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Přehled základních škol na Praze 3 a informace o zápisu



⟶  Dispečink 
v pracovní dny 9—17 h

⟶ info@cistatrojka.cz
⟶ +420 777 269 959
⟶ facebook.com/cistatrojka.cz

S aplikací Prahy 3

Čistá 
Trojka
můžete nahlásit 
problém ihned:

⟶ nepořádek v ulicích
⟶ černé skládky
⟶ závady chodníků
⟶  chybějící sáčky 

na psí exkrementy
⟶ poškozený mobiliář
⟶ veřejné osvětlení
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Investice v roce 2023: Trojka dá na rozvoj 742 milionů

10 Aktuality Co se děje na Trojce

12 Report Unikátní dílnu na rolety najdete v Bořivojově ulici

14  Dialog Andrea Kalivodová: Chci se posouvat a nelpět na tom, co bylo

18 Scéna Poznávejte skryté krásy Žižkova

19 Sport Až se jaro zeptá, co jste dělali v zimě

20 Komunita Tanec pomůže lidem s poruchami pohybu

21 Senior Paliativní péče rozhodně nemusí být pasivní

23 Reflexe Martin Krška: Do Krenovky může přijít každý

24 Retrospektiva Katedrála telefonů a telegrafu půjde k zemi

26 Republika Žižkov Velezrádné nápisy

27 Gastronom Sladká cesta vás zavede do Koněvovy ulice

28 Relax Aktivity pro děti a křížovka

29 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

32 Přehled škol Chystáte své děti k zápisu do první třídy?

36 Program Kulturní tipy a neziskové organizace

38 Info Informační servis

39 Inzerce Nabídka a poptávka

Milé čtenářky, milí čtenáři,
s příchodem jara se leccos změní i v naší čtvrti. Radnice vynaloží v letošním roce 
na rozvoj Trojky tři čtvrtě miliardy korun. Majstrštykem je dotace ve výši 188 milio-
nů korun, kterou získala od Ministerstva kultury na vytvoření špičkového tanečního 
centra v Husitské ulici. Na projektu se podílí Tanec Praha, který zároveň připravuje 
od března lekce pro lidi s poruchou pohybového aparátu. Více se dočtete na straně 
20. Pohybu se věnujeme i ve sportovní rubrice, v níž jsme pro vás připravili několik 
tipů na krytá sportoviště. Hezké počasí můžete potom využít k vycházkám po Vino-
hradech a Žižkově, při nichž vás doprovodí historičky Dana Schlaichertová a Kateři-
na Lopatová. Přehled najdete na straně 18.

Jistě vás potěší i povídání s operní pěvkyní Andreou Kalivodovou, která učí na míst-
ní konzervatoři. Tahle krásná charismatická dáma má tolik energie a síly, že je to 
znát nejen z rozhovoru, ale i z fotografií.

A na závěr ještě vědomostní test. Znáte firmu Červinka rolety Žižkov? Přestože si 
myslíte, že ne, pravděpodobně každá historická roleta, kolem níž jste kdy prošli, po-
chází z její dílny v Bořivojově ulici. Malou exkurzi vám nabízíme na straně 12. 

Alžběta Bublanová, redaktorka

 ⟶ 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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radnice sehnala finance na dům tance 
Praha 3 získala dotaci na oživení objektu bývalých lázní v Hu-
sitské ulici. 188 milionů korun jí přidělilo Ministerstvo kultury 
z Národního plánu obnovy, 26 milionů korun určených na 
projektovou studii získala od magistrátu hlavního města. 
Zbývající částku z potřebných 240 milionů korun by mělo 
uhradit hlavní město na základě memoranda, které s tře-
tí městskou částí uzavřelo loni. 

trhy na jiřáku odstartovaly
V polovině února zahájily novou sezónu trhy na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. V provozu jsou od středy do pátku mezi 
osmou a šestou hodinou, v sobotu pak od osmi do dvou. 
Novinkou je přemístění některých stánků blíž k Laubově uli-
ci. Důvodem je dočasná autobusová zastávka, která vznik-
la přímo u tržiště kvůli rekonstrukci stanice metra. Další 
aktuality najdete na webu trhyjirak.cz a na facebooku.

