. Vyrazit za 
sportem mohou i lidé, kteří tráví prázdniny v hus-
tě osídlené městské části, jakou je právě Trojka. 
Podle analýzy plánu rozvoje sportu městské části 
Praha 3 tu najdeme celkem 139 sportovišť napříč 
různými poskytovateli, od volně dostupných přes 
sportovní a rekreační areál Pražačka (SARAP3), 
sportoviště škol až po komerční zařízení a služ-
by. „V porovnání s ostatními městskými částmi 
má Praha 3 relativně nízkou výměru sportovních 
a rekreačních ploch, zvláště se to týká východ-
ní části území, která patří k nejhůře vybaveným 
oblastem v rámci celého hlavního města,“ uvedl 
na oborovém setkání lokálních sportovních ak-
térů autor plánu rozvoje sportu Prahy 3 Jakub 

Popelka. Mezi příležitostmi pro zlepšení místní 
sportovní infrastruktury zmínil možnosti, které 
nabízí výstavba nové čtvrti v areálu bývalého ná-
kladového nádraží. Potenciál vidí také v příspěv-
kové organizaci SARAP3 a sportovních areálech 
TJ Sokol a TJ Spoje.

Dotazníkové šetření mezi mládeží i dospělými 
ukázalo, že s rostoucím věkem sportovní akti-
vita obyvatel výrazně klesá. Z průzkumu dále 
vyplývá, že polovina dotázaných dětí sportuje 
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Na Trojce vznikne 
skatepark 
i další hřiště na 
beachvolejbal 

Na Praze 3 je celkem 
139 sportovišť

Užít si léto aktivně a v pohybu lze i v husté 
zástavbě třetí městské části. Jaké sportovní 
možnosti Trojka nabízí a co je v plánu do 
budoucna?
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neorganizovaně, což zvyšuje nároky na veřejně 
přístupnou vybavenost. Mezi dívkami jsou po-
pulární individuální aktivity, zejména běh, tanec, 
cyklistika či plavání. U chlapců dominuje fot-
bal, oblíbený je ale také běh, workout, parkour, 
basketbal nebo florbal. Dospělí vyjádřili nespo-
kojenost se stavem atletického stadionu ZŠ 
Jeseniova, nedokončenými cyklostezkami, vyso-
kou obsazeností krytého bazénu Olšanka a zne-
čištěním některých volně dostupných sportovišť. 
K otázce, zda místním na území městské části 
nějaké sportovní zařízení chybí, uváděli nejčastěji 
skatepark, atletický ovál a plavecký bazén.

Právě požadovaný skatepark má v příštím roce 
vzniknout v areálu Pražačka. Vedle toho jsou zde 
v plánu čtyři nová beachvolejbalová hřiště s ce-
loročním provozem, v zimě chráněná nafukova-
cí halou. Hřiště by měla být dokončena v roce 
2024. „Beachvolejbal patří mezi aktivity, které 
jdou nahoru. Obecně pozorujeme větší poptáv-
ku po sportech, na které je potřeba menší počet 
hráčů,“ potvrzuje ředitel SARAP3 Václav Bartásek. 
Plážový volejbal si zahrajete také na pěti kurtech 
areálu Sport Vítkov nebo ve sportovním cent-
ru SK Žižkov u Zásobní zahrady.

Další disciplínou, která se těší vzrůstající oblibě, 
je basketbal. I tady se projevuje zmíněný trend 
snižování počtu hráčů a vedle klasického basketu 
se stále více rozšiřuje jeho městská forma street-
ball, na který stačí šest hráčů a jeden koš. K po-
pularitě basketbalu na Praze 3 přispívá i žižkovský 
rodák Tomáš Satoranský, sedminásobný basket-
balista roku v ČR, který v současné době hraje 
za Washington Wizards. „Když jsem byl malý, na 
hřišti jsem v podstatě vyrůstal a díky basketba-
lu jsem měl možnost poznat svět a splnit si své 
dětské sny. Nyní cítím, že je správná doba na to, 
abych to nějakým způsobem zase vrátil zpátky,“ 

říká slavný rozehrávač, který se rozhodl podpo-
řit vybudování sítě venkovních basketbalových 
hřišť v České republice. V rámci tohoto projek-
tu chystá SARAP3 rekonstrukci basketbalového 
hřiště pro veřejnost, které bude slavnostně ote-
vřeno 13. srpna. „Svým způsobem to považuji za 
charitativní činnost, která pomůže naší komuni-
tě ke zdravému rozvoji a větší pohybové aktivi-
tě,“ dodává Satoranský. Hřiště bude i po rekon-
strukci volně přístupné bez nutnosti předchozí 
rezervace. 

Podobně si mohou obyvatelé Trojky přijít za-
sportovat třeba na multifunkční hřiště v Rajské 
zahradě nebo do teenage parku Habrová, které 
spravuje rovněž SARAP3. Zde si vyzkoušíte i boul-
deringovou stěnu nebo venkovní posilovnu. Další 
workoutová místa na území Prahy 3 stále při-
bývají. Najdete je v Židovských pecích, na vrchu 

V areálu Pražačka vznikne 
nový skatepark

Sportoviště 
základních škol

Komerční sportovní
zařízení a služby

Sportovní zařízení
spolků

SARAP3

Sportovní 
zařízení VŠE

Volně dostupná 
sportoviště

Sportoviště
institucí zřizovaných

hlavním městem

počty sportovních zařízení podle 
provozovatele
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Vítkov, v parku Radost nebo před kolejemi VŠE 
na Jarově. Probíhá také jednání o vybudování 
nového cvičiště na úpatí Parukářky. „Vzhledem ke 
svému umístění ve městě musí Trojka přirozeně 
rozvíjet stávající areály o nová sportoviště, pod-
porovat přání místních na výstavbu workouto-
vých hřišť či ping-pongových stolů. Osobně bych 
byl rád, kdyby svůj domov někde stranou obyt-
ných domů našli skateboardisté. Je to olympij-
ský sport, ke kterému nepotřebujete žádné drahé 
vybavení, a je spojený s komunitou.,“ doplňuje 
opoziční zastupitel Michal Papež, který je členem 
sportovní komise. 

Pro rok 2023 počítá městská část se zacho-
váním předpokládané výše dotačního fondu 
9 840 500 Kč, ze kterého je na sport vyhrazeno 
1 807 700 Kč, což je částka přibližně stejná jako 
předchozí rok. O přidělení jednotlivých dotací 
sportovním organizacím pak rozhoduje zastupi-
telstvo na základě doporučení sportovní komise. 
„Naším cílem je podpořit větší počet projektů 
menší částkou, abychom dali prostor většímu 
množství rozmanitějších akcí. Vede nás k tomu 
i zkušenost, že pokud organizace získá alespoň 
částečnou podporu městské části, má potom 
větší šanci na dotaci z MŠMT nebo od hlavního 
města Prahy,“ vysvětluje radní pro sport a dotač-
ní politiku František Doseděl. 

Rozvoj volnočasové infrastruktury je jedním 
ze strategických cílů třetí městské části. Vedle 
podpory neorganizovaného sportovního vyži-
tí zahrnuje také jednání se školskými zařízeními 
o otevření jejich venkovních i vnitřních areá-
lů pro veřejnost. Plán rozvoje sportu na Praze 3 
navrhuje i vytvoření pozice sportovního referen-
ta a online databáze sportovišť, která by napo-
máhala k efektivnímu využití stávajících areá-
lů. Dokument můžete připomínkovat na webu 
planujtrojku.cz do konce července. 

Tomáš Satoranský 
podpoří opravu 
basketbalového hřiště

Anketa: Nabízí Praha 3 dostatek příležitostí pro 
sportovní aktivity?
František Doseděl (Piráti), radní

Jako radní pro sport s nabídkou spokojen rozhodně nejsem. 
Po pandemii nám zásadně stoupla poptávka po sportovním 
vyžití, ať už jde o individuální nebo kolektivní sporty. Chybí 
nám kapacita bazénů i hřišť, která by odpovídala počtu oby-
vatel. Naše potřeby naštěstí zčásti saturují okolní městské 
části. Zvedáme maximální kapacity současných sportovišť, 
ale určitě to nestačí. Ta veřejná i školní jsou neustále obsa-
zena. Ve hře je vždy možnost výstavby sportovišť nových, 
ale k tomu již dnes Praha 3 nemá obecní pozemky. Alespoň 
proto rekonstruujeme, aktuálně třeba basketbalové hřiště 
na Pražačce.

Matěj Michal Žaloudek (Zelení a nezávislí), koaliční zastupitel
Vždy je co zlepšovat. Chybí nám zejména prostor pro nefor-
mální sport jako přirozenou součást veřejného prostranství, 
jako jsou skateparky, bikeparky, lezecké stěny, herní prvky 
i mimo dětská hřiště apod. Město by mělo podporovat i kaž-
dodenní aktivní pohyb, který nemusí být nutně vnímaný jako 
sportování. V Praze chybí mnohem výraznější podpora pěší 
a cyklistické dopravy, takže čím dál tím méně dětí například 
chodí do školy pěšky nebo jezdí na kole. Mimo jiné je ob-
rovskou výzvou i rozvoj nové čtvrti na nákladovém nádraží. 
Všechna tato témata je nutné podchytit včas.

Michal Vronský (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel
Dostatek sportovišť je předpokladem pestré nabídky volno-
časových aktivit pro děti i dospělé. Všechny naše školy mají 
tělocvičnu a některé i venkovní areály, přesto je kompliko-
vané najít termín a domluvit si pravidelný pronájem. Proto 
jsme před dvěma lety vykoupili areál před ZŠ Chelčického: 
dopoledne slouží školám, odpoledne obyvatelům Trojky. 
Zejména však plánujeme rozvoj areálu Pražačka, kde chystá-
me skatepark, hřiště pro beachvolejbal a celkovou moder-
nizaci. Připravujeme také workoutové hřiště v jihozápad-
ním cípu Parukářky. Prověřujeme i úpravy teenage parku 
Habrová, aby lépe plnil svou funkci.

Michal Papež (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Pro Trojku je klíčové pracovat chytře se stávajícími areá-
ly, rozvíjet nová sportoviště, tak jako se to chystá třeba na 
Pražačce. Co se vybavení veřejného prostoru týče, je klíčové 
naslouchat lidem, co ve svém okolí chtějí — pingpongo-
vé stoly ve vnitroblocích, další workoutová hřiště, běžec-
kou školu na Parukářce. Tomu je pak nutné uzpůsobit plán. 
Sekundárně potřebujeme zrekonstruovat sportoviště u škol. 
Takže ano, Praha 3 nabízí příležitosti pro sport, je ale nutné, 
abychom rozvíjeli současná sportoviště, hledali prostor pro 
nová a zajistili sportovní vyžití všem generacím.
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Zastupitelé podpořili 
přejmenování 
Koněvovy ulice

Zastupitelé Prahy 3 hlasovali v červnu pro 
změnu názvu nejdelší žižkovské ulice na 
Hartigovu. Finální rozhodnutí je na radě 
hlavního města.

Otázka změny názvu Koněvovy ulice je míst-
ním evergreenem. Současný návrh na její po-
jmenování po Karlu Hartigovi vychází z podně-
tu Klubu přátel Žižkova. Na Prahu 3 se zároveň 
v březnu obrátila místopisná komise hlavního 
města, která změnu podpořila a požádala měst-
skou část o stanovisko. Radnice nejprve chtě-
la znát názor místních, proto v květnu uspo-
řádala průzkum mezi obyvateli Koněvovy ulice 
a podnikateli, kteří zde mají svou provozovnu. 
Následovala veřejná anketa. „Průzkum ukázal, že 
pro většinu místních to zřejmě není podstatné 
téma,“ hodnotí výsledky šetření radní pro kultu-
ru a strategické plánování Prahy 3 Pavel Křeček.

Hlasování se zúčastnilo 25,5 % obyvatel s tr-
valým pobytem v Koněvově ulici a 16 % lokál-
ních podnikatelů. Pro přejmenování se vyslovilo 
29 % hlasujících, proti jich bylo 71 %. V anketě 
otevřené širší veřejnosti, do které se následně 
zapojilo 2 273 osob, převládla naopak podpo-
ra nového názvu. „Lidé řeší spíš existenční než 
symbolické problémy,“ připustil během jednání 
opoziční zastupitel Filip Brückner. Připojil se nic-
méně k zastáncům změny: „Ulice dnes prochází 
územím, kde byly pozemky rodiny Hartigových. 

Byl to náš první starosta a kromě jediného ob-
razu v zasedací síni radnice po něm tady nic 
není. Podle mě je Hartig pro Žižkov symbolic-
kou osobností a ulice by se po něm přejmeno-
vat měla.“ V závěrečném hlasování se pak pro 
změnu vyslovilo 23 z 28 přítomných zastupitelů.

„Hlasování zastupitelstva Prahy 3 neznamená, že 
Koněvova ulice bude stoprocentně přejmenová-
na. Pouze odráží názor městské části, který nyní 
sdělíme místopisné komisi. Ta pak svoje stano-
visko pošle k posouzení radě, případně zastupitel-
stvu hlavního města,“ doplňuje Křeček. V případě 
změny slibuje radnice maximální zjednodušení 
všech administrativních úkonů. Plánuje prodlouže-
né úřední hodiny příslušného pracoviště a zva-
žuje i zřízení přepážky přímo v dotčené ulici. 
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Ulice prochází územím, 
kde byly pozemky 
Hartigových

Průzkum obyvatelé/provozovatelé Anketa veřejná

Hartigova ulice

Koněvova ulice
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výsledky průzkumu mezi obyvateli 
a veřejná anketa (zdroj: pavel 
černý, sociores)
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Náměstí nedaleko tunelu mezi Žižkovem 
a Karlínem projde radikální proměnou a znovu 
se stane místem sousedských setkání. Práce 
odstartují už v červenci. 

