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Jsem přísný na všechny 
a nejvíc na sebe
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⟶ praha3.cz     

Chcete dostávat 
důležité informace 
o dění v městské části 
přímo do telefonu?

Zaregistrujte se zdarma
na Mobilní rozhlas

praha3.munipolis.cz
Stáhnout si můžete také aplikaci Mobilní rozhlas
pro iOS i Android v AppStore nebo na Google Play.

⟶ dopravní informace

⟶ uzavírky, havárie

⟶ kulturní akce

⟶ informace z radnice apod.

mobilni-rozhlas-_A4-RN_munipolis-gray.indd   1mobilni-rozhlas-_A4-RN_munipolis-gray.indd   1 22.09.2022   11:17:5922.09.2022   11:17:59
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Koaliční smlouva představuje další směřování Prahy 3

12 Aktuality Co se děje na Trojce

14  Dialog Robert Rosenberg: Jsem přísný na všechny a nejvíc na sebe

18 Scéna Trojka připravuje další komunitní akce

19 Sport FK Viktoria Žižkov slaví 120 let

20 Komunita Žižkovské děti mají azyl na Havlíčkově náměstí

21 Senior Na VŠE učí seniory odolávat reklamám

23 Reflexe Milada Rezková: Výstavy se vážně nemusíte bát

24 Retrospektiva Od poustevny ke kulturnímu centru

26 Republika Žižkov Kde je centrum Žižkova?

27 Gastronom Žižkov na Žižkově

28 Relax Aktivity pro děti a křížovka

29 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

32 Program Kulturní tipy a neziskové organizace

36 Info Informační servis

38 Inzerce Nabídka a poptávka

Milé čtenářky, milí čtenáři,
v lednovém vydání radničního magazínu nahlédneme hlouběji do nového roku. 
Viktoria Žižkov oslaví 120 let od svého vzniku a k důležitému jubileu si stanovila am-
biciózní cíl: návrat do druhé ligy. Více se dočtete ve sportovní rubrice na straně 19.

Plány radnice na nejbližší čtyři roky shrnuje koaliční smlouva, kterou uzavřely 
TOP 09 a STAN, Zelení, Praha 3 sobě a Piráti v rámci povolebních jednání. Ve struč-
nosti se s ní můžete seznámit v hlavním tématu, celou ji pak najdete na webu.

Těsně před schválením jsou dotace určené na podporu místních sociálních, zdravot-
ních, kulturních, sportovních, výchovných, volnočasových a ekologických projektů. 
Trojka jim letos oproti loňsku přilepší o 370 tisíc korun. Podrobnosti hledejte v textu 
na straně 12.

V rozhovoru s Robertem Rosenbergem se pak dozvíte, že dřívější řemeslo pověsil 
na hřebík a teď se naplno věnuje boxu. Svůj čas tráví hlavně v posilovně v Koněvově 
ulici, kterou provozuje a kde trénuje například i hendikepované děti. Rozhodl se jim 
věnovat bezplatně — jak sám říká, částečně proto, aby si vylepšil karmu.

Rok plný správných předsevzetí vám přeje 
redakce Radničních novin Prahy 3

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ twitter.com/3Praha
 ⟶ soundcloud.com/3praha
 ⟶ praha3.munipolis.cz
 ⟶ Radniční noviny online:
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nasypejte ptáčkům
Na území Trojky jsou nově nainstalovaná krmítka v lokali-
tách, které jste sami navrhli. Pokud chcete zdejším ptáč-
kům pomoct přežít zimu, dopřejte jim semínka slunečnice 
a lnu, drcené ořechy, proso nebo třeba mák. Rozhodně jim 
nedávejte staré pečivo ani jiné zbytky z kuchyně. Přehled 
umístění krmítek najdete na webové adrese 1url.cz/XrjZ6.

radnice odměnila dobrovolníky
Třetí městská část už po dvanácté ocenila nejaktivněj-
ší jednotlivce, kteří se ve svém volném čase věnují veřej-
ně prospěšné činnosti. Letos si sošku anděla Vincka pře-
vzali Martina Krynská a Markéta Běhounková Němcová 
ze Sboru dobrovolných hasičů Praha 3, Božena Besedová 
a Vladimíra Kalfusová ze sdružení Senioři České republi-
ky, Lucie Volejníková a Kateřina Bukovská z Nové Trojky, 
Štěpán Kavur a Jiří Pstružina ze spolku Buči, Věra Mouchová 
z TEDxYouth@Prague, Martina Staňková z Junáka, Petr 
Malina, Věra Fořtová a Hana Homonajová ze ZALOUDI a Anna 
Šilhanová z Ošetřovatelského domova Praha 3. Slavnostní 
setkání dobrovolníků se konalo 7. prosince v Atriu na Žižkově.

pravidla pro fotovoltaiku v památkové 
zóně 

Podle příručky, kterou v listopadu vydal odbor památko-
vé péče magistrátu hlavního města, je možné instalo-
vat fotovoltaické systémy na historických budovách v pa-
mátkové zóně Žižkova a Vinohrad pouze na dvorní části 
střech. Směrem do ulice je zásady památkové péče ne-
povolují. Podrobnosti najdete na adrese 1url.cz/irDIB.

tunel bude mimo provoz
Od 16. do 29. ledna neprojdete žižkovským tune-
lem do Karlína. Bude uzavřený z důvodu revitaliza-
ce Tachovského náměstí a opravy vstupního portálu 
směrem z Trojky. Práce provede společnost Gardenline.

přijďte na myslivecký ples
V pátek 20. ledna se můžete přijít poveselit do hotelu 
Olšanka na tradiční myslivecký ples. Začátek je ve 20 ho-
din a scházet nebude muzika, myslivecké ceremoniá-
ly, občerstvení ani bohatá tombola. Vstupenky si rezer-
vujte na e-mailové adrese omspraha3@seznam.cz.

Zprávy ze 
zastupitelstva 

 ⟶ 13. prosince
Využití objektu bývalých lázní v Husitské ulici

Třetí městská část se dohodla s hlavním měs-
tem na vytvoření kulturně-kreativního centra se 
zaměřením na taneční a pohybové umění. Za tím 
účelem uzavřely memorandum o využití objek-
tu bývalých lázní Žižkov a následně memoranda 
s Českým střediskem ITI, působícím při IDU — 
Institutu umění — Divadelního ústavu, s Katedrou 
alternativního a loutkového divadla DAMU, s kon-
zervatoří Duncan centre a se spolkem Vize tance. 
Protože budova měla být původně rekonstruována 
za účelem zachování bytového využití, zastupitelé 
Prahy 3 schválili změnu zvláštních podmínek pro 
správu a nakládání s majetkem svěřeným městské 
části hlavním městem.

Zprávy z rady 
 ⟶ 5. prosince

Aktivizační služby pro ohrožené rodiny 
Praha 3 uzavře s pobočkou SOS Kompas Praha or-
ganizace SOS dětské vesničky smlouvu za účelem 
poskytování sociálně aktivizačních služeb rodinám 
s dětmi vedeným v evidenci oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Úřadu 
městské části Praha 3. Bude se jednat o široký 
rozsah činností, jako je například podpora řešení 
nepříznivé sociální situace, podpora funkčních 
vztahů v rodině, rozvoj rodičovství, pomoc při hle-
dání a udržení vhodného bydlení nebo zajištění 
práce a finančních prostředků. U dětí se projekt 
zaměří na podporu školní docházky a přípravy do 
školy, zprostředkování doučování a komunikace se 
školou, udržování zdravého životního stylu a zajiš-
tění zdravotní péče. Předpokládaný rozpočet činí 
312 000 Kč, přičemž o 307 000 Kč bylo zažádáno 
v rámci grantového řízení hlavního města v oblasti 
programů, které se týkají rodinné politiky pro rok 
2023. 

 ⟶ 30. listopadu
Rekonstrukce na stadionu Viktoria Žižkov 

S ohledem na plnění požadavků Fotbalové asocia-
ce České republiky a blížící se soutěžní zápasy byly 
realizovány stavební úpravy před hlavní tribunou 
stadionu Viktoria Žižkov. Zajistily odvedení dešťové 
a podzemní vody, která prosakovala do zázemí tri-
buny. V poptávkovém řízení získala zakázku společ-
nost Manabau.

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

Ex
pr

es



—
 5

ptejte se starosty
Další setkání se starostou Prahy 3 Michalem Vronským se 
uskuteční v pondělí 9. ledna od 16 hodin v zasedacím sále 
zastupitelstva v budově radnice na Havlíčkově náměstí. 
Tentokrát se zúčastní i místostarosta Pavel Dobeš. Určitě se 
stavte.

senioři čr pořádají výroční schůzi
Místní organizace Senioři ČR zve všechny členy na vý-
roční schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 9. února 
v sále Střední odborné školy Jarov, Učňovská 1, na ko-
nečné zastávce tramvajové linky číslo 9. Vedení organi-
zace zároveň děkuje všem aktivním členům za úspěš-
ný rok 2022 a těší se na další společná setkání.

kluziště pod žižkovskou věží je pro děti 
zdarma

Až do konce března můžou děti z místních školek a základ-
ních škol bezplatně využít kluziště pod televizní věží. Každý 
všední den od 8.00 do 14.45 si tu zabruslí v doprovodu uči-
tele, který je předem přihlásí, nebo v rámci školní družiny. 
Pro děti bez vlastních bruslí je na místě bezplatná půjčovna.

stanice metra na náměstí jiřího 
z poděbrad nebude přístupná

Kvůli generální opravě bude od soboty 14. ledna stanice 
metra na náměstí Jiřího z Poděbrad uzavřena a soupra-
vy jí budou jenom projíždět. Podle předpokladu Dopravního 
podniku by měla být zastávka znovu v provozu v listopa-
du. Novými výtahy by se pak cestující měli svézt v červnu 
roku 2024. Rekonstrukcí postupně projde celá stanice i její 
vestibul. Vyměněny budou všechny eskalátory, vzducho-
technika, kabelové rozvody, osvětlení, obklady a podhledy.

Kriminálka Žižkov
Nález mrtvého muže

V Jeseniově ulici zemřel v noci ze soboty na ne-
děli 11. prosince muž. Byl nalezen ve zchátralé bu-
dově, kde přebývají lidé bez domova a kde podle 
svědků není topení. Nebylo zatím zjištěno cizí za-
vinění, avšak policie se okolnostmi úmrtí i nadále 
zabývá. Více může napovědět nařízená pitva.

Prodejci marihuany dopadeni
Pražští kriminalisté objasnili trestnou činnost 
spočívající v distribuci marihuany, kterou ve dvou 
provozovnách na pražském Žižkově prodávali tři 
muži. Kriminalisté doposud zdokumentovali více 
než sto šedesát prodejů této drogy. Obvinění 
muži dodávali zákazníkům jeden gram přibliž-
ně za 250 korun. Při domovní prohlídce u jed-
noho z nich byl nalezen igelitový pytel s obsa-
hem zelené sušiny o hmotnosti více než jeden 
kilogram, finanční hotovost a předměty sloužící 
k distribuci. Kriminalisté všechny tři podnikavce 
ve věku 40, 23 a 23 let obvinili ze spáchání trest-
ného činu nedovolené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. 
Za to jim v případě odsouzení hrozí až desetiletý 
pobyt za mřížemi.

Zaparkoval v květinovém záhonu
Řidič projíždějící v sobotu 26. listopadu Olšan-
ským náměstím nezvládl svůj stroj, najel na 
obrubník, prorazil pneumatiku a pak ohledupl-
ně zaparkoval v květinovém záhonu, aby nepře-
kážel ostatním vozidlům. Hlídce strážníků, která 
přijela situaci prověřit, se devětačtyřicetiletý 
muž přiznal, že se před jízdou posilnil několi-
ka skleničkami alkoholu, protože byl vyprah-
lý po tenisovém turnaji. Jeho slova potvrdil 
i spolujezdec. Případ si převzala státní policie.

BMW srazilo dvě chodkyně
V Ondříčkově ulici došlo 18. listopadu odpole-
dne k nehodě, při níž byli zraněni tři lidé. Řidič 
BMW dostal podle šetření smyk a s vozem najel 
na chodník, kde srazil dvě chodkyně. Na mís-
to dorazila jednotka hasičů, tři posádky rychlé 
zdravotnické pomoci a nejbližší hlídka Policie ČR. 
Jedna ze sražených žen utrpěla vážný úraz hlavy, 
druhá lehčí až středně závažný úraz dolní kon-
četiny, řidič si při nehodě poranil hlavu. Všichni 
byli při vědomí a posádky záchranných vozů je 
po ošetření transportovaly do Fakultní nemocni-
ce Královské Vinohrady. Okolnosti nehody nadále 
prověřuje policie.

Připravil Miroslav Štochl
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Koaliční smlouva 
představuje další 
směřování Prahy 3

Dohoda uzavřená koaličními partnery na roky 
2022—2026 shrnuje nejdůležitější projekty, 
které se místní radnice chystá dokončit nebo 
v blízké budoucnosti zahájí.

TOP-STAN, Piráti, Praha 3 sobě a Zelení stvrdili 
svoji spolupráci dohodou, která předurčuje vývoj 
Trojky v příštích čtyřech letech. Vedle náměstí 
Jiřího z Poděbrad, které se má začít proměňovat 
už letos, patří k nejdůležitějším projektům úprava 
Seifertovy, Vinohradské, ale i Olšanské ulice, je-
jíž studii teď městská část vytváří ve spolupráci 
s IPR. Řeší v ní i průchodnost Olšanských hřbi-
tovů nebo umístění nové sportovní haly před ZŠ 
Chelčického. Územní rozvoj počítá taky s úpra-
vami parku na Ohradě, kde by mohlo vzniknout 
nové tržiště. K dalším plánům patří rekonstruk-
ce náměstí Jiřího z Lobkovic, obnova vnitrobloku 
na Jarově a území kolem fotbalového stadionu 
Viktorie Žižkov, do něhož spadá park Radost. Do 
snah o jeho lepší využití se radnice chystá zapojit 
majitele pozemku.

Zvláštní pozornost věnuje koaliční smlouva oblasti 
nákladového nádraží, kde by mělo vzniknout pět 
mateřských a tři základní školy, zdravotní středis-

ko, domov pro seniory i další zařízení pro soci-
ální služby a v budoucnu taky kulturně-vzdělá-
vací centrum. Dohoda s developery počítá navíc 
s bytovými jednotkami s dostupným nájmem, 

K dalším plánům patří 
rekonstrukce náměstí 
Jiřího z Lobkovic
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Náměstí Jiřího z Lobkovic
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kterých má být přibližně 200. Nové obecní by-
dlení nabídne taky dům, který Praha 3 chystá 
v oblasti Červeného dvora. Její současná bytová 
politika předpokládá, že počet komerčně pronají-
maných bytů nepřesáhne 40 % bytového fondu. 
Na podporované bydlení přitom městská část 
postupně uvolní v rámci svého majetku nejméně 
60 % bytů. Ty budou k dispozici nejen seniorům, 
rodičům samoživitelům a jiným osobám, které 
se dostaly do tíživé životní situace, ale i potřeb-
ným profesím, k nimž patří strážníci, učitelé nebo 
sociální pracovníci. Vylepšení se dočká i systém 
krizového bydlení. 

Podrobně se koaliční smlouva věnuje taky proble-
matice dopravy, zejména bezpečnosti. „Velkým 
tématem jsou zóny s 30kilometrovou rychlostí. 

Anketa: Jak vnímáte výsledek povolebních jednání 
a koaliční dohodu? 
Ondřej Rut (Zelení), místostarosta

Po vleklých jednáních se podařilo sestavit koalici z demo-
kratických a nepopulistických stran. Pro Prahu 3 je to dob-
rá zpráva. Do koaličního programu se podařilo promítnout 
naše priority — méně bytů bude pronajímáno komerčně 
a více naopak za snížené nájemné seniorům, samoživite-
lům a dalším zranitelným domácnostem. Pokračovat bude-
me ve zvyšování bezpečnosti v dopravě, zavádění zón 30, 
zlepšování podmínek pro pěší, cestující MHD a cyklisty. Do 
ulic dostaneme víc stromů, a to i v rámci připravovaných 
rekonstrukcí Vinohradské, Seifertovy nebo Olšanské. Těším 
se na další čtyři roky práce pro Prahu 3.

Pavel Dobeš (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), místostarosta
Výsledek jednání lze považovat za pokračování koalice, kte-
rá v uplynulém období odvedla na Praze 3 velmi dobrou 
práci. Půdorys zůstává stejný, nováčkem je pouze Praha 3 
sobě. Ač jsme jako TOP-STAN výrazně posílili a ve volbách 
získali 28,5 % hlasů, jednání bylo náročné. V zastupitelstvu 
je totiž nově osm subjektů a my jsme chtěli koalici s co 
nejbezpečnější většinou. Proto jsme jednali déle. S uza-
vřenou koaliční dohodou jsem ale spokojený. Víme, co od 
sebe můžeme očekávat. Především ale navážeme na rozdě-
lanou práci, kterou tu na Trojce máme. Projekty, které jsme 
připravili, nespadnou pod stůl.

