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⟶  Milešovská 846/1, Praha 3
⟶   +420 222 116 800, zelená linka v infocentru: 800 163 163
⟶   infocentrum@praha3.cz
⟶   pondělí—pátek 8—18 h, sobota 8—14 h

⟶   praha3.cz     

⟶  Změna programu vyhrazena.

září 2022

Vycházky po Praze 3
8. 9.  ⟶  Architektonická vycházka — Kola místo vlaků: cyklostezka pod Vítkovem a její okolí 

(k 150. výročí vybudování Vítkovské železniční trati, architektonická vycházka z cyklu Žižkov známý i neznámý) (17 h)
Průvodkyně: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová Sraz: na mostě Velká Hrabovka (nad Husitskou ulicí, poblíž Armádního 
muzea) | Počet účastníků: neomezeno | BEZ REZERVACE | ZDARMA

9. 9.  ⟶  Žižkovské kočárkování — Nový židovský hřbitov na Vinohradech (10 h)
Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: před hřbitovní bránou, Izraelská 712/1, Praha 3 | Počet účastníků: 30 | Rezervace: 
volné vstupenky v Infocentru Praha 3 od 1. 9. | ZDARMA

11. 9.  ⟶  Komentované prohlídky Starého židovského hřbitova na Žižkově (14 a 16 h)
Sraz: u vstupu, Mahlerovy sady (Fibichova ul.) | Rezervace: rezervace.kultura@praha3.cz | ZDARMA

18. 9.  ⟶  Komentované prohlídky Starého židovského hřbitova na Žižkově (14 a 16 h)
Sraz: u vstupu, Mahlerovy sady (Fibichova ul.) | Rezervace: rezervace.kultura@praha3.cz | ZDARMA

19. 9. ⟶  Vlastivědná vycházka — Nový židovský hřbitov na Vinohradech (15.30 h)
Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: před hřbitovní bránou, Izraelská 712/1, Praha 3  | Počet účastníků: 30 
Rezervace: volné vstupenky v Infocentru Praha 3 od 1. 9. | ZDARMA

21. 9.  ⟶ Vlastivědná vycházka —Vítkov a okolí (17 h)
   Průvodce: Kristian Mejstřík | Sraz: před divadlem Ponec, Husitská 899/24A, Praha 3 | Počet účastníků: 20

 Rezervace: volné vstupenky v Infocentru Praha 3 od 1. 9. | ZDARMA 
22. 9. ⟶  Nová cesta na Žižkov novou architektonickou krajinou 

(k 100. výročí vzniku „Velké Prahy“), v rámci cyklu architektonických vycházek Žižkov známý neznámý (17 h)
Průvodkyně: Kateřina Lopatová, Dana Schlaichertová | Sraz: u podchodu na hlavní nádraží, na žižkovské straně 
(přístup od Seifertovy ulice) | Počet účastníků: neomezeno | BEZ REZERVACE | ZDARMA

23. 9. ⟶  Vlastivědná vycházka — Nový židovský hřbitov na Vinohradech (10 h)
Průvodkyně: Vladislava Holzapfelová | Sraz: před hřbitovní bránou, Izraelská 712/1, Praha 3 | Počet účastníků: 30
Rezervace: volné vstupenky v Infocentru Praha 3 od 1. 9. | ZDARMA

29. 9. ⟶  Guided tour* — Vítkov & Surroundings (from 17 h)
Guide: Kristian Mejstřík | Meetpoint: in front of Theatre Ponec, Husitská 899/24A, Prague 3 | Visitors: 20
Reservations: in Infocentrum Prague 3 from 1. 9. | ADMISSION FREE

IC_vychazky_09-2022-2-186×136,8-RN.indd   1IC_vychazky_09-2022-2-186×136,8-RN.indd   1 26.08.2022   17:03:4026.08.2022   17:03:40

VÍCE STROMŮ DO ULIC 

DOSTATEK MÍST 
VE ŠKOLKÁCH 

LEPŠÍ PÉČE O SENIORY 
A RODINY

ČTVRŤ BEZPEČNÁ 
PRO PĚŠÍ 

VÍCE DOSTUPNÝCH BYTŮ 

RADNICE, KTERÁ 
S VÁMI MLUVÍ

Kompletní volební 
program a interaktivní 
mapu s našimi úspěchy 
a plány najdete na 

praha3.zeleni.cz
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
i konec prázdnin s sebou přináší něco pozitivního, příchuť změn, elánu, nových 
možností a výzev. Metropole se opět zalidní a ožije kulturou. Také na Praze 3 se mů-
žete těšit na září nabité zajímavým programem. Vaší pozornosti by nemělo uniknout 
zejména Vinohradské vinobraní, které vedle tuzemských producentů představí ten-
tokrát i ty ze Slovenska. Pestrou skladbu zážitků s sebou přinese festival Zažít město 
jinak, který je zároveň pro každého z nás šancí být o něco blíž svým sousedům. 

Že bude podzim ve znamení kultury, potvrzuje i premiéra velkofilmu Jan Žižka. 
Pozadí jeho vzniku odhaluje v rozhovoru režisér a scenárista Petr Jákl. Ten mimo 
jiné poukazuje na podobnost Žižkovy doby plné lstí, úskoků a válek s dneškem. 

Do minulosti se vracíme i v textech věnovaných architektuře a 45. výročí asanace, 
kdy komunistické vedení chtělo staré pavlačové domy nahradit paneláky. O tom, že 
se tenhle kontroverzní projekt až tak úplně nezdařil, se můžete přesvědčit při lis-
tování aktuálním vydáním Radničních novin nebo třeba během procházky ulicemi 
Žižkova. 

Krásné čtení a příjemný podzim přeje 
Alžběta Bublanová, redaktorka

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ twitter.com/3Praha
 ⟶ soundcloud.com/3praha
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
 ⟶ Radniční noviny online:
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tomáš satoranský otevřel modernizované 
streetballové hřiště 

Nově zrekonstruované hřiště na streetball otevřel 13. srpna 
ve sportovním areálu Pražačka hráč české basketbalové re-
prezentace Tomáš Satoranský. Na projektu modernizace se 
podílel spolu s hráčskou asociací NBA, Českou basketbalo-
vou asociací a dalšími komerčními partnery. Praha 3 poskyt-
la finanční a další podporu i samotné hřiště. Rekonstrukce 
si vyžádala investici ve výši přibližně tři miliony korun.

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

Zprávy z rady 
 ⟶ 10. srpna

Soutěž na výtvarné řešení vyústění žižkovského 
tunelu 

Rada městské části vzala na vědomí vyhlášení 
výtvarné soutěže, jejímž předmětem je pořízení 
uměleckého díla na Tachovské náměstí do místa, 
kde ústí žižkovský tunel do zúženého koridoru. 
Vyústění tunelu je výrazným prvkem veřejného 
prostoru. 

 ⟶ 13. července
Dotační žádost pro energetické hospodářství 
objektu ZŠ Jeseniova

Rada schválila projektový záměr ZŠ Jeseniova 
k podání dotační žádosti na rekonstrukci energe-
tického hospodářství objektu z Národního pro-
gramu životní prostředí v rámci výzvy energetické 
úspory veřejných budov. Předpokládaná výše dota-
ce je 70 % uznatelných nákladů.

 ⟶ 7. července
Rekonstrukce na stadionu Viktoria Žižkov

Rada městské části schválila provedení rekon-
strukce zázemí a tribun stadionu Viktoria Žižkov. 
Jedná se o stavební úpravy východní a jižní tri-
buny spočívající ve vybudování inženýrských sítí 
a základů pro budoucí zázemí ze stavebních bu-
něk, které nahradí stávající montovanou východní 
tribunu stadionu, a o rekonstrukci části spodního 
betonového schodu jižní tribuny. Práce by měly 
skončit letos v září.

V objektu na adrese K Lučinám 23 vznikne zázemí 
pro dvě dětské skupiny

Rada schválila zpracování projektové dokumen-
tace ke vzniku prostor pro dvě dětské skupiny 
v dvoupodlažní budově na adrese K Lučinám 
2591/23. Obě oddělení budou mít denní míst-
nost, šatny a sociální zařízení umístěné v prvním 
nadzemním podlaží a ložnici se skladem lůžkovin 
a lehátek, společnou umývárnu a WC ve druhém 
nadzemním podlaží. Vznikne také zázemí pro za-
městnance a potřebné pomocné prostory. 

 ⟶ 29. června
1. Scio střední škola zrekonstruuje suterénní 
prostory a učebny

Rada schválila návrh nájemce budovy školy 
v Prokopově ulici č. p. 100 na rekonstrukci sute-
rénních prostor a prostor v prvním nadzemním 
podlaží. 1. Scio střední škola je připravena projekt 
zadat a samostatně financovat. Celkové náklady 
byly odhadnuty na 15—25 milionů korun. Nájemní 
smlouva bude proto prodloužena o sedm let.

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

v neděli 4. září můžete poznat svoje 
sousedy

Na neděli 4. září připravila radnice tradiční akci Poznejme se, 
sousedé, jejímž cílem je sblížit obyvatele Žižkova, Vinohrad 
a Jarova. Start je ve 13 hodin na Parukářce a chybět nebu-
de taneční workshop, hudební vystoupení, kuchařská show, 
herní stanoviště pro děti ani občerstvení ze zahraničních ku-
chyní. Městská část akci pořádá v rámci projektu Praha 3 — 
Společné soužití 2022 na podporu integrace cizinců spolufi-
nancovaného Ministerstvem vnitra ČR a s finanční podporou 
z Programu v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na 
území hlavního města Prahy pro rok 2022.

kandidáti na starostu se utkají v olšance
Ještě předtím, než vyrazíte 23. nebo 24. září k volbám, máte 
šanci setkat se s místními kandidáty na starostu. Své názo-
ry vám představí v rámci debaty, která se odehraje 15. září 
v kongresovém sále hotelu Olšanka. Začátek je v 18 hodin 
a sledovat ji můžete také online. O vaši přízeň se na Trojce 
uchází jedenáct politických subjektů: ANO 2011 (lídrem 
kandidátní listiny je Petr Venhoda), Česká pirátská stra-
na (Nikol Marhounová), Koalice pro Prahu 3 — ODS, KDU-
ČSL (Iva Vojtková), Komunistická strana Čech a Moravy 
(Vladimír Roškot), Patrioti pro Prahu 3 (Mojmír Mikuláš), 
Praha bez chaosu (Roman Spurný), Praha 3 pro všech-
ny — ČSSD a Budoucnost (Tomáš Petříček), Praha 3 sobě 
(Filip Málek), TOP 09 + Starostové a nezávislí s podporou 
Žižkov (nejen) sobě (Michal Vronský), Trikolora a hnutí SPD 
pro Prahu 3 (Josef Sláma), Zelení Praha 3 (Ondřej Rut).
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Kriminálka Žižkov
Místo podezřelých sáčků dezorientovaný skokan 

Operační důstojník přijal ráno 6. srpna ozná-
mení o přítomnosti sáčků s neznámou látkou 
v Trocnovské ulici. Policisté z oddělení hlídkové 
služby nalezli ale po příjezdu místo sáčků muže, 
který zmateně pobíhal po ulici a poté přele-
zl mostní římsu, zřejmě s úmyslem skočit dolů. 
Okamžitě proto kontaktovali policejního vyjed-
navače a ostatní složky IZS. S mužem, který byl 
viditelně intoxikovaný, zároveň navázali kontakt 
a snažili se ho uklidnit. Přivolaní hasiči mezitím 
připravili seskokovou matraci. Po několikaminu-
tové konverzaci se jednomu z policistů podařilo 
třiačtyřicetiletého muže přesvědčit, aby dobrovol-
ně přelezl zpět na chodník. Záchranná služba ho 
následně dopravila na vyšetření do psychiatrické 
léčebny.

Zběsilá jízda skončila v Kubelíkově ulici
Vozidlo podezřelé z jízdy na červenou se 22. čer-
vence pokusili zastavit strážníci v Seifertově ulici. 
Než však stačili řidičku zkontrolovat, rozhodla se 
z místa ujet. Její pronásledování okamžitě zaháji-
la další hlídka, která se nacházela poblíž. Poté, co 
jednadvacetiletá řidička vzdala snahu prchnout 
v Kubelíkově ulici, vyšly najevo důvody její nebez-
pečné jízdy: neplatný řidičský průkaz a tři zákazy 
řízení. Vozidlo navíc postrádalo povinné pojištění. 
Kvůli podezření ze spáchání trestného činu si pří-
pad převzala Policie České republiky.

Recidivista zadržen při partnerské hádce
Ve středu 20. července večer vyjížděli policisté 
z místního oddělení Jarov do bytu na Praze 3, 
kde byla hlášena partnerská rozmíška. Mezi jejími 
aktéry se nacházel i hledaný šestatřicetiletý muž, 
který 18. července večer poškodil sedm zapar-
kovaných vozidel na sídlišti v Nových Butovicích. 
Policisté navíc zjistili, že stejný muž figuruje 
i v případu krádeže zboží na Praze 5, a tak ho pře-
vezli na služebnu k provedení standardních úkonů 
trestního řízení. Kriminalisté následně recidivistu, 
který byl v minulosti už několikrát soudně tres-
tán, obvinili ze spáchání trestných činů poškození 
cizí věci a z krádeže. Hrozí mu až tříletý pobyt za 
mřížemi.

Zachráněné batole
Linku tísňového volání kontaktovala 18. července 
kolem poledne oznamovatelka s tím, že v Orlické 
ulici stojí vozidlo s pootevřeným okénkem a ma-
lým batoletem v dětské sedačce uvnitř. Zároveň 
upřesnila, že na místě stojí minimálně čtvrt hodi-
ny, na vozidlo pálí slunce a ona má strach o zdra-
ví batolete. Policisté po příjezdu zjistili, že dítě 
uvnitř hlasitě pláče a je zřejmě přehřáté. Z oba-
vy o jeho život proto rozbili zadní okénko vozidla 
a dítě vyprostili. Do své péče ho převzala ozna-
movatelka, a to až do příchodu matky. Ta uvedla, 
že byla nepřítomna necelou půl hodinu kvůli nut-
nému zařizování. 

 

Připravil Miroslav Štochl

ptejte se starosty
Další setkání se starostou Prahy 3 Jiřím Ptáčkem 
se uskuteční v pondělí 12. září od 16 hodin v obřad-
ní síni radnice na Havlíčkově náměstí. Tentokrát 
se ho zúčastní i předseda výboru pro územní roz-
voj Matěj Michal Žaloudek. Určitě se stavte!

víte, co s dešťovkou?
Seminář představující nejnovější poznatky v oblas-
ti hospodaření s dešťovou vodou připravilo na 15. září 
sdružení Koniklec ve spolupráci s třetí městskou čás-
tí. Koná se v zasedacím sále v prvním patře radnice na 
Havlíčkově náměstí. Začátek je v 10 hodin dopoledne. 

praha 3 zajistí důstojnější pohřby
Městská část získala od Hřbitovů a pohřebních služeb hlav-
ního města Prahy hrobku na Olšanech. Ta bude určena 
k poslednímu spočinutí osob bez domova, ale i těch, kdo 
mezi příbuznými nemají nikoho, kdo by jim zajistil pohřeb. 
První ostatky budou do rekonstruovaného hrobu s ozna-
čením Občané Prahy 3 uloženy na podzim. „Městská část 
zajišťuje každoročně zhruba dvacet pohřbů. Doposud byli 
zemřelí zpopelněni a umístěni do hrobky soukromé fir-
my. Tuhle praxi je ale třeba změnit, naše společnost 
má určitě na víc. Chceme uspořádat důstojný pohřeb-
ní akt všem zemřelým bez příbuzenstva, proto bychom 
rádi tyto obřady zpřístupnili veřejnosti,“ vysvětluje sta-
rosta Jiří Ptáček. Náklady spojené s pohřby hradí stát.

radnice obhájila nejlepší známku 
v oblasti korupčního rizika

V rámci hodnocení korupčních rizik, které pravidelně provádí 
organizace Hlídač státu, získala zdejší radnice opět známku 
„A“. Podle ní „nevykazuje téměř žádné rizikové faktory“. „Tuhle 
známku jsme si udrželi celé volební období, tedy od začátku 
až do posledního hodnoceného roku 2021. Po třech letech už 
nikdo nemůže říci, že je to jen náhoda,“ pochvaluje si výsle-
dek starosta Jiří Ptáček.
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„Je tu řada architektonických zajímavostí, od ur-
banismu obou původně samostatných měst, tedy 
Královských Vinohrad a Žižkova, který vznikl ve 
druhé polovině 19. století, až po novější výrazné 
dominanty, jako jsou například Plečnikův kostel 
Nejsvětějšího srdce Páně, který je podle našich 
i světových architektů stavbou světového význa-
mu, památník na Vítkově, palác Všeobecného 
penzijního ústavu — dnešní Radost — nebo třeba 
žižkovský vysílač,“ upozorňuje historik archi-
tektury Zdeněk Lukeš. Všímá si ale i rozsáhlých 
hřbitovů a zajímavých náhrobků, které jsou podle 
něj také mnohdy jedinečným architektonickým 
dílem. „Rád bych upozornil na Betlémskou kapli 
ve vnitrobloku při Prokopově ulici, kde je jedineč-
ný kubistický interiér. Jedná se vlastně o jediný 
původní interiér tohoto druhu, který se v Praze 

zachoval. Taky mě vždycky fascinovalo nákladové 
nádraží a jsem moc rád, že se nám ho společný-
mi silami podařilo zachránit.“

Praze 3 je podle Lukeše vlastní kontrast, který jí 
přisoudilo spojení dvou diametrálně odlišných 
oblastí: „Zejména pro Vinohrady jsou typic-
ké i parky, pro Žižkov pak zvlněný terén, který 
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Unikátní architekturu 
Žižkova tvoří napětí 
vzniklé z kontrastů

Je to vlastně takový 
lexikon vývoje české 
architektury

Žižkov je čtvrť kontrastů: staré versus nové, 
konzervativní versus experimentální. Všechno 
dohromady pak tvoří unikátní architektonický 
prostor. 