Tachovské náměstí 
čeká omlazovací kúra

Autory návrhu úprav jsou Jiří Opočenský a Štěpán 
Valouch z ateliéru ov architekti. „Tachovské ná-
městí má neopakovatelnou atmosféru rozhraní 
města a přírody a je třeba mu vrátit jeho důstoj-
nost a přehlednost. Návrhem jsme chtěli zjedno-
dušit jeho prostorově složitou kompozici. Hlavním 
cílem bylo propojit cyklostezku s náměstím 
a s Vítkovem a vytvořit nová místa pro zastave-
ní.“ Také proto jsou zde umístěny další vstupy do 
parku, bezbariérová rampa a nové schodiště. 

Opěrné stěny podél rampy budou v rámci sta-
vebních úprav částečně navýšeny, aby se vy-
rovnala terénní členitost prostoru. Ze stejného 
důvodu počítá projekt s propojením podélných 
stran v jedné úrovni. Náměstí bude končit pó-
diovým sezením s bezbariérovým chodníkem. 
Rampa u cyklostezky vytvoří další zastávku. 
Výsledkem úprav bude i to, že díky otevřené-
mu prostranství budou moci přilehlé restau-
race lákat zákazníky na venkovní posezení.

Na místě nevzhledné budovy veřejných toa-
let vznikne prostor pro relaxaci. Bude vydláždě-
ný načervenalým kamenem a zastíněný stromy. 
Zároveň zmizí obtížně udržovatelný podchod pod 
cyklostezkou. Úpravám musel ustoupit i vzrost-
lý javor, který tu donedávna stál. Namísto poká-
cení ho však radnice na základě přání místních 

obyvatel přesadila do parku před Vysokou školou 
ekonomickou. Tvůrci návrhu proto pamatovali na 
náhradní zeleň. Posezení v kopci doplní záho-
ny s trvalkami a šest stromů. Osvěžení nabíd-
nou dvě pítka — jedno z nich bude mít podo-
bu historické pumpy, která tu měla vždycky své 
místo. Za tmy prostor osvětlí stylové lampy. 

Na stavební práce bude navazovat výtvar-
ná soutěž. Vítězná díla, která z ní vzejdou, oz-
dobí průčelní a boční stěny ve vyústění tune-
lu. Kompletní úpravy náměstí by měly skončit 
příští rok. Náklady podle smlouvy nepřesáh-
nou 61 milionů korun. „Výsledkem bude kvalit-
ní veřejný prostor, což přispěje k posílení lo-
kálních sousedských vztahů. Ze zanedbaného 
prostoru se stane místo atraktivní pro celou 
rodinu včetně seniorů,“ věří předseda komise 
pro strategické plánování a participaci Michal 
Vronský, který revitalizaci před lety inicioval. 
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Koncepční studie 
chce řešit problémy 
Olšanské ulice

Nehostinná spojnice Olšanského náměstí 
s nákladovým nádražím slouží především 
k dopravě. Důvodů zastavit se tu je málo. 
Do budoucna se to má ale změnit.

Jedna z hlavních tepen Prahy 3 změní výhledo-
vě svůj charakter: má být vstřícná k chodcům, 
cyklistům i osobám s omezenou schopností 
pohybu. „Současný stav je neutěšený. Zásadně 
tu chybí stromy či jakákoli jiná zeleň. Pro chod-
ce nejsou k dispozici vhodné přechody a cyk-
listé, kteří využívají páteřní cyklotrasy, naopak 
postrádají oddělení cyklostezky od silničního 
provozu,“ vyjmenovává problémy předseda výbo-
ru pro územní rozvoj Matěj Michalk Žaloudek.

Zdejší radnice požádala v minulosti hlavní město 
o zpracování koncepční studie pro celou lokalitu. 
Institut plánování a rozvoje pověřil úkolem ateliér 
Unit architekti, který představil výsledek na konci 
června. Podle studie se mají v místě zlepšit pod-
mínky pro pěší, cyklisty i hromadnou dopravu. 
Studie zároveň umožní koordinovat investiční zá-
měry a vytvořit tu plnohodnotnou městskou třídu. 
„Celá studie je spíše rozvojová vize, která nabízí 
možnosti, jak by mohla Olšanská ulice v budouc-
nosti vypadat. Jako prioritu pro další projekto-
vou přípravu a brzkou realizaci vidím rekonstrukci 
samotné ulice se čtyřřadým stromořadím a také 
stavbu lineárního parku podél zdi Olšanských hřbi-
tovů. To jsou věci, které by neměly zůstat dlouho 
v šuplíku,“ upřesňuje místostarosta Ondřej Rut. 

Studie se podrobně věnuje prostranství jako 
takovému — tedy uspořádání jízdních pru-
hů, chodníků a cyklostezky. Spolu s tím by 
měla regulovat okolní výstavbu, zahrnu-
je totiž celé území mezi Olšanskými hřbitovy 
a Parukářkou. Zároveň navrhuje regulaci vý-
stavby na pozemku společnosti Cetin, kde mají 
vzniknout tři městské bloky a mateřská škola. 

Kontroverzní je podle Žaloudka doporučení archi-
tektů, aby na pozemku u konzervatoře vyrostla 
sportovní hala nebo kulturní centrum, a také ná-
vrh výstavby věží na křižovatce Olšanské a Jana 
Želivského, kterou autoři studie chápou jako 
budoucí centrum celé Prahy 3. Do 17. července 
se může ke studii v rámci dotazníkového šetře-
ní vyjádřit také veřejnost. Podrobnosti hledejte 
na adrese iprpraha.cz/projekt/135/olsanska. 
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Studie řeší uspořádání 
jízdních pruhů, chodníků 
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Místo prázdných 
bytů domov pro 
ohrožené děti

Bezprizorní obecní 
byty na Havlíčkově 
náměstí našly 
smysluplné využití: 
od března slouží 
jako zázemí pro 
děti, které potřebují 
okamžitou pomoc.
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Některé z dětí už mají 
na Praze 3 kamarády

Zažily nezájem rodičů, domácí násilí, důsledky 
alkoholismu nebo sexuální zneužívání. Některé 
z nich mají zanedbanou školní docházku, výživu či 
jiné základní potřeby. Děti s podobně smutnými 
příběhy bývají zpravidla umisťovány v zařízeních 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), kde 
najdou dočasné útočiště, než se pro jejich situa-
ci najde trvalé řešení. Dvě taková zařízení vznik-
la na Havlíčkově náměstí v prostorných bytech, 
které vlastní Praha 3. Ta je ve spolupráci s magis-
trátem zrekonstruovala a nabídla Centru služeb 
pro rodinu a dítě a dětskému domovu Charlotty 
Masarykové. Od letošního jara už byty obývají děti, 
které bezprostředně potřebují bezpečné zázemí. 
„Jednu holčičku jsme tu měli jen pár hodin. V noci 
ji našli s opilou matkou, tak u nás přespala. Ráno 
matka vystřízlivěla a zase si dceru odvezla,“ po-
pisuje jeden z případů ředitelka Centra Charlotty 
Masarykové Radka Soukupová. Většina dětí ale ve 
ZDVOPu najde domov na dobu, která může trvat 
až půl roku. „Výjimečně se stane, že se pak mo-
hou vrátit do původní nebo pěstounské rodiny. Ve 
většině případů jsou ale umístěny do dětského do-
mova,“ vysvětluje Soukupová.

Výhodou bydlení ve městě je pro děti dobrá do-
stupnost, díky níž mohou udržovat kontakt se 
svými blízkými. V každém bytě je pokoj vyhrazený 
pro setkání s rodiči a pracovníci Centra Charlotty 
Masarykové se aktivně snaží tento kontakt pod-
porovat. Dalším plusem je možnost zapojit se do 
dětského kolektivu v okolí. Některé z dětí už mají 

na Praze 3 kamarády nebo navštěvují Centrum 
dětí a mládeže Teen Challenge International, které 
shodou okolností sídlí ve stejném domě. 

Z pronájmu bytů se raduje i vedení radnice. 
„Městská část ty byty držela prázdné, jeden z nich 
i deset let. Přitom kdyby se tehdy opravily a pro-
najímaly, dneska už by byly zaplacené a vyděláva-
ly,“ vysvětluje místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut. 
Rekonstrukci se navíc podařilo financovat z fondu 
dostupného bydlení. „Tahle věc mi dělá obrov-
skou radost. Dlouho nevyužité byty jsou opravené 
z dotace, máme příjmy z nájemného, ale hlavně 
pocit smyslu, že můžeme pomoci existenci zaříze-
ní pro ohrožené děti,“ doplňuje Rut. Městská část 
Praha 3 již obdobným způsobem pronajala další 
nevyužité velkometrážní byty organizacím dět-
ské centrum Paprsek a Ruka pro život. Ty nabízejí 
bydlení s péčí o děti s mentálním a kombinova-
ným postižením a klienty s poruchami autistické-
ho spektra, kteří by jinak byli odkázáni na pobyt 
v ústavech mimo své domovské pražské prostředí. 
Všechny tyto organizace platí městské části sníže-
né nájemné, které se vztahuje na kategorii podpo-
rovaného bydlení. 
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Jaroslav Róna: Genius 
loci je na Žižkově 
stále přítomen
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To snad ani nejde. Já ale tento ateliér nikdy neo-
pustil, protože to tu mám rád. Je tu velmi silná at-
mosféra a já jsem k tomu místu za ty roky přilnul. 
Jsou tu pohřbeni oba moji rodiče, za kterými čas-
to chodím, také Arnošt Lustig, Ota Pavel, s nímž 
jsem se osobně setkal, a hlavně Franz Kafka. Jsem 
s tímhle místem velice propojený. Navíc se mi tu 
skvěle maluje. 

Na Žižkově pracujete na novém pomníku. Co to 
bude? 
Je to projekt Židovské obce na Žižkově. Jde o to, 
že když se v květnu 2020 při rekonstrukci spodní 
části Václavského náměstí měnila dlažba, dělníci 

Jsme ve vašem ateliéru na Novém židovském 
hřbitově. Tady tvoříte?
Ano, i když pravý ateliér mám v Ostromečské uli-
ci. Tohle je byt pronajatý od Židovské obce, který 
používám také jako ateliér a získal jsem ho už 
v roce 1980. Když jsem se sem tehdy přistěhoval, 
židovský hřbitov byl totálně zarostlý. Vypadalo to 
tu jako v džungli, jen se prosekat mačetou. Tehdy 
sem nechodili skoro žádní lidé, byl jsem tu sám. 
Rekonstrukce hřbitova začala po revoluci, kdy bylo 
Židům, kteří žili v zahraničí, umožněno posílat na 
obnovu hřbitova prostředky. Od té doby se to tu 
proměnilo k nepoznání. 

Bojíte se tady?
Když se večer všechno zklidní, je tohle místo 
dost strašidelné. Za zdí židovského je ještě hřbi-
tov pravoslavný. V 90. letech si na něm dáva-
li schůzky ruští mafiáni a občas došlo ke střel-
bě. Někdy přelezli zeď sem na židovský hřbitov 
a někam utíkali. Našli jsme tu dokonce zásob-
ník z kalašnikova. Tehdy jsem se docela bál. 
Když se ozvaly výstřely, rychle jsem zhasl a lehl 
si na zem. Ale to se stalo asi jenom třikrát.

Za zdí rušné ulice Jana 
Želivského je tichý Nový 
židovský hřbitov, kde 
má svůj ateliér sochař 
Jaroslav Róna. Pracuje 
tady na Památníku 
návratu kamenů.

Ateliér na Žižkově mám 
rád, je tu velmi silná 
atmosféra

D
ia

lo
g

—
 1

5



—
 1

6
objevili na dlažebních kostkách hebrejské a české 
nápisy. Zjistilo se, že to jsou náhrobky z židovských 
hřbitovů, rozřezané pravděpodobně v 50. letech 
a za normalizace. Z pietních důvodů se kameny 
navrátily Židovské obci, která se je rozhodla citli-
vě uložit zpět na hřbitov. Předseda Židovské obce 
František Bányai oslovil mě, protože věděl, že jsem 
pro Nový židovský hřbitov navrhl několik náhrobků. 
Pro uložení kamenů byl vybrán prostor na Starém 
židovském hřbitově na Žižkově a já jsem tam na-
vrhl ideu Památníku návratu kamenů jako du-
chovního místa. Bude ho tvořit horizontální čočka 
o průměru dvou metrů a kolem devět kamenných 
zdí jako paprsky slunce. Čočka symbolizuje Boha 
Stvořitele. Devět kamenných zdí představuje fyzic-
ký svět a také mají upomínat na ruiny zbořeného 
chrámu. Číslo devět má v numerologii symbolic-
ký význam završení, jež spojuje nehmotný svět 
se světem fyzickým. Zdi jsou od sebe v přesných 
rozestupech od první, která směřuje k Jeruzalému. 
Všechno bude vytvořeno právě z nalezených dla-
žebních kostek. Projekt počítá také s průběžným 
doplňováním o nově nalezené kusy. 

K Praze 3 máte blízký vztah, ale nenarodil jste 
se tu.
Narodil jsem se na Letné. Tam jsem rok chodil na 
základní školu, pak jsme se stěhovali na Pankrác. 
Ale od páté třídy jsem chodil do školy v Podolí, kde 
jsem byl žákem experimentální plavecké školy. Na 
střední jsem se hlásil na Hollarku — uměleckou 
školu na Vinohradech. Napoprvé jsem ale neudělal 
zkoušky z matematiky. Proto jsem šel nejdříve do 
učení.

Kam?
Do Hlinska na kožešníka. Tříletý obor. Pro kluka 
z Prahy to byl docela šok včetně internátní šika-
ny či práce v továrně od šesti ráno. Na druhou 
stranu jsem odešel z rodiny a cítil se samostat-
něji. Hráli jsme ochotnické divadlo, také tam měli 
filmový klub, kam jsme skoro každý den chodili. 
Provozovali ho nějací manželé Komínkovi, kteří v té 
době — byl rok 1972! — promítali ty nejlepší umě-
lecké filmy, většinou zahraniční. Paradoxně byli ti 

nejlepší režiséři na Západě obvykle levicoví a kri-
tizovali západní společnost, a tak byly jejich filmy 
často nakupovány pro klubové programy. V Hlinsku 
byla také slušně zásobená veřejná knihovna, kte-
rou jsem dost využíval. A samozřejmě jsme se učili 
vyrábět kožichy. 