Jan Bartko (Piráti), radní
Radniční koalice pokračuje ve stejném složení jako v minu-
lém období a přibrala do party Prahu 3 sobě. Myslím, že to 
je jasným signálem, že se nám spolupracuje dobře, vidíme 
podobně budoucnost Prahy 3 a chceme na ní společně 
dál pracovat. Tam, kde se neshodneme, koaliční smlouva 
garantuje, že se strany nebudou navzájem tlačit do kouta 
— menším subjektům nemůže ten velký diktovat, co se mu 
zlíbí. Umění dohodnout se je základem politiky a myslím si, 
že i v minulosti se nám to vždycky nakonec nějak podařilo. 
Doufám, že na podobném půdorysu vznikne i koalice ma-
gistrátní. Kontinuita je důležitá.

Julie Kochová (Praha 3 sobě), koaliční zastupitelka
Jako pro „nováčky“, kteří ve volbách kandidovali poprvé, 
pro nás byla délka povolebních vyjednávání překvapením. 
Jako řada našich sousedů jsme si mysleli, že pokud je 
možné postavit koalici na podobném půdorysu, a navíc se 
stejně velkou většinou hlasů, budeme řešit jen menší pro-
gramové zádrhele a rychle se dohodneme. O to víc jsme 
rádi, že se nakonec staronovou koalici podařilo ustano-
vit, a považujeme to za skvělou zprávu pro městskou část. 
Programová shoda je velká a všichni koaliční partneři mají 
nejen společný cíl, ale také velkou energii měnit dál věci 
k lepšímu. 

Mojmír Mikuláš (Patrioti pro Prahu 3), opoziční zastupitel 
Při znalosti všech propojení klíčových osob, naopak vztaho-
vých animozit s jinými, šlo složení nové koalice odhadnout 
hned den po volbách. Dva měsíce čekání bylo myslím jen 
taktizováním s cílem ukotvit dominantní koaliční postave-
ní pro TOP-STAN. Koaliční dohoda dala Zeleným opět na 
starost dopravu a bytovou politiku. Bude tak pokračovat 
ideové tažení proti automobilistům a lze se obávat i pokra-
čování neřešení problémů s nájemníky MČ. Klíčový obor 
školství zase dostal na starost politik Prahy 3 sobě bez 
zkušenosti s oborem či řídící funkcí. Patrioti tyto příklady 
považují za hazard s občany Prahy 3.

Josef Sláma (Trikolora a hnutí SPD), opoziční zastupitel
Po dlouhém jednání vznikla koalice a ta, je třeba říci, mi je 
ideově vzdálenější, než byly jiné varianty. Tou lepší zprá-
vou je, že na Praze 3 není model, který vidíme na hlavním 
městě — naprosté bezvládí a chaos —, a že nějaká dohoda 
aspoň existuje. Na objektivní hodnocení činnosti koalice je 
brzy, na to je potřeba čas. Přesto konstatuji, že nad jejím 
složením opravdu nejásám. 
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Dělali jsme průzkum a po snížení rychlosti je z dů-
vodu vyšší bezpečnosti většinová poptávka. V ka-
ždé oblasti chceme nicméně možnost zavedení 
zóny s omezenou rychlostí projednat s místními 
formou participace. Zajímá nás názor obyvatel 
dané ulice na konkrétní opatření, jako je třeba 
obousměrná jízda cyklistů. Usilujeme o to, aby si 
ulice udržely svůj rezidenční charakter, zároveň 
ale budeme hledat pro danou lokalitu nejméně 
konfliktní a nejvíce konsenzuální řešení,“ říká sta-
rosta Michal Vronský. O zvýšení bezpečnosti se 
mají vedle toho zasloužit opravy chodníků i tram-
vajových ostrůvků, stejně jako nové přechody pro 
chodce, pěší zóny a cyklistické stezky.

Koaliční partneři se ve společném dokumentu 
shodují na tom, že počet parkovacích míst na 
území Prahy 3 v průběhu aktuálního volebního 
období neklesne. Vedení radnice chce zároveň 
formou participace s veřejností hledat vyvá-
žený poměr mezi místy určenými pro parkující 
automobily na straně jedné a stromy na straně 
druhé. V plánu je proto nejen doplnit do ulic dal-
ší stromy, ale taky revitalizovat stávající zelené 
plochy a zakládat nové. To se týká například lesní 
školky a komunitní zahrady, které oživí oblast pod 
Parukářkou. Areál v ulici Na Balkáně si podle koa-
ličního ujednání uchová sportovně-rekreační cha-
rakter, a pokud se městské části podaří vykoupit 
část blízkých pozemků, mohl by se navíc význam-
ně rozšířit. Mezi další cíle patří zachování stávající 
zahrádkářské osady.

V péči o zeleň se uplatní nejmodernější prvky 
z oblasti modrozelené infrastruktury — například 
retenční nádrže podobné té, která slouží k zavla-
žování Havlíčkova náměstí. 

V souladu s globálními trendy je i další úkol radni-
ce — hledání energetických úspor. Na střechách 
budov městské části vznikne proto deset fotovol-
taických elektráren. V rámci ekologizace zároveň 
přibydou dobíjecí stanice pro elektromobily a za-
čne příprava na elektrifikaci autobusových linek.

Žižkov a Vinohrady patří k nejoblíbenějším a sou-
časně nejnavštěvovanějším čtvrtím metropo-
le. Koaliční dohoda pamatuje na to, aby si i přes 
moderní vývoj podržely svůj osobitý charak-
ter. K tomu přispěje například podpora kultury 
v ulicích, kde se vedle koncertů mají postupně 
prosazovat taky komponované výstavy i solitér-
ní výtvarná díla, stejně jako filmové projekce. 
Vzniknout má i další naučná stezka. K posílení 
sousedských vztahů má přispět podpora integra-

ce cizinců, kteří teď tvoří zhruba třetinu všech 
obyvatel Trojky. Jedním z programů, které se o to 
zaslouží, jsou otevřené komunitní snídaně. Ty 
radnice iniciovala koncem loňského roku a hodlá 
je rozvíjet i letos. O dalších projektech se dozví-
te na následující dvoustraně. Úplné znění koaliční 
smlouvy najdete na adrese 1url.cz/Krdps. 

Počet parkovacích 
míst na území Prahy 3 
neklesne

Nové obecní bydlení 
nabídne taky dům 
u Červeného dvora
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Michal Vronský
starosta (TOP 09 + STAN s podporou 
ŽnS)

Kompetence: bezpečnost, kontrola, 
vnější vztahy, zahraniční vztahy

Vize: Praha 3 musí být příjemným 
místem pro život všech generací. 
Radnice musí být otevřeným a komu-
nikujícím úřadem, kterému obyvatelé 
Prahy 3 důvěřují.

Pavel Dobeš
místostarosta (TOP 09 + STAN 
s podporou ŽnS)

Kompetence: územní rozvoj, sport 
a tělovýchova, podpora podnikání 

Vize: Mou prioritou je rozvoj veřejné-
ho prostoru, nová výstavba a potřeb-
ná občanská vybavenost. Zároveň se 
zaměřuju na podporu malých a střed-
ních podnikatelů.

Nikol Marhounová
místostarostka (Piráti)

Kompetence: sociální záležitosti 
a zdravotnictví, transparentnost

Vize: Chci zajistit, aby Praha 3 byla 
místem pro všechny generace. Aby 
se zde člověku dobře žilo od narození 
po stáří. Podpora a péče musí být do-
stupné pro všechny, kteří je potřebují.

Filip Málek
místostarosta (Praha 3 sobě)

Kompetence: školství, IT a inovace, 
digitalizace

Vize: Chci, aby každé dítě mohlo roz-
víjet svoje schopnosti a aby se cítilo 
ve škole bezpečně. Zároveň chci, aby 
byli učitelé a ředitelé dostatečně mo-
tivováni a cítili se dobře ohodnoceni.

Ondřej Rut
místostarosta (Zelení)

Kompetence: doprava, bytová politika, 
dotace pro městskou část

Vize: Podpora bezpečné dopravy, zlep-
šování podmínek pro chodce a ces-
tující MHD. Zvyšování dostupnosti by-
dlení pro ohrožené skupiny obyvatel 
a efektivní využití obecních bytů. 

Jan Materna 
člen rady (TOP 09 + STAN s podporou 
ŽnS)

Kompetence: investice, majetek, akci-
ové společnosti, energetika

Vize: Dokončení velkých investič-
ních projektů a příprava nových. 
Konsolidace majetku městské části 
a zlepšení jeho evidence. Zefektivnění 
fungování akciových společností. 

Pavel Křeček
člen rady (TOP 09 + STAN s podporou 
ŽnS)

Kompetence: kultura, ochrana pamá-
tek, strategické plánování, participa-
ce, dotační politika, právní záležitosti

Vize: Podpora živé kultury a umění, 
tvorba koncepce kulturního a spole-
čenského centra v historické budově 
bývalého nákladového nádraží Žižkov.

Jiří Ptáček
člen rady (TOP 09 + STAN s podporou 
ŽnS)

Kompetence: životní prostředí, vztahy 
s hlavním městem

Vize: Během posledních let jsme tady 
v Praze 3 rozjeli řadu nových projek-
tů a současně jsme se snažili radnici 
přiblížit lidem. Rád bych, abychom si 
udrželi tento směr.

Jan Bartko
člen rady (Piráti)

Kompetence: životní prostředí, priva-
tizace, finance, vedlejší hospodářská 
činnost

Vize: Mou prioritou je dlouhodobě 
udržitelný rozpočet městské části 
a stejně tak to, aby byla co nejlépe 
adaptovaná na klimatickou změnu.

Členové rady městské části Fo
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Michal Vronský: 
Chceme přispět 
k lepšímu životu 
na Trojce 

Nový starosta Prahy 3 
má plno nápadů na nové 
projekty. Inspirovat se 
hodlá i mimo hlavní 
město včetně zahraničí. 
A chce naslouchat 
obyvatelům Trojky.

Začnu otázkou, která se nabízí. Proč povolební 
vyjednávání trvalo tak dlouho?
V zastupitelstvu je nově osm subjektů, což je o tři 
více než v minulém období. To vytváří víc mož-
ných variant a kombinací. Jako vítězný subjekt 
jsme obdrželi různé nabídky koaliční spolupráce 
a všechny bylo třeba probrat nejdřív v našem za-
stupitelském klubu a pak i s protistranou. Koaliční 
domluva navíc není jen to, že si řekneme, že spolu 
uděláme koalici. Domluvit se toho musí hod-
ně, a to včetně koaličního prohlášení, které má 
v našem případě kolem 15 stran. Je to konkrétní 
a ambiciózní plán pro příští čtyři roky.

Koalici tvoří čtyři subjekty. Není to nekompaktní 
slepenec?
Koalice složená z různých názorových proudů 
je na první pohled nesourodá. Současně nás to 
ale nutí víc společně diskutovat. Hledat řešení 
může být složitější a časově náročnější, ale vý-
sledek může být hodnotnější, protože zohledňuje 
pohled širší skupiny obyvatel. Různost názorů je 
pak vlastně výhodou. Pluralitní diskuze je základ 
demokracie.

Starostou jste čerstvě. Čím jste začal?
Hned druhý den po ustavujícím zastupitelstvu 
jsme měli první jednání rady. Rychle se mi plní 
diář, hodně lidí chce něco řešit nebo mě jen 
pozdravit. 

Jaké zásadní plány má radnice na tohle volební 
období?
Určitě chceme pokračovat v úpravách veřejného 
prostoru. Velkou pozornost věnujeme energetice 
a budování solárních elektráren na obecních ob-
jektech. Zaměříme se na zlepšování kvality našich 
škol a školek. Chceme lepší dostupnost lékařské 
péče a celkově přispět ke kvalitě života. Ze statis-
tiky víme, že mladí lidé tu založí rodinu, ale pak se 

Praha 3 musí být 
příjemným místem  
pro život 
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stěhují jinam. Tohle se musí změnit, Praha 3 musí 
být příjemným místem pro život. 

A jak to vypadá s revitalizací náměstí Jiřího 
z Poděbrad?
Už máme všechna povolení. Teď vzniká bezba-
riérový výtah do stanice metra. Pro osoby se 
sníženou pohyblivostí je to obrovský přínos. Jde 
o investiční akci hlavního města, takže teď je to 
hlavně na nich. Jako Praha 3 je budeme popohá-
nět. Na jaře dokončíme také rekonstrukci hor-
ní části Žižkova náměstí, kde vznikne příjemný 
pobytový plácek. Bude tam veřejná toaleta, zeleň 
a v letních měsících možnost přistavit pojízdnou 
kavárnu. Naproti je střední umělecká škola, která 
se tam může prezentovat formou výstav. Změnou 
prochází i Tachovské náměstí, které se výrazně 
promění a začne fungovat jako prostor pro lidi. 

A co průchod u Bezovky?
S tím máme velké plány. Průchod zůstane zacho-
vaný, ale místo u sloupů bude zastavěné, takže 
tam vzniknou provozovny a kavárna. Tahle úprava 
měla nastat už dávno, přispěje i k většímu pocitu 
bezpečí.

Na čem dalším se koalice dohodla?
Chtěli bychom vysazovat stromořadí nejen v ob-
lasti Jarova a Na Balkáně, ale i ve starší zástavbě, 
abychom přispěli k ochlazení ulic během horkých 
letních dnů.

S tím ale souvisí možné problémy s parkováním.
V koaliční smlouvě jsme se domluvili, že počet 
parkovacích míst nesnížíme. To znamená, že při 
úbytku třeba kvůli stromům je budeme hledat 
jinde. Například Olšanské náměstí u zastávky au-
tobusu chceme proměnit v příjemné pobytové 
místo. Úbytek parkovacích míst budeme kompen-
zovat v okolí. Vznik stromořadí chceme řešit par-
ticipačně. To znamená, že se v konkrétním místě 
potkáme s místními a budeme se snažit zohlednit 
jejich názory. Je to zdlouhavější proces, ale pocti-
vější. Participace zvyšuje důvěru veřejnosti v rad-
nici i politiku obecně. 

Co všechno participace zahrnuje?
Podob participace je hodně, může jít o ankety, 
dotazníky, osobní setkání a jiné formy. Často jde 
o střet třeba i protichůdných požadavků. Když na-
příklad jednáme o dětském hřišti, přijdou rodiče, 
ale i starší lidé, kterým naopak hřiště vadí kvůli 
hluku. My se snažíme sebrat podněty od všech 
a hledat v nich základní shodu. Ta je pak výcho-
diskem pro další diskuzi.

Opravdu lze najít kompromis mezi důchodci 
toužícími po klidu a maminkami, které chtějí 
hřiště?
Spíš se snažíme hledat konsenzus než kompro-
mis. Nějaké řešení je možné najít vždycky, ale je 
jasné, že požadavky všech nikdy neuspokojíme. 
Jde o vyvažování mnoha zájmů, které mohou být 
i protichůdné.

Jak jinak chcete posilovat kontakt s obyvateli 
Trojky?
Chceme pokračovat v otevřené komunikaci 
s místními, aby pro ně radnice nebyla tvrz, kde 
sedí starosta, ale aby jí jako instituci důvěřovali. 
Se vstřícnějším postojem jsme začali už v minu-
lém období. Vznikly například besedy Na kus řeči 
se starostou, ve kterých budu pokračovat. Totéž 
platí pro aplikaci Mobilní rozhlas, která umožňuje 
informovat okamžitě pomocí e-mailů a textových 
zpráv o důležitých událostech. Při registraci si 
můžete vybrat, jestli vás zajímají novinky z oblas-
ti kultury, dopravy nebo havárie atd. Chceme se 
taky zaměřit na spokojenost obyvatel při komuni-
kaci s úřadem. 

Kolik lidí Mobilní rozhlas využívá?
V aplikaci je registrováno 10 % obyvatel Prahy 3, 
což už je slušné. Aplikace umožňuje taky dělat an-
kety a využívat nejrůznější formy komunikace. 

Hodně komunikujete i přes sociální sítě.
Ano, na facebooku máme oficiální profil Prahy 3 
a komunitní skupinu Praha 3 sousedská. V tom 
samozřejmě budeme pokračovat. 

Jaká je vaše bytová politika?
Městská část má zhruba 2 000 bytů. Některé vy-
užívá komerčně nebo pro podporované bydlení. 
Komerční pronájmy lépe plní obecní pokladnu, 
podporované bydlení zase pomáhá těm, kteří se 
dostali do komplikované životní situace. Chceme 
zabránit tomu, aby rodiny končily na ubytovně, 
nebo dokonce na ulici. V koaliční smlouvě jsme 
stanovili, že na komerční pronájmy půjde maxi-
málně 40 procent bytů z těch, které se průběžně 
uvolňují. Zbylých nejméně 60 procent vyčleníme 
na podporované a profesní bydlení.

Přibydou nové školy a školky?
Přípravné práce a stavba školy nebo školky pře-
sahují jedno volební období, naštěstí máme ale 
rozběhnuté projekty z toho minulého. Pracujeme 
na projektové dokumentaci školky v Jeseniově 98 
a pokračujeme v přípravě rekonstrukce školy na 
Havlíčkově náměstí. Navíc se chystáme vybudo-
vat lesní školku v parku Kapslovna, kde vznikne 
jedna třída mateřské školy. S otevřením počítáme 
v září 2024. 