pořadatelům pomáhá nová příručka 
Máte chuť uspořádat venkovní sousedskou nebo kul-
turní akci? Příručka Zábory bez zábran — Jak uspořá-
dat akci pod otevřeným nebem vás přehledně a sro-
zumitelným jazykem zorientuje v tom, jak si zažádat 
o zábor veřejného prostranství. Ke stažení je na webu 
planujtrojku.cz. „Součástí příručky jsou i praktické tipy 
a informace k buskingu,“ dodává její autorka Vendula Gu-
hová, která na Praze 3 koordinuje komunitní aktivity.

vyzkoušejte kurzy řemeslné zdatnosti
Pokud máte doma oblíbený dřevěný nábytek, který po-
třebuje oživit, stavte se na kurzu základů renovace. Po-
řádá ho Střední odborná škola Jarov a vy se díky němu 
během osmi hodin naučíte, jak staršímu stolku, žid-
li nebo poličce vdechnout nový život. Kurz se koná v so-
botu 25. března, 22. dubna, 27. května a 24. červ-
na. Podrobnosti najdete na adrese 1url.cz/7rvqQ.

sousedské akce na trojce
Pořádáte na Praze 3 sportovní, kulturní a společenské 
akce, pomáháte sousedům, máte zajímavý klub, kroužek 
nebo společný koníček, něco se vám povedlo a chcete se 
pochlubit? Pošlete nám na adresu redakce@praha3.cz 
pár základních informací a doprovodných snímků, nej-
zajímavější náměty zpracujeme a uveřejníme. 

Zprávy z rady 
 ⟶ 22. února

Trojka pro seniory
I v letošním roce bude radnice realizovat projekt 
Trojka pro seniory, který se zaměřuje na aktivizaci 
cílové skupiny 65+ žijící na Praze 3. V plánu jsou 
jazykové i jiné dovednostní kurzy, nordic walking, 
kulturní akce i oblíbená soutěž v luštění křížovek.

Záměr zřízení zóny 30
Dopravní komise doporučila omezení rychlosti 
v oblasti Koněvova—Rokycanova—Želivského včet-
ně Jeseniovy ulice, která přirozeně navazuje na 
lokality s již zavedenými zónami 30 na Jarově. Pro-
jekt bude před schválením projednán s veřejností. 

 ⟶ 8. února
Úprava spádových obvodů základních škol

Pro nadcházející školní rok byly upraveny spádo-
vé oblasti základních škol. Stalo se tak na zákla-
dě dat o počtu dětí, které by měly přijít k zápisu, 
i vzhledem k novostavbám v oblasti Vackova a na 
Třebešíně a také kvůli vysokému počtu šestiletých 
v oblasti mezi Ohradou a Vápenkou. Seznam na-
jdete na adrese 1url.cz/IKPLj.

Žádost o dotace z rozpočtu magistrátu
Městská část požádá o přidělení dotací z rozpočtu 
hlavního města na rok 2023, kde byla vytvořena 
rezerva pro městské části ve výši 500 milionů ko-
run, která je určená na pokrytí jejich investičních 
požadavků. Jedná se o tři akce, které nejlépe napl-
ňují kritéria pro přidělení, a to revitalizace Tachov-
ského náměstí, nástavba družiny v ZŠ Jesenio-
va 96 a příprava projektové dokumentace pro dům 
sociálních služeb.

Zprávy ze 
zastupitelstva

 ⟶ 21. února
Přidělení dotací

Zastupitelé schválili návrh výboru pro dotač-
ní politiku na rozdělení vymezené částky ve výši 
10 212 400 korun mezi jednotlivé dotační pro-
gramy takto: životní prostředí — 337 800 korun; 
tělovýchova a sport — 1 808 100 korun; výcho-
va a vzdělávání — 2 169 700 korun; kultura — 
1 445 000 korun; památková péče — 361 600 ko-
run; oblast sociální a zdravotní — 929 600 korun; 
individuální podpora služeb lokálního významu — 
3 160 600 korun. 