Kožešnictví jste pak opustil a vydal se zpátky na 
Prahu 3.
Ano, v roce 1975 jsem znovu zkusil Hollarku. 
Tentokrát jsem se na zkoušky pořádně připravil, 
a tak mě vzali rovnou do druhého ročníku. Po škole 
jsme chodívali do hospody na rohu u školy a také 
do jedné krásné staré velké kavárny na náměstí 
Míru, kde je dnes Komerční banka. Na Žižkov jsem 
tehdy moc nechodil. Tam byly takové pajzly, ze kte-
rých každou chvíli někdo prostě vypadl na ulici. Na 
konci 80. let si tam člověk musel dávat dost pozor, 
hlavně za tmy. Na Seifertově mě jednou v noci 
přepadla nějaká trojice a já se s nimi porval. Moc 
jsem tam nechodil také z toho důvodu, že jsem 
potřeboval kreslit lidi v kavárnách, kde jsou stolky 
dál od sebe a taky trochu jiná klientela. Tam ale 
žádné nebyly. Když kreslíte lidi po hospodách, tak 
se do vás hned začne někdo navážet. Takže jsem 
celá odpoledne trávil většinou v kavárně Slávia 
a v pátek jsme pak chodili s kamarády na Malou 
Stranu do Baráčnické rychty na jazz, kde jsem také 
hodně kreslil. 

Na Žižkov jste ale chodil do hotelu Tichý, že?
To už bylo na vysoké škole v 80. letech, kdy jsem 
studoval UMPRUM. V hotelu Tichý, dnešním 
Aristonu, jsem začal hrát divadlo. Seznámil jsem se 
totiž se sochařem Čestmírem Suškou, pozdějším 
členem naší skupiny Tvrdohlaví, který vedl divadlo 
Kolotoč. Tehdy mě oslovil, že tam pořádá neofici-
ální festival malých divadel a jestli náhodou také 
nehraju. Samozřejmě jsem přikývl. Zeptal se, jak se 
náš soubor jmenuje, a já jsem plácl první, co mě 
napadlo — Molekuly. Tak mě pozval na ten festival 
a já jsem s tehdejším přítelem ze školy a dnešním 

Žižkovskou lvici jsem 
zamýšlel jako partnerku 
Českého lva
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pedagogem na Hollarce Petrem Jarešem během 
víkendu napsal dadaistickou burlesku Břicháč aneb 
zlaté parohy. Během týdne jsme to s kamarády 
z UMPRUM nazkoušeli a pak zahráli právě v hote-
lu Tichý. Mělo to velký ohlas a já jsem si tím získal 
jisté renomé. Na základě toho jsem pak začal spo-
lupracovat s divadlem Sklep.

Máte aktuálně na Praze 3 nějaká díla?
Tady na hřbitově jsem realizoval šest hrobů, kte-
ré mají originální design, ale zároveň navazují na 
tradici. Jinak tu nic nemám. Kdysi mě oslovila bý-
valá starostka, zda bych navrhl nějaké dílo na vrch 
Parukářka. Tak jsem vytvořil model Žižkovské lvice, 
kterou jsem zamýšlel s nadsázkou jako partner-
ku a protipól Českého lva, jenž sídlí na protějším 
kopci na Hradčanech. Chtěl jsem, aby byla taková 
technická, konstruovaná z nýtovaných dílů jako tře-
ba loď nebo letadlo, aby se v ní odrážel řemeslně-
-dělnický duch Žižkova. Měla být vysoká pět metrů 
a stát se takovou žižkovskou atrakcí. Z toho projek-
tu však z různých důvodů sešlo. Pro mě je zároveň 
dost těžké vybrat pro nějakou instalaci na Žižkově 
místo, protože tady je vše zastavěné a vyřešené. 
Hezká místa jsou ale zmíněná Parukářka a také by 
samozřejmě mohlo vzniknout nějaké umělecké dílo 
v připravované zástavbě areálu bývalého náklado-
vého nádraží. 

Našla Žižkovská lvice nakonec uplatnění?
Dva různé modely lvice zakoupila radnice jako de-
korativní předměty a jsou vystavené v infocentru 
a na radnici. Model z porcelánu darovala nedávno 
radnice slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové 
během její návštěvy Žižkova. 

Nějaké umělecké dílo by 
mohlo vzniknout v areálu 
bývalého nádraží

Kam dnes na Žižkově chodíte?
Nejvíc do nakladatelství Argo v Milíčově ulici, pro 
které občas něco ilustruji. Mám tam přátele a vy-
dal jsem u nich také knihu svých kreseb a tex-
tů — Sto kreseb odněkud. Pak chodím do restau-
race U Agamy kousek od radnice a také do pizzerie 
Persona. Ale do žižkovských hospod moc necho-
dím, já k té české „pivní kultuře“ nemám moc 
vztah. Raději mám víno a kavárny. 

Mohl by ze Žižkova být pražský Montmartre?
Pařížský Montmartre mohl vzniknout díky bezpre-
cedentně nízkým nájmům za byty a ateliéry v teh-
dejší Paříži, proto se tam stahovali umělci z celé-
ho světa — o geniu loci samozřejmě ani nemluvě. 
Takže pokud by radnice vytvořila přitažlivé finanční 
podmínky a vyhradila vhodnou lokalitu pro uměl-
ce, jistě by něco podobného vzniknout mohlo. 
Genius loci je na Žižkově stále přítomen i přes kru-
té stavební zásahy v 70. letech. 

Na čem teď pracujete?
V kamenické dílně za Prahou a v lomu v Liberci 
začínáme opracovávat dva obří žulové kvádry. 
Jeden má 72 tun, druhý 100 tun. Z většího by měla 
vzniknout socha Čas ticha a z menšího Milosrdný 
bůh XX. století. Snad je dokončíme během čtyř let. 
Umístění zatím není jisté, ale jednáme o něm. 

Jaroslav Róna
Český malíř, sochař, grafik, bývalý divadelní 
režisér, keramik, sklář, občasný literát i ama-
térský herec se narodil 27. dubna 1957 v Praze 
na Letné. V roce 1978 vystudoval Střední vý-
tvarnou školu na Hollarově náměstí, o šest 
let později absolvoval obor sklářské výtvar-
nictví na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 
V roce 1987 spoluzakládal uměleckou skupinu 
Tvrdohlaví. V bývalém Československu má řadu 
sochařských realizací. V roce 2003 odhalil po-
mník Franze Kafky na Starém Městě v Praze, 
v září 2010 sochu Mýtická loď v Bratislavě, 
v říjnu 2015 jezdeckou sochu Odvaha na 
Moravském náměstí v Brně, která vznikla na 
počest markraběte Jošta Lucemburského. 
V letech 2005 až 2013 byl vedoucím pedago-
gem v ateliéru sochařství na Akademii výtvar-
ných umění v Praze. Od roku 1984 do sou-
časnosti měl řadu malířských a sochařských 
výstav v Čechách i v zahraničí.
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Landscape se vrátil 
na nákladové nádraží 

Letošní Landscape se věnuje proměně 
čtyř pražských lokalit, mezi nimiž 
nechybí ani Žižkov. Odstartoval 
v červnu a pokračuje až do září. 
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souvislosti architektury, krajiny, ve-
řejného prostoru a umění, umístili 
tentokrát pořadatelé do čtyř lokalit, 
procházejících výraznou urbanistic-
kou transformací: na žižkovské ná-
kladové nádraží, Palmovku, Florenc 
a Smíchovské nádraží. „Landscape si 
klade za cíl popsat současnou situ-
aci prizmatem festivalové akupunk-
tury a nabídnout návštěvníkům svůj 
pohled, a to ve spolupráci s majite-
li pozemků či investory, urbanisty, 
architekty, umělci, ale také politiky 
velké Prahy a městských částí, kam 
daná území spadají,“ upřesňuje za 
organizační tým kurátor Dan Merta. 

Část programu soustředěná na 
nákladovém nádraží zahrnuje in-
stalace Petra Písaříka, Romana 
Franty, Kurta Gebauera, Adama 

Hudce, Ivany Junkové, Štěpána 
Kuse, Jonáše Holuba, Markéty 
Šeremetové, ateliéru MÓD architek-
ti nebo Studia Davero. Prostor tu 
našly také výstavy. Projekty spoje-
né s rozvojem širšího okolí nádraží 
představuje expozice Skvělé místo 
pro život, která potrvá do začátku 

října. V rámci výstavy Polis: Sedm 
lekcí z Evropské ceny pro městský 
veřejný prostor se můžete zase se-
známit s aktuálními urbanistickými 
trendy. Součástí letošního roční-
ku jsou také poznávací procházky, 

které vám představí průmyslovou 
minulost, přítomnost a budouc-
nost Parukářky a jejího okolí. 

Na září připravili organizátoři festi-
valu debaty za účasti zástupců třetí 
městské části, Institutu plánová-
ní a rozvoje hlavního města Prahy, 

magistrátu, Pražské developerské 
společnosti, investorů a odborné 
veřejnosti. Letošní ročník se oficiál-
ně uzavře 20. září. Aktuality a kom-
pletní program hledejte na webo-
vé adrese landscape-festival.cz.  

Na září připravili organizátoři 
festi valu tematické debaty
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FK Union Žižkov svádí 
svůj nejtěžší boj

Union Žižkov se 
sice neřadí mezi 
nejznámější 
fotbalové oddíly, 
svou historií se ale 
může rovnat velkým 
pražským S. Právě 
teď klub zažívá 
těžké chvíle.

AFK Union Žižkov existuje už od roku 1907. 
Neoficiálně byl klub ale založen o sedm let dříve. 
Právě tehdy se dva žižkovské sportovní kroužky 
spojily v jeden z nejstarších fotbalových klubů 
v republice, který byl u vzniku českého fotbalo-
vého svazu — tím se nemůže pochlubit ani další 
zdejší legenda, Viktoria Žižkov. 

Do povědomí širší veřejnosti se zapsal Union 
především v souvislosti s Poláčkovým románem 
Muži v offsidu, který vyšel v roce 1931. Kronika 
českého fotbalu klub ale zaznamenala už o pár 
let dříve díky amatérskému titulu mistra republiky 
v roce 1925. Dres klubu postupně oblékali slavní 
hráči Košek, Císař, Carvan, Antonín Kaliba, Jan 
Dvořáček, ale i třeba komik Vlasta Burian nebo 
nynější úspěšný ligový trenér Miroslav Koubek.

Před rokem se změnilo vedení klubu, které kvůli 
bankrotu transformovalo původní AFK na nový 
spolek. Ten celou letošní sezonu bojoval nejen 
s nástrahami finančními, ale i sportovními v nej-

nižší pražské soutěži, přičemž několikrát deklaso-
val své soupeře a sahal i po postupu. Nakonec ale 
skončil na bronzové pozici a postup o třídu výše 
mu unikl. Komplikací je přitom víc. Union hrával 
dlouhá léta Na Balkáně, kde měl vlastní hřiště 
i zázemí. Dnes si ale musí pronajímat plochu na 
Vítkově. Souhrou dílčích okolností teď fakticky 
bojuje o holé přežití. „Klub se zrovna v době 115. 
výročí svého vzniku ocitl v tíživé finanční situaci, 
kdy mu ani vybírání příspěvků od hráčů a čle-
nů nezaručí fungování v dalších letech,“ popisu-
je momentální stav trenér Tomáš Zeman. „Na 
našem transparentním účtu 7019070000/2010 
uvítáme jakýkoli finanční dar, který by nám pomo-
hl oddíl stabilizovat. Získané prostředky vynalo-
žíme na pronájem hřiště, údržbu zázemí, nákup 
potřebných pomůcek a rozvoj nově vzniklého mlá-
dežnického týmu.“   
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Do povědomí se zapsal 
Union v souvislosti 
s Poláčkovým románem
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l V České republice čelí exekuci nařízené v souvis-

losti s dluhy přes 1 500 mladistvých. Nejčastějším 
zdrojem jejich problémů jsou pokuty za neopráv-
něnou jízdu v MHD. Placení často odkládají ze 
studu před okolím, kvůli nedostatku financí nebo 
z obyčejné zapomnětlivosti. Obvykle si přitom ne-
uvědomují, že dluh se postupně může vyšplhat až 
k desetitisícovým částkám. „K zadlužení mladis-
tvých dochází nejčastěji proto, že si nepřipouště-
jí vážnost možných následků nezaplacení takové 
‚drobnosti‘, jako je třeba pokuta,“ popisuje svou 
zkušenost Anna Mírková z domu dětí a mláde-
že Ulita, který aktivity Beztíže zaštiťuje. Klíčové je 
podle ní preventivní působení, které v klubu probí-
há formou individuálních i skupinových rozhovorů 
a besed. Tým Beztíže se snaží pomáhat také tím, 
že na sociálních sítích informuje podrobně o tom, 
jak dluhy vznikají a jak by se jich mladí lidé měli 
vyvarovat. 

Vedle toho jsou zaměstnanci organizace v kon-
taktu s těmi, kteří již dluhy mají a nevědí si s nimi 
rady. To je i případ sedmnáctiletého Jirky. V mi-
nulosti neuhradil několik pokut za jízdu načerno 
v MHD, a proto mu následně dorazil exekuční vý-
měr. Během návštěvy klubu mu přítomní poradci 

pomohli zorientovat se v nabídce podpůrných 
služeb, které mohou osoby s finančními problé-
my využít. Jednou z možností je Milostivé léto. To 
připouští zastavení exekučního řízení vzniklého 
na základě dluhů u veřejnoprávních subjektů za 
podmínky, že žadatel uhradí původní dluh a sou-
visející poplatek. Jirka ale této možnosti nevyu-
žil, protože neměl dostatek financí. S přispěním 
pracovnice klubu se nakonec spojil s poradnou 
Člověka v tísni a s její pomocí postupně začal své 
závazky řešit. 