Na starosti máte i zahraniční politiku. Co to 
v případě Prahy 3 znamená?
Určitě se chceme inspirovat i v evropských měs-
tech, kde už vyřešili naše dnešní problémy a mo-
hou nám poradit. Může jít například o budování 
solárních elektráren, oživení vnitrobloků a hlu-
chých míst, která nikomu neslouží. Tohle umí 
dobře například v Berlíně.

Jaké máte osobní plány do nového roku?
Rád relaxuju při manuální práci a to bych chtěl 
zachovat. Pravidelně se hrabu v hlíně na naší za-
hradě Na Balkáně, chodím se psem nebo jezdím 
na výlety buď s rodinou, nebo s oddílem skautů, 
který už deset let vedu. To mě hodně baví, inte-
rakce s dětmi a dobrá parta jsou fajn. 

Chceme pokračovat 
v komunikaci s místními

Participace je 
zdlouhavější proces,  
ale poctivější 
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Praha 3 plánuje dát 
na dotace přes deset 
milionů korun

Trojka letos znovu podpoří ze svého rozpočtu 
veřejně prospěšné aktivity. Tentokrát počítá 
s dotacemi ve výši 10,2 milionu korun, což je 
o 370 tisíc víc než loni.

Přijaté žádosti o finanční podporu místních so-
ciálních, zdravotních, kulturních, sportovních, vý-
chovných, volnočasových a ekologických projektů 
plánuje radnice vyhodnotit nejpozději 31. ledna. 
Do konce února pak rozhodne o přidělení dotací, 
což se kryje i s daty, kdy budou uzavřeny jednotli-
vé smlouvy a finanční podpora poputuje příjem-
cům. „Předpokládáme, že i přes předběžný har-
monogram oznámíme výsledky dřív a rozhodnutí 
o přidělení dotací projedná zastupitelstvo součas-
ně se schválením rozpočtu městské části. K tomu 
by mělo dojít v průběhu února,“ upřesňuje radní 
Pavel Křeček.

Výše finanční podpory vychází především z koa-
liční dohody pro dané volební období, dotační poli-
tiky radnice a podnětů příslušných hodnoticích ko-
misí a výborů. Zohledňuje při tom aktuální potřeby 
místních obyvatel i strukturu žadatelů. Zatímco 
částka vyhrazená pro rok 2023 byla 9,8 milio-
nu korun, letos je o 370 tisíc vyšší. Radnice tak 

plánuje dát na veřejně prospěšné aktivity 10,2 mi-
lionu a podle Pavla Křečka zároveň nechce, aby 
objem financí v dotačním fondu v příštích letech 
klesal. Podpora alokovaná na rok 2024 by tedy 
měla být přinejmenším stejná.

Loni třetí městská část podpořila 195 projektů, 
mezi něž patřily například rozvoj čtenářské gra-
motnosti, aktivity rodinných a komunitních center, 
nízkoprahových klubů, organizací věnujících se 
seniorům a lidem s postižením nebo integraci ci-
zinců. 

Radnice rozhodne 
o přidělení dotací 
do konce února 
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Ulici Jana Želivského  
čekají letos úplné 
uzavírky

Dopravní omezení pro 
automobilovou dopravu 
potrvají na Želivského ulici 
téměř po celý rok 2023, 
provoz tramvají však 
zůstane bez omezení. 

Praha 3 iniciovala na jaře minulého roku jednání 
s cílem zkoordinovat dopravní omezení vyvola-
ná významnými rekonstrukcemi inženýrských sítí. 
Pražská vodohospodářská společnost a Pražská 
plynárenská distribuce deklarovaly, že dokončení 
výměny kanalizací, vodovodů a plynovodů v ulici 
Jana Želivského nesnese kvůli jejich stáří a velmi 
špatnému stavu sítí dalšího odkladu. Tyto práce 
přitom nelze realizovat bez úplné uzavírky komuni-
kace, vždy v jednom směru jízdy. 

Od poloviny ledna do června bude úplně uzavřený 
úsek od Basilejského náměstí směrem na Ohradu. 
V těchto místech dojde ke koordinované obno-
vě kanalizačního řadu, vodovodu a plynovodu. 
K rekonstrukci kanalizace dochází z důvodu jejího 
vymístění mimo tramvajovou trať a kvůli zvětše-
ní profilu. Součástí oprav je taky sanace vejčité 
stoky, a to zejména v okolí tramvajové zastávky 
Biskupcova. Vodovod v těchto místech pochází 
z roku 1905 a vykazuje časté havárie. V důsledku 
uzavírky vznikne objízdná trasa, která povede uli-
cemi U Nákladového nádraží a Malešická přes ulici 
Na Jarově do Koněvovy. 

V období od července do listopadu bude Želiv-
ského ulice neprůjezdná v opačném směru mezi 
Koněvovou ulicí směrem k Olšanské. Pokračovat 
tu bude oprava vodovodu a kanalizace. Objízdná 

trasa povede Koněvovou, Rokycanovou, Prokopo-
vou a Olšanskou. Toto významné dopravní ome-
zení bude spuštěno až po dokončení rekonstrukce 
kanalizace na Olšanském náměstí, aby zmíněná 
objízdná trasa byla volná. „Kvůli těmto omezením 
bude možné dokončit poslední část rekonstrukce 
Koněvovy ulice v úseku Ostromečská—Zelenky-
-Hajského až v roce 2024. Magistrát nám zároveň 
přislíbil, že letos nepovolí na hlavních ulicích na 
území Prahy 3 žádná další dopravní omezení,“ říká 
místostarosta Ondřej Rut. 

Letošní práce jsou zároveň poslední ze série oprav 
klíčových inženýrských sítí v ulici Jana Želivského, 
která by si tak v dalších letech měla oddechnout. 
Dopravní podnik však naléhá na nutnou rekon-
strukci tramvajové trati, která by měla být pláno-
vána v souladu s kompletní rekonstrukcí rušné 
žižkovské tepny. Technická správa komunikací pro 
tento projekt aktuálně vybírá projektanta. 

Letošní práce jsou 
poslední ze série oprav 
inženýrských sítí
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Robert Rosenberg: 
Jsem přísný na 
všechny a nejvíc 
na sebe
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vá kondičku nebo se umět bránit. S tou sebeobranou 

bych byl ale zejména u žen opatrný.

Proč?
Holky by neměly chodit do boje s útočníkem, měly 
by utéct. A když to nejde, dát jednu facku a pak 
utéct.

Takže trénujete i holky?
Jistě, je jich tu docela dost. 

Jak dlouho máte na Praze 3 tělocvičnu?
Pět let, ale trénuju už jedenáct. A je to skoro sedm 
let, co jsem si udělal na Fakultě tělesné výchovy 
trenérské zkoušky. Bylo to v den po narození mého 
syna, kdy jsem celou noc strávil s mou ženou 
v porodnici.

A tady se vám trénuje dobře?
Ano, do budoucna bych chtěl možná něco větší-
ho, ale zase mám tělocvičnu v domě, kde bydlím. 
A musím říct, že s Prahou 3 jsem fakt spokojený, 
i s jejím vedením. Na sociálních sítích sleduju, co 
se děje na radnici. Sice nic nekomentuju, ale ob-
čas dám lajk.

Kolik máte svěřenců?
Kolem 200. Jsou tu kadeti, junioři i dospělí.

Všichni chtějí být boxeři?
Ne, někteří to berou jako hobby, chtějí si zlepšit 

V Koněvově ulici má 
boxerskou posilovnu, 
kam mají hendikepované 
děti vstup zdarma. Jak 
sám říká, napravuje si 
tak svou karmu a sám 
se posouvá dál. 

Když se člověk chce 
zlepšovat, nemůže 
trénovat sám sebe
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Trénujete i hendikepované děti.
Těch je tady taky dost, především autistů, a to 
i těch s těžkým autismem. Je tu jedna žena na 
úrovni dvouletého dítěte, která díky tréninku dělá 
velké pokroky. Předtím neuměla sama ani vlézt do 
vany a teď už jí to jde. 

Hendikepované učíte zadarmo. Co vás k tomu 
vede?
Chci si vylepšit svou karmu. A taky se od nich 
hodně učím a poznávám sám sebe. Člověk by se 
měl znát ze všech úhlů pohledu. Musím s nimi 
pracovat jinak. Jedna žena je dokonce hluchoně-
má, to pak musím přemýšlet, jak s ní komunikovat. 
Často musím zapojit i psychologii, obzvlášť když 
mi někdo hned na začátku řekne, že už je unave-
ný a že trénovat nebude. Nakonec ale cvičí třeba 
půl hodiny. Všechny vedu zkrátka k tomu, aby se 
nějak hýbali. Jedna žena měla extrémní problémy 
s páteří a ty jsme tady srovnali. Je radost takový 
pokrok sledovat. 

Boxem se dá spravit postavení těla?
Tím vrcholovým ne, to se spíš zničíte. Například já 
jsem nakloněný na jednu stranu. Ale když děláte 
box rekreačně, tak ano. A taky si zpevníte střed 
těla. Já tady nevedu jenom box, ale i kruhové tré-
ninky. Dělám individuální plány, aby se nikdo úplně 
nezničil, ale jinak jsem hodně přísný. 

A když vám svěřenec řekne, že už nemůže?
Tak mu odpovím, ať přidá. Jen já poznám, jestli 
může, nebo nemůže. Jedině trenér ví, kde je hrani-
ce. Například mně říká, že mám brzdit.

Vy máte trenéra na box?
No jasně, mám dva. Když se člověk chce zlepšovat, 
nemůže trénovat sám sebe.

Jak vypadá váš den?
V šest ráno začínám s prací a končím v půl desáté 
večer. Od desíti do tří odpoledne mám pauzu. To 
trénuju sám nebo se věnuju rodině a plním další 
povinnosti.

Takže je zbytečné se ptát, co děláte ve volném 
čase?
Běhám, v létě tak obden, v zimě jsem raději v tep-
le. Běhání v zimě je kontraproduktivní, pro dýchací 
cesty to není vůbec dobré. Za celou dobu, co tady 
mám posilovnu, jsem marodil jeden den. A to jsem 
trénoval i během kovidu děti z dětských domovů.

Kde běháte?
Na Vítkově. Tam už znám skoro každého, 
i údržbáře.

Dáváte si cíle?
Běhám podle nálady. Dbám na pocity, hodně po-
slouchám svoje tělo. Někdy běžím 11 kilometrů, 
jindy třeba jen čtyři. Ale chci se zlepšovat, proto 
mám trenéra. Letos plánuju vyrazit na běžecké zá-
vody. Člověk musí pracovat na 100 procent, někdy 
i na 150 procent, aby to přineslo výsledky. To jsem 
se naučil v bývalé práci. 

Jaké máte další plány? 
Loni byl jeden můj svěřenec druhý na mistrovství 

Já jsem prostě dříč. 
Doma jsem měl docela 
tvrdou výchovu 
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republiky, letos chceme zlatou medaili. Hodlám 
držet laťku hodně vysoko. Pokud mi někdo řekne, 
že bude dělat vrcholový sport, tak musí potit krev. 
Já jsem prostě dříč. Doma jsem měl docela tvrdou 
výchovu. 

Takže na box vás dali rodiče?
Ne, vybral jsem si ho sám, oni to neměli moc rádi. 
Začal jsem dělat bojové sporty, abych byl mezi ka-
marády, a trénoval jsem fakt poctivě. Ale mí rodiče 
mi dali něco jiného. Můj tatínek byl vysoce posta-
vený policista, moje máma sociální pracovnice, 
babička silně věřící a já jsem jim slíbil, že nikdy ne-
budu nikomu ubližovat. To bylo moje krédo a toho 
jsem se držel i v mé bývalé práci. 

Co máte rád kromě sportu?
Jídlo, spánek a cestování. Jezdíme často do 
Egypta, kde trénuju v zimě běhání. S naším synem 
jsme už byli na hodně místech. Projeli jsme Jižní 
Ameriku, vzali jsme ho i do Amazonie mezi indiá-
ny, pak do Los Angeles, New Yorku, na Maledivy, 
byli jsme leckde. Kdybyste ale viděla náš byt, tak 
se leknete. Žijeme chudě a peníze dáváme na 
cestování. 

Ta Amazonie mě zajímá.
S manželkou Petrou, se kterou jsem 11 let, tam 
jezdíme různě experimentovat. Zkusili jsme tam 
například kambo, což je žabí extrakt, který vám 
šamani vloží do vypálené díry na rameni, a pak 
ayahuascu. 

Jaký mají účinek?
Poznal jsem svoje hranice a své vnímání. Byl to 
astrální zážitek. Ne že bych se pohyboval v jiných 
dimenzích, ale poznával jsem sám sebe.

A co jste o sobě zjistil?
Že jsem oheň, že jsem silný, impulzivní, ale snažím 
se být spravedlivý. Ti psychiatři, co dělali posudky, 
když jsem byl tenkrát obviněný, se s tím vlastně 
shodovali. 

Potatil se váš syn?
Je blázen do fotbalu, trénuje za Viktorku Žižkov, 
a po mně je velký dříč.

Asi tuším, proč jste ho pojmenoval Rocky.
Myslíte podle toho filmu? Kdepak, je to podle ne 
úplně známého boxera Rockyho Marciana. Toho 
mám nakresleného v posilovně na stěně.

Jste na syna přísný?
Někdy ano. Já jsem přísný úplně na všechny a nej-
víc na sebe. Musím se brzdit.

A váš první syn? 
Tomu je patnáct a vychovává ho babička, tedy 
máma mojí první ženy.

Jak to?
Soud o svěření péče trval jedenáct let a syn při-
padl mně, ale já ho nechci převychovávat. Ona 
to dělá fakt dobře. Se synem jsme prostě takoví 
kámoši.

Slíbil jsem, že nikdy 
nebudu nikomu ubližovat

Proč vám ho soud nesvěřil už tenkrát?
To jsme byli s první ženou ve vazbě. Celá ta kauza 
mě něco naučila. Poznal jsem sám sebe a spoustu 
se toho o sobě dozvěděl, a to i díky různým psy-
chologickým posudkům. Taky jsem zjistil, že se to 
může stát každému, a hodně lidí se na mě později 
obracelo, když cítili nějakou křivdu. 

Tehdy se vás týkala vážná obvinění, například 
z kuplířství.
To bylo všechno vykonstruované. Nakonec mi dali 
za pravdu, ale půl roku jsem kvůli tomu strávil 
ve vazbě. Ta slečna, co nás udala, měla v rodině 
vysoce postaveného policistu. Opravdu to bylo 
vymyšlené a já jsem měl dost důkazů pro to, jak 
ta obvinění vyvrátit. Musel jsem se smát tomu, co 
všechno se o mně napsalo, například že jsem měl 
nejlepší a nejdražší právníky.

Na závěr dáme něco veselejšího. Co rád jíte?
Všechno kromě zeleniny. Hlavně maso a sladké. 
Miluju kynuté knedlíky s ovocem. 

Chodíte tady na Trojce do restaurací?
Vlastně ani ne. My se ženou pořád pracujeme, 
cestujeme anebo běháme. Na nic jiného nemáme 
čas.   

Robert Rosenberg
Narodil se 6. března 1975 v Trutnově. Vyučil se 
automechanikem, ale v osmnácti letech ode-
šel do Prahy, aby se stal boxerem. Postupně 
se proslavil jako herec v pornofilmech. V mi-
nulosti čelil několika obviněním z vážných 
trestných činů. I když jich byl zproštěn, strávil 
půl roku ve vazbě. Potom co ukončil hereckou 
kariéru, zaměřil se výhradně na sport, a přede-
vším box. V kategorii do 91 kilogramů boxoval 
v 15 zápasech, a to i v cizině, například v Anglii 
a Německu, devětkrát vyhrál. Box momentálně 
trénuje ve své posilovně na Žižkově. Je podru-
hé ženatý a má dva syny. 
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Trojka připravuje 
další komunitní akce

Atrium na Žižkově a KC Vozovna chystají 
na letošek znovu program, který osloví 
rodiny s dětmi i seniory. Těšit se můžete 
na kulturu, ale i komunitní setkání.
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a Ani letos nebudou v Atriu a Vozovně 
chybět oblíbené oslavy sezónních 
svátků včetně masopustu, Žižkonoc, 
svatomartinského průvodu, Mikuláše 
a Vánoc. Z pravidelných akcí pokra-
čuje ve Vozovně například Kočárkino 
a sobotní pohádky pro děti. Nově 
přibyde filmová série pro seniory 
KineMatiné, která nabídne promítání 
českých životopisných filmů v od-
poledních hodinách. V březnu ožije 
centrum v Koněvově ulici literaturou 
— pod kurátorským dohledem spiso-
vatelky Ivany Myškové tu proběhne 
kurz tvůrčího psaní a další ročník 
festivalu KniŽižkov. Společně s orga-
nizací HateFree připravuje Vozovna 
na nejbližší měsíce taky otevřené 
snídaně, během nichž můžete po-
znat místní menšiny. 