Komenského náměstí
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Anketa: Jak vnímáte současný architektonický  
vývoj Prahy 3?
Pavel Dobeš (TOP 09 a STAN), místostarosta

Praha 3 má svá specifika, polovina městské části patří do 
památkové zóny. Výstavba či úprava staveb je tedy složi-
tá a náročná. Pořádáme mnoho architektonických soutě-
ží. Kultivujeme veřejný prostor — parky, náměstí a veřejná 
prostranství. Revitalizací prošly Kostnické a Komenského ná-
městí, náměstí Barikád, další na řadě je Tachovské náměstí 
a horní parter Žižkova náměstí. Připravujeme rekonstruk-
ci budov v majetku Prahy 3, například panelových domů 
v Táboritské a Kubelíkově ulici. Architektonických a urbani-
stických výzev je hodně, díky dobré přípravě projektů jsme 
ale připraveni.

Jiří Svrček (Piráti), koaliční zastupitel
Na Praze 3 probíhá čilý stavební ruch, který bude ještě in-
tenzivnější. V prvé řadě je třeba se postarat o to, aby deve-
lopeři nešli zcela vlastní cestou. Pro soukromé stavby tak 
musí město klást mantinely a u veřejných staveb musí-
me vždy pořádat architektonické soutěže, což je standard, 
na který naše radnice úspěšně přešla. Otázkou také je, jak 
se zachováme k tomu, co zde již máme. Historická budo-
va NNŽ, bývalý Všeobecný penzijní ústav nebo budova naší 
radnice, to jsou klenoty, o které musíme pečovat. Zajistit, že 
jejich budoucí vývoj bude něčím pozitivním, a ne hrobařem 
historického dědictví. 

Matěj Michalk Žaloudek (Zelení a nezávislí), koaliční zastupitel
Myslím si, že se to zlepšuje, ale bude trvat, než to uvidíme 
na vlastní oči. Povedené jsou realizace parků a náměstí 
z poslední doby (Kostničák, Barikády, park U Kněžské lou-
ky), negativní příklady jsou obří monofunkční developerské 
projekty jako Garden Towers v Olšanské. Ale třeba nové 
Žižkovské pavlače v Koněvce už jsou příslibem podařeněj-
ších a méně nabubřelých realizací. Poslední čtyři roky jsme 
intenzivně pracovali na tom, aby výstavba na nákladovém 
nádraží byla jednou příjemnou a živou čtvrtí, ohleduplnou ke 
svému okolí. Pokračovat v tomhle obřím úkolu bude hlavní 
výzva i příští čtyři roky.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Stěžejní pro Trojku je, aby zvládla rozvoj celého nákladového 
nádraží. Vzniká čtvrť pro 20 tisíc lidí se spoustou nových vý-
zev. Věřím, že ale potenciál budeme umět využít a vzniknou 
zde cenné moderní architektonické skvosty. Praha 3 se ne-
smí zcela zakonzervovat, ale naopak se musí rozvíjet a opět 
říkám, že je škoda, že se místo Mordoru na Olšanské nepo-
stavil projekt světoznámé architektky Evy Jiřičné. Ten by za-
jistil nejen nové bydlení, ale především prestiž a návštěvníky 
z celého světa. A není na čase, aby se celý svět začal kromě 
centra města jezdit dívat i na Žižkov, Vinohrady nebo Jarov? 

dává této rázovité čtvrti charakteristický půvab.“ 
Některé rozdíly mají sociálně-kulturní pozadí. 
Zatímco Královské Vinohrady vznikaly přede-
vším jako reprezentativní městská čtvrť, Žižkov 
měl plnit spíš úlohu zázemí pro chudší vrstvy. 
Neplatí to ale úplně. I na Žižkově jsou honosné 
domy a naopak. Postupem času nabíral architek-
tonický vývoj Vinohrad i Žižkova obrátky. „Hlavně 
v průběhu dvacátého století se rychle střída-
ly různé architektonické styly — od historismu, 
secese, kubismu až po moderní klasicismus, 
funkcionalismus, sorelu nebo třeba brutalismus 
a high-tech. Je to vlastně takový lexikon vývoje 
české architektury,“ shrnuje trefně Zdeněk Lukeš. 
„Žižkov je především čtvrť kontrastů: staré versus 
nové, svažité versus rovné, konzervativní versus 
experimentální. Napětí vzniklé z těchto kontras-
tů tvoří unikátní identitu naší čtvrti,“ doplňuje ho 
Vítězslav Danda z ateliéru edit!

Radikální proměnu prodělal Žižkov během asa-
nace (věnujeme se jí v samostatném textu na 
straně 24). Počítalo se s ní už od meziválečné 
doby, reálné plány ale začaly vznikat až v 60. le-
tech minulého století. O dvacet let později se pak 
asanace rozběhla naplno. Činžákům s dřevěnými 
pavlačemi, které byly v moderním velkoměstě po-
važovány za překážku, mělo definitivně odzvo-
nit. Chystaly se ustoupit typizovaným stavbám 

v podobě panelového sídliště na území mezi 
stadionem Viktorie Žižkov a Parukářkou. „Asanaci 
naštěstí zastavila sametová revoluce, takže ne-
došlo k naprosté ztrátě identity Žižkova tak, jak 
bylo plánováno. Na určitou dobu sice v některých 
jeho částech vzniklo území nikoho, to se ale daří 
pomalu doplňovat novou zástavbou s respektem 
k původní blokové struktuře. Tuto ránu lze vyléčit, 
město zase brzy sroste,“ myslí si Danda. Právě 
bloková zástavba je totiž pro Žižkov charakteris-
tická. „Je třeba vyzvednout její svéráznost, která 
musela být netypicky přizpůsobena dramatic-
ké konfiguraci terénu. Ulice povlovně vedené po 
vrstevnicích, příkré ulice dramaticky kopírující 

Žižkov je úžasný svojí 
obyčejností až pokleslostí

Kostnické náměstí
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spádnice, veřejné schody, překvapivá zákoutí, 
možnost bloudit, Vítkov, Parukářka, suverénní, 
uvědomělé postavení nad Prahou, trochu drze 
proti ní. Žižkov je úžasný svojí obyčejností až ar-
chitektonickou pokleslostí, je ale povýšený svým 
krajinným kontextem,“ říká Josef Pleskot z AP 
ateliéru. 

Členitosti urbanistické struktury a rozmanitos-
ti architektury Žižkova si všímá i Pavla Melková 
z MCA ateliéru. „Velkou cenu má i jeho diverzita, 
díky přirozené existenci celé palety funkcí — od 
bydlení přes administrativu až po školy, kultur-
ní stavby, sportoviště, parky… Doposud tu žije 
pestrá skladba obyvatel — sociálně, generačně 
a tak dál. To všechno by se měl Žižkov snažit si 
uchovat i do budoucna. A dál rozvíjet, protože to 
z něj dělá příjemné, přirozené a inspirativní místo 
pro život.“

Úspěchy na celostátní úrovni potvrzují, že se na 
Praze 3 daří držet trend, kdy principy moder-
ní architektury slouží lidem, kteří místo obývají 

a užívají. Park U Kněžské louky, který prošel 
revitalizací podle návrhu Martiny Forejtové 
a Zdeňka Teplého, se umístil na druhém místě 
v soutěži Park roku 2021. Čestné uznání získalo 
také Komenského náměstí, jehož úpravu navr-
hl MCA ateliér. Dalším úspěchem je umístění 
Kostnického náměstí mezi sedmi loňskými fina-
listy České ceny za architekturu. Autorky úprav 
Hana Špalková a Radmila Fingerová ve svém 
návrhu vycházely z původních rysů prostranství 
a zachovaly při tom řadu historických prvků včet-
ně schodů, litinového zábradlí a mozaiky na ob-
vodovém chodníku. „Výsledkem revitalizací jsou 
nová bezpečnější místa pro sousedská potkávání 
nebo odpočinek. Od kvality veřejného prostoru 
se totiž odvíjí náš vztah k místu a také ocho-
ta trávit v něm volný čas,“ vysvětluje předseda 
komise pro strategické plánování a participaci 
Michal Vronský. 

Nejvýznamnější realizace na území Prahy 3 z po-
slední doby ukazuje výstava, která je do 12. září 
k vidění na náměstí Jiřího z Poděbrad a na 
Pražačce. Najdete tu ale i chystané projekty, na-
příklad park Kapslovna a revitalizaci Tachovského 
náměstí, které poodhalují budoucí tvář Prahy 3. 
„Myslím si, že to nejlepší nás teprve čeká. Těším 
se zejména na soubor staveb na místě dnešní 
telekomunikační ústředny, navržený architekt-
kou Evou Jiřičnou. Zajímavé věci mohou vznik-
nout také po obou stranách nákladového nádraží 
nebo v oblasti Hagiboru,“ vyjmenovává Lukeš. 
V budoucnu je třeba zaměřit se obecně „na ve-
řejný prostor, stromy v ulicích, dostupné bydle-
ní a obecně udržitelný rozvoj“, doplňuje Danda. 
„Žižkovu chybí jen moře, jinak má úplně všech-
no,“ uzavírá téma s nadsázkou. 

Žižkovu chybí jen moře, 
jinak má úplně všechno

Park U Kněžské louky

Vizualizace budoucí podoby Žižkova náměstí
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Paneláky 
v Kubelíkově ulici 
a garáže u Flory čeká 
modernizace
Čtyři obecní domy 
v Kubelíkově ulici projdou 
v příštích osmnácti 
měsících rozsáhlými 
stavebními úpravami. 
Promění se i nevyužité 
garáže na Vinohradské 
třídě.
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V Kubelíkově ulici 
vznikne obchodní parter 
s kavárnou

Revitalizace panelového souboru v Kubelíkově ulici 
má nejen vylepšit jeho vzhled, ale hlavně odstranit 
konstrukční vady, které vznikly už během výstav-
by na přelomu osmdesátých a devadesátých let 
minulého století. Prodlouží také jeho životnost. 
„Součástí prací bude oprava a zateplení fasá-
dy i střešního pláště, výměna oken v nebytových 
a společných prostorách a zábradlí na lodžiích. 
Současně dojde k vybudování nebytových prostor 
a průchozí pasáže v místě podnoží objektu,“ popi-
suje plánované kroky radní Prahy 3 Jan Materna. 
Právě úprava přízemí domu je přitom stěžejní — 
stávající obtížně udržovatelný prostor bez konkrét-
ního využití nahradí obchodní parter s kavárnou. 

Náklady na dílo nepřesáhnou podle plánu 135 mi-
lionů korun.

Dobrou zprávou pro místní motoristy je rekon-
strukce podzemních garáží nedaleko Flory. Vznikne 
tu totiž parkovací prostor pro 70 automobilů a 15 
motocyklů. Opravy by měly začít koncem září po 

ukončení výběrového řízení na zhotovitele díla 
a jejich hlavním úkolem je vyřešit špatný stav 
nosných konstrukcí. „Dojde také k demolici znač-
ného množství poškozených konstrukcí ve dvorní 
části a k sanaci stávajících betonových konstrukcí. 
Vedle toho počítáme s rozšířením a obousměrným 
průjezdem z Vinohradské ulice,“ upřesňuje rozsah 
prací vedoucí odboru technické správy majetku 
a investic Michael Šrámek. V plánu je také instala-
ce dobíjecích přípojek pro elektromobily a vytvo-
ření zelené střechy nad objektem. Předpokládané 
náklady na kompletní rekonstrukci garáží se rov-
nají 160 milionům korun. Stavební práce by měly 
skončit během 18 měsíců. 
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Seifertovu ulici oživí 
stromořadí

Jedna z nejdůležitějších žižkovských tepen 
se dočká rekonstrukce. Bude jí dominovat 
stromořadí, které pomůže ulici ochlazovat 
a udělá z ní příjemnější místo.
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Obyvatelé i uživatelé okolí 
se mohou těšit na vodní 
pumpu

Podle závěrů ankety, kterou loni realizoval Institut 
plánování a rozvoje (IPR) k chystané revitalizaci 
Seifertovy ulice, jsou jejím největším problémem 
nadměrný hluk a emise z dopravy. Místo zároveň 
trpí nedostatkem zeleně a v létě zvláště v rozpá-
lené dolní části zoufale chybí stín. Respondenti 
popsali ulici jako nepřívětivou a podobně hodnotili 
také přilehlá náměstí a parky. Připravovaná rekon-
strukce tramvajové trati dává šanci na změnu.

Budoucí podobu lokality ukazuje studie, kterou 
vytvořil IPR ve spolupráci s místními architek-
ty. „Návrh rekonstrukce Seifertovy ulice má dvě 
části. První se týká oblasti od Prokopova náměs-
tí směrem z centra a už byl vyhotoven architekty 
ze studia edit! před několika lety. Na koncepční 
studii pro oblast směrem do centra momentálně 
pracuje ateliér Archum. Na základě těchto stu-
dií zpracovává zároveň Dopravní podnik hlavního 
města Prahy (DPP) podrobnější projekt rekon-
strukce tramvajové trati včetně zastávek v nových 
polohách,“ popisuje aktuální stav místostarosta 
Ondřej Rut s tím, že realizaci díla plánuje DPP na 
rok 2024. 

Seifertovu a přilehlá prostranství by v této etapě 
mělo zaplnit přes 120 nových stromů. „Pamatovali 
jsme také na prvky modro-zelené infrastruktury, 
což v praxi znamená vsakování a zachytávání deš-
ťové vody. Klíčovým bodem celé rekonstrukce je 
pak výsadba stromořadí. To pomůže ulici ochladit 

v horkých měsících a udělá ji příjemnější pro lidi,“ 
upřesňuje Rut. Vedle toho se mohou obyvatelé 
i uživatelé Seifertky a blízkého okolí těšit na nové 
lavičky, vodní prvek v podobě dvou pump, který 
zvítězil ve výtvarné soutěži. Vzniknou tu nové pře-
chody pro chodce, ty současné budou bezbariéro-
vé. Úpravy se dotknou i chodníků. 
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Podobu prostranství 
na Jarově ovlivňujete 
i vy

Zanedbaný prostor mezi paneláky na Jarově 
se promění. Návrhy úprav ukáže v září výstava 
studentských prací, na plánování se od začátku 
podílejí i místní obyvatelé.