Další kolo Milostivého léta odstartuje 1. září 
a bude trvat tři měsíce. Mladí lidé, kteří ho budou 
chtít využít, by se měli včas seznámit s podmín-
kami oddlužení, aby svou šanci tentokrát nepro-
meškali. V případě zájmu se mohou s žádostí 
o radu obrátit třeba právě na Beztíži. Kontakty 
najdou na webu beztize.cz. 

Jízda na černo se Jirkovi nevyplatila. 
Dostal pokutu, kterou nezaplatil. 
Za čas mu přišel exekuční 
příkaz. Klientům s podobným 
příběhem pomáhá klub Beztíže.

Beztíže pomáhá 
mladým lidem 
s řešením dluhů

Další kolo Milostivého léta 
odstartuje 1. září
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Rada seniorů nabízí 
pomoc právníků 
i psychologů 

Vedle informačního servisu nabízí Rada seniorů také pomoc 
akreditovaných poraden. Najdete je po celé České republice 
včetně Prahy 3. „Prostřednictvím těchto poraden mohou starší 
občané snadno vyřešit aktuální problémy, které je v běžném 
životě nejvíc trápí — například potíže s vyúčtováním nájemné-
ho, podání žádostí na úřady či pomoc psychologa,“ vysvětluje 
vedoucí zdejší pobočky Lenka Desatová. Klienti tu najdou nejen 
psychologické, sociální a bytové poradenství, ale i asistenci te-
rénního pracovníka. Ten jim asistuje třeba při vyplnění žádos-
ti o péči nebo příspěvek na bydlení u nich doma nebo v místě, 
které si určí. „Vzhledem ke zvyšování cen energií se snažíme 
seniory přesvědčovat, aby se nebáli si žádost o příspěvek po-
dat. Náš terénní pracovník ji s nimi vyplní, a pokud dostane 
plnou moc, na úřad ji sám odnese a všechno vyřídí,“ doplňuje 
Desatová. Poradci pomáhají seniorům také s porozuměním vy-
účtování za nájemné nebo při sporech s majiteli bytu. 

Další službou, kterou poradny nabízejí, je právní servis. Zájemci 
se na ně mohou obrátit například s otázkami k darovacím 
smlouvám, závětem nebo převodu majetku. Využívaná je také 
možnost rozhovoru s psychologem. „Zájem o psychologické 
konzultace vzrostl zejména v poslední době. Nejdříve v souvis-
losti s covidem, následně bohužel přišla válka na Ukrajině, což 
byly velmi stresové momenty nejen pro starší generaci,“ dodá-
vá Desatová.

Pokud plánujete osobní návštěvu, je vhodné se předem objed-
nat na telefonu 725 375 582 a stručně popsat, čeho se bude 
setkání týkat. Konzultant využije možnosti se připravit a ušetří 
vám čas. Další informace najdete na webu rscr.cz.  
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Mezi celorepublikové organizace, 
které pomáhají starším lidem s jejich 
všedními starostmi, patří i Rada 
seniorů. Sídlí v domě Radost na náměstí 
Winstona Churchilla.

Pokud plánujete návštěvu, je 
vhodné se předem objednat

Zraněnému 
seniorovi hrozila 
výpověď z bytu

Na ombudsmanku pro seniory se s žádos-
tí o pomoc obrátil 88letý starobní důchod-
ce z Prahy 3. Vzhledem k tomu, že má obtíže 
s mobilitou, uvítal nabídku návštěvy v bytě. 
Během rozhovoru uvedl, že dlouhá léta žije 
sám, je bezdětný, nemá žádné příbuzné. Před 
časem utrpěl při pádu v tramvaji komplikova-
nou zlomeninu nohy, po operaci byl přeložen 
k následné rehabilitaci do zdravotnického 
zařízení mimo Prahu a ta se protáhla na pět 
měsíců. 

Po návratu domů objevil v přeplněné poštov-
ní schránce sdělení majitele domu s vyčísle-
ním dlužné částky na nájemném a upozorně-
ním na možnost výpovědi z bytu. Vystrašený 
senior nám vysvětlil, že neplacení nájemného 
nebylo úmyslem, pouze si situaci neuvědo-
mil, nikdo ho na to neupozornil a nenabídl mu 
pomoc. Majitel domu se dlouhodobě zdržuje 
v zahraničí a senior si se vzniklou situací neví 
rady. Kromě toho zjistil, že i přes intenzivní re-
habilitaci o sebe nezvládne pečovat sám. 

Prostřednictvím správce jsme písemně kon-
taktovali majitele domu a situaci mu vysvět-
lili. Zároveň jsme navrhli splátkový kalendář 
odpovídající finančním možnostem klienta, na 
který muž přistoupil. Klientovi jsme následně 
nabídli možnost zavedení pečovatelské služby 
a připojení k systému tísňového volání, kterou 
s radostí přijal. 

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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červenec a srpen 2022

Vycházky po Praze 3

26. 7. (16 h) ⟶ Vlastivědná vycházka — Žižkovské 
svatyně: Kostel sv. Anny a okolí 

  Průvodkyně: Alexandra Škrlandová | Sraz: před budovou kostela 
sv. Anny z Tovačovské ulice | Počet účastníků: neomezeno
Rezervace: eshop.prague.eu | Vstupné: 150/100 Kč + na místě 
bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč za osobu

10. 8. (16.30 h) ⟶ Královské Vinohrady II.  
  Průvodkyně: PhDr. Jaroslava Nováková | Sraz: před kostelem NSP 

na náměstí Jiřího z Poděbrad | Počet účastníků: 30
Rezervace: eshop.prague.eu | Vstupné: 150/100 Kč

17. 8. (16.30 h) ⟶ Vlastivědná vycházka 
— Vinohradské vily

  Trasa od Žižkovské věže po Prokopovo náměstí.
  Průvodkyně: Marie Hátleová | Sraz: na zastávce tram. č. 10, 16 

„Orionka“ | Počet účastníků: 30 | Rezervace: eshop.prague.eu
Vstupné: 150/100 Kč

28. 8. (16.30 h) ⟶ Vlastivědná vycházka 
— Vinohradské vily

  Trasa od Žižkovské věže po Prokopovo náměstí.
  Průvodkyně: Marie Hátleová | Sraz: na zastávce tram. č. 10, 16 

„Orionka“ | Počet účastníků: 30 | Rezervace: eshop.prague.eu
Vstupné: 150/100 Kč

⟶ Změna programu vyhrazena.

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

⟶ pondělí—pátek 8—18 h, sobota 8—14 h

⟶ praha3.cz     

IC_vychazky_07-2022-A4-RN-0.indd   1IC_vychazky_07-2022-A4-RN-0.indd   1 28.06.2022   13:22:5528.06.2022   13:22:55
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Zuzana Čaputová: 
Krizová doba vždycky 
stvoří hrdiny
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á Návštěva Prahy 3 se konala u příležitosti 
výročí operace Anthropoid. Co v dnešní době 
považujete za hrdinství? 
Hrdinství může mít mnoho podob. Hrdinou ne-
musí být jen osoba, která se zapíše do dějin, ale 
mohou to být lidé, kteří na vysokém stupni profe-
sionality v těžkých životních situacích vykonávají 
službu a často přitom riskují vlastní životy. Každá 
práce, která je veřejnou službou, je v jistém smys-
lu hrdinstvím.

Co podle vašeho názoru aktuálně spojuje Čechy 
a Slováky?
Krizová doba vždycky stvoří hrdiny. Pokud žijeme 
v době, která je mírumilovná, tak je nepotřebuje-
me. Žijeme ale v době, kdy jdeme z jedné krize do 
druhé. Potřebujeme proto hrdiny a je skvělá zprá-
va, že je nacházíme.

Jak se vám líbila Praha 3 a co vás tu zaujalo? 
Do Prahy se vždycky ráda vracím. Mám ráda její 
atmosféru, historii a zákoutí. Slováky a Čechy 
spojují kromě společné historie zejména osobní 
vazby. I pro mě je návštěva Prahy pokaždé spoje-

na se setkáními se starými přáteli. Narodila jsem 
se v Československu, a také proto se tu cítím jako 
doma.  

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana 
Čaputová připomněla 27. května v parku 
Ohrada památku Čechů a Slováků, kteří 
položili život v boji proti nacismu.

Potřebujeme hrdiny 
a je skvělá zpráva, že je 
nacházíme
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V žižkovských 
hospodách se 
scházeli bohémové 
i vrazi

Autor světoznámého románu, popravčí nacistů, 
vrah i vilná servírka Irča. To byla skladba 
rázovitých figurek, které obývaly žižkovské 
hospody. 
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va Legendárních žižkovských hospod jsou desít-
ky, možná stovky. Je to svět bohémů, proletářů 
a dalších zvláštních postav, které svéráznou čtvrť 
vždycky obývaly a stále obývají. Jednu zajíma-
vou persónu potkávali návštěvníci restaurace 
Kabinet v ulici Jana Želivského — tam, kde ústí 
ulice Na Parukářce. Na počátku 50. let, kdy se 
hostinec jmenoval Union, byl jeho vedoucím jistý 
František Nenáhlo. Na Žižkově bydlel přechodně 
a nikdo ho moc neznal. Občas točil pivo, občas 
si povídal s návštěvníky, staral se o chod hospo-
dy a také dost pil. Lidé netušili, že se myšlenkami 
často vrací na konec války. Svěřil se málokomu. 
Jen hrstka štamgastů znala jeho předešlou prá-
ci. Vedoucí Unionky byl totiž v letech 1945—1948 
mistrem popravčím u mimořádného lidové-
ho soudu. Jeho ruce poslaly na věčnost kolem 
stovky odsouzených, často válečných zločinců či 
kolaborantů, a to včetně nejvyšších nacistů, jako 
byli K. H. Frank a Kurt Daluege, zastupující říšský 
protektor, který nahradil Reinharda Heydricha. 
Po válce byli oba za masivní vraždění během 

heydrichiády, jež vyvrcholilo vypálením Lidic 
a Ležáků, posláni na pankráckou šibenici právě do 
rukou kata Františka Nenáhla.

Nenáhlo, rodák z Domašína u Vlašimi, byl také vý-
tečník. Už jako mladistvého ho odsoudili za pokus 
o znásilnění a krádeže. Vyučil se zedníkem, kvůli 
pití mu ale brzy byla nařízena ochranná léčba. 
Nenáhlo pil však dál. V rodném Domašíně napadl 
na zábavě německého poddůstojníka a větší část 
války proseděl ve vězení. Jako kat působil dva 
roky, ale i odsud ho vyhodili. Důvodem byl alkohol, 
ale také nelegální prodej oprátek. Protože ho to 

Vedoucí Unionky 
František Nenáhlo byl 
mistrem popravčím 

Stará Bucharova hospoda v Bořivojově 43

Re
tr

os
pe

kt
iv

a



—
 2

5
Re

tr
os

pe
kt

iv
a

pořád táhlo do hospod, v roce 1948 se stal správ-
cem pražské vinárny Gotzinger a dalších podni-
ků. Zemřel náhle 13. května 1961 ve věku 47 let. 
Pravděpodobně se upil.

Další ponurá postava žižkovských hospod je spo-
jena s restaurací U Svahu v ulici Víta Nejedlého. 
Psal se rok 1959 a Žižkov zalila vlna strachu. 
Přesně v neděli 13. září popíjel v hospodě sed-
matřicetiletý Stanislav Stárek. Už šestým rokem 
bydlel naproti v č. p. 16. Když měl v sobě několik 
piv, vyšel na ulici, kde si všiml devítileté Aničky. 
V podvečer se vracela z pouličních dobrodružství 
s kamarády domů. Stárek děvčátko oslovil. Znala 
jej dobře, vždyť bydlel u nich v domě a táta s ním 
občas chodil naproti na pivo. Zrovna jako dnes, 
nebylo se čeho bát. Muž nabídl Aničce oříšky 

a pozval ji domů. Tak šla. Stárek ji ale u sebe 
doma povalil na zem, znásilnil a poté zabil. Z bytu 
odešel zpátky do lokálu a objednal si pivo. Když 
padal soumrak, žertoval s výčepním, zatímco lho-
stejně pozoroval zoufalého otce, jak se shání po 
Aničce a volá policii. Když po dvou či třech dnech 
začala kriminálka prohledávat byty nájemníků, 
měla podezření právě na Stárka. Věděli, že se rád 
napije i že už byl trestaný. Nikdo neotvíral, tak vy-
razili dveře. Mrtvá Anička ležela na zemi. V ruce 
chomáč cizích vlasů, za nehty pachatelovu kůži, 
hlavu napadrť rozbitou kladivem, které se válelo 
opodál pokryté zaschlou krví. Stárka dopadli ve 
Strančicích za Prahou opilého, ke všemu se hned 
přiznal. Za měsíc po vraždě, přesně 10. října 1959, 
byl oběšen. 

Žižkovské hospody jsou také místem, kde se ob-
čas zrodila významná historická událost. Na svět 
tu přicházel třeba světoznámý Švejk. Milovník piva 
a hospodského života Jaroslav Hašek psal úplně 
první řádky slavného románu ve Šnorově hos-
podě, která sídlila na adrese Husitská 74 a v ná-
jmu ji měl světoběžník Karel Šnor. V nedalekém 
hostinci U Bílého beránka, který byl schova-
ný v dnešní Roháčově č. p. 17, byl zase v březnu 
1872 založen žižkovský Sokol. Když pak sokolo-
vé připravovali své první vystoupení, cvičili také 
v hospodě — U Prokopa na Prokopově náměstí. 
A protože „bratři“ neměli tehdy tělocvičnu, dalších 
sedm let vystupovali opět v žižkovských hospo-
dách, například v sídle dnešního Divadla Járy 
Cimrmana ve Štítného ulici, kde býval hostinec 
U Rytíře Dalimila, následně pojmenovaný U Jana 
Lucemburského. 