Vyznavačům klasiky je určená ko-
morní řada a série odpoledních 
sobotních koncertů Hudba o třetí 
v Atriu. Na méně ortodoxní poslu-
chače čekají hned čtyři novinky. 

Nová hudba se zaměří na české 
a světové premiéry soudobých skla-
datelů, Varhaníci představí zajímavé 
propojení varhan s interprety růz-
ných žánrů od popu až po elektro-
niku, například v podání Never Sol 
nebo Ireny a Vojtěcha Havlových. 

Zážitkový poslech si dopřeje-
te na koncertech Vážného zájmu, 
s Hudební odysseou se pak vydáte 
na výpravu krajinou tónů v dopro-
vodu mentorů Iva Kahánka, Jana 
Fišera nebo Beáty Hlavenkové. 

V galerii Atria pokračuje až do kon-
ce března výstavní projekt Neboj, 

neboj!, který připravili Milada 
Rezková a Lukáš Urbánek. „Vedle 
toho přinese rok 2023 další dva 
cykly — Příroda se zaměří na vztah 
mezi výtvarným uměním a životním 
prostředím, Ruce za zády a ticho pak 
nabídnou pohled na školní vzdělá-

vání očima výtvarníků. Podílet se na 
nich budou výrazné osobnosti české 
a slovenské umělecké scény, na-
příklad Eva Koťátková, Jiří Kovanda, 
sdružení Rafani a další,“ říká Marie 
Kašparová, ředitelka organizace Za 
Trojku, která obě kulturní centra zři-
zuje.  

Ani letos nebudou chybět 
oblíbené oslavy sezónních 
svátků
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FK Viktoria Žižkov 
slaví 120 let

Žižkovský klub má před sebou nejen rok oslav, 
ale především tvrdé dřiny. Musí pracovat na tom, 
aby se vrátil zpátky do profesionálního fotba-
lu. K tomu má významně přispět i podpora ze 
strany Prahy 3. „Z mého pohledu jsou v součas-
nosti vztahy s radnicí nejlepší za dlouhé období. 
Cítíme, že Viktorku na Žižkově chce a že jsme pro 
ni partnerem,“ říká mluvčí klubu Pavel Werner. Na 
stadionu v Seifertově ulici právě probíhá rekon-
strukce, na niž městská část poskytla finance. 

Cílem je, aby splňoval licenční podmínky stanove-
né Fotbalovou asociací České republiky. Na místě 
nedávno demontované mobilní tribuny by ještě 
letos měly vyrůst prostory, kde vznikne nové ob-
čerstvení, toalety nebo zázemí pro správce hřiště. 

Podle Wernera je ale přetrvávajícím problémem 
nedostatek tréninkové a hrací plochy. „Máme 
stovky dětí v mládežnických kategoriích, holky 
a kluci nosící žižkovský dres musí ale jezdit tré-
novat a hrát na periférii Prahy, kde platíme drahé 
pronájmy. Na Žižkově dnes už prakticky neexistu-
je prostor, kde by mohlo vyrůst fotbalové hřiště, 
aby naše mládež měla své zázemí.“

Hráči se po vánoční pauze sejdou 9. ledna. 
V zimních přípravných duelech je čekají zápa-
sy hlavně s druholigovými týmy. V další sezó-
ně chtějí zabojovat o návrat do druhé ligy. „Klub 
slaví v roce 2023 velké jubileum — 120 let. Jako 
dárek chceme dát našim fanouškům postup do 
vyšší soutěže. A pak si společně užijeme oslavy,“ 
plánuje Werner. Viktorka má podle něj štěstí, že 
její fanoušci patří v českém fotbale k nejlepším: 
„I když hrajeme až třetí nejvyšší soutěž, jejich 
podpora odpovídá první lize. Na venkovní zápasy 
jich s námi jezdí desítky a i na stadionech sou-
peřů nám vždycky vytvoří domácí prostředí. Na 
Viktorku chodí suverénně nejvíc fanoušků v rám-
ci celé České fotbalové ligy i Moravskoslezské 
fotbalové ligy.“   
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Na stadionu v Seifertově 
ulici právě probíhá 
rekonstrukce

Viktorce se 
v poslední sezóně 
moc nedařilo. Pro 
letošní rok, který 
je pro ni jubilejní, 
má proto jasný 
cíl: chce se vrátit 
do druhé ligy.
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á Centrum dětí a mládeže (CDM) založila Lucie 
Pohanková, která se inspirovala na Ukrajině, kde 
pracovala s dětmi žijícími na ulici. Později se k ní 
přidal její budoucí manžel Vítek, který potom 
středisko mnoho let vedl. V začátcích kontakto-
vali děti přímo na ulici, kde pro ně pořádali různé 
programy. V současnosti jich většina přichází díky 
spolupráci se Základní školou Cimburkova. Běžné 
je i to, že děti přivedou rodiče, kteří kdysi centrum 
sami navštěvovali. Všichni zájemci mají možnost 
přijít se nezávazně podívat, a když se jim bude 
prostředí líbit, můžou docházet pravidelně. 

Velká část dětí směřuje do centra rovnou ze školy. 
Vedle společenských místností je v budově i vý-
tvarná dílna a kuchyň, takže se tu můžou najíst. 
Navíc je pro ně připravený program, který trvá až 
do večera. Jednou za čas se konají dokonce ‚pře-
spávačky‘. „Často máme taky víkendové aktivity, 
takže se s mnohými návštěvníky vidíme téměř 
denně,“ říká vedoucí CDM Pavel Bukáček. Tím, že 
některé holky a kluci tráví v centru většinu svého 
volného času, stává se pro ně druhým domovem. 
Jeho zaměstnanci se tak každý rok věnují zhruba 
150 dětem ohroženým například drogami, alko-
holem nebo šikanou. Většina z nich nemá pevné 

rodinné zázemí. V centru si ale rychle osvojí 
správné životní návyky, zodpovědnost a principy 
křesťanské výchovy. „Jedním z naších cílů je, aby 
se nechytly špatné party, která by je vedla ke kou-
ření, drogám a dalším destruktivním aktivitám,“ 
upřesňuje Pavel Bukáček. Dokládá to na příběhu 
chlapce, který začal centrum navštěvovat ve věku 

čtyř let. Vyrůstal jenom s maminkou a bratrem, 
otec se o něj nezajímal, stejně tak ani širší rodina. 
Chlapec byl velmi živý a zlobivý, takže ze stra-
ny pracovníků CDM vyžadoval intenzivní péči. Do 
klubu docházel až do své rané dospělosti, kdy se 
nakonec sám zapojil jako dobrovolník. Úspěšně se 
vyučil, našel si zaměstnání a žije spořádaný život. 
Podrobnosti o aktivitách Centra dětí a mládeže 
najdete na adrese cdmpraha.cz. 

Nedaleko radnice sídlí centrum, které 
patří k mezinárodní křesťanské organizaci 
Teen Challenge. Za 21 let existence jím 
prošly stovky předškoláků i teenagerů.

Žižkovské děti mají 
azyl na Havlíčkově 
náměstí 

Centrum se pro holky 
a kluky stává druhým 
domovem

Ko
m

un
it

a



—
 2

1

Na VŠE učí  
seniory odolávat 
reklamám

Univerzita zaměřená na seniory a hendikepované umožňuje na 
rozdíl od jiných vysokých škol zahájení studia i v letním semest-
ru. Přihlášky lze podat do 27. ledna, zápisy na jednotlivé před-
měty budou pak probíhat do 10. února.

Škola nabízí zhruba 80 předmětů dělených podle oborů na spo-
lečenskovědní, jazykové, informativní, tělovýchovné a umělecké. 
Nejnavštěvovanější jsou dějiny umění, hned za nimi následuje 
mezinárodní politika a cestovní ruch. Oblíbená je i tělovýcho-
va, která zahrnuje například cvičení jako prevenci nemocí, jógu 
proti stárnutí nebo předmět zaměřený na to, jak se chovat v ne-
bezpečí. Senioři, již jsou skupinou nejčastěji napadanou různými 
agresory, se tu učí nejen bránit, ale i to, jak se rizikovým situ-
acím vyhnout a předejít tomu, že útočníka nevědomě přilákají. 
Neméně užitečný může být společenskovědní předmět obrana 
proti manipulaci reklamou, který poskytuje návod, jak se bránit 
klamavým marketingovým technikám.

Univerzita třetího věku na VŠE má přibližně 1 100 žáků. Jejich 
průměrný věk je 69 let a většinu z nich tvoří ženy. Studentky 
a studenti si pochvalují nejen nabídku vyučovaných předmě-
tů, ale i přátelské prostředí a fakt, že jim škola zpestřuje běžný 
život. Vedle klasické výuky ve formě přednášek se setkávají 
v rámci společných exkurzí a výletů. Školné je minimální, takže 
studium je dostupné pro každého. Za absolvování předmětu 
během jednoho semestru zaplatíte od 450 do 800 korun. Další 
informace hledejte na adrese u3v.vse.cz.  
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Univerzita třetího věku při Vysoké škole 
ekonomické láká ke studiu spousty 
zajímavých předmětů. Zájemci se 
mohou přihlásit během ledna. 

Hledání náhradního 
bydlení

V říjnu se na mě obrátila s žádostí o pomoc 
zoufalá klientka, které k poslednímu listopadu 
končila nájemní smlouva a majitelka nemovi-
tosti ji bohužel odmítla prodloužit. Jedná se 
o mladou ženu, která žila od listopadu roku 
2021 v bytě, do něhož byla vybrána v rámci 
projektu neziskové organizace. Byt poskyt-
la soukromá majitelka, která se ho však po 
uplynutí ročního období rozhodla pronajímat 
komerčně. 

Klientka mi při popisování své minulosti 
sdělila, že si je vědoma toho, že několikrát 
„přešlápla“, ale dostala druhou šanci a teď se 
snaží dát si svůj život do pořádku. Absolvovala 
kvalifikační kurz pracovníka v sociálních služ-
bách, studuje střední školu, zažádala si o sti-
pendium na studium od organizace Romea 
a tvrdě pracuje na tom, aby mohla stát na 
vlastních nohách. Začaly jsme proto společ-
ně hledat náhradní bydlení. Vzhledem k tomu, 
že situace na trhu s byty je nepříznivá, trvalo 
dlouho, než jsme našly volný pokoj na ubytov-
ně. Zároveň nastal problém ohledně financí. 
Klientka nyní kvůli škole pracuje pouze jako 
dobrovolnice, nemá tudíž trvalé zaměstnání 
a její jediný příjem tvořil příspěvek na byd-
lení. Nárok na něj jí však zanikl v souvislos-
ti s ukončením nájemní smlouvy. Aby se ale 
mohla na ubytovnu nastěhovat, musela uhra-
dit první nájem.

Žena si nakonec peníze obstarala a zároveň 
jsme požádaly o doplatek úřad práce. Protože 
je ale v současné době situace na pobočkách 
úřadu práce vyhrocená z důvodu nedostat-
ku pracovníků a sociální dávky jsou vypláce-
ny se zpožděním, bylo nutné zajistit finanční 
prostředky na úhradu nájmu do doby, než jí 
bude příspěvek vyplacen. S klientkou jsme 
proto podaly žádost o finanční pomoc na 
Sociální nadační fond Hlavního města Prahy. 
Ten nabízí i program určený Pražanům, kteří 
jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo mají potíže 
získat důstojné bydlení. Nyní čekáme na vyjá-
dření. Pokud by nadační fond žádosti nevy-
hověl, budeme s klientkou hledat další cesty 
k úspěšnému řešení její životní situace. 

Veronika Polášková
 ⟶ romský poradce
 ⟶ T: 222 116 455
 ⟶ polaskova.veronika@praha3.cz

Projekt je financovaný 
z Norských fondů 2014—2021
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KOVĚ

v přístupné ceně je již v prodeji! Majitelé abonentní 
vstupenky si vychutnají ke každému koncertu šálek 
kávy nebo čaje zdarma. 
Všechny koncerty se konají vždy v sobotu v 15:00. 
990 Kč / Studenti, senioři, ZTP a ZTP/P 690 Kč

 7. 1. |  KATEŘINA KONOPOVÁ 
  & IRINA CHERKASHYNA

 11. 2. |  DUO TERES

 11. 3. |  PUNKT

 8. 4. | LUKÁŠ DVOŘÁK

 13. 5. |  QUASI TRIO

 9. 9. |  CONTRIOLOGY

 14. 10. |  MATĚJ DIVIŠ & ANTONÍN PROCHÁZKA

 11. 11. | MICHAELA AMBROSI & JIŘÍ HAVRLANT

Klasika, která 
udělá radost vám 
a vašim blízkým 
po celý rok.

Otevírací doba pokladny: každou středu od 11:00 do 14:00

atriumzizkov.cz

Čajkovského 12/12a 
Praha 3, 130 00
T: +420 778 722 693

abonmá  -23

KineMatiné 

... to je odpolední promítání 
v kulturním centru Vozovna. 

Vypravte se společně s námi 
po stopách výjimečných 
osudů českých osobností, 
které se významně
zapsaly do našich dějin. 

Vstupné je zdarma a není nutná rezervace předem. 
Pro všechny diváky nad 65 let platí navíc sleva 20 % 
na kávu a čaj v naší kavárně. 

KC VOZOVNA
Vchod: Koněvova 2687/164, Praha 3
Tel: 222 510 796

24. ledna | 15:00 HOVORY S TGM 
Film na motivy stejnojmenné knihy, který zachycuje rozhovor Karla Čapka 
s prezidentem Masarykem.

21.  února | 15:00 ZKÁZA KRÁSOU 
Dokumentární příběh herecké hvězdy Lídy Baarové v režii Heleny Třeštíkové.

28. března | 15:00 IL BOEMO  
Film inspirovaný osudem nejslavnějšího českého skladatele 18. století 
Josefa Myslivečka.

18. dubna | 15:00  MILADA 
Příběh ženy, v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zakořeněny tak 
silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než 
srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.   

23. května | 15:00 JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Příběh divadelníka, hudebníka, skladatele a člověka mnoha dalších talentů 
v režii Olgy Sommerové. 

kcvozovna.cz
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Milada Rezková: 
Výstavy se vážně 
nemusíte bát

Př
ip

ra
vi

l 
M

ir
os

la
v 

Š
to

ch
l Komu je výstava Neboj, neboj! určená a co chce 

návštěvníkům sdělit? 
Výstava zábavnou a interaktivní formou nahlíží na 
lidské emoce, zejména na strach. A protože emo-
ce jsou vrozené a přirozené všem bez rozdílu, tak 
i výstava potěší kohokoli — dospělé i děti. Vážně 
se není čeho bát. Na výstavě je legrace.

Kdo další se na její přípravě spolu s vámi 
podílel?
Výstava navazuje na knihu Neboj, neboj!, kterou 
jsem vytvořila společně s ilustrátorem Lukášem 
Urbánkem (na snímku vlevo) a grafikem Jakubem 
Kaše. Nápad udělat na stejné téma výstavu měl 
kurátor Ondřej Horák, který taky na realizaci do-
hlížel. Důležitou osobou v týmu byl scénograf Jan 
Tomšů a samozřejmě zvukový mág Martin Hůla 
Tvrdý. A pak ředitelka Atria Marie Kašparová a vý-
borná produkční Alžběta Jamníková. 

Co vás motivovalo ke zpracování tématu 
strachu? 
Hlavní motivací byl před několika lety náš kama-
rád Robert Peňažka. Pod hlavičkou jeho naklada-
telství Yinachi také v roce 2017 kniha Neboj, neboj! 
vyšla. Robert byl pozoruhodná osobnost, uměl 
spojovat lidi a dostat z nich to nejlepší. O strachu 
toho hodně věděl a taky o tom, jak ho překonávat 
a jak v sobě hledat odvahu. V posledních letech 
byl vážně nemocný a zahájení výstavy se bohužel 

nedožil. Nám se po něm stýská, a tak jsme mu ji 
aspoň věnovali. 

Jak vypadá doprovodný program pro školy? 
K výstavě jsme vytvořili pracovní listy, u nichž se 
děti můžou kreativním způsobem zamyslet nad 
vlastním vztahem k emocím a ke strachu. V lednu 
chystáme s Lukášem Urbánkem v rámci výsta-
vy besedy s workshopy. O ostatní se krásně stará 
vzdělávací oddělení Atria, u kterého si školy můžou 
objednat individuální návštěvu s besedou.

Jak se vám líbí Atrium? 
Atrium jsem si zamilovala. Je tam přívětivá atmo-
sféra. Líbí se mi dobrý vkus, s jakým je tvořena 
dramaturgie programů, ale taky třeba interiér. 
A pochopitelně jsem se stala největší fanynkou 
místní kavárny a jejích chlebů s pomazánkou. 
Barista vám navíc na pěně kapučína dokáže vy-
kouzlit labuť se srdcem v zobáku.