Část pražských vnitrobloků funguje jako skladiště 
popelnic nebo se jedná o zanedbaný prostor, který 
využívají ke svým schůzkám maximálně toulavé 
kočky z okolí. Přitom jde o místa, která lze téměř 
v srdci rušného městského centra přetvořit v oázy 
klidu. Takové ostrovy zeleně pak mohou sloužit 
třeba jako bezpečný prostor pro dětské hry nebo 
neformální setkávání sousedů. 

Podobnou proměnu čeká prostranství mezi ulice-
mi Na Jarově a V Zahrádkách. Vyplynulo to z úno-
rové debaty mezi místními obyvateli a zástupci 
městské části. Následná anketa upřesnila, že bu-
doucím uživatelům by nejlépe vyhovoval prostor 
s dostatkem zeleně, který by byl vhodný pro vol-
nočasové aktivity a zároveň by nabízel dětské hři-
ště, lavičky, koše a pítka. Zájem by lidé měli také 
o vodní prvek a komunitní kompostér. „Do projek-
tu jsme zapojili studenty krajinářské architektury 
FA ČVUT, kteří koncem května představili svoje ná-
vrhy a 17. září je předvedou přímo v místě v rám-
ci veřejné výstavy spojené s anketou. Na základě 

vybraných návrhů pak vznikne zadání pro studii 
revitalizace území,“ popisuje nejbližší kroky mís-
tostarosta Pavel Dobeš, který se setkání účastnil.

Renovace prostranství na Jarově je jedním z mno-
ha příkladů efektivní spolupráce obyvatel Prahy 3 
s místní radnicí. Podrobnosti o dalších projek-
tech a chystaných participacích najdete na webu 
planujtrojku.cz. Inspirativní může být i návštěva 
stránek vnitrobloky.cz spolku Bieno, který pravidel-
ně vyzívá k mapování nevyužitých městských zá-
koutí a zároveň dokumentuje příklady úspěšných 
realizací. 

Budoucím uživatelům 
by vyhovoval prostor 
s dostatkem zeleně
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Dobrovolní hasiči 
pomáhají i ve 
výjimečném stavu 

Na Trojce operuje 
nově jednotka 
sboru dobrovolných 
hasičů. V budoucnu 
bude pomáhat při 
výjezdech a zásazích, 
takže významně uleví 
profesionálním složkám.
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Jednotka má zatím devět 
členů, přijímá ale další

Dva sbory dobrovolných hasičů tu fungují už té-
měř tři roky. Přibyla k nim nedávno jednotka, jejíž 
vznik inicioval starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a jejíž 
zřízení po půlročních přípravách schválili násled-
ně v lednu zdejší zastupitelé. Zatímco dobrovolné 
sbory se věnují výchově mládeže, požárnímu spor-
tu a pořádání společenských akcí, jednotka je sou-
částí integrovaného záchranného systému a může 
aktivně zasahovat. „Zvládne technické zásahy, jako 
jsou například spadané stromy nebo čerpání vody 
ze sklepa,“ upřesňuje její velitel a starosta Sboru 
dobrovolných hasičů Praha-Žižkov Tomáš Horský. 
Uplatnění ale najde také při požárních hlídkách, 

stejně jako v rámci výjimečného stavu, kdy zajiš-
ťuje například nouzové zásobování potravinami. 
Svou užitečnost stačila už nová jednotka doložit 
také během pivobraní, kde zajišťovala požární asis-
tenci. Stejnou funkci bude plnit i při dalších akcích 
městské části, jako je třeba zářijové Vinohradské 
vinobraní. 

Zdejší jednotka má zatím devět členů, v budoucnu 
se ale chystá nabírat další. Pokud máte o členství 
zájem, bude se vám hodit pár užitečných informa-
cí. Uchazeč musí svou připravenost nejprve proká-
zat v testech fyzické zdatnosti, které zahrnují dvě 

silové a jednu vytrvalostní disciplínu. Požadovaná 
náročnost se liší podle věku. Například dvacetile-
tý adept by měl zvládnout ideálně padesát kliků, 
stejný počet sedů lehů a dvoukilometrový vytr-
valostní běh. Každý z uchazečů musí mít zároveň 
cit pro zodpovědnost — to se týká zejména jeho 
dosažitelnosti a dodržování naplánovaných služeb. 
Tomáš Horský si od stávajících i nově přijatých 
členů jednotky hodně slibuje a má s nimi velké 
plány. „Chceme tým rozšířit, investovat do proško-
lení členů i do jejich vybavení. Doufám, že časem 
dosáhneme také na dotace z pražského magistrá-
tu nebo Ministerstva vnitra.“ 
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Petr Jákl: Film 
o Žižkovi je plný 
podobností se 
současností
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k začátkem natáčení, ale podařilo se to i díky prodeji 

teprve vznikajícího filmu do zahraničí. Nakonec 
jsme pracovali s rozpočtem, který překročil čtyři 
sta milionů korun. Je to tedy nejdražší film v histo-
rii české kinematografie.

Vyplatí se taková investice? 
Když v projektu s takovým rozpočtem nefigurují 
mezinárodní hvězdy, je návratnost investovaných 
peněz velmi komplikovaná nebo spíš nereálná. 
Největší osobnosti si však projekty pečlivě vybíra-
jí, protože nabídek mají opravdu hodně. Nechtějí 
si zkazit jméno nebo už nemají existenčně vůbec 
zapotřebí něco natáčet. Jedním z nejvýznamněj-
ších zahraničních herců, které se podařilo pro můj 

O čem přesně je film Jan Žižka?
Představíme zrod vojevůdce v období, kdy byl Žižka 
ještě psanec, žoldák. Film ale obsahuje všechno, 
co je potřeba o té době vědět, aby ji současník 
pochopil. Přestože nepůjde o představení éry hu-
sitství, divák nepřijde o různé souboje a jsem pře-
svědčený, že ocení silný příběh.

Kdy a kde jste natáčeli? 
První klapka filmu padla až po osmi letech pří-
prav 17. září 2018. Posledním natáčecím dnem byl 
8. prosinec 2018. Točili jsme na hradech Orlík, 
Křivoklát, Zvíkov, Kolín, Točník a v jejich okolí. 
A také v lomu Velká Amerika, u Dolského mlýna 
v Českém Švýcarsku, v Praze na Karlově mos-
tě a na dalších ikonických místech České repub-
liky. Klíčové byly přírodní lokace, jako třeba lesy 
a jeskyně.

Důležité je ale i herecké obsazení… 
Původní představu rozpočtu kolem 272 milionů 
korun jsme museli zásadně navýšit nejen kvůli vý-
pravě, ale právě i kvůli hereckým hvězdám. Nebylo 
to jednoduché, řešili jsme to pouhý měsíc před 

V září se představí 
divákům velkofilm 
Jan Žižka. Podle jeho 
tvůrce Petra Jákla 
v něm divák najde 
nejen historii, ale i řadu 
paralel s dnešní dobou.

Jan Žižka je nejdražší 
film v historii české 
kinematografie
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Režisér Petr Jákl a herec Ben Foster během tvůrčí diskuze

Hlavní postavy ve filmu Jan Žižka ztvárnili Ben Foster a Michael Caine
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projekt získat, je držitel dvou Oscarů sir Michael 
Caine. Ve filmu hraje pana Boreše. Roli neporazi-
telného vojevůdce Žižky ztvárňuje americký herec 
Ben Foster. Hlavní ženské role se ujala australská 
herečka a zpěvačka Sophie Lowe, Žižkova bratra 
Jaroslava hraje Angličan William Moseley, známý 
z Letopisů Narnie. Důležitou postavou, která zmítá 
historií i dějem filmu, je Jindřich z Rožmberka, je-
hož hraje německý herec Til Schweiger. Zápornou 
postavu Toraka ztělesňuje Dán Roland Møller.

Můžeme se těšit i na české herce?
Ve filmu vystupují Karel Roden, Ondřej Vetchý, Jan 
Budař, Marek Vašut, Ben Cristovao a řada dalších. 

Příležitost po boku hereckých hvězd ale dostaly 
i výrazné osobnosti ze světa sportu. Do zbroje ve 
jménu nejudatnějšího vojevůdce světa jsem povolal 
například Lukáše Krpálka, Davida Svobodu, Romana 
Šebrleho, Rudolfa Kraje nebo Marka Švece. 

Jak se vám s takovým hvězdným týmem 
pracovalo?
Měl jsem obrovský respekt z toho, že Ben Foster, 
Til Schweiger nebo Michael Caine přijali nabídnuté 
role. Ben Foster je trochu jiný než ostatní, je mini-
malistický. Byly i takové scény, kdy jsem mu říkal, 
aby se usmál. On odpověděl: „Už to tam máš!“ 
A já: „Ne ne, to tam ještě nemám.“ A on opakoval: 
„Máš to tam, uvidíš to na velkém plátně.“ Byl jsem 
zoufalý, říkal jsem si, že z něj ten úsměv nedostanu. 
Když jsem se pak podíval na velké plátno, opravdu 
jsem tam ten malý úsměv nakonec viděl. V mnoha 
věcech měl pravdu. Jeho herectví spočívá v tom, 
že čím míň toho dělá, tím je to zajímavější. S tím 
jsem se musel během natáčení naučit pracovat. 
Ztvárnil ale nakonec tu postavu tak, že pro mě už 
vždycky bude Jan Žižka Benem Fosterem. 

Bylo náročné získat Michaela Caina?
Sir Michael Caine přiznal, že když dostal scénář, 
myslel si, že půjde o něco vánočního, protože jed-
na z postav byl král Václav a on myslel, že to je 
založeno na pověsti o svatém Václavovi. Když si 
ale přečetl scénář, zalíbil se mu. Spolupráce s ním 
je nezapomenutelná a ve filmu je nepřehlédnutel-
ný. Naslouchal mi a po každé klapce se ptal, jestli 
to nemá zkusit ještě jinak. Pro mě je srdcem toho 
filmu. 

Události zachycené ve 
filmu jsou nám kvůli válce 
bližší
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Petr Jákl na jedné z filmových lokací
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Proč jste si vlastně zvolil ke zpracování 
historický námět?
I když jde o příběh z počátku 15. století, najde tam 
člověk mnoho podobností se současností. Ono se 
totiž všechno opakuje stále dokola. Události, které 
jsou ve filmu zachyceny, jsou nám i kvůli nedaleké 
válce bližší. A bohužel si tak znovu uvědomujeme, 
že nebezpečí války tady pořád je a vždycky bude. 

Jde jenom o to, jakým způsobem se budeme sna-
žit naši svobodu bránit. Proto jsem se rozhodl na-
točit tento film a i dneska to cítím stejně. Motivací 
tak nebylo jenom „uděláme si velký epický film“ 
o naší historii, ale i poselství toho, že bojovat za 
svobodu a za to, v co člověk věří, je správné. Ať už 
pomocí mluveného či psaného slova nebo třeba 
se zbraní v ruce, když je to nutné. Každý by se měl 
ozvat, když se mu něco nelíbí. Svobodu je potřeba 
bránit a v dnešní době se to ukazuje ještě daleko 
zřetelněji, když vidíme, co se děje na Ukrajině. 

Takže ideály husitů i postava Jana Žižky mohou 
oslovit i současníky? 
Určitě. Je ale třeba říct, že ve filmu nepracujeme 
s ideály husitů. Představujeme v něm dobu, kte-
rá vzestupu husitství teprve předcházela. Děj se 
odehrává v roce 1402, před vypuknutím husitských 
válek. Vybral jsem tak právě proto, že tehdy byla 
podobná politická situace jako v současnosti. To 
mě na tom bavilo. Šlechta se domlouvala s králem 
za účelem získání větší moci i statků a bohatství. 
Neplatily žádné dohody a všechno se porušova-
lo. Obchody se dělaly za zády partnerů a čest šla 
velmi často stranou. Jan Žižka byl ale člověk, který 
měl své zásady a těch se za každou cenu držel. 

Bojovat za svobodu a za 
to, v co člověk věří, je 
správné

Rád tvrdíte, že tímhle filmem chcete posílit naši 
národní povahu a hrdost. 
Je fakt, že jsem opravdu hrdý na to, že jsem Čech. 
Myslím si, že Češi mají dobrou náturu v tom, že 
se umějí dohodnout, ale když je potřeba bojovat, 
dokážou to. Nejsme horké hlavy, jdeme cestou 
kompromisů. Poté, co jsem procestoval opravdu 
celý svět, mi tahle povaha vyhovuje nejvíc. My Češi 
bychom měli být víc hrdí na to, kým jsme. Vždycky 
jsem obdivoval historické národovecké eposy, jako 
je Statečné srdce nebo Poslední samuraj. Ty filmy 
miluju a natočit něco podobného, byť s nižším roz-
počtem, je pro mě splněný sen. Proto jsem zvolil 
osobnost Jana Žižky. 

Spojení Jana Žižky se zdejší městskou čtvrtí je 
dobře známé. Jaký vztah k ní máte vy? 
Žižkov je jedna z nejznámějších částí Prahy! Mám 
ho z nějakého důvodu spojený s krásnými malými 
a útulnými hospůdkami, kde se čas od času rád 
zastavím. No a samozřejmě si vždycky připome-
nu jednu z největších bronzových soch jezdce na 
koni na světě — zvlášť proto, že je to Žižka. Celý 
ten monument je velmi majestátní a měl jsem ho 
i v první prezentaci filmu. Byl pro mě inspirací. 

Petr Jákl
Producent, režisér, scenárista, kaskadér, příle-
žitostný herec a judista se narodil 14. září 1973 
v Praze. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy 
a sportu Univerzity Karlovy. Sportu se věnoval 
od mala a postupem času se stal reprezentan-
tem České republiky v judu. Desetkrát zvítězil 
na mistrovství republiky a získal třinácté místo 
na olympiádě v Sydney. Na přelomu tisíciletí 
se začal věnovat filmu. Jako herec nebo kas-
kadér se objevil ve snímcích Johanka z Arku, 
Gladiátor, Vetřelec vs. predátor, xXx nebo 
Bathory. Vedle toho režíroval thrillery Kajínek 
a Ghoul. Jan Žižka je jeho třetím režírovaným 
filmem, u kterého byl zároveň i producentem 
a scenáristou. V posledních letech se prosadil 
také jako producent v Hollywoodu.
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Trojku ovládne  
v září kultura

Na začátku školního roku čeká Prahu 3 
bohatý kulturní program. Těšit se můžete 
třeba na Vinohradské vinobraní nebo tradiční 
sousedskou slavnost Zažít město jinak. 
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Vinohradské vinobraní, které se bude 
konat 9. a 10. září na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. „Letošní, už 26. ročník 
bude česko-slovenský. Kromě skvě-
lých vín z Čech a Moravy se tak mů-
žete těšit na slovenská vína. Pozvání 
přijal několikanásobný slovenský 
slavík Peter Cmorik. Chybět nebude 
dětský program se slovenskou tema-
tikou, stánek Slovakia Travel a posta-
va legendárního Jánošíka,“ zve na 
akci radní pro kulturu Pavel Křeček.

V rámci koncertní série Playing Divas 
vystoupí 15. září v Atriu zpěvačka 
a producentka se srbsko-litevskými 
kořeny, která si říká Tea Sofia a spe-
cializuje se na indie pop podkresle-
ný rytmy R'n'B. Ve čtvrtek 29. září 
pak na stejném místě představí svůj 
klavírní um mladá polská pianistka 
Maria Gabryś-Heyke (na snímku).

V sobotu 17. září promění ulice i ná-
městí po celé Praze v jednu velkou 
sousedskou slavnost festival Zažít 
město jinak. Tématem 17. ročníku 
je bourání fyzických i mentálních 

bariér mezi lidmi. Pořadatelé chtě-
jí poukázat na zbytečná zábradlí, 
chybějící přechody a další překáž-
ky, které omezují osoby se sníže-
nou schopností pohybu. Na Trojce 
se k akci připojí například ulice 
Biskupcova, Řehořova a Rokycanova, 
Integrační centrum Zahrada, Atrium 
či Krenovka v Husitské ulici. V plá-
nu je pestrá skladba představení, 
workshopů, stánků s jídlem a pitím, 
ale i kadeřnický salón pod širým 
nebem a lekce šití nebo výroby šper-
ků. Podrobnosti hledejte na webu 
zazitmestojinak.cz. 