Legendárních hospod byly na Praze 3 a hlavně na 
Žižkově spousty. Třeba U Zeleného stromu, kte-
rou k zemi poslala demolice v 70. letech. Nebo 
U Lipan, U Žižkova dubu, U Babičky, U Bárů či 
U Slovanské lípy na Tachovském náměstí, která je 
nejdéle fungujícím hostincem na Žižkově. A ještě 
krátce k hospodě U Svahu — tam podle pamět-
níků měli v 60. či 70. letech servírku Irču, která si 
ráda brala štamgasty do skladu. Buď si přivydělá-
vala, nebo ji to zkrátka bavilo.  

Hašek psal první řádky 
Švejka ve Šnorově 
hospodě

Vrah Stanislav Stárek

František Nenáhlo v říjnu 1946 chvíli poté, co popravil nacistu Kurta Daluegeho

Restaurace U Slovanské lípy, 20.—30. léta
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Na rozdíl od centra Prahy poblíž Vltavy se pod žižkovským asfaltem, 
kočičími hlavami a travnatými plochami patrně neskrývají kdovíjaké 
archeologické poklady. Došlo mi to, když jsem bydlel v Bořivojově ulici 
v přízemním bytě, který měl přístup na zahradu. Kdykoli se při sázení 
květin rýplo hlouběji do země, narážel jsem pravidelně na vrstvu po-
pela, který sem kdysi dávno obyvatelé domu sypali z kamen. I ty nejza-
jímavější archeologické nálezy na našem dvorku byly opravdu skrom-
né. U prvního nálezu, který stojí za zmínku, mě nejprve na pár sekund 
ovládl dojem, že jsem skutečně objevil něco unikátního, a na pár vte-
řin jsem si připadal jako žižkovský Indiana Jones. Ten pocit stál za to 
a nikdo mi ho už nevezme. Z hlíny se totiž po jednom pořádném dešti 
vynořila blátem obalená kovová soška s exotickou orientální hlavičkou. 
Byla to malá figurka Buddhy, která pocházela maximálně z 90. let mi-
nulého století. Podobné figurky se prodávají v mnoha etnoobchodech 
po celé Praze. Ten, kdo ji tu ztratil, možná pořád bydlí někde opodál. 

Nejlépe se mi fantazírovalo o rybářském olůvku, které se vynořilo 
ze země při shrabování listí. Představoval jsem si, že v našem domě 
žil rybář, který si dával na dvoře do pořádku zašmodrchané vlasce. 
Kampak asi chodil chytat ryby, říkal jsem si kolikrát. Na Žižkově moc 
příležitostí rozhodně neměl. Možná chodil k Vltavě a sedával někde 
u jezu nebo pod železničním mostem, kde vídáme rybáře dodnes. 
Nebo vyrážel dál. Představoval jsem si, že pravidelně kráčel Bořivojkou 
s prutem pěšky na hlavní nádraží, aby odtamtud vyrážel o víkendech 
kamsi na Sázavu nebo na Berounku. Ve vlaku nebo na břehu řeky 
možná občas potkal spisovatele Otu Pavla, člověka postiženého těžkou 
rybářskou vášní, a vždycky na sebe spiklenecky mrkli. 

Někde to olůvko mám snad ještě schované, i když už dávno bydlím 
v jiné žižkovské ulici a dvorek máme z větší části zastavěný a vybeto-
novaný. Třeba by se ještě dalo použít. Navázat na vlasec a vyrazit na 
ryby, někam k řece, říkám si... A pak si uvědomím, že nemám rybářský 
lístek. Co se dá dělat, vyrazím dál, někam k moři, kde rybářské lístky 
nejsou potřeba. Anebo zůstanu na Žižkově a budu dál snít. Zůstanu 
věrný svému lokálně-vlasteneckém krédu, které jsem vyjádřil už v jed-
né ze svých básní, jež vyšly v mé první a zatím taky poslední básnické 
sbírce Egopolis: „opouštět Žižkov nemá cenu / všude jak u Houdků: 
věčně to stejné menu“.  
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Země někdy vydává zajímavé 
poklady. Dokonce i v případě 
těch úplně obyčejných 
předmětů může člověk 
hezky fantazírovat o lidech, 
kterým kdysi patřily.

Postrach 
zahrádek 

Milan, zahrádkář z žižkovského Balkánu, 
si s ustaraným výrazem přečetl před-
pověď počasí: „Hergot, zase ani kapka!“ 
Rozhodl se, že v sobě překoná vášnivé-
ho spáče, ráno si přivstane a ještě před 
prací skočí zalít zahrádku. Za občasné-
ho klení se už před půl šestou ploužil 
osadou. Jaké však bylo jeho překvapení, 
když zdálky za plotem své zahrádky za-
hlédl podivný temný obrys. Vypadalo to 
jako velký pes, ale byl to člověk skloněný 
u jeho jahodového záhonu! „Syčák,“ pro-
cedil Milan. Přelezl plot z druhé strany 
a nenápadně se zezadu blížil k dotyč-
nému. Ten si mezitím spokojeně sklízel 
jeho jahody do už skoro plného kbelíku. 
Milan se s hurónským řevem na lapku 
zezadu vrhl. V mládí býval sice atlet, ale 
množství spokojených večerů u karet 
v hospodě Za Větrem ho už poněkud 
zakulatilo. Postava pod ním se chvíli zmí-
tala, ale vzápětí se vzdala. Milana čekal 
šok. Nebyl to žádný drzý cizinec, ale sta-
rý Hugo, který měl zahrádku ve stejné 
uličce. 

Za týden byla mimořádná schůze vý-
boru osady. Věc se rozkřikla a začali 
se hlásit i ostatní poškození. Nešlo jen 
o jahody, ale i o třešně, angrešt, rybíz, 
papriky, dokonce i několik záhonů pozd-
ních brambor. Nashromážděný hněv se 
obrátil plně proti Hugovi. Hugo už byl 
v důchodu, na zahrádce často přespával 
a ostatním pak vykládal, jak viděl drozdy, 
co žerou třešně, jindy zase že proná-
sledoval neznámého muže, který v noci 
utíkal s košem plným meruněk. Vše teď 
padlo na jeho hlavu. Okradení zahrád-
káři navrhovali trest nejpřísnější: Netvor 
musí být vyloučen z osady, aby nemohl 
páchat na záhonech další zlo. Jarmila, 
která chodila občas k Hugovi na kanas-
tu, si před ním namísto pozdravu už jen 
odplivla. Hugo se kál, omlouval, snažil se 
vysvětlit, že to všechno nemohl udělat 
on. Býval přece také u mladých, když se 
něco ztratilo. Nic platné. 

Milan viděl, jak Hugo klečí se skloně-
nou hlavou a vzlyká. Přerušil své mlče-
ní: „Lidi, neblázněte!“ Pár mladších se 
k němu přidalo s tím, že zbavit starého 
pána zahrádky je nelidské. Vždyť to je to 
nejmilejší, co má. Hugo nakonec mohl 
zůstat, ale s podmínkou. A nevěřili byste, 
začal se i dělit o svou úrodu s ostatní-
mi. Samotného by ho to sice nenapad-
lo, ale to už si nechal Milan pro sebe. 
Koneckonců, prvotřídních mariášníků, 
jako byl Hugo, nebylo v osadě mnoho. 
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Na Žižkově žiji už skoro 20 let a upřímně bych neměnil. I z toho 
důvodu byl pro mě tento ročník Žižkovského pivobraní speciální, 
protože jsem mohl prezentovat pivovar z Ládví u nás na Trojce. 
Největší radost mám pochopitelně z vyhlášení našeho pivovaru 
nejoblíbenějším ze všech 28 zúčastněných.

Pivovar Cobolis vznikal v kulturním domě Ládví na přelomu 
let 2017 a 2018. Původní restauraci jsme od základů přesta-
věli na moderní podnik kombinující industriální styl se dře-
vem. Samotný pivovar je v suterénu budovy. Nabízíme deset 
vlastních piv, pečivo z naší pekárny a jídla z čerstvých suro-
vin. Pochutnáte si tu třeba na salátu s uzeným kachním pr-
sem, na steaku z hovězí svíčkové nebo na grilovaném candátu. 
Naším šlágrem jsou buřty na pivu s podmáslovým chlebem. 
Připravujeme je tak, že vložíme do pekáčku nahrubo nakráje-
nou cibuli a papriky, přidáme špekáčky překrojené napůl, rajský 
protlak, černé pivo, pár nakládaných cibulek a beraních rohů. 
Osolíme, opepříme, dochutíme cukrem a pečeme hodinu a půl 
při teplotě 160 °C. Buřty se skvěle hodí ke světlému ležáku 
Praotec 12°, který je naším srdcovým pivem a získal řadu oce-
nění. V roce 2018 byl vyhlášen nejlepším ležákem v rámci fes-
tivalu Slunce ve skle, v roce 2019 obdržel zase v Plzni cenu Král 
Prahy.

Sládkem našeho pivovaru je neúnavný dříč a věčně usměva-
vý Pavel Palouš. V oboru patří mezi českou špičku. Pivo tu pod 
jeho vedením vaříme od května 2018. Ve stálé nabídce máme 
světlou dvanáctku a desítku, APu Nevadu, pšeničné pivo, stout, 
IPA a NEIPA. Další piva, jako třeba Summer Ale a ležák ze zele-
ného chmele, jsou sezónní, jiná experimentální: to platí napří-
klad pro SaasAle’s, na nichž spolupracujeme s Chmelařským 
institutem. Testovali jsme i piva kyselá stylu Berliner Weisse, 
Gose, moderní Brut IPA nebo Märzen. 
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Adina Lota Švecová, 
teenagerka

Na Praze 3 se pohybuji přibližně od začátku 
covidové krize, kdy si tu moje matka se svou 
kamarádkou založily oděvní ateliér a dílnu. 
Během karantény jsme tu šily látkové roušky, 
které jsme rozdávaly potřebným. Trávily jsme 
zde spoustu času prací, ale vždycky jsme si 
našly čas posilnit se v některém z žižkov-
ských bister nebo se projít po okolí. Poté 
jsem začala studovat na 1. Scio střední škole, 
jejíž budova se při mém nástupu přestěho-
vala na Prokopovo náměstí. Díky tomu jsem 
získala skvělou možnost Prahu 3 podrobně 
prozkoumat. 

Momentálně na Trojce a především na 
Žižkově bývám většinu dne. Když nám počasí 
přeje, často se spolužáky chodíme ven cvičit 
jógu, běhat, procházet se nebo si třeba je-
nom sednout na Vítkov a číst knížku. Během 
hodin dramatické výchovy nám venkovní 
prostory slouží k tvorbě site specific scén 
a jiných uměleckých útvarů. V čase mimo 
výuku je právě tahle čtvrť prostorem, kde trá-
vím nejvíce času společně s kamarády. Mezi 
moje oblíbená místa patří komunitní cent-
rum Prostor39 a přilehlé parky, jako je třeba 
Vítkov. Právě tam často chodívám s holčič-
kou, kterou pravidelně hlídám. 

Mám pocit, že čím více tuhle lokalitu pozná-
vám, tím víc mi dává. Obdivuju rozmanitost 
a živelnost, kterou nabízí. Odehrává se tu 
spousta akcí a vznikají nová zajímavá místa. 
Líbí se mi, že městská část poskytuje lidem 
svobodu nahlas mluvit i o palčivých téma-
tech a pomáhá tím tvořit nový pohled na 
veřejný prostor. Jako konkrétní příklad můžu 
uvést studentskou komunitní akci Pro-Pro, 
která se uskutečnila v bezprostřední blíz-
kosti naší školy na Prokopově náměstí. Akci 
jsme zorganizovali my studenti a měla za úkol 
rozvířit debatu o využití veřejného prostoru 
a oživení lokality, která si to rozhodně zaslou-
ží. Prahu 3 vnímám jako místo otevřené mla-
dé společnosti a změně. 

Vítěz Žižkovského 
pivobraní zve na 
buřty na pivu
V hodnocení návštěvníků letošního 
Žižkovského pivobraní na Parukářce převládl 
kobyliský pivovar Ládví Cobolis. Představuje 
ho obchodní zástupce Jaroslav Šulc.
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Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3

 

Svobodná doprava 
Michal Papež (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel

Kola a koloběžky se už zase mnohde válejí po ulicích 
a chodnících. Turisté nejspíš nechápou návody, mlá-
dež si na nich vybíjí pubertální zlobu. Přesto běda, 
když na to poukážete. Snese se na vás hněv fanoušků 
alternativního způsobu dopravy. Představte si, co by 
se stalo, kdybyste si auto zaparkovali na střeše nebo 
si jen tak pohodili kolem náhradní kola nebo kapotu. 
Bordel stejný, ale reakce by byla odlišná!

Auto je nepřítel. Nezáleží na tom, jestli je vaše osob-
ní, nebo jde o zásobovací dodávku potravin. Auto je 
prostě zlo. On ten svět ale není černobílý. Data uka-
zují, že dopravní přestupky páchají všechny skupiny 
zhruba stejně. Jen koloběžkáři jsou výjimkou. V ná-
vodu na užití koloběžek snad stojí, že k jejich použití 
je potřeba vypít minimálně pět piv a pak ve dvou vy-
razit ulicí v protisměru. A majitelé jejich půjčoven ne-
platí ani za zábor veřejného prostranství. Jen kasírují. 
Řidiči aut naopak platí mnohé. I parkování. A chtějí-li 
zaparkovat, tak mnohdy nemohou, neboť není kde.