Rozpočet na rok 2023
Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2023. In-
vestice dosáhnou 742 milionů korun, což je zhruba 
o čtvrt miliardy více než loňský rok. Investovat se 
bude do rekonstrukcí panelových domů a bytů, vý-
sadby stromořadí či projektu Dům tance.

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ a ZMČ 
jsou k nahlédnutí na odboru organizačním, od-
dělení organizační, Lipanská 7, nebo na adrese 
praha3.cz.
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na jarově má vzniknout další přechod
Křižovatka ulic Na Jarově a Na Chmelnici má být bezpečněj-
ší pro pěší. „Dodatečné vyznačení přechodu je tu žádoucí. 
Přestože jde o rezidenční ulici zařazenou do zklidněné zóny 
30, funguje jako významná dopravní spojnice mezi Malešic-
kou a Koněvovou. S tím souvisí i vysoká intenzita automobi-
lové dopravy. Přímo v ulici Na Chmelnici navíc máme mateř-
skou školku, k níž je možné dojít od východní strany pouze 
cestou, kde chybí přechody,“ vysvětluje místostarosta Ondřej 
Rut, který o úpravě jedná s odborem dopravy. 

ptejte se starosty
Další setkání se starostou Prahy 3 Michalem Vronským se 
uskuteční v pondělí 20. března od 16 hodin v zasedacím 
sále zastupitelstva v budově radnice na Havlíčkově náměs-
tí. Tentokrát se zúčastní i místostarosta Filip Málek, který 
má na starosti školství, informační technologie a inovace. 

na vítkově začala obnova stromořadí 
Lesy hlavního města Prahy pokácejí do konce letošního ob-
dobí vegetačního klidu v parku na Vítkově přes sedmdesát 
stromů, které dendrologové vyhodnotili jako provozně nebez-
pečné, tedy jako suché, napadené dřevokaznými houbami 
nebo s růstovými defekty. Obnova stromořadí souvisí s re-
vitalizací největšího místního parku, která má začít na jaře. 

rekonstrukce vinohradských garáží
Začala oprava podzemních garáží nedaleko Flo-
ry, díky níž vznikne 80 nových parkovacích míst. Skon-
čit má v květnu příštího roku. Do 23. října ji bude pro-
vázet dopravně-inženýrské opatření ve Vinohradské 
ulici, do konce letošního prosince pak omezení v Li-
bické ulici. Práce zajišťuje společnost Subterra.

praha 3 se zapojí do prestižního výzkumu 
Až do července probíhá na Trojce Mezinárodní výzkum do-
spělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj. Jeho cílem je zjistit, jak jsou obyvate-
lé vybraných zemí připraveni například na změny na trhu 
práce nebo na rostoucí využívání digitálních technologií 
v práci i mimo ni. Na vybrané domácnosti se proto ob-
rátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a Me-
dian. Za rozhovor, který bude trvat přibližně dvě hodiny, 
obdrží každý respondent 800 korun. Podrobnosti o výzku-
mu a kontaktní údaje hledejte na stránkách piaac.cz.

vítání občánků a jubilejní svatby
Děti narozené v roce 2022 můžete registrovat na jar-
ní vítání občánků na e-mailu sotonova.eva@praha3.cz. 
Do zprávy uveďte jméno dítěte, datum narození, adre-
su jeho trvalého bydliště a telefonické spojení na vás. Na 
stejném e-mailu nebo na čísle 222 116 295 můžete při-
hlásit sebe nebo své blízké na oslavy jubilejních svateb.

trojka podpoří tibet 
Tradičním vyvěšením vlajky si 10. března ve 13 hodin třetí 
městská část připomene 64. výročí tibetského povstání proti 
čínské nadvládě. O dva dny dříve se můžete zúčastnit tema-
tické besedy Mandala — duchovní svět Tibeťanů v symbolic-
kém obrazci. Koná se od 17 hodin v Galerii pod radnicí.

Kriminálka Žižkov
Požár v Jeseniově ulici

V pondělí 20. února po 13. hodině zasahovali ha-
siči ze dvou stanic v Jeseniově ulici u požáru od-
padu v devastovaném objektu, který dlouhodobě 
obývají osoby bez domova a narkomani. Průzkum 
budovy proběhl v dýchací technice souběžně 
s hašením několika vodními proudy. Uvnitř nebyl 
nikdo nalezen. Požár podle prvotního šetření zavi-
nila neznámá osoba, škoda na majetku nevznikla.