Podzimní měsíce zpestří také Dny 
žižkovského kulturního dědictví. Zvou 
vás například na koncert houslis-
ty Jaroslava Svěceného na Žižkově 
náměstí, ŽižKabaret U Habásků, 
který připomene sté výročí vzniku 

Velké Prahy, komponovaný večer ke 
140. výročí narození Franty Sauera 
nebo na komentované prohlíd-
ky Starého židovského hřbitova. 
Kompletní program najdete na stra-
ně 22. Vstup je zdarma.

V rámci festivalu Landscape chystají 
pořadatelé na září tematické 
debaty. Uskuteční se v prostorách 
nákladového nádraží a věnovat se 
budou právě rozvoji této lokality. 
Součástí programu je také workshop 
s malířem a sochařem Petrem 
Písaříkem, který se koná 9. září 

tamtéž. Ve středu 7. a 14. září 
stihnete na Kostnickém náměstí 
ještě koncerty v rámci Pražského 
Montmartru a v pondělí 12. bude 
tamtéž tančírna, kde si můžete 
vyzkoušet salsu.  

Letošní ročník Vinohradského 
vinobraní bude česko-slovenský
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Užijte si sportovní 
podzim 

Od 5. do 8. září můžete v Rodinném a pohybovém 
centru Pražačka navštívit Týden kroužků zdarma. 
„V pondělí budou na pořadu ‚sportovky’ zaměře-
né na všeobecnou pohybovou a gymnastickou 
přípravu. V úterý proběhnou fotbalové přípravky. 
Na středu 8. září jsme připravili program věnovaný 
atletice a gymnastice a čtvrtek bude patřit plavá-
ní a míčovým hrám,“ představuje nabídku ředitel 
pořádajícího sdružení My.Aktivity Roman Rozbroj. 
Rodiče a hlavně jejich děti tak budou mít možnost 
si ověřit, jestli je vybraný kroužek bude bavit a zda 
vůbec na danou aktivitu stačí — to všechno úpl-
ně zdarma a nezávazně. „Díky dotacím od Prahy 3 
připravujeme několik let pohybové aktivity také 
pro starší obyvatele. Totéž platí pro sportovní den 
pro seniory, který pořádáme pravidelně v listopa-
du v tenisovém areálu TJ Spoje Praha,“ doplňuje 
Rozbroj.

Nejrůznější aktivity a disciplíny si budou moci děti 
vyzkoušet také v rámci sportovního dne, který se 
koná na Pražačce 19. září. Přijít můžete kdykoli 
mezi 13. a 18. hodinou. Jako jednotlivci nebo i celé 
rodiny se pak můžete zapojit celý rok do zábavné 
pátrací hry, kterou pořádá radnice. Stačí, když si 
nejprve v infocentru na náměstí Jiřího z Poděbrad 

vyzvednete hrací karty a pak zdoláte tříkilome-
trovou trasu, kde vás čeká 20 zastávek s úkoly. 
Jakmile se vrátíte s vyluštěnou tajenkou, získáte 
odměnu. Pokud se rozhodnete od září navštěvo-
vat taneční kurzy studia Place 4 People ve Vlkově 
ulici a při registraci na webu art4people.cz se 
prokážete cestovním pasem Svobodné republiky 
Žižkov, máte nárok na 20% slevu.

Další podzimní novinkou je streetballová plocha, 
která vznikne revitalizací prostoru u východu 
z bunkru v jihozápadní části Parukářky. Nejmenším 
dětem jsou pak určeny nové herní prvky, který-
mi radnice doplní sportovní hřiště pro teenagery 
v Habrové ulici. Přibude tu zastíněné pískoviště, 
rámová houpačka a víceúčelová sestava se sklu-
zavkou.  

Te
xt

 
M

ir
os

la
v 

Š
to

ch
l

Nová streetballová plocha 
vznikne v jihozápadní 
části Parukářky

Sportovní den pro děti, pátrací hra 
nebo nové hřiště na streetball… 
Příznivci aktivního životního 
stylu se během podzimních 
měsíců mají na co těšit.
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sledních dvou letech prošla Pečovatelská služba 
Praha 3, mohou žít doma i lidé, kteří jsou bezpro-
středně závislí na péči druhých a bez podpory by 
museli odejít do pobytového zařízení. „V dnešní 
době je skupina komerčních subjektů nabízejících 
běžně služby jako dovoz obědů a nákupů stále 
větší, zájemci mají z čeho vybírat. Přenecháme-li 
tedy tuto činnost firmám, které se na ni speciali-
zují, získají naši pracovníci čas, jejž pak využijí na 
přímou péči o klienty,“ vysvětluje novou strate-
gii ředitelka Pečovatelské služby Praha 3 Ludmila 
Tomešová. Patrně nejdůležitější změnou je pro-
dloužení provozní doby. Díky tomu jsou ošetřova-
telé schopni postarat se kompletně také o klienty 
se zvýšenými nároky. Ti takovou změnu vítají, pro-
tože už nemusejí využívat další dodatečné služby 
a v jejich domovech se nestřídá tolik osob.

Jak se tyto změny osvědčují v praxi, ukazuje situ-
ace třiasedmdesátileté Hany. Ta zůstala po úrazu 

přechodně upoutaná na lůžko, bez pomoci nebyla 
schopná sama vstát. Pečovatelky k ní domů do-
cházely třikrát denně a pomáhaly jí s hygienou, 
výměnou inkontinenčních pomůcek, přípravou 
i příjmem potravy. Zároveň s ní nacvičovaly zve-
dání z lůžka a později i návštěvu toalety. Její stav 

se postupně zlepšuje, a tak pečovatelky mohou 
četnost svých návštěv postupně snižovat. Hanu 
těší, že díky asistenci pečovatelské služby mohla 
nelehké období prožít doma, v prostředí, na které 
je zvyklá. 

Asistence Pečovatelské služby Praha 3 není 
už dávno omezená jen na rozvoz obědů 
seniorům. Teď je zájemcům k dispozici 
dvanáct hodin denně sedm dní v týdnu. 

Pečovatelská služba 
rozšířila nabídku

Patrně nejdůležitější 
změnou je prodloužení 
provozní doby
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Senioři budou 
trénovat paměť 
i severskou chůzi

„Součástí programu, který už tradičně cílí na seniory, budou na 
podzim znovu kulturní, sportovní a společenské akce zaměře-
né na aktivní trávení volného času, zdravý životní styl a posílení 
lokální soudržnosti,“ upřesňuje místostarosta Ondřej Rut. Kurzy 
severské chůze — tzv. nordic walking — začnou 7. září a potrvají 
do 16. listopadu. Součástí každé lekce bude výuka správné tech-
niky, takže vítáni jsou i začátečníci. Sraz je vždy ve středu ve 
14 hodin na rohu ulic Kališnická a Pražačka v cípu parku Vítkov 
nedaleko autobusové zastávky Ohrada. Registrace předem 
není nutná, hole si můžete půjčit na místě. Doporučujeme ale 
vybavit se vhodnou obuví, oblečením, pitím a třeba i batohem 
na záda.

Jazykové kurzy a trénování paměti probíhají od 26. září do 
13. prosince. V nabídce je angličtina pro mírně pokročilé (koná 
se od 27. září do 13. prosince vždy v úterý mezi 16. a 17. hodi-
nou), němčina pro mírně pokročilé (od 26. září do 12. prosince 
vždy v pondělí mezi 11. a 12. hodinou) a trénování paměti (od 
26. září do 12. prosince vždy v pondělí mezi 13. a 14. hodinou). 
Zkrácený kurz angličtiny a němčiny pro začátečníky se uskuteč-
ní pouze v případě dostatečného počtu přihlášených. Začít by 
měl v říjnu. Hlásit se můžete od 5. září v klubu Remedium nebo 
na čísle 222 712 940, a to každé úterý od 10 do 13 hodin a kaž-
dou středu od 12 do 16. Počet míst v kurzu je omezen.

K oslavám Mezinárodního dne seniorů se na Trojce můžete 
připojit v týdnu od 26. do 30. září. Akci zahájí první den kon-
cert Dáji Šimíčkové s kapelou Shadde Yadda, který startuje od 
10 hodin v Atriu na Žižkově. Oblíbené taneční odpoledne s ka-
pelou Golden Big Band Prague se koná 27. září mezi 14. a 16. ho-
dinou v kongresovém sálu hotelu Olšanka. O dva dny pozdě-
ji se pak můžete zúčastnit soutěže Luštíme s Prahou 3. Akce 
začíná ve 14 hodin v přízemním sále Žižkovské věže. V pátek 
30. září uzavře oslavy promítání filmu Srdce na dlani v kině 
Aero. Začátek je už v 10 hodin. Všechny akce můžete navštívit 
zdarma.  
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Praha 3 připravila na září pro zdejší 
seniory pestrý program, který zahrnuje 
sportovní a jazykové kurzy, ale i soutěž 
pro křížovkáře. Vstup na akce je zdarma.

Milostivé léto opět 
pomůže dlužníkům

Lidé, kteří uvízli v dluhové pasti, budou mít 
díky Milostivému létu znovu možnost splatit 
pouze jistinu a jednorázový poplatek exekuto-
rovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům či pe-
nále jim budou odpuštěny. Příležitost vyřešit 
svou svízelnou situaci začíná 1. září a trvá do 
30. listopadu. 

Podmínkou využití Milostivého léta je zahá-
jení soudně vymáhané exekuce před 28. říj-
nem 2021. Ta musí být vedená pro dluh 
u veřejnoprávního subjektu, kterým může být 
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český 
rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské do-
pravní podniky a další obecní, krajské či státní 
organizace. „Dluhy u těchto subjektů narostly 
často kvůli úrokům, penále a dalšímu příslu-
šenství do nesplatitelných výšin. Příkladem 
může být dluh na nájemném za městský byt, 
který se z tisícikorun vyšplhal na stovky tisíc, 
v jiném případě i miliony korun,“ upozorňu-
je expert na dluhovou problematiku z orga-
nizace Člověk v tísni Daniel Hůle. Nově se 
k Milostivému létu připojily i některé bankovní 
společnosti.

Pokud chcete svou složitou situaci vyřešit, 
zašlete exekutorovi v období mezi 1. zářím 
a 15. listopadem doporučený dopis a v něm 
uveďte, že využíváte Milostivé léto. Současně 
požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení 
čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor 
dopisu najdete na webu milostiveleto.cz. Do 
konce listopadu pak zaplaťte na uvedený účet 
dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč.

Milostivé léto se nevztahuje na exekuce pro 
dluh vůči soukromoprávním věřitelům — to 
se týká zejména úvěrů, hypoték, nedoplat-
ků u operátorů nebo u soukromých majitelů 
bytů. Nevztahuje se ani na dluhy, které odkou-
pil soukromoprávní subjekt, třeba inkasní spo-
lečnost. Výjimku představují pouze případy, 
kdy se soukromoprávní věřitel k Milostivému 
létu dobrovolně připojí. Nárok na oddlužení 
nemáte ani v případě, že vaše dluhy vymáhá 
úřad v daňovém a správním řízení.

Zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahu-
je, si můžete ověřit na adrese milostiveleto.cz. 
Tam zároveň najdete i další doplňující in-
formace. Své dotazy můžete psát na e-mail 
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz nebo volat na 
linku 770 600 800. Ta je v provozu od pondělí 
do pátku mezi 9. a 22. hodinou. 
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14/9  19:00
WOOD NOW –  VÍCE 
PATER ZE DŘEVA!
debata o blízké budoucnosti 

dřevěných struktur

Nákladové nádraží Žižkov

15/9  19:00
FLORENC 21 VERSUS 
KRENOVKA 
debata o urbanistickém rozvoji 

širší lokality Florence, Masarykova 

nádraží a Krenovky

Čítárna Unijazz

20/9  17:00
NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ 
ŽIŽKOV 2022-2050
debata o urbanistickém rozvoji 

širší lokality 

Nákladového nádraží Žižkov

20/9  19:00

 

open air koncert
Nákladové nádraží Žižkov

MIDI LIDI
LETNÍ KAPELA

VSTUP ZDARMA
landscape-festival.cz  

LANDSCAPE 2022_zakonceni_radnicni noviny2.indd   1 19/08/2022   12:57
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Radim Procházka: 
Asanační zločin je 
vidět v prvním plánu
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án Co vás motivovalo k tomu, natočit film 
o asanaci?
Především to byl grafik Petr Toman, který pořídil 
v první polovině 80. let minulého století stovky 
diapozitivů. Na nich pro vlastní potřebu doku-
mentoval mizející Žižkov, který znal od dětství. 
Před několika lety jsem ty fotografie objevil v jeho 
soukromém archivu. Nejprve z nich vznikla vý-
stava v žižkovském kině Aero a postupně dozrála 
i myšlenka, že vytvoříme film. Takový, který bude 
jakýmisi pootevřenými dveřmi, díky nimž nám 
bude umožněno zahlédnout odchylky od norem 
a konvencí, které zkázu a smrt proměňují v poezii 
a naději.

A co podle vás s odstupem času převážilo? 
Poezie, nebo zkáza?
To nejde říct. Ve všem lze najít kus poezie, ve 
všem je obsažena hrozící zkáza. A tak je to 
i v tomto případě. Každá krize je příležitostí k ně-
čemu novému. 

Jak probíhaly práce na filmu?
Nejvíc mě překvapilo, jak jsme při promítání 
pracovních verzí v Centru architektury a měst-
ského plánování (CAMP) objevovali na plátně 
detaily, které v malém formátu na fotografii ne-
vidíte. Třeba na jedné pavlači visela reprodukce 

Celníka Rousseaua, čehož jsme si ve střižně vů-
bec nevšimli. Bylo to napínavé jako Antonioniho 
Zvětšenina. Akorát ten asanační zločin je na fot-
kách vidět v prvním plánu, na to nebylo potře-
ba dělat zvětšeniny. CAMP k tématu pořídil také 
doprovodné texty, pořádal přednášky a výtvar-
né dílny. V textu historičky architektury Martiny 
Koukalové mě velmi překvapilo, jaká to byla v ně-
čem pro tehdejší odborníky výzva. Architekti se 
například rozhodli, že paneláky, které všude jinde 
stojí samostatně, na Žižkově „spoutají“ do uličních 
bloků a vytvoří nová nároží. Pro tehdejší výrobu to 
byl velký problém, ale podařilo se ho vyřešit.

Jaké byly reakce na film? Je stále možné ho 
vidět?
Reakce byly velmi dobré. Film se promítal letos na 
jaře v Centru architektury, pro nějž byl určený. Teď 
ho lze vidět tamtéž, ale po předchozím vyžádání. 
Doufám, že na podzim znovu zopakujeme veřejnou 
projekci.  

Krátkometrážní film 
Asanace producenta 
a režiséra Radima 
Procházky ukazuje 
nechvalně známou 
etapu moderních dějin 
Žižkova. Vidět ho můžete 
v pražském CAMPu. 

Každá krize je příležitostí 
k něčemu novému
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Asanaci Žižkova 
spustila náhoda

Žižkov unikal rozsáhlé přestavbě více než 60 let. 
Zatímco dřív byly křivolaké uličky a pavlače 
považovány za ostudu, dnes jsou ozdobou Prahy.
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Karel Hartig představil asi před 150 lety první par-
celační plán Žižkova, měl pro bouřlivě se rozvíjejí-
cí město jasnou vizi. Rozdělil ho na malé parcely 
s tím, že každý zájemce mohl koupit jen jednu, 
aby tu nerostly velké budovy. Mělo tak vzniknout 
levné a rychlé bydlení, které industrializovaná met-
ropole potřebovala. Během pár let přišlo na Žižkov 
téměř dvacet tisíc nových obyvatel, často dělníků 
z venkova, ale také početné židovské obyvatelstvo 
z asanovaného ghetta Josefov v centru Prahy. 
„Hartig razil teorii, že Žižkov musí být město chu-
dinské,“ vyprávěl v roce 1980 spisovatel Vladimír 
Neff, jehož předkové rozvoj Žižkova zažili. Rostly 
tu hlavně pavlačové domy, jejichž hlavní výhodou 
bylo, že z pavlačí vedly do každé místnosti samo-
statné dveře. Kdo měl málo peněz, pronajal si je-
den pokoj, kdo byl bohatší, třeba dva.