Představa, že řidiči přesednou pod ideologickým 
tlakem na bicykly a aut se zbaví, je cynická jako pu-
bertální vtip. Nejen s ohledem na to, že ne každý je 
schopen na kole jezdit, ale též proto, že majitelé aut 
oproti cyklistům v důsledku užívání vozidla výrazně 
a všemožně přispívají do veřejného rozpočtu, a tu-
díž právem očekávají, že za své daně obdrží od státu 
a obce alespoň nějakou protihodnotu. Proto říkám, 
nediktujme lidem, jak se mají dopravovat. Dovolme 
každému, ať se dopravuje, jak chce. Nešikanujme ty, 
kdo se rozhodnou svobodně jinak, třeba i proti mód-
nímu trendu. To už tady totiž jednou bylo.

 

Opět kandidujeme spolu s KDU-ČSL a Soukromníky  
Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel

Milí čtenáři, mnozí jste již mohli zaregistrovat první 
billboardy ve veřejném prostoru. Potvrzuji, že jsme 
se opět domluvili s KDU-ČSL a Soukromníky a na 
podzim kandidujeme spolu pod značkou Koalice pro 
Prahu 3. Na celostátní úrovni se ukázalo, že spojování 
středopravicových sil má cenu. Porazili jsme Andreje 
Babiše a vládu založenou na populismu a rozhazo-
vačném hospodaření. Bohužel za rozhazovačných 

posledních osm let této éry platíme hlavně dnes. 
Proto je čas tahat za brzdu a dělat i nepopulární roz-
hodnutí nejen na celostátní úrovni.

Jsem rád, že jsme získali úžasnou lídryni Ivu 
Vojtkovou. Disidentku, která nikdy neuhnula. Bojovala 
neúnavně proti komunistům, za což ji nakonec od-
soudili za pobuřování. Jsem si jist, že se stejnou 
vervou bude hájit zájmy svých sousedů z Prahy 3. 
Již mnohokrát ukázala, že umí nalézt shodu a dojít 
k dohodě. Snaží se spojovat a ví, že bezpečnost oby-
vatel má být na prvním místě. Já budu Ivě osobně 
krýt záda a moc se těším na spolupráci. Je to ten typ 
osobnosti, která má být v politice a kterou Praha 3 
potřebuje.

Za sebe dodávám, že v následujících letech musíme 
řešit krizi v dopravě, zlepšit bezpečnost a zavést nová 
parkovací místa jednáním o celopražské modré zóně, 
tak aby bylo parkování opravdu dostupné. Radnice 
musí pomoci s rostoucími cenami energií a nájmy. 
Zkrátka myslet na naše občany.

Všem, kdo by chtěli sledovat naše kandidáty a to, 
na čem pracujeme, doporučuji najít si na facebooku 
Koalici pro Prahu 3 a začít nás sledovat. Dovolte mi 
popřát vám a vašim ratolestem hezké prožití léta 
a budu se s vámi těšit v září na viděnou v ulicích. 

 

Rezignace na členství v klubu
Tomáš Štampach (Svobodní), opoziční zastupitel

Vážení sousedé, dovoluji si využít svůj příspěvek 
k informování a vysvětlení kroku týkajícího se mé 
rezignace na členství v zastupitelském klubu Koalice 
pro Prahu 3. Jak již jistě někteří z vás vědí, začátkem 
června jsem se rozhodl ukončit své působení ve stá-
vajícím klubu Koalice pro Prahu 3 a stal jsem se ne-
zařazeným zastupitelem. Důvod? Ten je zcela prostý 
a prozaický. ODS a KDU-ČSL neprojevily zájem o po-
kračování spolupráce se Svobodnými pro nadcházejí-
cí volební období.

Osobně mě mrzí, že ODS a KDU-ČSL si do podzim-
ních voleb ponechávají značku Koalice pro Prahu 3. 
Toto byl totiž projekt tří stran s vizí dlouhodobé spo-
lupráce. Pokud se tedy zmíněné dvě strany rozhodly 
se Svobodnými dále nespolupracovat, měly záro-
veň nechat v zapomnění i název Koalice pro Prahu 
3 a zvolit si nové volební jméno. Řada občanů má 
totiž pod názvem Koalice pro Prahu 3 zafixovány 
i Svobodné, a mohou tak být uvedeni v omyl.

Aby Svobodní dali co nejvíce najevo, že s novou 
Koalicí pro Prahu 3 již nemají nic společného, nezbylo 
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mi jiné řešení než opustit stávající zastupitelský klub 
a s tímto seznámit co nejvíce občanů naší městské 
části.

I přes výše uvedené přeji kolegům z ODS a KDU-ČSL 
do voleb hodně štěstí. Veškerá naše spolupráce byla 
vždy vysoce profesionální a korektní a toho si velmi 
vážím. Takže za toto vám, kolegové, děkuji! Závěrem 
všem čtenářům přeji pohodové léto a zasloužený 
odpočinek. V září se pak budu těšit na vzájemné 
setkávání u stánků Patrioti pro Prahu 3, kde bude 
příležitost probrat věci, které vás na naší Trojce těší 
i netěší.

 

Skatepark bude 
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta

Když se řekne hřiště pro děti, každý si vybaví písko-
viště, skluzavky či prolézačky. Jenže kdo má doma 
dospívající potomky, dobře ví, že s tímto si celé dět-
ství nevystačí. Praha 3 v minulosti učinila několik 
pokusů mít vlastní skatepark. Nicméně plán se nikdy 
nedotáhl do konce, takže naše děti nejčastěji jezdí do 
skateparku na Štvanici či na Gutovku. Přitom zdaleka 
nejde jen o ty, kteří jezdí na skateboardu, ale i o roz-
růstající se skupinu fandů freestylových koloběžek.

Projekt jsme začali připravovat před necelými dvěma 
lety. Nadchl nás prostor pod železničním mostem 
v Trocnovské ulici u vstupu na Vítkov. Pro takové vyu-
žití je to ideální místo, jelikož by skatepark byl zastře-
šený i zastíněný a sportovci by zde nikoho nerušili. 
Přiléhající železniční trať vytváří pro takový projekt 
skvělou atmosféru. Ale po počáteční naději, že se 
pozemek podaří od Českých drah získat, a po prvních 
skicách budoucího skateparku jsme narazili. Národní 
vlakový dopravce upřednostnil využití místa jako par-
koviště pro své zaměstnance, kteří chtějí do centra 
Prahy dojíždět autem. Pozornost jsme tedy soustře-
dili na Pražačku. Mezi stávajícím kempem, cyklostez-
kou a kurty je prostor, kde nakonec skatepark bude. 
Máme projekt i finance, na podzim by se mělo začít 
stavět a před příští sezónou ho bude možné předat 
k užívání.

Výhledově bychom měli získat další prostor u že-
lezniční trati podél Příběnické ulice. To sice nebude 
hned, protože nabytí pozemku závisí na Správě želez-
nic, ale i tady uvažujeme podobným způsobem. Na 
Praze 3 je hodně příležitostí vytvářet zajímavá a uži-
tečná místa. Držte nám palce.

 

Koněvova, nebo Hartigova? 
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

V debatě o přejmenování Koněvky znělo shodně 
od proponentů i odpůrců, že jde výhradně o činy 

maršála Koněva a že bychom se při rozhodování ne-
měli nechat ovlivnit aktuálními událostmi. Ve skuteč-
nosti je ale celá debata ovlivněna Putinovou agre-
sí na Ukrajině zásadně. Přejmenování ulice se dnes 
navrhuje nejen v reakci na Koněvovy historické činy, 
ale především jako populární symbolická reakce na 
aktuální ruskou agresi.

Pokud má být jméno ulice oslavou historických činů 
konkrétní osobnosti, je jasné, že se Koněvova pře-
jmenovat má. Jméno ulice ale můžeme docela dobře 
vnímat jako svědectví doby nebo připomenutí kon-
krétních historických událostí. V tomto světle se pře-
jmenování ulice už vůbec nejeví jako nezbytné. 

A pak ten nešťastný průzkum mezi místními. Nechat 
rozhodovat veřejnost je vhodné ve sporných otáz-
kách, které se však netýkají ryze individuálních zájmů. 
Proto nikdy nepořádáme referendum třeba o výši 
daní. Přejmenování Koněvky přitom místním obyva-
telům nezanedbatelné osobní starosti přinese. Pokud 
už jsme byli přesvědčeni o tom, že se ulice přejmeno-
vat má, neměli jsme se obyvatel Koněvovy ptát. Ale 
když už jsme se místních zeptali, není správné jejich 
vůli přehlížet. 

V průzkumu se vyjádřilo 26 % obyvatel ulice a pře-
svědčivých 71 % bylo proti přejmenování. Radnice 
pak oficiálně průzkum uzavřela tím, že téma místní 
moc nezajímá. Čtvrtinová účast je přitom důstoj-
ná, porovnejme ji například s účastí ve volbách do 
Evropského parlamentu, jejichž legitimitu si nikdo 
nedovolí napadat. Právě to mě nakonec přesvědčilo, 
abych změnu názvu ulice nepodpořil.

 

Odprodej městských bytů magistrátu  
Pavel Musil (Piráti), radní 

Dovolte mi objasnit, proč jsem coby radní pro měst-
ské společnosti předložil za radu na červnovém 
zastupitelstvu návrh na odprodej 35 obecních bytů 
Prahy 3 hlavnímu městu. Hlavním důvodem je, že 
tyto a další byty byly v roce 2010 tehdejším vede-
ním radnice vloženy do akciové společnosti, která je 
sice vlastněná městskou částí, ale z podstaty věci se 
jedná o obchodní korporaci, tedy jednoduše řečeno 
podniká podle zákona za účelem dosažení zisku.

Problém tohoto stavu je v tom, že pak tyto byty 
městská část není schopna využívat k realizaci své 
bytové a sociální politiky. Správa zbytkového majet-
ku MČ Praha 3 (SZM) nemá žádný důvod zohledňo-
vat sociální potřebnost žadatelů. V této situaci o byty 
projevil zájem magistrát hlavního města, který opět 
začal obnovovat svůj bytový fond. Jeho cílem je reali-
zace velmi podobné bytové politiky, jakou si vytkla za 
cíl i naše současná radnice. Obzvlášť v dnešní situaci 
je potřeba sociálně začleňovat rodiny, které obecní 
byt existenčně potřebují. Proto tedy došlo k dohodě 
o prodeji 35 z celkových 71 bytů SZM.

Vedle toho jsme coby současné vedení radnice už 
před lety jasně deklarovali, že je naším záměrem 
omezit okruh činností společnosti SZM pouze na tu 
hlavní, kterou je správa bytového a nebytového fondu 
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městské části. A toto hlasování nás k tomuto cíli 
opět přiblížilo.

 

Rozhodli jsme o přejmenování Koněvovy na Hartigovu 
Martin Sumerauer (Piráti), koaliční zastupitel

Určitě jste zaregistrovali, že jsme na červnovém 
zastupitelstvu odhlasovali záměr přejmenovat 
Koněvovu ulici. Jméno sovětského maršála, který 
Prahu „osvobodil“ den po konci války, v krvi utopil 
maďarské volání po svobodě v roce 1956 a podílel 
se na plánování „bratrské pomoci“ Československu 
v roce 1968, tak snad konečně zmizí z uličních tabu-
lek, které když už upomínají na významné osobnosti, 
mají ctít ty, jež si hrdě nesou čistý štít. A to Koněv 
rozhodně není.

Dovolte mi ve stručnosti kontrovat „argumentu“ ně-
kterých stébla se chytajících řečníků, kteří na daném 
jednání zastupitelstva srovnávali Žižku s Koněvem, 
čímž se snažili naznačit, že otevíráme Pandořinu 
skříňku. Osobnosti 20. století, o kterých víme expo-
nenciálně větší množství podrobností, nemůžeme 
srovnávat se středověkými postavami, o kterých jich 
známe minimum. Navíc na dávnou historii nelze na-
hlížet dnešní optikou. Morálka a úcta k životu jsou 
dnes zcela někde jinde, než byly ve středověku. Jde 
o laickou chybu, které bychom se opravdu neměli 
dopouštět. Jsou to osobnosti moderních dějin, které 
můžeme a musíme takto soudit. A stejně jako nikdo 
z nás nechce chodit po ulici Hitlerově nebo Stalinově, 
nechci já chodit ani po té Koněvově.

Výsledek ankety nám bohužel mnoho nenaznačil. 
Účast byla mizivá a to, že se drtivá většina obyvatel 
Koněvovy nezúčastnila, je pro mě spíše náznakem, 
že jim výměna dokladů zas tak nevadí. Míč je nyní na 
straně místopisné komise hlavního města Prahy.

 

Privatizujme obecní byty i nebyty v domech společen-
ství vlastníků  
Mojmír Mikuláš (Patrioti pro Prahu 3), opoziční zastupitel

Před šesti lety jsem na stránkách místních 
Radničních novin napsal článek se stejným názvem 
a i text bych mohl takřka zkopírovat. Dlouhodobě 
jsem vždy prosazoval dokončení privatizace bytů, 
ale většinová politická vůle k tomu zatím chyběla. 
A v oblasti privatizace mám na mysli nejen dokon-
čení privatizace dle harmonogramů, ale za opodstat-
něné považuji řešit i otázku jednotek v již privati-
zovaných domech. Tedy bytů v SV, jejichž původní 
oprávnění nájemníci možnost privatizovat nevyužili 
a z nichž některé jsou postupně uvolňovány při záni-
ku nájemního stavu. A také nebytových prostor, které 
Praha 3 do privatizace domů vůbec nezařazovala. Na 
posledním zastupitelstvu se aspoň objevilo schválení 

prodeje prvních deseti dlouhodobě neobsazených ne-
bytových prostor. 

Sám jsem nejen zastupitelem, ale také předsedou 
jednoho SV. Mám tedy dost vlastních i s kolegy sdíle-
ných zkušeností s bytovým i nebytovým hospodaře-
ním městské části v domech SV. Dlouhodobě neob-
sazené jednotky, zbytečné a nákladné rekonstrukce, 
někdy problematičtí nájemníci, nákladná administra-
tiva nebo pronájmy jen za 1 Kč jsou opakovaným do-
kladem, že Praha 3 tento majetek dobře nespravuje. 