Autobus se srazil se čtyřmi automobily 
Ve čtvrtek 16. února odpoledne došlo v Prokopo-
vě ulici ke střetu autobusu linky 136 a čtyř osob-
ních vozidel. Na místě zasahovali hasiči a pohoto-
vostní jednotky Dopravního podniku. Záchranná 
služba ošetřila zraněného pětatřicetiletého muže 
a s pohmožděnými zády ho transportovala do Fa-
kultní nemocnice Královské Vinohrady.

Komu není rady, tomu není pomoci
V pondělí v noci 13. února obdrželi strážníci 
městské policie prostřednictvím tísňové linky 
upozornění na muže spícího v autě, které stálo 
nestandardně zaparkované na křižovatce ulic 
Šrobárova a Vlašimská. Hlídka spáče sedícího 
na místě řidiče probudila poklepáním na okén-
ko. Pětačtyřicetiletý cizinec strážníkům řekl, že 
v autě pouze spí a údajně ho přivezl kamarád. 
Auto pak zamkl s tím, že domů dojde pěšky. Pro-
tože bylo zjevné, že je pod vlivem alkoholu, hlídka 
ho upozornila, že by s autem neměl nijak ma-
nipulovat, a odjela plnit další povinnosti. O de-
set minut později projížděli strážníci náměstím 
Jiřího z Lobkovic a všimli si jedoucího vozidla, ve 
kterém předtím spal dotyčný cizinec. Když auto 
zastavili, nebylo pro ně překvapením, že za vo-
lantem sedí právě on. Dechová zkouška u něj od-
halila téměř tři promile alkoholu. Případ si proto 
převzala k dořešení Policie ČR.

Zdrogovaná řidička v celostátním pátrání
Policisté z pohotovostní motorizované jednotky 
zastavili 10. února odpoledne v Prokopově ulici 
vozidlo, které se rozhodli zkontrolovat. Následně 
zjistili, že za volantem sedí řidička, po které bylo 
vyhlášeno celostátní pátrání, a navíc byla pod vli-
vem drog. Při prohlídce u ní nalezli tři sáčky bílé 
a hnědé krystalické látky. Dvaatřicetiletá cizinka 
byla omezena na osobní svobodě a je podezřelá 
ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem 
návykové látky a přechovávání omamné a psy-
chotropní látky a jedu. V případě prokázání viny 
jí hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Nalezené 
látky byly zaslány na expertízu a celým případem 
se zabývají pražští kriminalisté. 

Víkendu kraloval alkohol za volantem
Řidiče pod vlivem alkoholu, drog nebo se záka-
zem řízení přistihnou pražští strážníci denně. Ani 
první únorový víkend nebyl bohužel výjimkou. Na-
příklad na Praze 3 zastavili 36letého řidiče, který 
u sebe neměl požadované doklady. Sám se jim 
přiznal k požití alkoholu před jízdou, orientační 
dechovou zkoušku nicméně odmítl. Strážníci pro-
to předali jeho případ k dořešení státní policii.

Připravil Miroslav Štochl
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Praha 3 letos investuje zhruba o čtvrt miliardy 
víc než loni. Zaměří se na rekonstrukci 
bytových komplexů, ale i revitalizaci veřejných 
prostranství.

Opravy panelových domů, moderní garáže na 
Vinohradské, nová stromořadí v ulicích, ožive-
ní parků a dětských hřišť — to jsou jen někte-
ré plány, se kterými Trojka počítá na letošní rok. 
Největší sumu spolkne revitalizace panelových 
domů, zejména komplexu v Táboritské. Zateplení 
fasády i střechy, výměna oken, ale i investice do 
přilehlého prostoru, kde denně nakupují či pro-
cházejí davy Pražanů, vyjde letos radniční kasu 
na 228 milionů. Další velká investice se týká těs-
ného sousedství, kde dostává nový háv panelový 
dům v Kubelíkově ulici. Letošní náklady dosáhnou 
110 milionů korun. Opravy se dočká taky bytový 
dům Husinecká 9 — v plánu je kompletní rekon-
strukce včetně stavebních úprav, díky nimž bude 
mít objekt bezbariérový přístup. Vyčleněno je na 
to 40 milionů korun.