Na jakých dalších projektech momentálně 
pracujete? 
U nakladatelství Paseka vrcholí přípravy nové 
knížky To je pokrok, čéče!, která volně navazuje 
na titul To je metro, čéče! Na ní opět spolupra-
cuju s výtvarníky Janem Šrámkem a Veronikou 
Vlkovou. Na spolupráci na další knize se vzděláva-
cími prvky se taky s Lukášem Urbánkem aktuálně 
domlouváme s Českým rozhlasem.  

Vypořádat se se 
strachem pomáhá 
interaktivní výstava 
Neboj, neboj! Milady 
Rezkové, kterou můžete 
až do začátku dubna 
vidět v žižkovském Atriu.
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Od poustevny 
ke kulturnímu  
centru 

Atrium, které 
dneska známe 
jako komorní 
koncertní síň 
v Čajkovského ulici, 
má pestrou historii. 
V minulosti bylo 
dokonce domovem 
poustevníků.

Jeden z nejkrásnějších plánů Prahy vznikl roku 
1769. Nese jméno rakouského vojenského karto-
grafa a kreslíře Josefa Daniela Hubera, který ho 
zhotovil z vlastní iniciativy v době, kdy pro Marii 
Terezii mapoval Čechy a Moravu. Jeho tisk ale 
nejvyšší rakouští a čeští úředníci odmítli podpo-
řit. Obrovské dílo bylo proto rozřezáno na dvanáct 
kusů, před veřejností skryto a objeveno až těsně 
před první světovou válkou v Rakouské národní 
knihovně. Plán zobrazoval snad každý dům, sochu, 
stráň, ale i strom barokní Prahy. V místech dnešní-
ho vysílače ukazoval obří morový hřbitov.

Morové epidemie pustošily město v několika vl-
nách. Na vině byla nedostatečná hygiena obyva-
tel a bakterie přenášené blechami, potkany nebo 
krysami. Pro tisíce nemocných neexistoval lék, 
takže smrt provázená zduřením uzlin a vnitřním 
krvácením přicházela během několika hodin či 
dnů. Městští radní rozhodli vyvážet mrtvé mimo 
obytnou oblast do narychlo vykopaných šachet 
alespoň kilometr za hradbami. Pro zesnulé na le-
vém břehu Vltavy byl určen Malostranský hřbitov, 
zemřelí ze Starého Města na pravém břehu dosta-
li prostor jihovýchodně od osady Olšany. Mrtvé 
z Nového Města odvážely vozy na dnešní Žižkov, 

tamtéž mířili i mrtví z židovského ghetta. Ti první 
na katolický Novoměstský hřbitov, ti druzí na hřbi-
tov židovský, který oddělovala několik metrů široká 
mezera. Židé měli ale poslední cestu delší, Staré 
i Nové Město jim totiž zakázalo průjezd, takže byli 
odváženi oklikou přes František a Špitálské pole, 
dnešní Karlín. 

Hřbitov sám se rozkládal na území zhruba ohra-
ničeném tehdy ještě neexistujícími ulicemi 
Bořivojova, Kubelíkova, Fibichova a Ondříčkova. 
Za extrémních morových epidemií v letech 1680 
a 1713 tu skončilo kolem 6 400 osob, tedy třetina 
všech obyvatel chudého židovského ghetta. V le-
tech 1787 až 1890 k nim přibylo ještě 31 tisíc Židů 
zesnulých přirozenou smrtí. Sousední katolické 
pohřebiště novoměstské, zřízené během moru 

Morové epidemie 
pustošily město 
v několika vlnách 
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Objev lidských pozůstatků na místě bývalého morového hřbitova, 1954
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v roce 1680, se nazývalo Heiliges Feld — Svaté 
pole. To jako improvizované hromadné úložiš-
tě posloužilo ještě dvakrát. V letech 1742 až 1743 
nejprve pro šest tisíc příslušníků francouzské ar-
mády — okupantů pražských měst, kteří umírali 
v lazaretu kláštera Emauzy a dalších špitálech na 
bojová zranění, především ale na dystrofii a nekró-
zu, silné podchlazení, podvýživu, tyfus a úplavici. 
Vedle toho tu skončily dva tisíce Pražanů napa-
dených roku 1771 virem akutní influenzy. Sedm let 
poté se v místě přestalo pohřbívat, začaly totiž 
fungovat Olšanské hřbitovy.

Jako poděkování za ukončení morové nákazy byla 
na Novoměstském hřbitově v roce 1720 postavena 
kaple Povýšení sv. Kříže. Kostelík ukrýval i nuzné 
obydlí poustevníka, zvaného někdy anachoreta či 
Einsiedler. První poustevník se tu usadil v prosin-
ci 1726. Až do ledna 1782, kdy bylo poustevnictví 
Josefem II. zrušeno, se jich v chatrči postupně 
vystřídalo osm. Nosili plnovous a světlehnědou 
hazuku s kapucí, křížkem a růžencem, spali na 
chudém loži a jedli lacinou potravu. V kostele měli 
řadu povinností: uklízeli, asistovali knězi při boho-
službách a pohřbech, vybírali milodary a třikrát 
denně zvonili při modlitbách. A protože pověrčivý 
lid věřil, že zvuk kostelních zvonů rozhání bouřko-
vá mračna a chrání úrodu, musel promoklý ana-
choreta tahat za konopné lano i za deště, rachotu 
hromů a záře blesků. Teprve když v několika přípa-
dech sjel blesk po mokrém provazu a nešťastníka 
zabil, bylo zvonění proti bouřím zakázáno.

V roce 1842 byl kostelík odsvěcen a zrušen, na-
čež se postupně stal skladištěm nábytku, na čas 
i sochařským ateliérem. Samotná fara č. p. 12 se 

včetně oratoria a sakristie proměnila na obyčej-
né obytné prostory. V polovině 50. let 20. sto-
letí byly při výkopech základů budoucích domů 
č. p. 2421, 2422, 2423 na místě bývalého moro-
vého hřbitova objeveny desítky lidských skeletů. 
Mezi lety 1977 až 1984 proběhla náročná rekon-
strukce objektu. V dubnu 1984 bylo pak Atrium 
v Čajkovského ulici slavnostně otevřeno pro veřej-
nost jako výstavní a koncertní síň.  

Mrtvé z Nového Města 
odvážely vozy na dnešní 
Žižkov

V roce 1842 byl kostelík 
odsvěcen a stal se 
skladištěm 

Huberův plán Prahy z roku 1769 zobrazuje židovský hřbitov 
a kostel Povýšení sv. Kříže, dnešní Atrium

Současná podoba Atria 

Týž výřez na ilustraci Jiřího Petráčka z roku 2022
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Kde máme centrální náměstí, na němž se nachází hlavní kulturně-
-společenský stánek? Nebo jinak. Kam se u nás chodí demonstrovat? 
Jistě, legendární první povolená opoziční demonstrace byla na Den 
lidských práv v roce 1988 na Škroupáku. Ale že by to bylo centrum? 
Nejlepší odpovědí by patrně bylo: Žižkov je decentralizovaný. 

Byl snad rozvoj Žižkova tak překotný, že se na přirozené centrum za-
pomnělo? Rozhodně ne. Tradičním centrem obchodního a společen-
ského dění bývalo Prokopovo náměstí. Jistý čas tu v domě U Prokopa 
Velkého sídlila žižkovská radnice, v domě U Tří korunek i první žižkov-
ský poštovní úřad, ale hlavně vyhlášené tržiště, na které chodil naku-
povat po první světové válce i Jaroslav Hašek. Mezi trhovci byl oblíbe-
ný, protože mu mohli prodat i nahnilou zeleninu. Není ostatně náhoda, 
že v těch místech už téměř deset let stojí svérázná Haškova jezdec-
ká socha. Původně měla sloužit i jako barový pult a měla mít pípu, ze 
které by při veselicích teklo pivo. Snad se jednou dočkáme toho, že se 
s obnovou dnes poněkud nevýrazného náměstí napraví i tato nedů-
slednost. Jeho někdejší sláva se však v plném lesku už vrátit nemůže. 
Chybí mu totiž nedaleká Bezovka, která zakončovala Prokopovu ulici, 
kdysi třídu s ukázkovým stromořadím. 

V sále Bezovky se odehrávaly všechny zásadní kulturní počiny na 
Žižkově od druhé poloviny 19. století. Taneční zábavy, maškarní ple-
sy, divadelní představení, výstavy, koncerty, ale i sportovní a politic-
ké akce. V roce 1904 tu po deset dní fungovalo první žižkovské kino. 
Provozoval ho jistý Dismas Šlambor, uměleckým jménem Viktor 
Ponrepo. Nedaleko Bezovky končila koněspřežka, která jezdila na Staré 
Město a přivážela zábavychtivé Pražáky. Roku 1908 Výbor rady Žižkova 
(dnešním slovníkem zastupitelstvo) budovu dokonce koupil a nechal 
rozšířit taneční sál. Plány na úpravy byly velkolepé: společenský dům 
a divadlo. Za své vzaly s první světovou válkou. Bezovka musela nako-
nec v roce 1936 ustoupit prodloužení Prokopovy ulice na Olšany. Stála 
v místech, kde se Prokopova stýká s Rokycanovou — tedy ne na místě 
stejnojmenného supermarketu. Její demolice jako by předznamena-
la asanaci, která měla přijít o čtyři dekády později. Dá se říci, že od té 
doby Žižkov na své centrum čeká. 

Nová výstavba na nákladovém nádraží však přináší velkou příleži-
tost. V rámci historické budovy NNŽ může vzniknout jakási paralel-
ní Bezovka s novým náměstím větším než půlka Václavského. Takové 
centrum by vlastně bylo i geograficky uprostřed celé Prahy 3, jejíž vý-
chodní a západní část rozděluje naše největší asfaltová řeka s názvem 
Jana Želivského. Zkrátka, kde máme centrum, bychom mohli vědět už 
docela brzy.  
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Pátrání po žižkovském 
centru je činnost s nejistým 
výsledkem. Rozhodně 
však stojí za námahu. 

Alena z Jarova milovala nejen pořádek, 
ale měla i mimořádné až obsedantní es-
tetické cítění. Jednou objala svého muže 
Rudolfa v pase a utrousila cosi o ne-
vzhledné pneumatice. Od toho okamžiku 
začal Rudolf jezdit všude na kole. Až pro-
sincové náledí ho donutilo jet tramvají. 
Alena byla nadšená, protože tak dostala 
příležitost Rudolfa vkusně obléci, a on se 
tomu nevzpíral. Navíc mohli jet do práce 
spolu. 

Tramvaj číslo deset na stanici Želivského 
zavřela dveře a záhy měl Rudolf pod 
nosem pověstný odznak s nápisem 
přepravní kontrola. Alena, která sedě-
la naproti, se snažila odvést pozornost. 
Věděla, že si Rudolf už několik let tram-
vajenku nekupuje a na těch pár stanic 
párkrát do roka ani lístek. Začala hlasitě 
hledat: „Počkejte, počkejte, mám, určitě 
mám, hned vám to ukážu. Kde to může 
herdek být? Moment.“ Rudolf Aleně 
neznatelně pokynul, že to nemá cenu. 
Vzadu byl ještě třetí revizor a všechny 
únikové cesty byly obsazeny.

Někteří cestující se mezitím snažili pány 
obměkčit vyprávěním o tom, že byli 
právě okradeni, jsou v exekucích a mají 
pět dětí nebo že trpí vážnou chorobou. 
Nezabralo ani to, když se jeden mladík 
vymlouval, že mu lístek právě vyletěl 
z okna. I Alena už ukazovala lítačku, za-
tímco Rudolf platil pokutu. „Paní, máte 
neplatný kupón, vypršelo vám to pře-
devčírem,“ ozval se revizor. Alena zrud-
la studem. Toužila se propadnout do 
země. Pocity fatálního selhání a vlastní 
nedostatečnosti jí vehnaly slzy do očí. 
Jednou ve škole zapomněla úkol, ale od 
té doby se jí nic podobného nestalo. 

„Paní, tisíc na místě, patnáct set pozdě-
ji,“ pokračoval revizor. Tramvaj sledova-
la Aleninu plačtivou scénu. S pohledem 
do peněženky vzlykala: „Já s sebou tolik 
nemám… Já si to kupuju… a pardon, 
tady máte drobek.“ „Tak si vystoupíme,“ 
opáčil suše revizor. Do hovoru hlasitě 
vstoupil Rudolf: „Prosím vás, já to za tu 
paní vezmu, tady to je. Budou Vánoce, 
musíme si pomáhat.“ Tramvaj oněměla 
úžasem.

O týden později byla venku opět kala-
mita. Odznak dopravního podniku se 
Rudolfovi tentokrát dostal před oči už na 
Olšanských hřbitovech, když jel domů. 
Zmohl se jen na jednoslovné: „Nemám.“ 
Revizor náhle zpozorněl: „Jste to vy. 
Pane, teda, jak jste to minulej tejden za-
platil za tu paní, to byla třída. Tak abyste 
věděl, my taky ctíme Vánoce. Běžte.“  
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Kde je centrum 
Žižkova?

Nečekané 
vánoční gesto
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Na Praze 3 bydlím asi deset let a za tu dobu 
se stala mým domovem. Mezi sousedy jsem 
si našla i přátele, takže mám pocit, že sem 
opravdu patřím. V posledních čtyřech letech 
jsem se zapojila do aktivit Nové Trojky, ze-
jména do pravidelného programu pro rodiče 
s dětmi nazvaného Batolátka. Vedle toho mě 
najdete na tradičních akcích, které centrum 
pro zdejší komunitu pořádá. Podílím se i na 
sbírkách hmotné pomoci pro ohrožené rodiny 
a ženy v azylových domech. V letošním roce 
jsme se zaměřili taky na ukrajinské uprchlíky. 

Nová Trojka je bezpečné místo, kde člověk 
najde v dobrých časech zábavu a v těžkých 
podporu. Jejím hlavním posláním je, že se tu 
ohroženým rodinám dostává včasné pomoci. 
A protože centrum spolupracuje s orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí Prahy 3, je to na-
víc pomoc cílená. Vedle materiálních sbírek tu 
každoročně probíhá například akce Krabice od 
bot, kdy dobrovolníci a zaměstnanci připraví 
vánoční dárky pro ohrožené děti. Stejně tak 
pečeme cukroví pro ženy v azylových domech. 

V Nové Trojce je vždycky přátelská atmosféra 
a každý tu může snadno získat nové přátele 
a navázat nové vztahy. Nadšení zaměstnanců 
i dobrovolníků je velmi nakažlivé a vy se pros-
tě chcete stát součástí téhle party. Asi největ-
ší odměnou je pro mě úsměv a šťastný výraz 
dětí a spokojení rodiče.

Věnovat svůj čas práci v centru mi zkrátka 
dělá radost a má to pro mě smysl. Děkuju za 
to, že si toho Nová Trojka váží natolik, že mě 
nominovala na dobrovolníka roku. Myslím si, 
že dobrovolnictví je potřeba, a je dobře, že 
Praha 3 umí ocenit všechny ty, kteří ve svém 
volném čase konají dobro. I já se snažím pře-
svědčit své děti o tom, že když člověk může, 
má pomáhat ostatním.   

Žižkov na Žižkově
Spojení Žižkova pražského a moravského 
dalo název restauraci, kterou najdete 
v Chelčického ulici. Zajímavý příběh popisuje 
spolumajitel Otto Kohout.

Kateřina Bukovská, 
dobrovolnice

Po letitých zkušenostech z podniků v centru Prahy jsme si 
s manželkou řekli, že doma je doma, a rozhodli se zakotvit na 
Žižkově. Navíc po objevení piva z pivovaru Moravský Žižkov na 
Žižkovském pivobraní byla jasná taky volba hlavního dodavatele. 
Vyhovuje nám, že i když je tenhle pivovar vybavený nejmoder-
nějšími technologiemi, klade hlavní důraz na tradiční způsob va-
ření, který pivu dodává lahodnou chuť, vůni a jemnou hořkost. 
A výběr pivovaru vysvětluje i to, proč jsme si pro svůj podnik vy-
brali název Žižkov na Žižkově. 

Vedle piva, které nenajdete v žádném jiném podniku v Praze, 
nabízíme na čepu vždycky i nějaký speciál. K tomu samozřejmě 
připravujeme rozmanitou nabídku stálých jídel, ale i speciál-
ní týdenní menu. Vyhlášená jsou například žebra nebo vegan-
ský tatarák. To všechno můžete ochutnat v naší restauraci 
v Chelčického ulici od pondělí do soboty vždycky od 13 hodin. 
Otevřeno je do půlnoci. Někdy máme program s živou muzikou 
a taky se u nás konají turnaje v kostkách. 

tip pro vás
Pokud byste si i vy chtěli doma připravit něco podle našich 
osvědčených receptů, můžete zkusit třeba tradičního houbo-
vého kubu — určitě vás překvapí, jak snadná je jeho příprava. 
Na sádle orestujete cibulku, na kostičky nakrájenou anglickou 
slaninu a namočené sušené houby. Přidáte uvařené a částečně 
scezené kroupy, všechny ingredience důkladně zamícháte a po-
vaříte. Na dochucení použijete česnek, sůl, čerstvě mletý pepř 
a majoránku. Pak můžete hotového kubu rovnou podávat nebo 
ještě zapéct v troubě při 180 °C. Hodí se jako příloha, ale jíst ho 
samozřejmě můžete i samostatně. 
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Najdi stejné sněhové koule

CHEM. ZN. 
ASTATU

ZKR. STÁTU 
LOUISIANA

ASIJSKÝ 
LIDOVÝ 
PĚVEC

BOROVICE

MPZ 
SLOVENSKA

DĚTSKÝ 
POZDRAV
HÁDAVÝ 
ČLOVĚK

ZKR. MĚNY 
AUSTRÁLIE

MRAVNÍ 
ZÁKLAD

ZRNO  
K SETÍ
DRUH 

JEŘÁBU

VÝTAŽEK 
Z LÉČIVÝCH 

BYLIN

DRUH 
PAPOUŠKA

MLÉČNÁ 
BÍLKOVINA

NÁPOR 
CHOROBY
MUSKULA-

TURA

ŠVÝCARSKÝ 
NÁR. HRDINA
REKLAMNÍ 

ŠOT

KUBÁNSKÉ 
PLATIDLO

VAVŘÍN 
(BÁSN.)