Jak se Praha zvětšovala a „dělnický“ Žižkov se 
postupně opotřebovával, rostla touha ho přesta-
vět. První návrhy rozsáhlé asanace se objevily ve 

20. a 30. letech 20. století chvíli poté, co byl při-
pojen k Velké Praze. „Skrumáž uliček byla trnem 
v oku modernistických architektů, kteří chtěli 
postavit hygienické osluněné město s prostorem 
na velké solitérní budovy,“ vysvětluje historička 

architektury Martina Koukalová. V roce 1940 byla 
například vypsána soutěž na vybudování finanč-
ní a soudní úřednické čtvrti, která měla vzniknout 
v místech dnešního stadionu Viktorie Žižkov.

K myšlence asanace se Praha vrátila několik 
let po válce. V roce 1962 dostal Útvar hlavního 

Jako první šly k zemi 
bloky činžáků kolem 
Roháčovy ulice 

Obyvatelé bouraných domů se stěhovali nejčastěji na sídliště
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architekta, předchůdce dnešního Institutu pláno-
vání a rozvoje, za úkol provést studii přestavby po-
malu upadající čtvrti. Návrh z „uvolněných“ 60. let 
počítal s vybouráním téměř celé staré žižkovské 
zástavby. Měly tu vyrůst paneláky, věžáky a v mís-
tě dnešního Tachovského náměstí také obrovský 
kruhový objezd, který byl součástí tzv. žižkovské 
radiály — široké výpadovky, již měly od obytných 
zón oddělovat pásy zeleně. Ještě v roce 1962 měla 
vést v místě Prokopovy ulice, později ji architek-
ti umístili do Koněvovy a Husitské. Spekulovalo 
se, zda bude v tunelu, nebo nad terénem podob-
ně jako současná pražská magistrála. Byť byly 
plány asanace poměrně promyšlené, většina lidí 
si myslela, že k masivní přestavbě nedojde. Úřady 
se takového kroku vlastně bály, protože nikdo 
neměl s tak obrovským urbanistickým zásahem 
zkušenosti.

Asanaci nakonec spustila náhoda. Když se v roce 
1971 začal u Olšanského náměstí kopat tunel 
pro telefonní kabely, došlo ke zhroucení několika 
starých domů. A právě tehdy se Obvodní podnik 
bytového hospodářství rozhodl zahájit masivní 
přestavbu Žižkova. Obřímu projektu „hrála do ka-
ret“ i demografická situace. Žižkov se na přelo-
mu 60. a 70. let stále více proměňoval v ghetto, 
a vznikaly proto obavy ze sociálních problémů, 
nebo dokonce nepokojů. Mladé rodiny totiž od-
cházely na velká sídliště, která v té době dávala 
desítkám tisíc lidí dostupné bydlení. Na Žižkově 
tak zůstávali zejména staří lidé, druhou nejpočet-
nější skupinu tvořili Romové. 

Na počátku 70. let si úřady nechaly zpraco-
vat sociologický průzkum. Ten podle historičky 
Koukalové ukázal, že „k plynu je připojena pouze 
polovina žižkovských bytů. Dále vyšlo najevo, že 
polovina bytů je jednopokojových, 90 procent bytů 
má vodu napojenou na pavlač, kde je i z velké 
části sociální vybavení, pouze zbylých 10 procent 
má vodovody v bytech. A že pouhá tři procenta 
mají připojení na vodu teplou“. Průzkum zároveň 

apeloval na silné sousedské a sociální vazby ze-
jména starších obyvatel, pro které by vystěhování 
na velká sídliště mohlo být likvidační. 

Když asanace v roce 1977 začala, jako první šly 
k zemi bloky starých činžáků kolem Roháčovy uli-
ce — podle stavařů byly v nejhorším stavu. Už léta 
totiž platil zákaz do žižkovských domů investovat. 
„Špatný stav zapříčinila desetiletí neúdržby. Byla 
krize 30. let, pak válka, pak nebyly v 50. a 60. le-
tech peníze na obnovu. To ale zažila mnohá další 
města,“ dodává historička, přičemž zároveň pou-
kazuje na to, že opravy domů možné byly a vyšly 
by i levněji. Právě finančními argumenty přesvěd-
čovali v 80. letech mladí architekti režim, aby od 
asanace upustil. Nové panelové domy se totiž 
nepovedly. O dalším osudu Žižkova pomohla roz-
hodnout škola na Komenského náměstí, která 
byla také určená k demolici. Vlna nevole zabráni-
la jejímu stržení a spolu s pádem režimu v roce 
1989 přišel i konec asanace. Starý Žižkov přežil, 
třebaže přišel o více než sto unikátních domů 
a tisíce obyvatel. Od 15. září do 15. října si můžete 
na křižovatce Táboritské a Ondříčkovy ulice a na 
Komenského náměstí prohlédnout tematickou vý-
stavu, která toto období mapuje.  

V místě Tachovského 
náměstí měl být kruhový 
objezd 

Novostavby nesplnily očekávání architektů 

Pro starší obyvatele Žižkova byla asanace tragédií

Škola na Komenského náměstí se demolici vyhnula



—
 2

6
Im

ag
in

ár
iu

m
 —

 R
ep

ub
lik

a 
Ži

žk
ov

Katastrální obec Vinohrady vznikla roku 1849 a měla postupně 
pět starostů. Tím posledním (před rozdělením) a bezpochyby nej-
známějším byl Karel Hartig. K rozdělení došlo roku 1874 a vznik-
ly Vinohrady I. (později Žižkov a děkujme Hartigovi, že ne Rudolfov) 
a Vinohrady II. (později Královské Vinohrady). 

První volby se v naší části konaly 27. a 28. prosince 1875. Do obecního 
výboru (dnes zastupitelstva) se volilo 30 lidí (dnes 35). Voliči byli roz-
děleni do tří sborů podle minimální výše přímých daní, které obci od-
váděli, a muselo jim být více než 30 let. Byla jich necelá tisícovka. Ve 
třetím sboru byli tenkrát zvoleni mezi továrníky, obchodníky či majiteli 
domů — ale nalezli bychom tam i kominíka či vyrábitele deštníků — 
mj. i Václav Stome a Karel Hartig. 

V březnu následujícího roku se konala ustavující schůze. Všichni zvo-
lení složili slib, když přijali zásadu „ku dobru obce ze všech sil pra-
covati“. Starostou byl zvolen Karel Hartig. Svůj hlas mu dalo 27 z 28 
přítomných. Odborů obecního zastupitelstva bylo tenkrát sedm: fi-
nanční, stavební, hospodářský, policejní, zdravotní, chudinský, osobní. 
Žižkovské představenstvo (dnes rada) bylo voleno nejen hlasy členů 
výboru (zastupitelstva), ale také zástupcem městské rady pražské 
(tzv. virilním hlasem). Praha totiž vlastnila na Žižkově plynárnu a plati-
la obci šestinu veškerých přímých daní. 

Obecní úřad byl nejprve umístěn v bytě představeného Eduarda 
Pštrosa č. p. 35 (Pštroska—Křížovka), pak se přesunul do místnos-
ti v Kanálské zahradě č. p. 33, po rozdělení za starosty Hartiga do 
Vítkovské ulice č. p. 554, dále na Prokopovo náměstí, do školy na 
Basilejském náměstí a konečně v roce 1890 do městské radnice na 
Havlíčkově náměstí, kde se nachází dosud. 

Ve čtvrtých volbách v roce 1888 byl počet voličů 1 280. Díky dalším 
demokratickým reformám jsme tu měli v roce 1910 už 5 810 řádných 
voličů. V té době bylo na Žižkově nejvíce obyvatel ze všech pražských 
předměstí: 78 418 (poslední aktuální číslo je 74 559). Počet voličů byl 
tedy 7,4 % oproti dnešním téměř 70 %. Proč? Samozřejmě ještě ne-
volily ženy. Jejich zastoupení na radnici od té doby stouplo z nuly na 
23 %. Ale byl tu ještě jiný důvod: žižkovský měšťan měl tzv. domovské 
právo, díky kterému mohl mj. volit a být volen. To nemohl získat dříve 
než po desetiletém nepřetržitém pobývání na Žižkově. Nebylo to za-
darmo a každá žádost se pečlivě zkoumala. Dnes jsme občas svědky 
toho, jak se někteří pár měsíců před volbami přihlásí na Prahu 3 a pak 
si jako zastupitelé pletou Parukářku s Pražačkou či Vítkovem. Když už 
tedy nemusíme platit vysoké daně, abychom měli privilegium volit, 
tak toho využijme a volme ku dobru obce.  
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Volby se kvapem blíží. 
Stojí za to připomenout si, 
jak se tu volit začínalo. 

Jak to chodí 
v žižkovském 
Bronxu

Jana se vracela na Žižkov z letního 
pobytu na Valašsku. Aby jí cesta au-
tem lépe ubíhala, nabrala v Brně přes 
spolujízdu studenta Felixe, který mířil 
na Jiřák. Felix si před nástupem jejího 
obstarožního a místy značně kvetoucí-
ho opela nevěřícně obešel. Dojedl svůj 
avokádový sendvič, dopil svou flat white 
kávu a uzavřel: „V tomhle kdysi jezdíval 
můj praděda…“ 

Opel měl svá nejlepší léta dávno za se-
bou a člověk musel vědět, jak na něj. 
Z posledních sil ale ještě sloužil. Jana 
ho zatím vždycky uprosila. Felixova pří-
tomnost však způsobila, že to opel už 
nevydržel. Nejdřív přestaly fungovat 
větráky, pak nesvítila světla a vzápětí vy-
nechávaly i brzdy. Felix na poslední chvíli 
zatáhl za ruční brzdu, když viděl, jak na 
křižovatce neodvratně míří do auta před 
nimi. 

Cesta po dálnici ubíhala už docela po-
klidně v hovorech o práci, studiu, společ-
ných známých a oblíbených podnicích. 
Felix byl členem akademického debatní-
ho klubu a neustále používal fráze typu 
„k meritu věci“, „pozice bez fundamen-
tu“ nebo „nehádám se, jen ti vysvětluji, 
proč mám pravdu“. Janu to čím dál tím 
více rozčilovalo. Felix nakonec začal vy-
počítávat důvody, proč jsou Vinohrady 
lepším místem k životu než Žižkov. Byl 
na studijním pobytu v New Yorku, a tak 
Vinohrady přirovnával k Manhattanu 
a Žižkov k Bronxu. Naštěstí už byli skoro 
na Jiřáku. Tam si Felix neodpustil po-
slední poznámku: „Jano, dovol mi mluvit 
přímo. To tvoje auto je na odpis. Nechci 
popírat, že zítra je také den, ale zbav se 
ho ještě dneska.“ Jana zaparkovala v uli-
ci V Domově a přemýšlela, jak se auta 
levně zbavit. 

Usínala s děsivou představou běhání po 
úřadech. V šest ráno ji probudil zvonek. 
Byla to policie: „Jste majitelkou vozu 
s touto poznávací značkou?“ „Asi ano. 
Co se děje?“ Rozespalá šla s policis-
ty k autu. Špatná zpráva, v ulici hoře-
lo. Hledaný žhář zapálil další kontejner 
s papírem a požár se rozšířil na tři auta 
zaparkovaná poblíž. To třetí v řadě byl 
její opel. Hasiči právě odjížděli. Přední 
část byla shořelá, kabinu se podařilo 
včas uhasit. Vytáhla si tedy zevnitř ob-
líbenou kazetu Boba Marleyho a předa-
la klíčky od shořelého vraku soucítícím 
policistům: „Pánové, vážím si vaší práce 
tady v Bronxu. A teď k meritu věci: Je to 
vaše. Už se o to postaráte, že?“  
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Volme ku dobru 
obce
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Jsme nejenom kamarádi, ale také kolegové z gastronomie 
s 25letou praxí. A stejně jako tomu bylo v případě dalších lidí 
v gastronomii, i nám kovid pořádně zamíchal kartami. Proto 
jsme se rozhodli společně podnikat a doslova z ničeho vybudo-
vali malou výrobnu zmrzliny v Ledči nad Sázavou. 

Už dříve nás nadchla technika přípravy kvalitní zmrzliny a pra-
vého italského gelata, proto jsme se rozhodli pro studium na 
Carpigiani Gelato University v italské Bologni. Naučili jsme se 
tam proces tvorby zmrzliny v každém detailu: přesné pomě-
ry jednotlivých ingrediencí a co se zmrzlinou dělají například 
jednotlivé druhy cukrů. My v naší zmrzlině kombinujeme mini-
málně tři, protože každý má jiné vlastnosti a dohromady tvoří 
vyváženou chuť a konzistenci. Dále, jak jsou důležité tuky, ale 
i ostatní látky, jak záleží na přesném poměru surovin a jejich 
precizním dodržení. 

Trvalo nám rok, než jsme byli spokojeni s kvalitou a chutí naší 
zmrzliny. A protože jsme ji chtěli dostat k lidem, pořídili jsme si 
zmrzlinová kola a s nimi ji budeme nabízet návštěvníkům třeba 
v parcích nebo na cyklostezkách. Výborně se hodí do pohá-
rů, kterými můžete odměnit nebo jen tak potěšit své děti nebo 
sami sebe. Zkuste použít například oříškovou granolu, čerstvé 
sezónní ovoce a šlehačku z poctivé farmářské smetany nebo 
jogurt.  
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Karel Cudlín, 
fotograf

Narodil jsem se sice v Londýnské ulici, ale 
50 let života jsem prožil na Praze 3. Tuto část 
metropole velmi miluji. V polovině 70. let jsem 
začal fotografovat a nejvíce mě uchvátily ulice 
i obyvatelé starého Žižkova, takže tam často 
mířily mé kroky. Fotil jsem hlavně lidi, ale pak 
i tu nešťastnou asanaci. 

Podařilo se mi navázat přátelství s jednou 
romskou rodinou, k níž jsem často chodil 
a fotografoval ji. S některými jejími členy se 
stýkám dodnes. Jsou to úžasní lidé, tak mě 
vždycky dojme, když se s nimi vidím. 

Celá oblast Žižkova i místní lidé mě zajímali 
jako fotografa i jako člověka. Nebral jsem to 
jako projekt. Chodil jsem tam rád, i když jsem 
na dolním Žižkově nebydlel. Ten byl zajímavý 
nejen strukturou obyvatel, ale i architekturou. 
Terén Žižkova je kopcovitý, sestupný, vždycky 
jsem obdivoval krásné schodiště v jeho srdci. 
A jak jdete směrem na Vinohrady, mění se 
obyvatelé i architektura. 

Z asanace mi bylo hodně smutno. V té době 
se Žižkov začal proměňovat, mizely pavlačové 
domy i jejich obyvatelé. Byla to velká škoda, 
neboť Žižkov si do té doby zachoval svou kou-
zelnou atmosféru periférie. 

Přestože část té jedinečné atmosféry zmizela, 
je Žižkov dodnes krásnou a rozmanitou čtvrtí. 
Hodně oblíbený je i mezi turisty, některé míst-
ní hospody si totiž zachovaly punc staré doby. 
A navíc je blízko centra — vlastně to centrum 
téměř je. 