Mezi největší projekty se řadí rekonstrukce ga-
ráží ve vnitrobloku Vinohradská 114, 116, kam se 
schová 70 automobilů a 15 motocyklů. V plánu 

je i zatravněná střecha se zavlažováním z retenč-
ních nádrží. Radnice dá v tomto roce na opravy 
100 milionů korun. Podobně významná je revita-
lizace Tachovského náměstí, na niž půjde kolem 

Investice v roce 2023: 
Trojka dá na rozvoj 
742 milionů

Mezi největší projekty 
patří rekonstrukce garáží 
Vinohradská 
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60 milionů. Proměnit se mají i některé nevyužité 
objekty v obecním majetku. „Například připra-
vujeme rekonstrukci bývalých jeslí na Chmelni-
ci a na Havlíčkovo náměstí se v dohledné době 
vrátí škola. Díky dotacím dojde i na objekt býva-
lých lázní v Husitské ulici,“ vypočítává starosta 
Michal Vronský. Z nevyužité budovy se má stát 
jedno z největších tanečních center nejen na 
Žižkově, ale i v Česku. Projekt vyjde bezmála na 
300 milionů korun, část pokryje historicky nej-
větší investiční dotace, kterou kdy třetí městská 
část získala — 188 milionů korun od Ministerstva 
kultury. Významnou prioritu mají i další dva úkoly. 
„Co nejrychleji bychom potřebovali posílit školní 
kapacity v oblasti Vackova či Třebešína, kde bydlí 
hodně dětí, které musejí dojíždět. Navíc je třeba 
se zaměřit na oba konce cyklostezky — u Hlavní-
ho nádraží a na Krejcárku. Obě místa by měla na-
bídnout více možností pro trávení volného času,“ 
doplňuje starosta.

Část opozičních zastupitelů kritizuje hospoda-
ření radnice v minulém období. „Nejdůležitější 
bude sledovat hospodárnost, efektivnost a účel-
nost vynaložení peněz. Ta byla historicky mnoh-
dy diskutabilní, zvláště v případě vysoutěžené 
projektové dokumentace za mnohamiliónové 
sumy,“ zmiňuje opoziční zastupitel Petr Venhoda. 
Sám považuje za stěžejní investice do bytového 
fondu, energetických úspor a do školních budov. 
Konkrétně zmiňuje školku v Koněvově, ve Vozo-
vé a na náměstí Jiřího z Lobkovic nebo nástavbu 
družiny ZŠ Jeseniova, kde letos zároveň vznikne 

projektová dokumentace na výstavbu nové ma-
teřské školy. „Osobně bych rád realizoval mo-
dernizaci a sloučení pracovišť radnice a prostor 
v bývalé budově ZŠ do jednoho komplexu na 
Havlíčkově náměstí. Jakkoli podporuji navyšování 
kapacit škol a školek, je třeba je navyšovat v mís-
tech budoucí bytové výstavby, například na bý-
valém nákladovém nádraží. Rozšiřování v zástav-
bě historického Žižkova je diskutabilní,“ dodává 
Venhoda. 

V ulicích Prahy 3 přibylo za poslední čtyři roky 
300 nových stromů a další se mají sázet. „Důle-
žitá je výsadba stromořadí na dolním Žižkově. Cí-
lem je, aby se na Trojku dostaly stromy tam, kde 
nikdy nebyly a jsou nejvíce potřeba,“ říká radní 
Jan Bartko. Nová stromořadí jsou postupně plá-
nována v ulicích Husinecká, Krásova, Biskupcova, 

Proměnit se mají 
i některé nevyužité 
objekty

Díky dotacím dojde na 
objekt bývalých lázní 
v Husitské ulici

Bilance příjmů a výdajů Prahy 3 na rok 2023 (v tis. Kč)