V mnoha domech SV navíc nefunguje dobře koexi-
stence mezi většinovými vlastníky a městskou částí 
a jejími nájemníky. Příkladem z poslední doby je situ-
ace v SV Roháčova 34—44. Proč tedy raději tyto by-
tové i nebytové prostory v další vlně neprivatizovat? 
Samozřejmě u volných jednotek mám již na mysli 
privatizaci za reálné tržní ceny. Zejména v SV, kde zů-
staly městské části pouze malé podíly, se to jeví jako 
smysluplné pro všechny strany.

 

Praha 3 hospodařila třetí rok po sobě s přebytkem  
Pavel Dobeš (TOP 09 a STAN), místostarosta

Tak jsem složil účty za rok 2021. Přesněji řečeno, 
složil jsem účty Prahy 3. Na červnovém jednání za-
stupitelstva se totiž projednával a následně schválil 
takzvaný závěrečný účet naší městské části. Pro mě 
jako místostarostu a radního s odpovědností za roz-
počet se jedná o rekapitulaci mé práce, předložení 
jejích výsledků a následné zhodnocení. A jak jsme si 
tedy na Trojce v loňském roce vedli, co se hospoda-
ření týká?

Náš rozpočet skončil s přebytkem ve výši kolem 
170 milionů korun. Peníze nám tedy zbyly a může-
me je zapojit v dalších letech. Z tohoto zůstatku 
jsme 90 milionů už zapojili do rozpočtu na rok 2022. 
Dalších asi 80 milionů korun můžeme zapojit třeba 
do rozpočtu pro rok 2023.

Už třetí rok za sebou jsme hospodařili s přebytkem. 
Třetí rok za sebou jsme v černých, nikoli v červených 
číslech, což byl minimálně od roku 2010 na Praze 3 
bohužel standard. Tím, že jsme neprojídali rozpočet 
na provozní výdaje, zodpovědně jsme hospodařili 
a šetřili finance, máme nyní dostatek prostředků na 
investice a projekty — včetně těch velkých. Díky to-
muto odpovědnému přístupu ke kase městské části 
můžeme nyní ve velkém opravovat městské byty, ško-
ly, školky a veřejná prostranství. Investujeme do ze-
leně či cyklostezek. Z velkých investic do oprav byto-
vých komplexů probíhají rekonstrukce v Blahoslavově 
a Táboritské ulici, připravuje se Kubelíkova.

Jsem přesvědčený, že naše rozpočtová politika 
z uplynulých tří let se vyplatila. A že peníze, které 
jsme ušetřili na provozu nebo získali dobrou prací 
v oblasti dotací, začínají být na Praze 3 už nyní hodně 
vidět. A ještě hodně vidět budou.
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Kulturní 
tipy

Červenec

1. pá ⟶ Žižkabaret (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 
PiNKBUS (drag queen performance), Palác 
Akropolis 19.30

2. so ⟶ Miss Petty a přátelé (hudba), Palác Akropolis 
19.30

3. ne ⟶ Žižkabaret (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

4. po ⟶ Popkulturní milníky: Den nezávislosti (film), kino 
Aero 20.30

5. út ⟶ Bio senior: Mára jde do nebe (film), kino Aero 
13.30

6. st ⟶ Aero naslepo (film), kino Aero 20.30
7. čt ⟶ Bio senior: Film roku (film), kino Aero 13.30 

Playing Divas Vol. II — Monika Omerzu 
Midriaková (hudba), Atrium na Žižkově 19.00 
NT Live: Lehmanova trilogie (záznam z National 
Theatre), kino Aero 19.15

8. pá ⟶ Connections (hudba), Atrium na Žižkově 19.30
11. po ⟶ Legendy: Ghost dog — Cesta samuraje (film), 

kino Aero 20.30
11.—17. ⟶ Šary vary (filmový festival), kino Aero 
12. út ⟶ Ranní jóga v zahradě, Atrium na Žižkově 9.00 

Bio senior: Amélie z Montmartru (film), kino Aero 
13.30

13. st ⟶ Přednáška o Ukrajině, pořádá Integrační centrum 
Praha v KC Vozovna 14.00 
Pražský Montmartre — Caribe (hudba), Kostnické 
náměstí 17.00 
Prague Piano Festival (hudba), Atrium na Žižkově 
19.30

14. čt ⟶ Bio senior: Top Gun — Maverick (film), kino Aero 
13.30

18. po ⟶ Encyklopedie akčního filmu: Predátor (film), kino 
Aero 20.30

19. út ⟶ Ranní jóga v zahradě, Atrium na Žižkově 9.00
20. st ⟶ Pražský Montmartre — The Simpson Trio 

(hudba), Kostnické náměstí 17.00
21. čt ⟶ Bio senior: Prezidentka (film), kino Aero 13.30
22. pá ⟶ Legendy: Apokalypsa — Final Cut (film), kino Aero 

20.00
23. so ⟶ Neighbourhood Boogie Woogie 2022 — Jiří 

Thýn: Reversed Harmony (hudba + audiovizuální 
zážitek), Atrium na Žižkově 16.00 a 17.00

25. po ⟶ Legendy: 2001 — Vesmírná odysea (film), kino 
Aero 20.00

26. út ⟶ Ranní jóga v zahradě, Atrium na Žižkově 9.00 
Bio senior: Kdyby radši hořelo (film), kino Aero 
13.30 
Vlastivědná vycházka — Žižkovské svatyně: 
Kostel sv. Anny a okolí, sraz před budovou kostela 
16.00 
 Premiéra: Muži (film), kino Aero 18.00 a 20.30

27. st ⟶  Pražský Montmartre — Jazzota (hudba), 
Kostnické náměstí 17.00 
Žižkovské letovisko — Forth Mountain + Václav 
Havelka (hudba), Atrium na Žižkově 19.00 
NT Live: Prima Facie (záznam z National Theatre), 
kino Aero 20.00

30. so ⟶ Letní salsa v Atriu (tanec), Atrium na Žižkově 
16.00

Srpen

1. po ⟶ Popkulturní milníky: Tenkrát v Americe (film), 
kino Aero 19.00

2. út ⟶ Ranní jóga v zahradě, Atrium na Žižkově 9.00 
Genocida Romů v době 2. světové války 
(vernisáž), Národní památník na Vítkově 17.00  
Cikánský boxer (divadlo), Národní památník na 
Vítkově 18.00 
Premiéra: Planeta Praha (film), kino Aero 17.00 
a 19.00

Výstavy

Pro (č) umění? 
 ⟶ Atrium na Žižkově, do 25. 9. (st—ne 14.00—19.00)

Tomáš Jetela: Princezny 
 ⟶ Galerie Toyen, 12. 7. — 31. 8.

Milan Adamčiak: Self-kcia / Self-ction 
 ⟶ hunt kastner, do 12. 8.

Nikolay Karabinovych: Eastern Union
 ⟶ hunt kastner, do 12. 8.

Barbora Kropáčková: Tebe hrdino volám
 ⟶ Nau Gallery, 1. 7.—30. 9.

Genietta Varsi: Pumping Roots
 ⟶ Galerie 35M2, do 14. 7.

Poetika Estetika Kompozice series
 ⟶ Erika Pellici — Hidden Gallery, do 30. 9.
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3. st ⟶ Kafe s farářkou (setkání), Atrium na Žižkově 16.30 
Pražský Montmartre — Kvartet Pavla Švestky 
(hudba), Kostnické náměstí 17.00 
Aero naslepo (film), kino Aero 20.30

4. čt ⟶ Playing Divas Vol. II — Sisa Fehér (hudba), Atrium 
na Žižkově 19.00

8. po ⟶ Legendy: Ztraceno v překladu (film), kino Aero 
20.30

9. út ⟶ Ranní jóga v zahradě, Atrium na Žižkově 9.00
10. st ⟶ Vlastivědná vycházka — Královské Vinohrady II., 

sraz před kostelem NSP na náměstí Jiřího 
z Poděbrad 16.30 
Pražský Montmartre — Martin Sedlák & Joska 
Mucha (hudba), Kostnické náměstí 17.00 
NT Live: Král Lear (záznam z National Theatre), 
kino Aero 19.00

16. út ⟶ Ranní jóga v zahradě, Atrium na Žižkově 9.00
17. st ⟶ Vlastivědná vycházka — Vinohradské vily, sraz 

na tramvajové zastávce Orionka 16.30 
Pražský Montmartre — Garry Hobson Trio 
(hudba), Kostnické náměstí 17.00

21. ne ⟶ Letní salsa v Atriu (tanec), Atrium na Žižkově 
16.00

22. po ⟶ Frida K. (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

23. út ⟶ Ranní jóga v zahradě, Atrium na Žižkově 9.00
24. st ⟶ Pražský Montmartre — Tomáš Matonoha 

(hudba), Kostnické náměstí 17.00
25. čt ⟶ Žižkovské letovisko — Obligatne (sólo) + Anna 

Vaverková (hudba), Atrium na Žižkově 19.00 
 Maryša ve 31 minutách a Ozvěny barového 
divadla (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00

26. pá ⟶ Maryša ve 31 minutách a Ozvěny barového 
divadla (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00

28. ne ⟶ Vlastivědná vycházka — Vinohradské vily, sraz 
na tramvajové zastávce Orionka 16.30 

29. po ⟶ Popkulturní milníky: Hra (film), kino Aero 20.30 
The Stand In (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

30. út ⟶ Ranní jóga v zahradě, Atrium na Žižkově 9.00 
Frida K. (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

31. st ⟶ Pražský Montmartre — Caribe (hudba), Kostnické 
náměstí 17.00 
Žižkabaret (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

Výběr redakce

Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží — sleva pro 
sousedy z Prahy 3

 ⟶ Sousedská sleva 100 Kč na vstupenku platí pro všech-
ny, kdo mají trvalé bydliště na Praze 3. Slevu můžete 
uplatnit na večerní divadelní představení s maximál-
ním předstihem 7 dní po předložení občanského prů-
kazu na pokladně areálu letní scény (v hrací dny vždy 
od 17 do 19.30 hodin) nebo na pokladně Divadla Kalich 
(Jungmannova 9, ve všední dny od 12 do 18 hodin). 
Počet vstupenek, které je možné se slevou zakoupit, je 
omezen pouze aktuálně volnou kapacitou hlediště.

 ⟶ Čtvrtý ročník divadelního festivalu Prima hvězdné 
léto pod Žižkovskou věží (letní scéna Divadla Kalich) 
letos poběží v malebném prostřední Mahlerových 
sadů až do 7. září. Novinky představí Tereza Kostková 
a Carmen Mayerová (Na útěku), Jana Paulová a Václav 
Vydra (Nikdy není pozdě), Petr Rychlý a Luboš Veselý 
(S pravdou ven) a vrátí se legendární Ivánku, kamará-
de… Petra Čtvrtníčka a Jiřího Lábuse. Vedle večer-
ních představení jsou na programu sobotní dopolední 
pohádky.

Genocida Romů v době 2. světové války + divadelní 
představení Cikánský boxer

 ⟶ Národní památník na Vítkově
 ⟶ vernisáž výstavy 2. 8. v 17 h
 ⟶ divadlo 2. 8. v 18 h 
 ⟶ Muzeum romské kultury společně se svým speciali-

zovaným pracovištěm Centrem Romů a Sintů v Praze 
zahajuje výstavu Genocida Romů v době 2. světo-
vé války. Výstava se zaměřuje na téma nacistického 
pronásledování a vyvražďování Romů za 2. světové 
války, především na území dnešní České republiky. 
Divadelní představení Cikánský boxer je monodrama-
tem německé autorky Rike Reinigerové inspirovaným 
životními osudy romského boxera Johanna Trollmana 
(v hlavní roli Filip Teller). Vstup na vernisáž a divadelní 
představení je zdarma. Projekt Centrum Romů a Sintů 
v Praze je financován norskými fondy. Více na webu 
rommuz.cz.

Šary Vary 11.—17. 7. 
 ⟶ Oficiální ozvěny 56. MFF Karlovy Vary — tradiční pře-

hlídka nabídne přes 20 festivalových trháků, o kterých 
budou všichni následující týdny mluvit. Nenechte si 
je ujít od 11. července v pražských kinech Světozor, 
Aero a Přítomnost. Kompletní program a předprodej 
vstupenek najdete na stránkách kin. Více na webu 
ozvenyvaru.cz.

Landscape festival, do 2. 10.
 ⟶ Festival umělecko-architektonických intervencí do 

veřejného prostoru se vrátil do prostředí pražských 
nádraží. Pořadatelé si pro letošní ročník s podtitu-
lem „Pražská nádraží nevyužitá“ vybrali čtyři dopravní 
brownfieldy Prahy: Smíchovské nádraží, okolí Florence, 
Palmovku a Nákladové nádraží Žižkov. Najdete zde 
instalace Petra Písaříka, Romana Franty, Kurta 
Gebauera, Adama Hudce, Ivany Junkové, Štěpána 
Kuse, Jonáše Holuba, Markéty Šeremetové, ateliéru 
MÓD architekti nebo Studia Davero. Výstavu „Polis: 
Sedm lekcí z Evropské ceny pro městský veřejný 
prostor“ můžete v areálu nákladového nádraží na-
vštívit od středy do neděle v čase 12—20 h. Více na 
landscape-festival.cz.
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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 a 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

⟶ Letní provoz Alfíku červenec/srpen

atrium na žižkově
Čajkovského 12/12a
atriumzizkov.cz
info@atriumzizkov.cz
T: 778 722 693

Ranní jóga na zahradě 9.00—10.00
Protáhněte tělo, posilte svaly a přivítejte nový den při ranní józe 
na zahradě Atria. Lekce je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Za 
pěkného počasí se lekce koná v zahradě Atria, za deště v sále 
kostela. Pro aktuální informace sledujte facebookovou událost. 
Akce se koná každé úterý (kromě 5. 7.), vstupné je 150 Kč 
a platba možná pouze v hotovosti.