Sladký polibek 
z Itálie
Nejen v horkých letních dnech si můžete 
na Jiřáku vychutnat u stánku Dolce Bacio 
zmrzlinu, kterou sem z Itálie přivezli 
kamarádi Petr a Tomáš.
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POMŮCKY: 
KISMET, LAŠI, 
MONK, PERL, 

TOLEDO,

DOBYTEK

FEDERACE

DRUH 
VODUŠKY
ANGLICKY 
„MNICH“

NÁŠ OPERNÍ 
PĚVEC  
(JIŘÍ)

SEKNOUTI

ALLÁHOVA 
VŮLE

JMÉNO 
NOBILEHO 
VZDUCHO-

LODI

MILOSTNĚ 
TOUŽITI

VAŘENÉ 
MASO

VENUŠE 
LATINSKY

TRHAT
CITOSLOVCE 

VOLÁNÍ  
NA KACHNY

ČTVRŤ 
CHUDINY

ČALOUNĚNÁ 
SEDAČKA

1. ČÁST 
TAJENKY
PATŘÍCÍ 

PŘÍBUZNÉ

NĚMECKY 
„JEDNA“

FELLINIHO 
FILM

SPZ ÚSTÍ 
NAD LABEM
CHEM. ZN. 
ARSENU

HORSKÝ 
CELEK

UHELNÝ 
PRACH

OČIŠTĚNÝ 
VODOU

KINO

SLOVENSKÉ 
POHOŘÍ
PŘÍTOK 
DUNAJE

VÝŽIVA 
NEMOCNÝCH

AVŠAK

INT. DOMÉNA 
IRSKA

NĚMECKÉ 
MĚSTO

NEVOJÁK
LOĎSTVO

ČIN

ŠPANĚLSKÉ 
MUŽSKÉ JM.
MORAVSKÉ 

MĚSTO

CHALOUPKA
STOUPENEC 

KYNIZMU

BUDDHIST. 
KNĚZ

NŮŽ 
CHIRURGA

DRUH 
ZÁMKU

SYSTÉM 
BODOVÁNÍ 
ŠACHISTŮ

UCHAZEČ

NEURČITÝ 
SLOVESNÝ 

TVAR 

MPZ  
BAHAM

ČI

METY

METHYL-
BENZEN

DVOJHLAVÝ 
SVAL

OLGA 
DOMÁCKY

ŠPANĚLSKÉ 
MĚSTO

VYSOKÝ 
VĚK

ROZLEHLÁ 
CHODBA

MÍSTNÍ 
NÁRODNÍ 
VÝBOR 
(ZKR.)

ZEMŘÍT HNĚTĚNÍ 
SVALŮ

NÁŠ HEREC 
A REŽISÉR 

(VÍT)

INICIÁLY 
EINSTEINA

OBYVATELÉ 
VÝCHODNÍ 

ČÁSTI 
MORAVY

NEVELKOST

ČÁST ÚST
NEJEDEN

STAVEBNÍ 
MATERIÁL

ŽENSKÉ 
JMÉNO

KLESAT 
NA KOLENA

NÁPOJE BEZ 
ALKOHOLU
EGYPTSKÁ 

BOHYNĚ

2. ČÁST 
TAJENKY

INIC. HERCE 
LIPSKÉHO

VELKÁ  
100 M2

INICIÁLY 
REŽISÉRA 

VÁVRY

POHÁDKOVÝ 
TV SERIÁL

PÁDOVÁ 
OTÁZKA

KOREJSKÁ 
DYNASTIE

JMÉNO 
NORSKÝCH 

KRÁLŮ

NÁŠ HEREC 
(JIŘÍ)

STUPEŇ  
VEL. PÍSMA

STAŠKOVO 
JMÉNO

FANTASTA

MOJŽÍŠŮV 
BRATR

VEDENÍ URČ. 
SMĚREM

ZKR. ČESKÉ 
POLITICKÉ 

STRANY

SVAZEK  
OBILÍ

NOPÁL

LACINÁ 
OZDOBA
KELTSKÝ 

KNĚZ

HLINĚNÝ  
OBR

DROBNÁ 
OZDŮBKA

VZ. JODIDU 
DRASELNÉHO

DRUH 
PŠTROSA
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Sleva
-30%  

na kuchyňský
nábytek

+2 
spotřebiče
zdarma

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006
Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné  
na stránkách www.kuchynskastudia.cz
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Praha 3 se nesmyslně zbavuje desítek bytů a několika 
nebytových prostor  
Jan Novotný (nestraník), opoziční zastupitel

Nedávné ZMČ schválilo vskutku nevídanou věc. 
Prodává hlavnímu městu Praze 35 bytů, které vlast-
nila skrze svou městskou firmu SZM. V těchto dnech 
se žádný dobrý hospodář nezbavuje majetku a má to 
hned dvě roviny. Pomiňme tu první, ekonomickou — 
cena, za kterou jsou byty prodány, se dá považovat 
za rozumnou, i když fakt, že se zbavujeme majetku 
v této turbulentní době, je obecně špatný. Zásadní je 
ta druhá. Praha 3 by měla mít dostatek bytů pro své 
občany, kteří potřebují pomoc. Tím, že tyto byty pře-
vedeme, přicházíme o zásadní možnost tvořit vlastní 
sociální politiku, jelikož nájemce si bude určovat hlav-
ní město a ne my, Praha 3. 

Radnice by měla vědět, kdo z občanů potřebuje po-
moc a komu byt přidělit. To považuji za zásadní chybu. 
Praha 3 by měla být sebevědomou městskou částí, 
která pomáhá svým občanům v těžké situaci. Lepení 
děravého rozpočtu na úkor vlastní sociální politi-
ky je zásadní chyba, která se nám v budoucnu krutě 
vymstí. 

Dalšími body bylo schválení prodeje tří nebytových 
prostor. V době, kdy letí ceny pronájmů nahoru, před-
stavují právě nebytové prostory zisk do městské kasy. 
Argument, že se je nedaří dlouhodobě pronajmout, je 
hloupá výmluva a ukazuje na (ne)kompetenci radnice. 
Nejzajímavější je, že pro všechny tyto body hlasova-
li i Zelení, kteří sice veřejně tvrdí, že jsou proti prodeji 
majetku, ale na druhou stranu ho vesele rozprodávají, 
jakmile je to možné. 

 

Na Trojce nám záleží! 
Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel

Historie se málokdy opakuje, má ale tendenci se 
rýmovat. To ostatně vidíme i nyní. Pandemie, vál-
ka na Ukrajině, ceny energií, potravin i pohonných 
hmot vyšponované do extrémních výšin. Pociťujeme 
to všichni. Do toho se magistrátní politici rozhod-
li, že to Pražanům ještě osladí zvyšováním daní, cen 
svozu odpadu, vodného a stočného. Život ve městě 
zdražil, aniž by se nějak dramaticky zlepšil. Metro D 

k nám na Trojku nevede, okruh není hotový, chodníky 
se rozpadají a sdílené koloběžky ohrožují chodce na 
chodnících. 

V této turbulentní době je potřeba na radnici dostat 
někoho s morálním kreditem, autoritou a zkušenost-
mi. Jsem přesvědčen, že tou osobou je Iva Vojtková, 
bývalá disidentka, která neuhnula estébákům ani 
komunistům a tím spíš neuhne v těchto složitých do-
bách, které prožíváme jako celá společnost. 

Je čas, aby Prahu 3 opět řídil někdo s takovou odva-
hou, jakou Iva ve svém životě předvádí. Je to potře-
ba. Vím, co pozice starosty obnáší, a Iva v tom určitě 
nebude sama. Naše Koalice pro Prahu 3 sestavila tým 
odhodlaných, pracovitých a poctivých lidí, který má 
vizi pro naši městskou část. 

Chceme plynulou dopravu, kde se zároveň nerozkopou 
na sebe navazující ulice. Zajistíme dostatek kapacit ve 
školách nejen pro nově příchozí v lokalitě nákladového 
nádraží. A hlavně víme, jak zajistit, aby byly ulice čisté 
a bezpečné. K tomu nám pomůže i blízká spolupráce 
s Bohuslavem Svobodou a Petrem Fialou. 

Podpořte nás 23. a 24. září. Nejlépe jedním křížkem 
pro celou kandidátku s číslem 2. Každého hlasu si vá-
žíme. Na Trojce nám záleží!

 

Kandiduji společně s Michalem Vronským, chci být jeho 
pravou rukou
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta

Předchozí volby způsobily ve vedení Prahy 3 vítr. Byla 
to největší generační změna od roku 1989. Dvě třeti-
ny zastupitelů byly zvoleny poprvé. A platí to i o mně, 
když jsem byl na prvním jednání zvolen starostou. Stal 
jsem se zaměstnancem všech 80 000 obyvatel.

Od opozice jsme slýchali, že neobstojíme a naše plány 
ani nejdou realizovat. Nicméně jsme slibovali změnu 
a příležitost jsme dostali. V roce 2019 získala Praha 3 
poprvé prestižní hodnocení „A“ od Hlídače státu za 
minimalizaci korupčních rizik a udrželi jsme si ho ce-
lou dobu. Nebyla to náhoda. Byl to náš plán. Dali jsme 
do pořádku finance a čtyři roky se držíme zásady, že 
provozní výdaje nesmí přesáhnout provozní příjmy. 
Radnice přestala žít z rozprodávání majetku. Díky 
tomu a chuti rozjíždět nové věci jsme připravili řadu 
projektů, které se teď realizují nebo jsou těsně před 
spuštěním (např. podzemní garáže na Vinohradské, 
revitalizace Jiřáku, Tachovského a Žižkova náměstí, 
skatepark, sportoviště na Pražačce a další).

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Nechci, aby tyto plány skončily v šuplíku. Proto držím 
palce Michalu Vronskému. Je to autentický člověk 
z Prahy 3, jeho rodina je tady po sedm generací. Byl 
mi pravou rukou a bude dobrým starostou. Ačkoliv 
ve funkci starosty z osobních důvodů nepokračuji, 
rozhodně chci pro čtvrť dál pracovat. Kandiduji spo-
lečně s Michalem a jsem připravený s ním Prahu 3 
dál rozvíjet. Pokud si myslíte, že jsem svoji práci dě-
lal dobře, zvažte naši podporu ve volbách. Konají se 
23. a 24. září. Naše kandidátka TOP STAN a Žižkov (ne-
jen) sobě má číslo 7. Děkujeme!

 

Pražačka nabídne skatepark a nové zázemí  
Pavel Dobeš (TOP 09 a STAN), místostarosta

Praha 3, to není jen svérázná atmosféra Žižkova, 
Jarova a Vinohrad. Je to také sportovní areál 
Pražačka, kde si lidé mohou od letošního srpna zahrát 
streetball na krásném novém hřišti, o které se výrazně 
zasloužil Tomáš Satoranský. Basketbalová hvězda, kte-
rá se po šesti letech v NBA vrací zpět do Evropy, neza-
pomněla na místo, kde se jako dítě učila házet na koš. 
To je přístup, který je naprosto skvělý a úctyhodný. 

Když jsme s Tomášem 13. srpna slavnostně otevře-
li zrekonstruované hřiště, byl jsem nadšený, kolik lidí 
dorazilo. Ještě víc se ale těším, kolik jich teprve do-
razí. Kolik malých kluků a holek si vezme odpoledne 
po škole míč a půjde si zahrát na hřiště s kvalitním 
povrchem a přezdívkou Saty vepsanou do středu hra-
cí plochy. Celou rekonstrukci jsme přitom společně 
s Tomášem Satoranským a dalšími partnery zvládli od 
května do začátku srpna. Jak my jako reprezentanti 
městské části a majitelé areálu Pražačka, tak Tomáš 
Satoranský jako autor celé myšlenky a zásadní spon-
zor jsme jednoduše měli tah na branku. Tomáš tedy 
spíš tah na koš. 

Tím to ale pro Prahu 3 nekončí. Na Pražačce chce-
me vybudovat nový skatepark a čtyři beachvolejba-
lové kurty pro celoroční využití. Připravujeme projekt 
pro zázemí s šatnami a sprchami, na jehož střeše 
rozšíříme prostor pro návštěvníky koupaliště. Sport je 
důležitá součást života dětí i dospělých, proto chce-
me, aby Praha 3 měla kvalitní hřiště, sportovní plochy 
a potřebné zázemí. Mimo Pražačku jsme například při-
pravili nebo připravujeme nová sportoviště na základ-
ních školách Chelčického a Jeseniova.

 

Kandiduji na starostu Prahy 3 
Michal Vronský (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel

Vážení a milí sousedé, v nadcházejících volbách 
kandiduji na starostu Prahy 3. Sluší se, abych se 
vám představil. Brzy po sametové revoluci jsem 
vstoupil do skauta a jeho aktivním členem jsem 

dodnes — pomáhám s vedením oddílu předškoláků. 
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UK a později 
začal pracovat v ČT jako produkční. Vedl jsem tým lidí, 
měl jsem na starost výrobu mnoha televizních pořa-
dů, od plánování až po realizaci. Mám zkušenosti také 
se živým vysíláním, kdy musíte improvizovat v řádu 
sekund. Byla to pro mě všestranně bohatá zkušenost.

Komunální politikou Prahy 3 se zabývám dlouhodobě. 
V roce 2005 jsme s Jirkou Ptáčkem a dalšími kolegy 
založili internetový časopis Kauza 3. Bylo to v době, 
kdy byl facebook v plenkách, ve vedení radnice se 
střídala ODS s ČSSD a opozice neměla přístup prak-
ticky nikam. Web kauza3.cz proto nabídl všem zastu-
pitelům místo pro komunikaci s lidmi. Zveřejňovali 
jsme záznamy ze zastupitelstva, pořádali předvolební 
debaty a v principu jsme dělali věci, které dnes dělá 
radnice automaticky. Jenže tehdy tomu tak nebylo.

Po minulých komunálních volbách byl Jiří Ptáček 
zvolen starostou a já se stal předsedou zastupitel-
ského klubu. Čtyři roky jsme spolupracovali a snažili 
se z radnice udělat moderní úřad. Zaměřoval jsem se 
především na oblast školství a na participaci.

Je mi 44 let a jsem ženatý. Naše rodina žije na Žižkově 
po sedm generací, moje dvě děti chodí do místních 
škol. Jsem připraven pokračovat v započaté práci pro 
Prahu 3. Pokud jste byli s naší prací spokojeni, budu 
rád, když nám dáte svůj hlas.

 

Patrioti pro Prahu 3, vaši sousedé 
Mojmír Mikuláš (Patrioti pro Prahu 3), opoziční zastupitel

Máme tu volby, které rozhodnou o vládě nad Prahou 3 
na další čtyři roky. My Patrioti máme ambici být 
vaší první volbou, a to nejen díky číslu 1. Sestavili 
jsme sousedskou kandidátku lidí se silným vztahem 
k Žižkovu, Jarovu či Vinohradům. Nejsou za námi 
žádní kmotři ani korupční skandály, nesponzorují nás 
developeři ani lobbisté. 83 % našich kandidátů jsou 
aktivní lidé bez politické příslušnosti, hasič, učitelka, 
dětská sestra, květinářka. Doplňují nás lidé s politic-
kou zkušeností a vysokou odborností.

Já jsem garantem oblasti dopravy, územního roz-
voje a privatizace. Budu prosazovat vedení Jarovské 
třídy pod zemí, což je v souladu se zájmy občanů. 
A hlídat budu i pokračování trasy metra D na Žižkov. 
Provedeme audit dopravních opatření, která vznikla 
za doby antimotoristického vedení radnice. A případ-
né zbytečné a nebezpečné bariéry plynulosti dopra-
vy odstraníme. Nelíbí se nám stovky umělohmotných 
baliset, všechny cykloobousměrky, mnoho cyklopru-
hů. Z chodníků musí zmizet nejen díry a psí bobky, ale 
i bezohlední cyklisté či poházené koloběžky — vše, 
co ohrožuje či omezuje nás chodce. Více se musí in-
vestovat do dopravní infrastruktury i staveb garáží 
a parkovacích domů. Zaměříme se dále na dokonče-
ní privatizace bytů, případně nebytovek. Městská část 
bohužel není dobrým vlastníkem ani sousedem. 

Máme i recepty na zdravotnictví, rozvoj a zvyšová-
ní kapacit sociálních a návazných služeb, na žádoucí 
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parametry rozpočtu, školství i na podporu Viktorky 
Žižkov. Chcete poznat všechny kandidáty a naše prio-
rity? Pak prosím navštivte www.PatriotiProPrahu3.cz.

  

Zelení jsou pojistkou pokračování pozitivních změn 
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

V posledních letech se podařily velké změny. Zelení 
umožnili vzniknout progresivní koalici, kmotry a po-
pulisty jsme poslali do opozice. Zastavilo se plýtvání, 
peníze přestaly odtékat podivným stranickým rádcům 
a šetříme je na významné investice. O tom, co radni-
ce plánuje, jsme začali s lidmi otevřeně mluvit.