Garáže Vinohradská
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Na Hlídce, Za Žižkovskou vozovnou a dalších. Ve-
dle toho chce radnice odít do slušivého hávu ně-
které parky a hřiště. Kolem 15 milionů bude stát 
první etapa prací, jejichž cílem je přívětivější tvář 
parku Židovské pece. Úpravy bude hradit develo-
per, který vedle postavil nadměrný bytový kom-
plex. Za 3,5 milionu vznikne projektová dokumen-
tace obnovy náměstí Jiřího z Lobkovic. Mezi další 
rozvojové projekty patří třeba příprava dokumen-
tace nového domu sociálních služeb v ulici Pod 
Lipami a rekonstrukce zázemí a tribun stadionu 
Viktorie Žižkov. 

Plánované výdaje Prahy 3 na rok 2023 tvoří 
z 55 % především investice. Zbylých 45 % zahr-
nuje běžné výdaje, například na vzdělávání, kultu-
ru nebo sociální služby. Kladný provozní rozpočet, 

v němž výdaje tvoří 613 milionů a příjmy 618 mi-
lionů korun, je mezi ostatními městskými částmi 
unikem. „Chod radnice díky tomu nebude dofi-
nancováván z investičních peněz. Jinými slovy: 
máme zdravé financování,“ shrnuje starosta Mi-
chal Vronský. 

Důležitá je výsadba 
stromořadí na dolním 
Žižkově

Táboritská ulice

—
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Anketa: Jak vnímáte rozpočet a plán hospodaření 
Prahy 3 na rok 2023?
Pavel Dobeš (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), místostarosta 

Sestavit letošní rozpočet bylo složitější než v předchozích 
letech. Vysoká inflace, energetická krize, válka na Ukrajině. 
To vše dopadá i na rozpočet Prahy 3. Tím víc oceňuji, že 
pro rok 2023 máme znovu schválen vyrovnaný rozpočet, 
kde se běžné příjmy rovnají běžným výdajům. Rozpočet, 
který obsahuje řadu investičních akcí. V minulém obdo-
bí jsme šetřili na provozu, řešili dotace, neprojídali vlastní 
budoucnost. Proto nyní můžeme revitalizovat Tachovské 
náměstí, opravit bytové domy v Táboritské a Kubelíkově 
ulici, připravit stavbu skateparku. Proto máme vyrovnaný 
a rekordně proinvestiční rozpočet.

Ondřej Rut (Zelení), místostarosta
Abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu a Praha 3 nejela 
na dluh, museli jsme škrtat a hledat nové příjmy. Podmín-
ky nám ztížily vysoké ceny energií, na kterých zaplatí orga-
nizace Prahy 3 asi o 20 milionů korun víc než loni. I proto 
bylo nevyhnutelné zvýšení nájemného u bytů staroused-
líků nebo chystané snižování stavu zaměstnanců. Šetřit 
na běžných výdajích musíme, abychom neškrtili rozvoj 
Prahy 3 — bezprecedentní investice jdou do oprav pane-
lových domů a bytů, nové kapacity musíme připravovat ve 
školách a školkách. 

Jan Bartko (Piráti), radní
Letošní rozpočet jsem skládal v duchu toho, že i radnice 
se musí uskromnit. Škrtali jsme více než kdy dřív. Na pla-
tech, konkrétních agendách i na ne úplně nezbytných in-
vesticích. A bohužel jsme byli nuceni přistoupit i k nejmé-
ně populárním krokům — ke zdražování nájmů bytových 
i nebytových prostor. Běžné příjmy jsou tak i v této těžké 
době vyšší než běžné výdaje. Rozpočet je nastaven udrži-
telně, a když dá vyšší moc, zlevní energie a podaří se nám 
získat nějaké dotace, tak i na konci roku snad něco ušet-
říme. Díky všem úředníkům, že i s omezenými prostředky 
dokáží vykouzlit skvělé věci!