Půjčovna letních her v Kafe Atrium
Přijďte si zahrát pétanque nebo zapinkat badminton na zahradu 
Atria a možná přiletí i plameňák s malinovou limčou v zobáku.

Hraju v patiu 18.30—20.30
Sousedi, štamgasti, kolegové, kamarádi — zkrátka všichni 
amatérští i profesionální hudebníci mají možnost si zahrát pod 
žižkovským širákem v patiu Atria. Akce se konají nepravidelně, 
pro aktuální informace sledujte facebookovou stránku Kafe 
Atrium. Pokud si chcete zahrát, skočte se domluvit do kavárny.

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

Léto v Beztíži
11.—15. 7. ⟶ Ping pong v klubu
21. 7. ⟶ Lasergame
8.—12. 8. ⟶ Ping-pong v klubu
25. 8. ⟶ Výlet do Mirákula

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

Probíhá zápis do podzimních jazykových, pohybových a PC 
kurzů, trénování paměti a ARTE dílen. Trvá možnost přihlásit se 
na podzimní výlety.

Letní cvičení: každé úterý od 10.00, cena jedné lekce 75 Kč, 
pro rezervaci si volejte.

Klub poskytuje bezplatnou službu lidem v důchodovém 
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. 

—
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mozkový jogging, cvičení na židlích, skupina Kontakt, podpůrně-
-terapeutická skupina, Pánský klub, společenské hry (mariáš, 
scrabble…). 

14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8.
 ⟶ Pánský klub 10.30—12.00
19. 7. ⟶ skupina Kontakt 11.00—12.30
20. 7., 10. 8., 31. 8. 
 ⟶ Kavárnička — posezení u kávy či čaje 14.00—16.30
20. 7., 3. 8.  

⟶ společné zpívání 10.30—11.30
21. 7., 25. 8.  

⟶  hra pétanque, sraz 14.15 v klubu nebo 14.30 na 
Kostnickém nám.

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

V době letních prázdnin bude poradna uzavřena ve dnech  
4.—11. 7., 9. 8.

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. Termín setkání si můžete dohodnout na 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, a to ve lhůtě 14 dnů.
 
Provozní doba v červenci:
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

každé úterý ⟶ Konverzační angličtina s rodilým 
mluvčím 13.00 & 14.30 

každý čtvrtek ⟶ Pedig — pletení z proutí 12.00
každý čtvrtek ⟶ Terapeutická skupina — dospělé děti 

z dysfunkčních rodin 17.00
28. 8. ⟶ SWAP — Dejme věcem novou šanci 

10.00—14.00

Program pro rodiny s dětmi: husitska.eu/rodina
Další pravidelný program pro veřejnost: 
husitska.eu/pravidelny-program
Více info, ostatní akce, rezervace: husitska.eu/suteren

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

Letní program Nové Trojky
4. 7. — 31. 8.
  ⟶ Letní příměstské tábory pro děti od 6 let 

Celodenní komponovaný program — výlety (nejen) 

za sportem, soutěže, tvoření a zábava od pondělí 
do pátku. Cena 1 500 Kč včetně celodenní stravy 
a pitného režimu. Info: tabory@novatrojka.cz.

18. 7. — 31. 8.
  ⟶ Letní příměstské tábory pro děti od 3 let 

Celodenní program — výlety, hřiště, soutěže, 
sportovní aktivity, výtvarka a zábava od pondělí 
do pátku. Cena 1 500 Kč včetně celodenní stravy 
a pitného režimu. Info: tabory@novatrojka.cz.

1. 7. — 4. 9.
  ⟶ Sportovní léto aneb Cvičení pro dospělé 

i o prázdninách. Dostaňte se během léta do 
kondice! Vybrat si můžete bodystyling, bootcamp, 
light run, pilates či jógu. Některé lekce probíhají 
online a jsou nahrávány, po přihlášení vám 
pošleme odkaz a zacvičit si můžete kdykoli se 
vám to hodí. Registrace: nova-trojka.webooker.eu, 
více informací Markéta (774 416 744, 
marketa.vokrouhlikova@novatrojka.cz)

Individuální poradenství a mediace, podpůrné skupiny
I v průběhu prázdnin můžete využít individuální nebo 
internetové poradenství v těchto oblastech: rodinné 
a občanské právo, daně a jak na ně, sociálněprávní 
ochrana dětí, výchova dětí. Stačí nám napsat na email 
jolana.kurzweilova@novatrojka.cz nebo zavolat na 
tel. 603 416 724 a my vám setkání zprostředkujeme.

Krizová linka Nové Trojky
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či náhlé osobní krizi, 
můžete kontaktovat naši konzultantku, vyškolenou pracovnici 
krizové linky, a to v úterý a ve čtvrtek od 19 do 21 hodin na tel. 
734 258 291.

Klub dobrovolníků Nové Trojky
Pro informace o náboru nových dobrovolníků kontaktujte 
Helenu na tel. 774 644 974.

Nová Trojka vám přeje krásné léto a těšíme se na vás od  
1. 9. v herně nebo od 5. 9. v pravidelných kurzech.

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

Rodinné a komunitní centrum Paleček má pro veřejnost přes 
letní prázdniny zavřeno. V letních měsících se v centru bude 
konat Palečkova letní školka. Probíhá registrace do kurzového 
období září—prosinec.

11. 7. — 5. 8.
 ⟶ Palečková letní školka — příměstský program pro 

děti od 3,5 do 8 let 
15.—19. 8.
 ⟶ Nejen kutilky a kutilové… — nově přidaný program 

Palečkovy letní školky

Poradenství za dotovanou cenu
1. 7. — 31. 8. 
 ⟶ Psychoterapeutická poradna pro děti a dospívající, 

individuální terapie pro dospělé 
Rodinné poradenství (vedené současně dvěma 
terapeuty, mužem a ženou)  
Rodinné a partnerské mediace 
Poradna pro rodiče — podpora empatického 
rodičovství 
Logopedická, profesní a sociálněprávní poradna

Paleček všem přeje krásné a pohodové léto. Budeme se na vás 
opět těšit od čtvrtka 1. 9.

—
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KOMO-
RNÍ 
ŘADA 
ATRIA 
NA 
ŽIŽ-
KOVĚ

Cyklus lze zakoupit i jako ABONMÁ zahrnující slevu na 
vstupenky, uvítací přípitek a garantované místo v sále. 

Více informací a rezervace vstupenek na atriumzizkov.cz

11. 10. | ÚT | 19:30
Guarneri Trio PraGue

13. 12. | ÚT | 19:30
ePoque quarTeT

14. 2. | ÚT | 19:30 
Milan al-ashhab a adaM skouMal

11. 4. | ÚT | 19:30 
benneWiTZoVo kVarTeTo

Pořadatelé: Zřizovatel: 

aTriuM na ŽiŽkoVĚ
Čajkovského 12a
Praha 3, 130 00

Velká letní soutěž! 
Hlasujte!
Moje oblíbené podniky ve dvou kategoriích: 

restaurace/hospoda/vinárna/bar/jídelna 

kavárna/cukrárna/čajovna/pekárna

V každé kategorii máte 1 hlas. Pokud nemůžete hlasovat on-line, navštivte Infocentrum Praha 3, 
Milešovská 1, kde vám s hlasováním pomohou: pondělí—pátek 8—18 h, sobota 8—14 h. 

Hlasovat můžete do 15. 8. V září budou vyhlášeny výsledky ve 3 oblastech Prahy 3:  

1. západní Žižkov, 
2. východní Žižkov, 
3. Vinohrady. 

Vítězové (tři v každé kategorii a oblasti) budou odměněni plaketou, 
miniprofi lem v Radničních novinách a speciálním označením v chysta-

né gastromapě Prahy 3. Z hlasujících bude vylosováno šest výherců, 
kteří obdrží konzumaci v ceně 500 Kč v jednom z vítězných podniků. 

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

1.    

 2.

plánuj trojku

1
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Třiďme odpad, ne vzduch

Za poslední tři roky se na Praze 3 navýšila kapacita 
stanovišť tříděného odpadu o 60 %. Vzrostla i četnost 
úklidu kolem kontejnerů a svozu odpadu. Přesto nádoby 
na tříděný odpad na mnoha místech stále přetékají. 

Pojďme s tím zatočit! PET lahve a plechovky 
stačí sešlápnout, polystyren nalámat a papírové 
krabice složit, zmáčknout nebo roztrhat. Objem 
odpadu se tím zmenší až na třetinu, uvolní se místo 
v kontejneru a odpad nebude nutné stále častěji 
svážet. Pro stejné množství odpadu pak může přijet 
jeden popelářský vůz namísto tří a pomůžeme 
tím zajistit efektivnější a ekologičtější nakládání 
s tříděným odpadem.

tridme odpad-RN-186×136,8.indd   1tridme odpad-RN-186×136,8.indd   1 22.06.2022   14:48:3422.06.2022   14:48:34

Radniční noviny 
Prahy 3 hledají externí 
spolupracovníky
Hledáme redaktory a výtvarníky na 
externí spolupráci. Pokud máte osobitý 
styl a vřelý vztah k Praze 3, dejte nám 
o sobě vědět. Práce je vhodná i jako 
stáž nebo honorovaná praxe při studiu. 
V případě zájmu pošlete stručný 
životopis a ukázky tvorby na e-mail 
redakce@praha3.cz nebo volejte na 
číslo 777 460 687.
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Služby

 ⟶ 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 a kvalitně, p. Sus. 
Tel.: 603 505 927.

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

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

 ⟶ Celkové opravy fasád náj. domů do výše 3 m. 
Tel.: 734 695 775.

 ⟶ 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.

 ⟶ 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.

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

Poptávka

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

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

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

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

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

Zaměstnání

 ⟶ ZŠ Pražačka přijme na nový školní rok 2022/23 učitele/ku 
1. stupně na plný úvazek. Termín nástupu: srpen 2022. Bližší 
informace: Mgr. Eva Nováková, tel. 271 770 828, e-mail: 
novakova@zsprazacka.cz.

 ⟶ ZŠ Pražačka přijme na nový školní rok 2022/23 učitele/ku 
německého jazyka, hudební výchovy na částečný úvazek. 
V případě možnosti lze tyto kombinace předmětů spojit. 
Termín nástupu: srpen 2022. Bližší informace: Mgr. Eva 
Nováková, tel. 271 770 828, e-mail: novakova@zsprazacka.cz.

 ⟶ Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1955/1a — pracoviště 
Buková přijme od září 2022 průvodce do třídy s Montessori 
vzděláváním. Požadujeme: kladný vztah k dětem, časovou 
flexibilitu, chuť se vzdělávat, kurz Montessori pedagogiky. 
Nabízíme: tvůrčí prostředí, účast na zajímavých projektech, 
zaměstnanecké benefity. Své životopisy zasílejte na adresu: 
info@msnavrcholu.cz. Více informací o MŠ naleznete 
na www.msnavrcholu.cz.

 ⟶ Školní jídelna SARAP3 (Nad Ohradou 17, Praha 3), hledá 
vedoucí kuchařku. Platová třída 5.—6., příplatek za vedení, 
osobní ohodnocení. Nástup: konec srpna 2022. Pracovní 
doba po—pá 6.30—15.00 h. Benefity: příspěvek na 
stravování, rehabilitace, multisport karty, kulturu, sportovní 
akce, příspěvek dětem na tábory atd., možnost využívat 
všechny areály organizace zdarma (venkovní koupaliště, 
bazény, kurty atd.). Kontakt: Ředitel Ing. Václav Bartásek,  
tel. 725 385 676.

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

 ⟶ ZŠ Chmelnice přijme vyučenou kuchařku, ideálně s praxí ve 
společném stravování. Jsme veselý kolektiv, který umí vzít 
za práci a baví ho moderní vaření. Máš-li zájem, ozvi se na 
tel. 284 820 941 nebo na e-mail jidelna@zschmelnice.cz.

Možná čekáme  
právě na vás

Hledáte zajímavé stabilní zaměstnání s řadou nadstan-
dardních benefitů? Možná že zrovna teď nabízíme
uplatnění přesně pro vás. Aktuální nabídku najdete na 
adrese www.praha3.cz/urad/zamestnani.
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září 2022

Dny
žižkovského 
kulturního 
dědictví 2022
XIV. ročník — Národní téma: „Udržitelné památky“

Dny žižkovského kulturního dědictví tra-
dičně pořádá Praha 3 v návaznosti na Dny 
evropského dědictví (European Heritage 
Days), které se konají každý rok v září. Je-
jich cílem je zpřístupnit nejširší veřejnosti 
nejzajímavější památky a místa, které jsou 
nositeli mimořádné hodnoty nemovitého 
a movitého kulturního dědictví. 

Většina žižkovských nemovitých kulturních 
památek žije kontinuálně díky svému 
prvotnímu účelu, jako například kostely, 
školy, muzea, divadla, radnice. Avšak některé 
procházely nebo procházejí významnými 
proměnami. Jsou tyto proměny pozitivní 
nebo negativní? Jak v této souvislosti 
uchopit význam slova „udržitelnost“? 

A lze v případě Žižkova omezit termín 
„udržitelné památky“ pouze na kulturní 
památky hmotné? Neměla by být zapojena 
i „udržitelnost“ odkazu místního pestrého 
kulturního koloritu? Odpověď možná 
nabídne program letošního ročníku Dnů 
žižkovského kulturního dědictví.

Těšit se můžete na přednášky, koncerty, 
besedy, komentované vycházky či divadelní 
představení.

Vstupy na všechny akce budou zdarma, 
na některé z nich si však bude potřeba re-
zervovat místo. Podrobný program bude již 
brzy uveden na plakátech, webových strán-
kách a facebooku městské části.
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