Nastartovali jsme opravy panelových domů, rekon-
struujeme parky a náměstí, počet volných bytů kle-
sl na třetinu, pronajímáme je ohroženým rodinám 
s dětmi, seniorům a potřebným profesím. Na radnici 
se šetří, přesto jsme se postarali o to, že se neškrtá 
v sociální oblasti. Pečovatelská služba nově funguje 
i o večerech a víkendech.

Přes veškeré úspěchy není na radnici všechno ideální, 
máme svoje problémy. Koalice se několikrát zakymá-
cela kvůli výměnám pirátských radních. U TOP STAN 
narážíme při prosazování zklidněných zón 30 nebo ve 
snaze dostat do ulic stromy a více zeleně. Spory a roz-
díly k politice ale patří, důležité je, že se dokážeme 
dohodnout ve prospěch obyvatel Prahy 3. Chceme 
v této koalici pokračovat. ODS se nezměnila, kmotrov-
ské praktiky, populismus a nekompetentní vládnutí se 
nesmí vrátit. Zelení ze svých principů neuhnou a jsou 
pojistkou pokračování pozitivních změn. 

Je před námi těžké období. Budou nás tížit náklady 
na bydlení, energie i potraviny, dopady změn klima-
tu. Praha 3 musí umět lidi podpořit, nenechat je 
padnout na dno a přitom pokračovat ve zlepšová-
ní města. Jsme zkušení a máme výsledky. Podívejte 
se na naše úspěchy a plány v interaktivní mapě na 
praha3.zeleni.cz! Pojďte s námi dál měnit Prahu 3 
k lepšímu.

 

Rozloučení… A nebo ne? 
Tomáš Kalivoda (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel

V roce 2014 jsem byl poprvé zvolen zastupitelem. Byla 
to dvě úžasná volební období. Politicky jsme zaži-
li dobré i horší časy. Letos již kandidovat nebudu. Mě 
osobně nyní čekají jiné výzvy, předně rodina, druhot-
ně vlastní podnikání. Mohu vám ovšem slíbit, že na 
Prahu 3 nezanevřu!

Praha 3 je skvělá městská část, ale stále se musí roz-
víjet a posouvat. Je zde mnoho práce. Jako občan 
se zkušenostmi z politiky, vizí, jak by mé okolí mělo 

vypadat, a především pravým zájmem, aby se nám 
zde žilo lépe, na to nemohu rezignovat. Budu zde stá-
le pro vás, rád vám nabídnu pomocnou ruku, kdykoli 
byste s radnicí nebo ve veřejném prostoru potřebovali 
něco řešit. S tím můžete počítat.

Kontakty na mě zůstávají stejné:  
jsem@tomaskalivoda.cz, tel. 603 489 600.  
Budu váš aktivní občan. 

Ve volbách v září vám přeji šťastnou ruku! Jsem 
ODSák, a tak věřím, že najdete zalíbení v naší kandi-
dátce. Je tam mnoho skvělých lidí. Nemohu zmínit 
všechny, ale jako šéf ODSky na Jarově vám mohu do-
poručit mého letitého kamaráda a zarytého Jarováka 
MUDr. Roberta Hoffmanna. Doporučuji vám ale pod-
pořit nejlépe celou kandidátku. Ještě se hodně uvidí-
me. Držím palce na správnou volbu!

 

Zvolte si nové zastupitele! 
Petr Venhoda (ANO 2011), opoziční zastupitel

Vážení spoluobčané, milí sousedé, čas plyne jako voda 
a po čtyřech letech nás čekají opět komunální volby. 
To by si zasloužilo obsáhlé skládání účtů od jednotli-
vých koaličních aktérů, kteří radnici vedli.

Bohužel dnešní doba je natolik zrychlená a okolní vlivy 
nás přinutily přemýšlet spíše nad otázkami, které jsou 
nám bližší a před rokem nebyly tak urgentní. Řeč je 
hlavně o domácích rozpočtech, o ochraně dlouhole-
tých úspor, z kterých nyní ukusuje dvouciferná inflace, 
a v neposlední řadě také o tom, zda bude v zimě čím 
topit a zda na to bude ještě stačit peněženka, aniž by-
chom se vydali z posledních peněz.

Jako kandidát na starostu vám slibuji, že při stávají-
cí inflaci nebudeme zvyšovat finanční zátěž občanů, 
která pod současnou vládou — i tou radniční — tak 
narostla. Připomeňme si: zvýšení daně z nemovitosti, 
nájmů v obecních bytech, ceny parkování, svozu od-
padu, navýšení ceny bytů v privatizaci… A mohl bych 
pokračovat.

Nyní se mluví o vyhlášce, která by nařídila snížení tep-
loty vytápění v bytech a v sociálních zařízeních pro 
seniory. Budeme stále bojovat za důstojné stáří na-
šich rodičů a prarodičů, které mnohdy trápí zdravotní 
obtíže. Snížení teploty by mohlo znamenat zhoršení 
zdravotního stavu. 

Zastavíme plýtvání penězi na zbytečně náklad-
né projekty. Efektivnost. Účelnost. Hospodárnost. 
Zefektivníme výběr do obecní pokladny — aby se 
u pronájmů komerčních prostor nestalo např. to, že 
člen TOP 09 platí posledních osm let za 120 m2 na 
Vinohradech 10 000 Kč měsíčně a jeho soused s po-
loviční výměrou cca dvojnásobek. Co je ale nejdůleži-
tější? Přijďte volit! Bez vaší podpory to nezvládneme.
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Jsem tu pro vás i po volbách 
Tomáš Štampach (Patrioti pro Prahu 3), opoziční 
zastupitel

Drazí sousedé, čtyři roky utekly jako voda a jsou tu 
opět volby. Věřte mi, že chápu vaše rozhořčení nad 
politickou reprezentací, nedůvěru ke slibům o lepších 
zítřcích, a tudíž vůbec vaši nechuť jít hodit lístek do 
volební urny. 

Ale již osm let se vám nesnažím slibovat „hory i s ho-
rákama a doly i s dolákama“, ale naopak i jako opo-
ziční zastupitel se vám snažím pomáhat s řešením 
každodenních problémů. I proto se letos opětovně 
ucházím o vaši důvěru. Budu tak nesmírně potěšen, 
pokud se rozhodnete volit č. 1, Patrioty pro Prahu 3, 
tedy uskupení, které v letošních volbách na Trojce 
podporují Svobodní. A č. 1 pak mají Svobodní i ve vol-
bách do zastupitelstva hl. m. Prahy — Praha letos volí 
„jedničku“.

Mým cílem pro nadcházející období je snížení daně 
z nemovitosti a zavedení „inteligentní Trojky“, tj. 
elektronizace a vstřícnosti úřadu pro většinu úko-
nů. Týkalo by se to i všech organizací městské části. 
Lítat po úřadu nemá občan, nýbrž lejstro. A pokud 
již občan na úřad musí, tak s ním má být zacházeno 
s úctou a na každou položenou otázku musí dostat 
včas řádnou odpověď.

Patrioti pro Prahu 3 jsou tak letos jasnou první volbou 
pro Jarováky, Žižkováky a Vinohraďáky. Pokud bych 
pak já pro příští období nebyl zvolen a vy byste dali 
z naší kandidátky důvěru mým bezvadným kolegům, 
dovolím si zde zanechat své tel. číslo 776 088 872. Na 
tomto kontaktu vám budu k dispozici kdykoli, i kdy-
bych neměl být zastupitelem. Prostě jsem tu pro vás, 
váš soused, na kterého se „snad“ můžete spolehnout. 
A závěrem si dovoluji soukromé poděkování Pavlínce, 
Anežce a Laurince.

 

Bylo to fajn a snad to bude pokračovat 
Jan Bartko (Piráti), koaliční zastupitel

Troufám si říct, že se Trojka za poslední čtyři roky po-
sunula správným směrem. S trochou namyšlenosti 
budu doufat, že je to aspoň trochu i zásluhou vedení 
radnice. Díky kolegovi Pavlu Musilovi jsme se stali 
podle Hlídače státu jednou z nejtransparentněji ve-
dených městských částí v Praze. Můžete dohlédnout 
na hospodaření městské části až do poslední faktury. 
Nová směrnice o zadávání veřejných zakázek uzavře-
la několik skulinek, které dovolovaly pochybovat, jestli 
zakázky zadáváme férově.

Za čtyři roky jsme vysázeli přes 300 stromů — v par-
cích i ulicích. Obnovili jsme park U Kněžské louky, 

několik dětských hřišť a pracujeme na vzniku nového 
přírodě blízkého parku Kapslovna. A již brzy budeme 
v revitalizacích náměstí pokračovat. Jiřák, Lobkovičák, 
Tachovské… Také smekám klobouk před koaličními 
partnery. Začali jsme více participovat projekty s vámi 
občany a oproti minulosti je náš rozpočet konečně 
udržitelný a realistický.

Je před námi stále ještě spousta výzev, na které se 
musíme v příštích letech zaměřit. A tak jako asi všich-
ni kolegové — koaliční i opoziční — nyní doufám, že 
nám k tomu ve volbách dáte opět mandát.

Klimatickou změnu a její dopady cítíme na vlastní kůži 
všichni. Musíme do ulic dostat více stromů, lépe za-
chytávat dešťovou vodu a zvelebovat veřejný prostor 
tak, aby se v něm žilo lépe jeho hlavním uživatelům — 
chodcům, hlavně dětem a seniorům. Musíme rychleji 
opravovat volné byty a rozšiřovat bytový fond. Protože 
bydlení nemá být tržní komodita, ale základní nutnost. 
Protože máme odvahu dělat věci správně.

 

Právě teď otevíráme první bilingvní třídy 
Margita Brychtová (Piráti), místostarostka

Věděli jste, že od tohoto září otevírají hned dvě naše 
základní školy první bilingvní třídy? Tak teď už ano. Na 
ZŠ Lupáčova a Jiřího z Poděbrad se bude od toho-
to školního roku část prvňáčků učit i některé klasic-
ké předměty v angličtině. Bilingvní výuka zatím není 
v České republice standardem, a to ani na soukro-
mých školách. Je ale naší povinností zajišťovat pro 
naše děti maximální šanci, aby si rozšířily obzory. A tu 
jim dá v první řadě právě znalost nejdůležitějšího svě-
tového jazyka.

Dovolte mi proto na tomto místě moc poděko-
vat pánům ředitelům Kopeckému ze ZŠ Lupáčova 
a Sommerovi ze ZŠ Jiřího z Poděbrad. Jedná se 
o nadstandard, který nasadit nemuseli, ale protože 
chtěli a odhodlali se do toho investovat čas i peníze, 
stává se právě v těchto dnech na jejich školách bilin-
gvní výuka skutečností.

Jedná se ale pouze o první vlaštovky. Pokud se 
Pirátům ve volbách podaří obhájit mandáty a dovolí-
te mi školství na Trojce vést i nadále, rozhodně budu 
spolupracovat s dalšími základními školami na tom, 
abychom z bilingvní výuky časem udělali standard. 
Jedná se jen o jeden z nově zaváděných způsobů 
zlepšování výuky angličtiny, ale pravděpodobně o ten 
nejefektivnější. Nejsnáze se cizí jazyk učíme tak, že 
o tom ani nevíme. Sledováním filmů, poslechem hud-
by… A bilingvní výuka využívá přesně tohoto principu. 
Oběma školám přeji, aby se jim letošní pilotní pro-
gram osvědčil a sklidil pozitivní ohlasy jak od dětí, tak 
i od vás rodičů.
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Dny žižkovského kulturního dědictví 2022
XIV. ročník — Národní téma Dnů evropského dědictví: „Udržitelné památky“
7. 9. Památník Návrat kamenů ⟶ slavnostní odhalení 

8. 9. 

8. 9. Sochooko 2022 ⟶ celodenní sochařské sympo-

11. 9. Komentované prohlídky Starého židovského hřbitova 
átky 

13. 9. 
„Velké Prahy“

14. 9. 
bohémou“

15. 9. — 15. 10. Asanace Žižkova ⟶ exteriérová výstava 

15. 9.  ⟶ před-
átky“ 

18. 9. Komentované prohlídky Starého židovského hřbitova
átky 

20. 9.
„Udržitelné prostředí kulturní památky 

20. 9. 
emocí“

21. 9.  ⟶ hudební večer studentů 

22. 9.

straně, 17 h
12. 10. Historické okénko: „Starý židovský hřbitov 

 ích — příběh 
zapomenutého místa“ 

13. 10. Kaple, škola, dům — stavby, které měly zmizet… 

⟶  Změna programu vyhrazena.

⟶ praha3.cz     

DŽKD-2022_RN_186×136,8_(zari2).indd   1 18.08.2022   11:40:54

⟶  Milešovská 846/1, Praha 3
⟶   +420 222 116 800, zelená linka v infocentru: 800 163 163
⟶   infocentrum@praha3.cz
⟶   pondělí—pátek 8—18 h, sobota 8—14 h

⟶   praha3.cz     

⟶  Změna programu vyhrazena.

září 2022

program infocentra praha 3

1., 8., 15., 22. a 29. 9. ⟶ Ombudsman pro seniory 
(11—14 h)  poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních 

a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, 
doprovod při úředních jednání a pomoc v tíživých životních situacích. 

9. 9. (10 h) ⟶ Žižkovské kočárkování* — Nový Židovský hřbitov na Vinohradech
sraz před hřbitovní bránou, Izraelská 712/1, Praha 3

19. 9. (15.30 h) ⟶ Vlastivědná vycházka* — Nový Židovský hřbitov na Vinohradech
sraz před hřbitovní bránou, Izraelská 712/1, Praha 3

21. 9. (17 h) ⟶ Vlastivědná vycházka* — Vítkov a okolí
sraz před divadlem Ponec, Husitská 899/24A, Praha 3

21. 9. (18 h) ⟶ Žižkovské rozhovory* s Martinem Severou
tentokrát se zpěvačkou a učitelkou zpěvu na Mezinárodní konzervatoři Marcelou Březinovou

23. 9. (15.30 h) ⟶ Vlastivědná vycházka* — Nový Židovský hřbitov na Vinohradech
sraz před hřbitovní bránou, Izraelská 712/1, Praha 3

29th of September ⟶ Guided Tour* — Vítkov & Surroundings
(17 h)  Meetpoint in front of Theatre Ponec, Husitská 899/24A, Prague 3

VSTUP ZDARMA / ADMISSION FREE — Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstupenky na recepci Infocentra Praha 3 od 1. 9. 
od osmi hodin. / For programs denoted with an asterisk *, it is necessary to pick up free tickets at the reception of the Prague 3 Information Center, from 
the 1st of September from eight o‘clock. 
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dům dětí a mládeže praha 3 — ulita
ulita.cz

Vitráže Tiffani 
21. 9. 17.00—20.30 
Klinika techniků, Jeseniova 60
⟶ Technikou Tiffani vytvoříme drobné skleněné dekorace. 

Přihlášení je nutné předem. Věk účastníků 15—99 let. Cena 
400 Kč/osoba.

Jednodenní cyklovýlet s přípravkou
23. 9. 14.00—16.00
24. 9. 9.00—18.00 
⟶ Vydej se s námi na jednodenní cyklovýlet do okolí Prahy. 

Čeká tě dobrodružný a zábavný výlet s našimi lektory, 
během cesty si zlepšíš kondičku a zdokonalíš jízdu na kole. 

⟶ Věk účastníků 9—15 let. Cena 600 Kč.

Time management v kostce
29. 9. 17.30—20.30 
Klinika techniků, Jeseniova 60 
⟶ Tříhodinový workshop nabitý moderními trendy 

i tradičními systémy řízení a organizace času. Nejde 
o představení jednoho systému, ale několika různých 
systémů i nástrojů, ze kterých můžete čerpat pro 
své vlastní plánování a organizaci, ušít si jej na míru 
a přizpůsobit svým možnostem.

⟶ Účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. Možné 
fakturovat zaměstnavateli.

⟶ Věk účastníků 15—99 let. Cena 500 Kč.

Zápis do kroužků na školní rok 2022/23
⟶ Široká nabídka kroužků a kurzů pro děti, mládež i dospělé 

od všeobecně zaměřených, sportovních, či tanečních, až 
po výtvarné… Možnost ukázkové hodiny zdarma.  