Michal Sirovátka (Praha 3 sobě), člen finančního výboru
Kdybyste na seznamce viděli potenciálního partnera, který 
je bohatý, vyrovnaný, má úspory, aby je nyní mohl inves-
tovat, dali byste mu šanci? Přesně takový je totiž rozpočet 
naší městské části pro letošní rok. Tedy až na tu vyrov-
nanost, která je ve skutečnosti schodkem financovaným 
z úspor minulých let. Pokud se na rozpočet podíváme blí-
že, zjistíme, že oproti rozpočtům minulým má ten letošní 
rekordní sumu výdajů. Není to hazard? Ne, protože rozpo-
čet splňuje všechny principy zdravého hospodaření. Úspo-
ry financují kapitálové výdaje, a ne běžný provoz a běžné 
výdaje jsou nižší než běžné příjmy.

Filip Nekola (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu pro následující 
roky nelze podpořit. Ve zkratce Praha 3 hospodaří s pří-
jmy o 45 milionů nižšími než v roce 2022, zato výdaje 
jsou o 338 milionů vyšší. Z toho je nárůst běžných výdajů 
o 62 milionů. Jak chce s takovými čísly starosta s radou 
udržitelně financovat sociální služby, úklidy chodníků nebo 
chod úřadu? Nehledě na to, že se chystá oprava 63 míst 
pro auta a 12 míst pro motocykly v garážích za 187 milio-
nů, což vychází třikrát dráž než projekty nových parkova-
cích domů v sousední Praze 10. A horizont návratu investi-
ce? Zhruba 80 let. Více na mém fb.

Josef Sláma (Trikolora a hnutí SPD), opoziční zastupitel
Rozpočet je sám o sobě vždy přerozdělovací. Samozřejmě 
výhrady pokaždé existují. Příjmy jednorázové vždy trochu 
zkreslují. Co se týče rozpočtu, musíme také koukat do 
budoucna na tvoření těch dalších. V tomto směru je roz-
počet trochu na hraně. Kdyby se známkovalo, dostane tak 
za tři. Opravdu musíme přemýšlet o zásadních prioritách 
a do budoucna také vědět, co vynechat a oželet. Doba 
není jednoduchá a nelze to podcenit.

Fo
ku

s



Praha 3 zvýší 
nájemné v obecních 
bytech o 20 %

Nepoměr mezi 
smlouvami
uzavřenými 
v minulosti a nyní 
přiměl městskou 
část k úpravě části 
nájmů v bytech, 
které jsou v jejím 
vlastnictví. Ceny 
naposledy zvyšovala 
v roce 2019.

Praha 3 vlastní a spravuje 1 883 bytových jedno-
tek. Dvanáct stovek z toho představují nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou. Zbytek jsou smlouvy 
v režimu podporovaného bydlení pro znevýhodně-
né osoby, samoživitele a seniory, další část tvoří 
byty pronajaté komerčně v aukci. Celkový roční 
výnos z nájemného se pohybuje kolem 135 mi-
lionů korun. Peníze slouží k údržbě, revitaliza-
ci a rozšiřování bytového fondu, zdaleka přitom 
nepokrývají realizované investice. „Vzhledem 
k situaci na trhu s bydlením jsme se rozhodli po 
čtyřech letech znovu přikročit ke zvýšení nájem-
ného o 20 %, a to pouze u nájemních smluv uza-
vřených na dobu neurčitou. Dotkne se dvanácti 
stovek domácností,“ říká místostarosta Prahy 3 
Ondřej Rut. „Poté, co nájemník obdrží návrh na 
zvýšení nájmu a zašle radnici zpět písemný sou-
hlas, bude zvýšené nájemné platit od počátku 
třetího kalendářního měsíce po doručení návrhu. 
Nájemníci ho obdrží nejpozději do konce března, 
zvýšení bude tedy platit od června,“ dodává s tím, 
že prvním nájemníkům dorazily dopisy už během 
února.

Hlavní motivací je srovnat nepoměr mezi smlou-
vami uzavřenými v minulosti a nyní. Staroused-
líci v bytech se smlouvou uzavřenou na dobu 

neurčitou platí teď v naprosté většině případů 
měsíčně 115 Kč/m2, což je přibližně třetina obvyk-
lé tržní ceny na Praze 3. Měsíční nájem středně 
velkého bytu o rozloze 60 m2 je tak po 20% na-
výšení vyjde na 8 280 korun. Standardní nájem 
u nově uzavíraných smluv na dobu určitou v reži-
mu podporovaného bydlení je přitom 145 Kč/m2. 
K úpravě zároveň dochází jenom u smluv, kde ko-
nečná cena nájemného nepřesáhne 250 Kč/m2.