1. ČÁST 
TAJENKY

DRUH 
TĚSTOVINY

DRUH 
PRYSKYŘICE

NĚKDO 
(BÁSN.)

SLOVENSKY 
„JMÉNA“

ZASTARALÉ 
VZT. ZÁJMENO

EVROPSKÁ 
ŘEKA

INDICKÝ 
STÁT

BIBLICKÁ 
MATKA IZÁKA
INT. DOMÉNA 

ITÁLIE

VERDIHO 
OPERA

ŠPANĚLSKÁ 
JESKYNĚ

TAŽNÁ RYBA
PROVAZ 

SE 
SMYČKOU

ŠKUBNUTÍ
NĚMECKÁ 

PŘEDLOŽKA

CYKLUS 
PŘEDNÁŠEK

MUŽSKÉ 
JMÉNO

NEJISTÝ

JM. KOMEN-
SKÉHO
NEMOC 

ŠVESTEK

PREDÁTOR
TLAPA

SETINA 
HEKTARU

UMĚLECKÝ 
SLOH

ZKAMENĚLÝ 
HLAVO-
NOŽEC

BICÍ  
HUDEBNÍ 
NÁSTROJ

POCHOD

TROPICKÝ 
ROD 

MRAVENCŮ

MPZ  
BAHAM

ŘEKA  
V ETIOPII

ZKR. 
SOUHVĚZDÍ 

ORION

KONTINENT 
NA JIŽNÍM 

PÓLU

MOHUTNÝ 
AFRICKÝ 
STROM

DOMNĚNKA

POHOVKA

KOLEM

JMÉNO 
HERCE 

KORBELÁŘE

POMŮCKY: 
DERIK, 

DODOMA, ENO, 
KASEIN, OPS, 

KREVNÍ 
SKUPINA

HLAVNÍ 
MĚSTO 

TANZANIE

SPZ  
OKRESU 
BLANSKO

SLOVANSKÁ 
VESNICE PILÍŘ

AUTOR 
CIRKUSU 

HUMBERTO

MUŽI
TĚLOCVIČNÝ 

PRVEK

MOČOVINA

ŽILKA OŠPLÍCHAT

POŽERÁK
DROGOVÁ 

HALUCINACE

FR. HEREC 
(JACQUES)

KINGŮV 
ROMÁN

SITUOVAT
KÓD LETIŠTĚ  

SAN 
ANTONIO

DRUŽINA 
(ZAST.)

ZABĚHNUTÝ 
POSTUP

NĚMECKY 
„BABIČKA“

LESNÍ 
PTÁK

PŘÍJMENÍ 
VERGILIA
OBYVATEL 
STÍNADEL

PLOŠNÁ 
VÝMĚRA 

POZEMKU
VOLE

PROTI  
(Z LAT.)

MEZIN. KÓD 
REÚNIONU

ČESKÝ 
MALÍŘ

POLNÍ  
MÍRA

MYŠLENKA

ŘÍMSKÁ 
BOHYNĚ 
ÚRODY
VPÁD

2. ČÁST 
TAJENKY

BRITSKÝ HUD. 
(BRIAN)

PAŘÍŽSKÉ 
MUZEUM 

UMĚNÍ
PŘIKRÝVKA
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Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Je třeba si připomenout
Josef Sláma (Trikolora a hnutí SPD), opoziční 
zastupitel

Rok 2023 bude bohatý na kulatá výročí, která 
je třeba si připomenout, znát je a uvědomit si 
jejich význam. V únoru tomu bude sto let, co 
nás opustila významná osobnost našich dějin 
Alois Rašín, který podlehl následkům atentátu. 
Rašína je si třeba připomínat více než kdy jin-
dy nejen kvůli kulatému výročí, ale především 
pro jeho názory a postoje. Při pohledu na náš 
deficit by osobnosti tohoto typu naše vláda 
potřebovala. 

V únoru si připomínáme také zlom druhé svě-
tové války v bitvě u Stalingradu — bude tomu 
již 80 let. V březnu uplyne 70 let od úmrtí 
Stalina a Gottwalda. Tento rok je to také 90 let 
od nástupu Hitlera k moci, 70 let od měno-
vé reformy či 80 let od největší tankové bitvy 
u Kurska a následné teheránské konference. 
Všechny tyto události ovlivňují náš život více 
či méně dodnes a nevědět to, by bylo špatně. 
Nakonec také pouhých třicet let v České re-
publice. Je taková, jakou jsme ji chtěli? 

 

Pokračujeme v nové koalici
Matěj Michalk Žaloudek (Zelení), koaliční zastupitel

Zatímco ve většině velkých pražských měst-
ských částí už zase vládne ODS, nejčastěji ve 
spojení s ANO, na Praze 3 nám naštěstí voliči 
umožnili znovu složit koalici z demokratických 
liberálních stran. V opozici zůstali i Patrioti, 
SPD a Trikolora. Moc si toho vážíme a těšíme 
se na další čtyři roky práce pro Žižkov, Jarov 
a Vinohrady. 

Jednání trvala přes dva měsíce, částečně 
i kvůli podrobné programové práci, která je pro 
nás Zelené tradičně stěžejní. Myslím, že ty dva 
měsíce budou dobrá investice. Výsledkem je 
shoda na jedenácti hustě popsaných stranách 
zcela konkrétními programovými body, kterými 
se jako koalice plánujeme čtyři roky řídit.

Budeme pokračovat ve výsadbě stromořadí 
v ulicích a v péči o stávající zeleň. V dopra-
vě pro nás zůstane prioritou podpora MHD, 
zklidňování automobilové dopravy v rezidenč-
ních ulicích a zvyšování bezpečnosti pro pěší 
a cyklisty. Budeme dál solidární s těmi, kdo 
v životě neměli tolik štěstí, a pomáhat dětem, 
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Hodnoty už nejsou in? 
Filip Nekola (Koalice pro Prahu 3), opoziční 
zastupitel

Vážení čtenáři, během voleb jsme na vás z bill-
boardů promlouvali s heslem Na Trojce nám 
záleží. Věřím, že vás o tom, že to myslíme váž-
ně, během následujících let přesvědčíme. Také 
nám záleží na hodnotách, které jsou kotvou 
nejen v politice. Nikdy jsem se netajil tím, že 
vždy budu hájit lidi, kteří jsou pracovití, chtějí 
zajistit to nejlepší pro svou rodinu, mít se dob-
ře a spoléhají sami na sebe. Podaná ruka státu 
má přicházet tehdy, když je to opravdu potřeba. 
Tak mně to vryli pod kůži rodiče. 

Proč to píši? Stále mi totiž vrtá hlavou, jak 
mnozí o sobě před volbami prohlašovali téměř 
to jisté. Utvrzovali své voliče na sociálních sí-
tích i jinde o tom, že sdílejí nějaký pohled na 
svět, a minutu po volbách vesměs zradí své 
vnitřní přesvědčení a koneckonců i své voliče. 
Ono to je zvláštní i v té rovině, že se bývalý 
starosta nechá zvolit na kandidátce s ODS do 
pražského zastupitelstva a na Praze 3 se raději 
rozhodne pro koalici se Zelenými. Aneb týmová 
i názorová flexibilita výhodou. 

Výhodou také je, když máte podobnou koalici 
na Praze 3 i na Velké Praze. Přeci jen se znač-
ná část rozpočtu Prahy 3 odvíjí od toho, jak 
moc magistrát městským částem penězovody 
zprůchodní. To se s nově vznikající koalicí na 
hlavním městě téměř jistě dít nebude. Je to 
škoda, zvlášť když vidíme v okolních městských 
částech vznik velkých projektů. Jasně, otevřená 
komunikace Prahy 3 a nové noviny se dají po-
chválit, ale není to málo? 

Každopádně vám přeji úspěšný vstup do nové-
ho roku 2023 a nebojte, až to bude nejblbější, 
tak najednou se to začne obracet k lepšímu, 
jak říkal Václav Havel. 

 

Město pro všechny generace, vstřícné k rodinám  
Nikol Marhounová (Piráti), místostarostka

Chceme, aby Praha 3 byla městem pro všech-
ny generace. To jsme slibovali v našem pro-
gramu a na tom jsme se shodli i s koaličními 
partnery. Mým úkolem je starat se o to, aby se 
Trojka rozvíjela v duchu konceptu „age-frien-
dly city“, což znamená město přátelské lidem 

samoživitelkám nebo osamělým seniorům 
z ubytoven do stabilního bydlení. Budeme sta-
vět školky a školy, protože známe demografické 
prognózy a víme, kolik zoufalých rodičů každý 
rok hledá školku pro svoje mladší děti. Budeme 
dál systematicky projednávat všechny zásadní 
záměry radnice s veřejností, podporovat živou 
a sousedskou kulturu a připravovat naši čtvrť 
na klimatické změny. 

Právě desítky připravených projektů, které jsme 
rozjeli v posledních letech, byly důvod pokračo-
vat. Nové stromy v ulicích, nové parky, opravy 
chodníků, nové školky… Jsme rádi, že populis-
mus nezvítězil a že všechna ta práce neskončí 
v šuplíku.

 

Novoroční pozdravení 
Eva Pánková (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), 
koaliční zastupitelka

Vážení obyvatelé Prahy 3, dovolte mi, abych 
vám tímto poděkovala za podporu naší koalice 
TOP-STAN v komunálních volbách. Jsem ráda, 
že jsme dostali možnost pokračovat v tom, co 
zde začalo před čtyřmi lety. Postu zastupite-
le Prahy 3 si velmi vážím a vynasnažím se být 
dobrým zástupcem vás všech. 

Praha 3 se za uplynulé čtyři roky podle mého 
názoru jednoznačně změnila k lepšímu, a to 
především díky otevřenému přístupu radnice 
a její snaze postupně zlepšovat prostředí, kde 
žijeme. Často jsem si to uvědomovala při pro-
cházce naší čtvrtí, kdy jsem začala pozitivně 
vnímat spoustu nových míst (ať již zrekonstru-
ovaných nebo nově zřízených) a díky tomu zde 
trávím více volného času. Jako příklad mohu 
uvést Kostnické náměstí či Atrium na Žižkově. 
Nově mě překvapilo i Basilejské náměstí, které 
se postupně proměňuje díky započaté výstavbě 
na území nákladového nádraží Žižkov. Nebudu 
zastírat, že mám z důsledků této výstavby oba-
vy jako asi mnozí z vás. Nedávno jsem však 
ocenila nově zřízené světelné semafory právě 
na Basilejském náměstí. Ačkoliv mám toto mís-
to ráda, spíše jsem se mu dříve vyhýbala, pro-
tože se zde velmi obtížně přecházelo. 

Nezapomeňte, že díky participaci máte i vy 
možnost se k některým plánovaným změnám 
na Praze 3 vyjádřit, což považuji za důležité, 
protože to prospívá pocitu sounáležitosti s na-
ším bezprostředním okolím. Doporučuji sle-
dovat i webové stránky Prahy 3, kde naleznete 
spoustu zajímavých informací včetně pláno-
vaných akcí. S ohledem na to, že toto číslo vy-
chází počátkem roku 2023, mi dovolte, abych 
na závěr vám všem srdečně popřála šťastný 
a úspěšný nový rok. 
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v každém věku. Konkrétně na Žižkově to však 
bude oříšek. Kopcovitý terén v památkově 
chráněné zástavbě je už sám o sobě přirozeně 
bariérový. O to spíše je potřeba, aby se těm-
to bariérám někdo věnoval, a usnadňoval tak 
pohyb rodičům s malými dětmi, seniorům a li-
dem s omezenou schopností pohybu.

Není přijatelné, aby se rodiče s kočárky ne-
mohli dostat z chodníku nebo na něj nebo 
aby se senioři stávali vězni ve svých bytech 
a nemohli vycházet ven kvůli tomu, že je pro 
ně uliční prostranství nepřívětivé. Rozvoj měs-
ta v duchu age-friendly určitě není otázkou 
jednoho volebního období, ale vynasnažím se, 
abyste již během následujících čtyř let pozoro-
vali viditelné změny.

Ruku v ruce s přátelským městem jde i proro-
dinná politika, která je v tomto období úplně 
novou gescí. Kroky v duchu prorodinné politiky 
se dělaly již dříve, nyní však budou v souladu 
s koncepcí a budou se dotýkat i dalších oblas-
tí, jako je např. doprava či územní rozvoj. Přeji 
si, aby naše město bylo plné života, a proto se 
musíme starat o rodiny a o to, aby se jim na 
Praze 3 dobře žilo.

V závěru bych všem čtenářům chtěla popřát 
v novém roce jen to nejlepší. Hodně zdra-
ví vám i vašim blízkým, hodně lásky k sobě 
i k druhým a také mnoho sil k překonání pře-
kážek, které se mohou připlést do cesty.

 

„Nové“ vedení radnice 
Filip Brückner (ANO 2011), opoziční zastupitel

Sestavení koalice, a tedy vedení radnice na 
sebe nechalo poměrně dlouho čekat, už je ale 
na světě. S respektem k výsledku voleb měl 
vítěz TOP-STAN právo vybrat si koaličního part-
nera. Bohužel se tak stalo bez respektu k přání 
voličů. Na druhém a třetím místě, shodně se 
šesti získanými mandáty, skončila Koalice pro 
Prahu 3 a hnutí ANO. Přesto nás vítěz poslal 
do opozice a obklopil se stranami, které větši-
na voličů už ve vládní koalici vidět nechtěla.

Přestože jsme s TOP-STAN bezesporu našli 
programovou a lidskou shodu, budou svou po-
litiku realizovat strany, jako jsou Piráti a Zelení, 
kterým voliči jasně vzkázali, že si je ve vedení 
už nepřejí. Koalici se dvěma mandáty doplni-
la na Praze 3 nová a zatím neznámá Praha 3 
sobě, jinak ale celkem známého „politického 
podnikavce“ Jana Čižinského. V předešlém 
volebním období například získali prvenství při 
obsazování funkcí, kdy 13 magistrátních zá-
stupců Prahy sobě obsadilo 102 funkcí.

I když se na tom zřejmě v dohledné době nic 
nezmění, cílem všech politiků bez ohledu na 
barvu stranického dresu by mělo být dob-
ré fungování, rozvoj a prosperita Prahy 3. My 
k tomu budeme přispívat prací ve výborech 
a odborných komisích. Ze zastupitelských lavic 
budeme plnit zejména úlohu kontrolní. Věřím 
ale také v konstruktivní spolupráci a prosa-
zování společných bodů. Pořád ale platí, že 
nás svou, byť mírnou většinou může koalice 
přehlasovat, kdy se jí zachce, a my s tím nic 
nenaděláme.

 

Doprava doprava, nebo doleva? 
Karel Vejvoda (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), 
koaliční zastupitel

Milí sousedé, na úvod bych vám chtěl poděko-
vat za podporu a zvolení do funkce zastupitele. 
Beru to jako ocenění práce celé naší kandidát-
ky za minulé čtyři roky, kdy jsem sice nebyl za-
stupitelem, ale pracoval pro vás jako předseda 
dopravní komise. Tu povedu nadále nově také 
společně s výborem pro územní rozvoj. 

Spojení územního rozvoje a dopravy vnímám 
jako správné a logické. Bez kvalitního doprav-
ního řešení se nemůže rozvíjet žádné území. 
Jako svá hlavní témata vidím: 1. Nepodlehnutí 
tlakům na zaškrcování dopravy. Žijeme v met-
ropoli, nelze si vynutit, aby obyvatelé necesto-
vali do vedlejší čtvrti. 2. Zastavení nesmyslných 
cykloopatření. Kolo do mixu městské dopravy 
patří, ale budování infrastruktury, která nedá-
vá smysl a jen přiživuje nevraživost mezi řidiči 
a cyklisty, neprospívá nikomu. 3. Tento bod vní-
mám osobně jako nejdůležitější. Je to zamyšle-
ní se nad budoucností dopravy na Praze 3. I se 
zapojením opozice chceme přijít s vizí dopravy 
pro naši městskou část na delší dobu tak, aby 
opatření nevznikala ad hoc v reakci na nejakut-
nější problém, ale byla dělána s dlouhodobou 
perspektivou. Díky výstavbě na NNŽ se k nám 
nastěhuje spousta nových sousedů, kteří vý-
razně ovlivní i dopravu v naší MČ. Je třeba 
situaci řešit rozumně a pragmaticky, aby byla 
Praha 3 průjezdná a nestalo se z našich silnic 
jedno velké parkoviště. 