Přihlásit se můžete telefonicky, e-mailem nebo osobně 
v recepci od 9.00 do 18.00.

klub remedium 
remedium.cz

Otevírací doba v září: pondělí až čtvrtek 9.00—18.00, 28. 9. 
zavřeno, 29. a 30. 9. otevřeno. Probíhá zápis do podzimních 
jazykových, pohybových a PC kurzů, na trénování paměti a arte 
dílny. Hlásit se můžete také na výlety.

22. 9. ⟶  Zámek Kačina, židovské památky Kolín, cena 750 Kč 
včetně oběda a vstupů.

12. 10. ⟶  Zámek Krásný Dvůr, Kounovské kamenné řady, cena 
750 Kč včetně oběda a vstupů.

19. 10. ⟶  Klášter Plasy, zámek Chyše, cena 800 Kč včetně 
oběda a vstupů.

Ve středu 14. 9. od 10.00 vás zveme na den otevřených dveří, 
akci zahájí soubor Veselí zpěváci. V čase 14.00—16.00 proběhne 
i seznamovací setkání pro hledání přátel pro společné aktivity.

Remedium poskytuje bezplatnou službu lidem v důchodovém 
věku, kteří se cítí osamělí, hledají společnost nebo radu či 
pomoc. Přijít můžete bez předchozího ohlášení kdykoli v provozní 
době. Jako součást služby nabízíme zdarma účast ve skupinách.

5., 12., 19. a 26. 9.
  ⟶  Šikovné ruce — háčkování, pletení a další rukodělné 

činnosti 10.00—11.30
1., 8., 15., 22. a 29. 9.
  ⟶  Pánský klub 10.30—12.00
15. 9. ⟶  pétanque, sraz ve 13.15 v klubu nebo ve 13.30 na 

Kostnickém náměstí
20. 9. ⟶  skupina Kontakt 11.00—12.30
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Komplexní údržba komunikací 2022
Bude zajištěn úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních 
vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel 
a úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní 
značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V zóně placeného stání není majitel 
rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

Podzimní termíny čištění:

blok č. 1 ⟶ 9. 11. (středa)
⟶  Hollarovo nám., Květná, Soběslavská (Votická — Holla-

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

blok č. 2 ⟶ 26. 10. (středa)
⟶  Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská, Kouřimská, nám. 

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

blok č. 3 ⟶ 27. 10. (čtvrtek)
⟶  Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská — 

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

blok č. 4 ⟶ 31. 10. (pondělí)
⟶  Baranova, Křišťanova, Lucemburská (Radhošťská — Jičín-

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

blok č. 5 ⟶ 1. 11. (úterý)
⟶  Bořivojova (Ondříčkova — Orlická), Jagellonská, Laubova, 

Lucemburská (Milešovská — Radhošťská), Milešovská, 
nám. Jiřího z Poděbrad, Orlická, Přemyslovská (nám. Jiřího 
z Poděbrad — Radhošťská), Slavíkova (Ondříčkova — nám. 
Jiřího z Poděbrad), Velehradská

blok č. 6 ⟶ 2. 11. (středa)
⟶  Bořivojova (U Rajské zahrady — Kubelíkova), Čajkovského 

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

blok č. 7 ⟶ 24. 10. (pondělí)
⟶  Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Husinecká, Jeroný-

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

blok č. 8 ⟶ 4. 11. (pátek)
⟶  Havlíčkovo nám., Chelčického (Prokopova — Lipanská), 

Chlumova (Seifertova — Prokopova), Lipanská (Chelčického — 
Havlíčkovo nám.), Lupáčova, Milíčova, Rokycanova (Prokopova 
— Chelčického), Štítného (Cimburkova — Havlíčkovo nám.)

blok č. 9 ⟶ 3. 11. (čtvrtek)
⟶  Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Chlumova 

(Koněvova — Roháčova), Komenského nám. (Roháčova 
— Sabinova), Lukášova, (Koněvova — Roháčova), nám. 
Barikád, Ostromečská, Prokopovo nám., Roháčova (Proko-
pova — Koldínova), Rokycanova (Prokopova — Koněvova), 
Sabinova, Tachovské nám., Tovačovského, Žerotínova 
(Ostromečská — nám. Barikád)

blok č. 10 ⟶ 7. 11. (pondělí)
⟶  Basilejské nám. část, Biskupcova (Zelenky-Hajského — Jana 

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

blok č. 11 ⟶ 25. 10. (úterý)
⟶  Hraniční (Na Balkáně — Koněvova), Kunešova, Na Balkáně 

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

blok č. 12 ⟶ 8. 11. (úterý)
⟶  Ambrožova, Basilejské nám. část (východní strana), Biskup-

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

blok č. 13 ⟶ 10. 11. (čtvrtek)
⟶  K Chmelnici, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá I. (spojka Luční 

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

blok č. 14 ⟶ 11. 11. (pátek)
⟶  Květinková (V Zahrádkách — Na Jarově), Mezi Domky 

(Za Vackovem — Na Vackově), Na Chmelnici, Na Mokřině, 
Na Rovnosti, Na Vackově (Pod Jarovem — Malešická), 
Na Viktorce, Plavínová, Pod Jarovem, Pod Lipami (Na Jaro-
vě — Plavínová vč. slepého úseku), Schöffl  erova, U Staré 
cihelny, V Zahrádkách, V Zeleni (V Zahrádkách — Na Mokři-
ně), Za Vackovem

blok č. 15 ⟶ 18. 9. (neděle)
⟶  Husitská (Koněvova —Trocnovská) — pravá strana ve smě-

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

blok č. 16 ⟶ 25. 9. (neděle)
⟶  Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana 

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

blok č. 17 ⟶ 14. 11. (pondělí)
⟶  Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova — Kubelíkova), Čajkov-

ského (Ondříčkova — Kubelíkova), Fibichova, Křížkovského, 
Ondříčkova (Slavíkova — Žižkovo nám.), Pospíšilova, Slaví-
kova (Ježkova — Ondříčkova), Ševčíkova, Škrou povo nám., 
Zvonařova

blok č. 18 ⟶ 15. 11. (úterý)
⟶  Jeseniova (bez úseku Rokycanova — Prokopova), NN1782, 

Pod Parukářkou, V Kapslovně
blok č. 19 ⟶ 16. 11. (středa)
⟶  Buková, Habrová, Květinková (Na Jarově — Pod Lipami), 

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

⟶ praha3.cz         
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Kontejnery na velkoobjemový odpad

Kontejnery na bioodpad

Ulice Termín Od Do

Ambrožova — Malešická 1. 9. 13.00 17.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 1. 9. 15.00 19.00

Prokopovo náměstí 2. 9. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 3. 9. 9.00 13.00

nám. Barikád 3. 9. 10.00 14.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 6. 9. 13.00 17.00

Přemyslovská — Orlická 7. 9. 15.00 19.00

Sudoměřská — Křišťanova 8. 9. 15.00 19.00

Křivá 15 10. 9. 9.00 13.00

Přemyslovská — Sudoměřská 10. 9. 10.00 14.00

V Zahrádkách — Květinková 13. 9. 14.00 18.00

Ambrožova — Malešická 14. 9. 13.00 17.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 15. 9. 15.00 19.00

Prokopovo náměstí 17. 9. 9.00 13.00

nám. Jiřího z Lobkovic 20. 9. 13.00 17.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 21. 9. 13.00 17.00

Jeseniova 143 22. 9. 15.00 19.00

Přemyslovská — Orlická 24. 9. 9.00 13.00

Sudoměřská — Křišťanova 24. 9. 10.00 14.00

Přemyslovská — Sudoměřská 27. 9. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 28. 9. 15.00 19.00

Ulice Termín Od Do

Pod Vrcholem — Na Balkáně 11. 9. 13.00 16.00

Jilmová — Na Vápence 18. 9. 13.00 16.00

Šrobárova — Květná 25. 9. 13.00 16.00

Jeseniova 143 2. 10. 13.00 16.00

Za Žižkovskou vozovnou — V Domově 9. 10. 13.00 16.00

Pod Vrcholem — Na Balkáně 16. 10. 13.00 16.00

Jilmová — Na Vápence 23. 10. 13.00 16.00
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Oznámení o době a místě konání voleb 

Time and place of elections 

1. Voličem je: a) státní občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, který je v městské části 
přihlášen k trvalému pobytu, b) státní občan jiného státu (EU), 
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a který je 
v městské části přihlášen k pobytu a je zapsán v dodatku stá-
lého seznamu voličů. 2. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávně-
ni volit na území České republiky. 3. Totožnost a státní ob-
čanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení 
k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrsko-
vé volební komise úřední obálku. 4. Každý volič hlasuje osobně. 
Zastoupení není přípustné. 5. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občan-
ství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České 

republiky, nebude mu hlasování umožněno. 6. Volič může po-
žádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad 
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvo-
du volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. Kontakt pro žádosti o přenosnou hlasovací schrán-
ku: tel. 222 116 221, e-mail adamickova.kristyna@praha3.cz. 
7. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději tři dny přede 
dnem konání voleb a budou k dispozici rovněž ve volební míst-
nosti. 8. Za pořádek ve volební místnosti a v bezprostředním 
okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny 
k zachování pořádku a důstojného průběhu voleb jsou závazné 
pro všechny přítomné. 9. Rozložení volebních okrsků a voleb-
ních místností se nezměnilo. Podrobné rozdělení adresních 
míst do volebních okrsků je dostupné na webových stránkách 
www.praha3.cz/volby a úřední desce městské části.

1. Those entitled to vote are: a) citizens of the Czech Republic 
who on at least the second day of the elections have reached 
the age of 18, and whose registered place of permanent res-
idence is in the municipality, b) citizens of another state (EU) 
whose citizens are entitled to vote on the territory of the Czech 
Republic and who on at least the second day of the elections 
have reached the age of 18, whose registered place of resi-
dence is in the municipality, and who are listed in the appendix 
to the permanent register of electors. 2. Voters will be allowed 
to vote on proving their identity and citizenship of the Czech 
Republic or citizenship of a state whose citizens are entitled 
to vote on the territory of the Czech Republic. 3. Voters shall 
prove their identity and citizenship by means of an identity card 
or passport of the Czech Republic, or, in the case of foreign-
ers, by means of their residency permit. After being checked 
off on the printed extract from the register, they shall receive 
an official envelope from the district electoral committee. 
4. All voters must vote in person. Proxy voting is not permitted. 
5. Voters who are unable to prove their identity and citizenship 
of the Czech Republic, or of a state whose citizens are enti-
tled to vote on the territory of the Czech Republic, will not be 

permitted to vote. 6. In the event of a serious reason, above all 
for reasons of health, voters may apply to the municipal office, 
and on the day of the elections to the district electoral com-
mittee, to be permitted to vote outside the polling station, but 
on the territory of the electoral district covered by that district 
electoral committee. Applications for the provision of a port-
able ballot box should be made on the following telephone 
number 222 116 221, or e-mail adamickova.kristyna@praha3.cz. 
7. Ballot papers will be distributed to voters at least 3 days 
before the day of the elections, and will also be available at 
the polling station. 8. Order in the polling station and its im-
mediate surroundings is the responsibility of the chair of 
the district electoral committee. Instructions given by the 
chair with the aim of preserving order and the dignified con-
duct of the elections are binding for all those present. 9. The 
boundaries of electoral districts and location of district poll-
ing stations have not changed. A detailed breakdown of ad-
dresses in the electoral districts is available on the website 
www.praha3.cz/volby and on the official noticeboard of the 
municipality. If you would like to register in the voter list, please 
visit www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/volby-2022.

Starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček podle § 15 odst. 1 písm. b) 
a § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů oznamuje: Volby do Zastupitelstva městské 
části Praha 3 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční v pátek 
23. 9. 2022 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od 8 do 14 hodin.

The Mayor of the Municipality of Prague 3 Jiří Ptáček hereby announces, 
in accordance with section 15, paragraph 1 b), and section 29, paragraphs 
1 and 2 of law no. 491/2001 Sb., on elections to muncipal assemblies, as 
amended, that: Elections to the Assembly of the Municipality of Prague 3 
and the Assembly of the Capital City of Prague will take place on Friday, 
23. 9. 2022 from 14:00 until 22:00 and on Saturday, 24. 9. 2022 from 8:00 
until 14:00.
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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 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.

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

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

 ⟶ HODINOVÝ MANŽEL — profesionální pomocník pro 
opravy, montáže, údržbu a další pomoc ve vaší domácnosti, 
na zahradě, chatě nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.

 ⟶ Nabízíme k pronájmu nebytové prostory o výměře 36 m2 
v suterénu na adrese Nitranská 17, Praha 3 — Vinohrady. 
E-mail: rumbergr@seznam.cz.

Poptávka

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

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

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

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

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

 ⟶ Koupím starší vzduchovku (pušku nebo pistoli). 
Tel.: 606 465 136.

Zaměstnání

 ⟶ ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta přijme na HPP kuchařku/
kuchaře do ŠJ. Nástup možný od 1. 9. 2022. Více info: 
skopcova@skolaseiferta.cz, tel.: 739 301 565.

Vlkova 23, Praha 3
atelierkrouzek.cz

kurzy@atelierkrouzek.cz
774 484 810

Přijď se podívat k nám do ateliéru na den otevřených 
dveří 9. září 2022 od 14 do 19 hodin!

Výtvarné kurzy 
pro děti 

i dospělé

7. 9. 2022 15—19 h

8. ročník veletrhu volnočasových a sportovních aktivit 
pro děti a mládež

⟶ náměstí Jiřího z Poděbrad

Volný čas na Trojce 

volny-cas-na-trojce-2022-09-07-RN_186×64,6.indd   1volny-cas-na-trojce-2022-09-07-RN_186×64,6.indd   1 18.08.2022   14:01:3718.08.2022   14:01:37
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JAN ČIŽINSKÝ 
kandidát na primátora

FILIP MÁLEK 
kandidát na 
starostu Prahy 3

PŘEJEME SI PRAHU 3 ČISTOU, 
BEZPEČNOU A NASLOUCHAJÍCÍ MÍSTNÍM. 

PROTO JAKO SOUSEDÉ KANDIDUJEME 
VE VOLBÁCH 23. A 24. ZÁŘÍ.

22_0212_Inzerce_186x66_5_Noviny_Prahy_3.indd   122_0212_Inzerce_186x66_5_Noviny_Prahy_3.indd   1 12.08.22   14:5612.08.22   14:56

www.geminioptika.cz                      geminiocnioptika

ZDARMA MĚŘENÍ ZRAKU

40 % SLEVA NA OBRUBY

20 % SLEVA NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY

20 % SLEVA NA SLUNEČNÍ BRÝLE

DROBNÝ
DÁREK

OČNÍ OPTIKA GEMINI
Cimburkova 407/31
130 00 Praha - Žižkov

pondělí - pátek
8:30 - 12:00 / 12:30 - 17:00

703 189 033
praha.zizkov@geminioptika.cz

9.—10. 9. 2022

na náměstí Jiřího z Poděbrad

26. ročník nabídne vína desítek vinařství, 
hudební doprovod z Čech a Slovenska 
i bohatý dětský program

⟶ vstup zdarma

     

⟶ praha3.cz ⟶ #vinohradskevinobrani

Vinohradské 
vinobraní

Trhy
na Jiřáku

Vinobraní_2022_RN_186×110.indd   1Vinobraní_2022_RN_186×110.indd   1 24.08.2022   14:42:2324.08.2022   14:42:23



www.nskz.cz

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

Doprava MHD: autobus linka 101 U Prdlavky
www.nemocnicezizkov.cz
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›

recepce@nskz.cz           221 012 211

tradiční lékárna od pondělí do pátku
Kubelíkova 16/1250

LÉKÁRNA NA ŽIŽKOVĚ
PROTI COVID 19
OČKOVACÍ CENTRUM

T  221 012 271  |  E  ockovacicentrum@nskz.cz

AMBULANTNÍ CENTRUM
kardiologie, plicni, gastroenterologie,
interni, chirurgie

RTG a SONO

VOLNÉKAPACITY

MODERNÍ AMBULANTNÍ CENTRUM
S LÉKÁRNOU NA ŽIŽKOVĚ