Do politiky jsem vstoupil, protože stále věřím, 
že se jedná o souboj ideálů a vizí, a ne pouze 
o údržbu aktuálního a krizový management. 
Chtěl bych vizi přinést i dopravě naší městské 
části a jejímu územnímu rozvoji. 
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Kulturní 
tipy

Program se může měnit. Aktuální informace najdete  
na stránkách jednotlivých organizací.

1. ne ⟶ Blízko (předpremiéra filmu), kino Aero 18.00 
Tár (předpremiéra filmu), kino Aero 20.20

2. po ⟶ Malé oči: Doručovací služba čarodějky Kiki 
(film), kino Aero 15.30 
Zkouška umění (film), kino Aero 18.00 
Legendy: Persona (film), kino Aero 20.30

3. út ⟶ Bio senior: Dreaming Walls — Hotel Chelsea 
(film), kino Aero 15.00 
Menu (film), kino Aero 18.00 
Avatar — The Way of Water (film), kino Aero 
20.15

4. st ⟶ Kafe s farářkou (neformální setkání), Atrium na 
Žižkově, kavárna 16.30 
Aero naslepo (náhodně vybraný film), kino Aero 
20.30

5. čt ⟶ Lenka Jirková Táborská — Hystnarcist 
(výstava), Nau Gallery, otevřeno po dohodě 
Neboj, neboj! (interaktivní výstava), Atrium na 
Žižkově, galerie 17.00—20.30

6. pá ⟶ Fahrzavö (koncert), Čítárna Unijazz 20.00 
Legendy: The Doors — Final Cut (film), kino Aero 
20.30

7. so ⟶ Hudba o Třetí: Kateřina Konopová a Irina 
Cherkashyna (koncert), Atrium na Žižkově, sál 
15.00 
Cirkus prdítko (interaktivní pohádkové 
představení pro rodiny s dětmi od 5 let), 
KC Vozovna 15.00

8. ne ⟶ Neviditelná síla (výstava fotografií), KC Vozovna, 
do konce ledna 14.00

9. po ⟶ Čítárna Unijazz v Krenovce (komentovaná 
prohlídka), sraz Husitská 22 17.00 
Liberecko-jablonecký literárně-hudební večer 
(literatura), Čítárna Unijazz 19.00 

Sylvie (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00

10. út ⟶ Kreativní workshop na motivy knihy Neboj, 
neboj! (workshop pro děti 6—11 let), Atrium na 
Žižkově, galerie 16.00—17.30 
Literární večer s Argem: křest nového překladu 
Pusté země (literatura), Čítárna Unijazz, volné 
vstupenky v IC 19.00

11. st ⟶ Kočárkino: Severní proud (film, promítání 
uzpůsobeno pro přítomnost dětí), KC Vozovna 
10.00 
Pravoúhlá strohost (workshop na téma žižkovský 
funkcionalismus), sraz v Infocentru Praha 3 
14.15—15.45, 16.15—17.45 
Ushbu-du Outdoor Fest (cestovatelský festival), 
kino Aero 17.30 
Pravda (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

13. pá ⟶ The Stand In (Cimrman English theatre), 
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 19.00

14. so ⟶ Metropolitní opera: Umberto Giordano — 
Fedora (přenos opery), kino Aero 18.45 
Stockholm (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

15. ne ⟶ Velká divadelní pohádka (představení pro děti 
od 6 let s dětskou prohlídkou divadla), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 14.00 
Nevyléčitelní (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

16. po ⟶ 15 sekund (tanec), divadlo Ponec 19.00 
Bent (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00

17. út ⟶ Vlastivědná vycházka s Kristianem Mejstříkem 
(prohlídka telefonní ústředny, Švehlovy koleje, 
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hotelu Theatrino a Paláce Akropolis), sraz 
v Infocentru Praha 3 10.00 
K Madoně se rzí (divadlo), divadlo Ponec 20.00

18. st ⟶ Zpívání s harmonikou (společné setkání se 
zpěvem v doprovodu akordeonu), KC Vozovna 
a klub Remedium 10.30 
Bydleli tu před námi II. (workshop na téma 
2. sv. v., zákonitostí blokové výstavby a vojenských 
hodností), sraz v Infocentru Praha 3 14.15—15.45 
Some Like It Czech: S tebou mě baví svět (film), 
kino Aero 20.15

20. pá ⟶ Žižkovské kočárkování (komentovaná prohlídka 
Atria na Žižkově včetně výstavy Neboj, neboj!), 
sraz Čajkovského 12, volné vstupenky v IC 10.00 
Improfest (festival divadelní improvizace), 
Prostor 39 14.00—22.00 
Gabriel Guerreiro (koncert), KC Vozovna 20.00 
Ze života hmyzu (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

21. so ⟶ Bydleli tu před námi II. (workshop na téma 
2. sv. v., zákonitostí blokové výstavby a vojenských 
hodností), sraz v Infocentru Praha 3 10.00 
Improfest (festival divadelní improvizace), 
Prostor 39 10.00—22.00 
Nedopečený koláček (loutkové představení pro 
děti 3—10 let), KC Vozovna 15.00  
PLI (divadlo vhodné i pro děti od 6 let), divadlo 
Ponec 18.00 
Fantastická žena (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

22. ne ⟶ Improfest (festival divadelní improvizace), 
Prostor 39 10.00—22.00 
Family Friendly: Guide (taneční představení 
vhodné od 12 let), divadlo Ponec 20.00

23. po ⟶ Válka s mloky (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 
Family Friendly: Guide (taneční představení 
vhodné od 12 let), divadlo Ponec 20.00

24. út ⟶ KineMatiné: Hovory s TGM (film), KC Vozovna 
15.00 
Kreativní workshop na motivy knihy Neboj, 
neboj! (workshop pro děti 6—11 let), Atrium na 
Žižkově, galerie 16.30—18.00 
Call Alice (tanec a performativní přednáška), 
divadlo Ponec 20.00

25. st ⟶ Kočárkino: To nic, drahá (film, promítání 
uzpůsobeno pro přítomnost dětí), KC Vozovna 
10.00 
Žižkovský industriál (workshop na téma Žižkov 
jako místo malých podniků a výrobních hal), sraz 
v Infocentru Praha 3 14.15—15.45, 16.15—17.45 
Vlastivědná vycházka s Kristianem Mejstříkem 
(prohlídka telefonní ústředny, Švehlovy koleje, 
hotelu Theatrino a Paláce Akropolis), sraz 
v Infocentru Praha 3 17.00

27. pá ⟶ Plum (Cimrman English theatre), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 19.00 
Atari Terror (koncert), Palác Akropolis 19.30 
Sépie z hor & Hubnutí řízené počítačem 
(koncert), Čítárna Unijazz 20.00

28. so ⟶ Mauglí (divadlo pro děti 3—10 let), KC Vozovna 
15.00 
The Amity Affliction, Fit for a King, 
Seeyouspacecowboy, Gideon (koncert), Palác 
Akropolis 18.00 
Vyhnání Gerty Schnirch (divadlo), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 19.00

29. ne ⟶ Karneval zvířat (divadlo pro děti od 5 let), divadlo 
Ponec 16.00

30. po ⟶ Barva z kosmu (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

Výběr redakce

Infocentrum Praha 3
 ⟶ Žižkovský betlém bude v prostorách Infocentra vystaven 

do konce ledna.
 ⟶ Galerie Toyen si vás dovoluje pozvat na výstavu Aleše 

Krejči Vhledy, průhledy, nadhledy.

Literární večery v Čítárně Unijazz
 ⟶ 9. pondělí 19.00 vstup volný
 ⟶ Liberecko-jablonecký literárně-hudební večer
 ⟶ První z pravidelných literárních večerů ve spoluprá-

ci Krenovky s Městskou knihovnou v Praze představí 
autory spojené s Libercem a Jabloncem. V posledních 
letech se v obou městech objevilo mnoho dobrých au-
torů, pořádají se zde čtení a též i Liberecký festival po-
ezie. V rámci tohoto večera budou číst tři autoři a hrát 
jeden písničkář zastupující tuto velmi živou kulturní 
scénu. Josef Kučera vydal na začátku roku 2022 básnic-
kou sbírku Hranostaj snídá dívku, Vojtěch Vaner potom 
v září knihu Projíždím po tanvaldské trati a v listopadu 
je následoval Štěpán Kučera svou prózou mapující život 
Jablonce v průběhu sta let Gablonz/Jablonec. O hudeb-
ní doprovod se postará kytarista Karel Pazdera.

 ⟶ 10. úterý 19.00 vstup volný 
Literární večer s Argem: Křest nového překladu Pusté 
země

Improfest: Festival divadelní improvizace v Prostoru 39
 ⟶ 20—22. pátek—neděle 

Na největším festivalu divadelní improvizace v České re-
publice vystoupí studenti Školy improvizace a absolventi 
„vysoké školy“ improvizace Theatropolis. Každý večer bu-
dou uvedena tři studentská a absolventská představení. 
Je připraven i celodenní program pro veřejnost v podo-
bě různorodě zaměřených workshopů pod vedením čes-
kých i zahraničních lektorů. Program festivalu najdete na 
skolaimprovizace.cz/improfest.

Výběr z programu:
 ⟶ 20. pátek

14.00—17.00  Z impulsu k postavě 
Nechte své postavy mluvit samy za sebe 
bez vzorů a šablon na workshopu s berlín-
skými Die Gorillas.

19.30—20.15  Zatím nejlepší vystoupení třeťáků, co 
jste kdy viděli! 
Roztočíme to! Přehlídka toho nejlepšího 
z celého semestru. Roztočený brankář, 
Spoon River, volná improvizace a možná 
i něco víc.

 ⟶ 21. sobota
10.00—13.00  Impro pro rodiče a děti 

Workshop pro rodiče a děti pod vedením 
lektorů Vandy a Jindřicha.

19.30—20.15  Orákulum 
Organickou skupinovou improvizací odpo-
víme divákům na všechny otázky — i na 
ty, na které se bojíte zeptat. Vystoupení 
třetího ročníku.

 ⟶ 22. neděle
10.00—17.00  Matka, manželka, milenka 

Workshop pouze pro ženy s Pájou 
a Bětkou. Pojmenuj si svůj ženský herecký 
stereotyp. Popiš ho do detailu. Nauč se ho 
mít ráda. Stereotyp není bubák.

20.45—22.00  Improvizace z bodu jedna 
Improvizace vycházející ze společného 
zážitku. Inspirace, kterou si každý může 
přebrat po svém, ale záleží jen na hercích, 
jak ji propojí dohromady. Volnost, rovnost, 
improvizační sourozenectví!
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nová trojka — rodinné a kulturní centrum 
Jeseniova 19
nova-trojka.cz

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

4. st ⟶ Tříkrálové dílny v programu Batolátka 
9.00—11.00 Dopolední program Batolátka pro 
rodiče s dětmi od 2 let ve znamení Tří králů. Bez 
registrace, cena 100 Kč/rodina

6.—7.  ⟶ Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše 
děti se postaráme my 18.00—9.30 700 Kč/dítě, 
2 sourozenci 900 Kč, 3 a více sourozenců 1000 Kč. 
Informace u Heleny na tel. 774 644 974

8. ne ⟶ Novoroční sportovní podvečer pro ženy 
17.00—20.00 Kondiční běh, bodystyling, jógové 
protažení a relaxace. Informace u Markéty na 
tel. 774 416 744, cena 300 Kč/osoba 

9. po ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 
19.00—21.00 Online večerní tvoření, přihlašování 
do 4. 1., materiál k vyzvednutí do 5. 1. Vede Jolana 
Kurzweilová, cena 250 Kč/osoba

17. út ⟶ Novoroční koncert hudebních kurzů 
16.00—19.00

20. pá ⟶ Zimní rodinné focení 14.00—19.30 Každá rodina 
má rezervovaný čas 20 minut s fotografem, cena 
500 Kč/rodina

23. po ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 
19.00—21.00 Online večerní tvoření, přihlašování 
do 18. 1., materiál k vyzvednutí do 19. 1. Vede 
Jolana Kurzweilová, cena 250 Kč/osoba

Individuální poradenství, mediace a podpůrné skupiny
Místo si rezervujte u Jolany Kurzweilové na tel. 603 416 724. 
Cena 50 Kč, pokud není uvedeno jinak.
10. út ⟶ Nemocné dítě v rodině s MUDr. Vítem 

Vokrouhlíkem 15.00—16.00 Setkání podpůrné 
skupiny, zdarma

12. čt ⟶ Jak na poruchy učení a chování s etopedkou 
Mgr. Janou Češkovou 17.00—18.00

13. pá ⟶ Poradna pro rodiče dětí se speciálními 
potřebami (Aspergerův syndrom, ADHD) 
s Ing. Věrou Nováčkovou 9.00—11.30  
Péče o dítě v raném věku, výživa, praktické rady 
a návody s Milenou Jeřábkovou 12.00—13.00

17. út ⟶ Vícečetné rodiny a vícerčata s Markétou 
Vokrouhlíkovou 15.00—16.00 Setkání podpůrné 
skupiny, zdarma

23. po ⟶ Poradna v oblasti osobnostního rozvoje 
s Mgr. Janou Ježkovou 9.00—10.30

20. pá ⟶ Psychomotorický vývoj s Mgr. Martinou Pilátovou 
9.30—11.30

27. pá ⟶ Výživová poradna pro děti i rodiče s Mgr. Terezou 
Hofmanovou 15.00—17.00

Krizová linka
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci, můžete kontaktovat 
vyškolenou pracovnici krizové linky, a to v úterý a ve čtvrtek 
19.00—21.00 na tel. 734 258 291.

Internetové poradny
Dotazy do internetových poraden s předmětem „poradna“ 
posílejte na e-mail jolana.kurzweilova@novatrojka.cz. Bližší 
informace i na tel. 603 416 724.

Klub dobrovolníků
Informace a nábor nových dobrovolníků u Heleny na 
tel. 774 644 974.

6. pá ⟶ Novoroční večírek ve Venda baru 19.00

rodinné a komunitní centrum paleček
Písecká 17
rcpalecek.cz

Provozní doba:
po—čt 9.00—18.00
pá 13.00—18.00

Registrace do kurzů na leden—březen:
Po ⟶ Tvoření pro nejmenší I. (1,5—2,5 roku) 

9.30—10.30 
Tvoření pro nejmenší II. (2,5—3,5 roku) 
10.30—11.30 
Valašské tanečky (3—6 let) 16.00—17.45

Út ⟶ Montessori pro děti (9—18 měsíců) 9.00—10.00 
Montessori pro děti (18 měsíců — 3 roky)  
10.30—12.30 
Montessori pro děti (3—6 let) 13.00—16.00

St ⟶ Tanečky pro nejmenší (18 měsíců — 3 roky) 
9.00—9.45 
Broučci (12—18 měsíců, chodící) 10.00—10.45 
Hrátky s bubnem (18 měsíců — 3 roky) 
11.00—11.45 
Miminka (5—12 měsíců, nechodící) 12.00—12.45 
Kutílci I. a II. (3—6 let) 16.00—17.45

Čt ⟶ Montessori miminka (2—9 měsíců) 9.15—10.00 
Montessori pro děti (9—18 měsíců) 10.30—11.50 
Předškolák — Montessori příprava dětí na školní 
docházku (děti, které nastoupí v září 2023 do ZŠ) 
15.30—18.30

Program:
2. po ⟶ Úvodní seminář k Montessori kurzům 

18.00—20.00
4. st ⟶ Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty 

10.00—12.00
9. po ⟶ Úvodní seminář k Montessori kurzům 

18.00—20.00
11. st ⟶ Podpůrná skupina v počátcích mateřství 

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

10.00—12.00 
Podpůrná skupina Sourozenci v pohodě 
13.00—15.00

19. čt ⟶ Podpůrná skupina v počátcích mateřství 
13.00—15.00 
Africké zpěvy 19.00

26. čt ⟶ Vázání šátku pro začátečníky s Šárkou Kučerovou 

Program se může měnit. Aktuální informace 
najdete na stránkách jednotlivých organizací.
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13.00
1.—31. ⟶ Poradenství za dotovanou cenu

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

Provozní doba:
po—čt 9.00—18.00
pá 9.00—16.00 
Klub otevírá 2. 1. 2023.

Pokladní hodiny:
Každé úterý 10.00—12.00, 12.30—16.00, v lednu navíc i ve středu 
11. a 18. ve stejném čase.

Během provozní doby probíhá zápis do jazykových, pohybových 
a počítačových kurzů, které začínají od února. V jarním 
semestru otevřeme i nové jazykové kurzy pro začátečníky 
— francouzština, němčina, španělština, dále kurzy Práce na 
počítači a Elektronická identita. Tradičně bude pokračovat kurz 
Obsluha chytrých telefonů.

Den otevřených dveří a ukázkové hodiny zdarma:
10. út ⟶ Den otevřených dveří 11.00—16.00
13. pá ⟶ Celostní cvičení 9.15
18. st ⟶ Rekondiční cvičení 13.30

Na hodiny cvičení si přineste cvičební úbor.

Klub poskytuje bezplatnou službu lidem v důchodovém 
věku, kteří se cítí osamělí, hledají společnost nebo radu či 
pomoc. Součástí služby je i možnost navštěvovat zdarma 
některou z našich skupin:

Čt ⟶ Pánský klub 10.30—12.00 
Scrabble 12.00—14.00

17. út ⟶ Skupina Kontakt 11.00—12.30

občanská poradna remedium
Křišťanova 15
obcanskaporadna@remedium.cz
T: 272 743 666, 735 613 901
remedium.cz

Provozní doba:
po 8.30—11.30 konzultace bez objednání 

12.30—15.30 telefonické dotazy
út 12.30—15.30 konzultace pro objednané klienty
čt 8.30—11.30 telefonické dotazy  

12.30—15.30 konzultace pro objednané klienty

Na osobní konzultace se lze objednat od pondělí do čtvrtka 
8.30—15.30 na tel. 735 613 901, e-mailem nebo osobně 
v provozní době. Telefonické konzultace probíhají na 
tel. 272 743 666 a 735 613 901.

dům dětí a mládeže praha 3 — ulita
Na Balkáně 2866/17a
ulita.cz

10., 17., 24., 31. út
 ⟶ Únik z planety Mars 16.00—19.00 DDM, úniková 

hra. Přihlásit se můžete na webu unikovka-ulita.
reenio.cz. Věk 12—99 let, cena 720 Kč (pro skupinu 
3—6 hráčů)

11. st ⟶ Tiffani vitráže 17.00—20.30 DDM, Klinika 
techniků, Jeseniova. Přihlášení předem. Pro 

dospělé a mládež od 15 let, cena 400 Kč/osoba
14. so ⟶ Na hory s Ulitou — sobotní lyžování 6.30—18.00 

DDM, jednodenní lyžování v lyžařském areálu 
Šachty. Věk 6—99 let, cena 890 Kč (doprava 
autobusem, skipas, instruktoři, program). Další 
termín je 25. 2. 2023.

21. so ⟶ Tkaní na hřebenovém stávku 17.00—20.00 DDM, 
Klinika techniků, Jeseniova. Přihlášení předem. 
Věk 15—99 let, cena 400 Kč/osoba

22. ne ⟶ Tajemné procházky Prahou — Mezi Starým 
a Novým Městem 10.00—12.00 Staré Město. 
Přihlášení předem. Pro rodiče s dětmi, cena 
180 Kč/dítě (dospělý doprovod zdarma)

23.—27. ⟶ Zimní výjezd pro nejmenší Pětidenní zimní výjezd 
na vrcholky Krkonoš. Věk 4—7 let, cena 6 900 Kč 
(ubytování, instruktoři), 1 000 Kč (vlek)

24. út ⟶ Drátovaná stínítka na lampičky 
17.00—20.30 DDM, ateliér. Přihlášení předem.  
Věk 12—99 let, cena 250 Kč/osoba

Chystáme: 
út 3. únor 
 ⟶ Pololetní prázdniny v Ulitě — příměstský tábor 

8.00—17.00 DDM Praha 3 — Ulita

komunitní centrum husitská — suterén 
(r-mosty)
Husitská 114/74
husitska.eu

11. st ⟶ Šetříme v domácnostech s moderními 
technologiemi 17.00—19.00 Využití slunce, 
energie prostředí, řízené větrání 

13. pá ⟶ Teenarte 17.30—19.30 Skupinová arteterapie pro 
mladé lidi ve věku 13—17 let, cyklus 5 setkání

18. st ⟶ Sdílny generací 14.00 Taneční workshop pro 
rodiče s dětmi od 4 let

24. út ⟶ Filmové úterky — FF Jeden svět 
10.00 Komu patří moje vesnice (Německo 2021) 
18.45 Máte zakázku (Kanada, Francie 2021) 

25. st ⟶ Jefim Fištejn hostem Jana Bárty 18.30 Cyklus 
setkávání s osobnostmi veřejného života, osobně 
& livestream

29. ne ⟶ Swap — „Dejme věcem novou šanci“ 
10.00—14.00

út ⟶ Hlasy Praha 17.00—18.30 slysenihlasu.cz 
čt ⟶ Šikovné ruce 12.00—16.00 Rukodělné aktivity  

Terapeutická skupina 17.30—19.00 Dospělé děti 
z dysfunkčních rodin 

út a čt ⟶ Výdej a sbírka potřeb 10.00—12.00, 13.00—16.00 
Pro maminky samoživitelky a rodiny s dětmi 
v hluboké sociální nouzi

Přejeme vám v novém roce jen to nejlepší a děkujeme za vaši 
přízeň.

klub přátel žižkova
Ondříčkova 385/35
klubpratelzizkova.cz

10. út ⟶ Novoroční kafe 16.30 Setkání členů KPŽ, shrnutí 
uplynulého roku a plány pro rok 2023

24. út ⟶ Fenomén Vinohradská třída 16.30 Od sadů 
Svatopluka Čecha k Olšanským hřbitovům. 
Přednáška paní Miroslavy Plosové.
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Městská část Praha 3

Oznámení 
o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta městské části Praha 3 podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů oznamuje:

1.  Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. 
Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, 
který alespoň druhý den konání druhého kola volby 
prezidenta dosáhl věku 18 let.

2.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České republiky.

3.  Totožnost a státní občanství prokáže volič platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem.

4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství 
České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. Kontakt pro žádosti o pře-
nosnou hlasovací schránku: tel.: 222 116 221, e-mail: 
adamickova.kristyna@praha3.cz.

6. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb a budou k dispozici rovněž 
ve volební místnosti.

7. 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.

8. Rozložení volebních okrsků a volebních místností se 
nezměnilo. Podrobné rozdělení adresních míst do vo-
lebních okrsků je dostupné na webových stránkách 
www.praha3.cz/volby a úřední desce městské části.

Michal Vronský, 
starosta městské části Praha 3

Místem konání voleb prezidenta republiky jsou v jednotlivých volebních okrscích tyto volební místnosti:

číslo volebního okrsku název a adresa objektu, 
ve kterém se nachází volební místnost 

3001, 3005, 3006, 3007 ⟶  ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31, Praha 3

3002, 3003, 3004, 3010, 3011, 3015, 3025 ⟶ ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 3

3008, 3009, 3020, 3021, 3022, 3027, 3028, 3029, 3030 ⟶  ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad, 1685/8, Praha 3

3012, 3013, 3014, 3017, 3018 ⟶ ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36, Praha 3

3016, 3019, 3036, 3037, 3039 ⟶ ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96, Praha 3

3023, 3024, 3026, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035 ⟶  ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, Praha 3

3038, 3040, 3041, 3042, 3043 ⟶  ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25, Praha 3

3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3052 ⟶ ZŠ Jarov, V Zahrádkách 1966/48, Praha 3

3049, 3050, 3051 ⟶ ZŠ Chmelnice, K Lučinám 2500/18, Praha 3

Volba prezidenta republiky se uskuteční 
dne 13. ledna 2023 od 14 do 22 h 
a dne 14. ledna 2023 od 8 do 14 h, 
případné druhé kolo volby se uskuteční 
dne 27. ledna 2023 od 14 do 22 h 
a dne 28. ledna 2022 od 8 do 14 h.

Volební okrsky Praha 3 — sídla a kontakty

Volby-2023-prezident-vyhlaseni_A4-RN.indd   1Volby-2023-prezident-vyhlaseni_A4-RN.indd   1 08.12.2022   9:52:4608.12.2022   9:52:46

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

Přemyslovská — Sudoměřská 7. 1. 10.00 14.00

U Rajské zahrady — Vlkova 7. 1. 9.00 13.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 10. 1. 14.00 18.00

Prokopovo náměstí 11. 1. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 12. 1. 15.00 19.00

nám. Barikád 14. 1. 9.00 13.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 14. 1. 10.00 14.00

Jeseniova 143 17. 1. 14.00 18.00

Přemyslovská — Orlická 18. 1. 15.00 19.00

Sudoměřská — Křišťanova 19. 1. 15.00 19.00

Křivá 15 21. 1. 9.00 13.00

V Zahrádkách — Květinková 21. 1. 10.00 14.00

Na Vrcholu — V Domově 28. 1. 9.00 13.00

Buková — Pod Lipami 28. 1. 10.00 14.00

Podpora seniorů, 
osob se zdravotním 
znevýhodněním 
a neformálně pečujících

Koordinátor péče
⟶  zajišťuje koordinaci poskytování sociální péče 

na území MČ Praha 3

⟶  poskytuje odborné sociální poradenství 
a zprostředkovává další podpůrné služby

⟶  je kontaktní osobou, která klientům pomůže 
s nastavením následné péče (pečovatelská služba, 
služby osobní asistence, odlehčovací služby apod.) 

⟶  poskytne odbornou pomoc při vyřizování dávek 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním

⟶  poskytuje odborné sociální poradenství pro nefor-
mální pečující, případně jim zprostředkovává 
podpůrné služby, aby si mohli odpočinout, 
zrelaxovat nebo si zařídit potřebné záležitosti 
a nezůstávali na péči o osobu blízkou sami

V případě potřeby se můžete obrátit na koordinátorku 
péče Mgr. Terezu Bartlovou telefonicky na 222 116 431 
nebo osobně od 8 do 16 h na adrese: Seifertova 51, 
130 00 Praha 3, 2. patro, kancelář č. 210.

⟶ praha3.cz     
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foMěstská část Praha 3

Oznámení 
o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta městské části Praha 3 podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů oznamuje:

1.  Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. 
Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, 
který alespoň druhý den konání druhého kola volby 
prezidenta dosáhl věku 18 let.

2.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České republiky.

3.  Totožnost a státní občanství prokáže volič platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem.

4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství 
České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. Kontakt pro žádosti o pře-
nosnou hlasovací schránku: tel.: 222 116 221, e-mail: 
adamickova.kristyna@praha3.cz.

6. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb a budou k dispozici rovněž 
ve volební místnosti.

7. 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.

8. Rozložení volebních okrsků a volebních místností se 
nezměnilo. Podrobné rozdělení adresních míst do vo-
lebních okrsků je dostupné na webových stránkách 
www.praha3.cz/volby a úřední desce městské části.

Michal Vronský, 
starosta městské části Praha 3

Místem konání voleb prezidenta republiky jsou v jednotlivých volebních okrscích tyto volební místnosti:

číslo volebního okrsku název a adresa objektu, 
ve kterém se nachází volební místnost 

3001, 3005, 3006, 3007 ⟶  ZŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 800/31, Praha 3

3002, 3003, 3004, 3010, 3011, 3015, 3025 ⟶ ZŠ Lupáčova, Lupáčova 1200/1, Praha 3

3008, 3009, 3020, 3021, 3022, 3027, 3028, 3029, 3030 ⟶  ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, 
náměstí Jiřího z Poděbrad, 1685/8, Praha 3

3012, 3013, 3014, 3017, 3018 ⟶ ZŠ Žerotínova, Žerotínova 1100/36, Praha 3

3016, 3019, 3036, 3037, 3039 ⟶ ZŠ Jeseniova, Jeseniova 2400/96, Praha 3

3023, 3024, 3026, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035 ⟶  ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic, 
náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, Praha 3

3038, 3040, 3041, 3042, 3043 ⟶  ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 1700/25, Praha 3

3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3052 ⟶ ZŠ Jarov, V Zahrádkách 1966/48, Praha 3

3049, 3050, 3051 ⟶ ZŠ Chmelnice, K Lučinám 2500/18, Praha 3

Volba prezidenta republiky se uskuteční 
dne 13. ledna 2023 od 14 do 22 h 
a dne 14. ledna 2023 od 8 do 14 h, 
případné druhé kolo volby se uskuteční 
dne 27. ledna 2023 od 14 do 22 h 
a dne 28. ledna 2022 od 8 do 14 h.

Volební okrsky Praha 3 — sídla a kontakty

Volby-2023-prezident-vyhlaseni_A4-RN.indd   1Volby-2023-prezident-vyhlaseni_A4-RN.indd   1 08.12.2022   9:52:4608.12.2022   9:52:46
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Služby

 ⟶ Přejeme zákazníkům Relax Clubu do nového roku zdraví, 
štěstí a pohodu.

 ⟶ 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.

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

 ⟶ 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.

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

 ⟶ 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.

 ⟶ SVJ servis — kompletní rekonstrukce panelových 
a bytových domů a nebytových prostor, oprava a výstavba 
sklepních kójí a další. Tel.: 603 814 590,  
e-mail stavbysrba@gmail.com.

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

 ⟶ Malířské a lakýr. práce + úklid, levně, kvalitně, p. Sus.  
Tel.: 603 505 927.

 ⟶ ZEDNICTVÍ—MALÍŘSTVÍ. Veškeré zednické, malířské, 
obkladačské, podlahářské a bourací práce — odvoz suti 
zajištěn. Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. prostor.  
Tel.: 728 896 136.

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

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

 ⟶ KONTEJNERY ŽIŽKOV Odvoz a likvidace suti, zeminy, 
odpadů. Vyklízení objektů. Odvoz listí, dřeva, bioodpadu 
ze zahrádek. Dovoz stavebních materiálů, betonů atd. 
Tel.: 736 759 145.

 ⟶ PEDIKÚRA NA JAROVĚ  
Klasická mokrá i přístrojová, kombinovaná, vhodná i pro 
diabetiky. Adresa: Na Rovnosti 15, Praha 3, tel.: 724 060 122.

 ⟶ A N G L I Č T I N A — soukromá výuka studentů 
i dospělých. 1aj@email.cz, tel.: 607 943 359.

 ⟶ KADEŘNICTVÍ NA STRÁŽNÍ — U nás se nezdražilo 
— pracujeme za staré ceny. Koněvova 165/1519. 
Tel.: 604 269 068, 604 921 541.

Nabídka

 ⟶ Relax nabízí volné prostory kosmetičce — pedikérce — 
masérce se ŽL od 4. 1. 2023. Volejte 773 838 831.

Poptávka

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

 ⟶ Koupím sbírku benzínových zapalovačů, odznaků, řádů… 
Tel.: 603 410 736.

 ⟶ Koupím z alpaky cukřenku, konvičku, příbory, svícen… 
Tel.: 603 410 736.

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

 ⟶ Koupím nemovitost v Praze a okolí. Tel: 608 661 664.

Zaměstnání

 ⟶ Ošetřovatelský domov Praha 3 přijme technického 
pracovníka. Náplň práce: běžné údržbářské práce, drobné 
opravy, rozvoz stravy, rozvoz prádla, odvoz klientů k lékaři, 
rozvoz pošty a dokumentů, drobné stěhovací práce, 
údržba zahrady. Požadujeme čistý trestní rejstřík, řidičský 
průkaz minimálně skupiny B. Nabízíme zajímavé finanční 
ohodnocení, směnný provoz krátký a dlouhý týden, 5 týdnů 
dovolené, benefity. Zájemci volejte na číslo +420 770 171 528.

Seznámení

 ⟶ Žena, 65 let, hledá kamarádku na výlety po Čechách i do 
zahraničí. Ozvěte se na kamaradka.na.cestovani@email.cz.

ŠPALETOVÁ 
A HISTORICKÁ OKNA

+420 777 874 899 
www.oknacreative.cz

Povolení od památkářů zajistíme
a s granty Vám pomůžeme

SHOWROOM: Sokolovská 551/131, 
Praha 8 - Libeň

okna-creativ-90×57.indd   1okna-creativ-90×57.indd   1 16.12.2022   9:52:4116.12.2022   9:52:41

Realitní služby na Žižkově
Lenka Andrlová
+420 775 388 238 
lenka.andrlova@remax-czech.cz

► tržní ocenění nemovitosti a konzultace zdarma
► váš prodej i pronájem s péčí a bez starostí

remax-andrlova-2022-90×31,6.indd   2remax-andrlova-2022-90×31,6.indd   2 01.11.2022   8:56:2701.11.2022   8:56:27

Seznamte se  
prosím

Našli byste rádi životního partnera nebo partnerku, 
druha nebo družku, přítele nebo přítelkyni, kamaráda 
nebo kamarádku? Hledáte osudovou lásku, vážnou 
známost nebo prostě jenom spřízněnou duši? 
Využijte naši seznamku. Inzeráty v maximálním 
rozsahu 200 znaků včetně mezer posílejte na adresu 
redakce@praha3.cz s předmětem Seznámení. 
Uveřejnění je zdarma.
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www.nskz.czwww.nskz.cz

Kubelíkova 16/1250, 130 00  Praha 3
recepce@nskz.cz  |  221 012 211

SLAVÍME 100 LET
JIŽ 3 ROKY PÍŠEME NOVOU HISTORII
AMBULANTNÍHO CENTRA A LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ

1 9 2 3 — 2 0 2 3



Všechno nejlepší v novém roce 
Vám přeje městská část Praha 3.