Domácnosti, jimž by hrozilo, že se v souvislosti 
s úhradou životních nákladů dostanou do finanč-
ních problémů, se můžou obracet na Kontaktní 
místo pro bydlení, a to buď telefonicky na čísle 
222 116 575, nebo každé pondělí a středu od 8 do 
12 hodin a od 13 do 18 hodin na adrese Havlíčko-
vo náměstí 11. Najdou tu základní pomoc při řeše-
ní své situace. 

Peníze slouží k údržbě, 
opravám a rozšiřování 
bytového fondu
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Nová pediatrie 
přijme 1 200 
pacientů

Nedostatek lékařů řeší místní radnice například 
tím, že jim poskytuje ordinace. Od února sídlí 
nová pediatrička ve zrekonstruovaném prostoru 
v Baranově ulici.

Až o 1 200 nových pacientů se zvládne postarat 
pediatrická ordinace, která je od února v provozu 
v Baranově ulici číslo 11. Vznikla v prostoru, který 
loni zrekonstruovala třetí městská část. „Vybudo-
váním nové ordinace na atraktivním místě a vý-
hodnou nájemní smlouvou se nám podařilo přilá-
kat na Prahu 3 novou dětskou lékařku. Využili jsme 
omezené možnosti, které městská část má, ale 
i ty mohou stačit ke zlepšení dostupnosti lékařské 
péče,“ uvádí místostarosta Ondřej Rut, který měl 
na starosti sociální a zdravotní oblast v minulém 
volebním období. Praxi povede Barbora Kociáno-
vá, dětská lékařka s letitými zkušenostmi z klini-
ky dětí a dorostu ve Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady. Zájemci o registraci se jí můžou hlásit 
osobně nebo prostřednictvím kontaktů uvedených 
na webových stránkách detske-baranova.cz.

Zajištění kvalitní zdravotní péče v potřebném 
rozsahu je pro radnici prioritou. Neustále proto 
mapuje kapacity lékařů konkrétního zaměření. Na 
základě toho může pak plánovat strategii náboru 
nových specialistů třeba i včetně výstavby nebo 
rekonstrukce prostor, které budou sloužit jako je-
jich budoucí pracoviště. „Pediatrů je nedostatek 

a městské části se o ně přetahují. I nadále se bu-
deme snažit rozšiřovat kapacity základní lékařské 
péče, která musí být dostupná v místě bydliště. 
Chceme aktivně předcházet situaci, že by na Pra-
ze 3 nebyl dostatek lékařů,“ říká místostarostka 
Nikol Marhounová.

Městská část zrenovovala v nedávné době napří-
klad taky prostory v Olšanské, Slezské a Chelčic-
kého ulici. Do ordinace ve Slezské momentálně 
hledá pediatra nebo dětského klinického psycho-
loga. „Potenciálního zájemce se snažíme motivo-
vat sníženým nájmem po dobu jednoho roku, aby 
nemusel platit v době, kdy ještě nemá zajištěné 
pacienty,“ vysvětluje Marhounová. 

Zajištění kvalitní 
zdravotní péče je 
pro radnici prioritou
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Unikátní dílnu 
na rolety najdete 
v Bořivojově ulici

Podnik Červinka rolety Žižkov přetrval 
z 25 firem, které u nás za první republiky 
vyráběly vlnité plechové rolety, jako jediný. 
Dnes je dodává i do světa.

Žižkovskou výrobnu rolet založil v roce 1898 Jan 
Červinka. Firma se pak dědila z generace na ge-
neraci. V roce 1948 ji sice znárodnili komunisté, 
po sametové revoluci připadla ale dvěma vnukům 
původního majitele. Ti se však časem nepohod-
li, a došlo dokonce k prodeji části domu, kde 
má firma sídlo. V roce 2013 ji převzal současný 
majitel Tomáš Vrchota. Její výrobní program se 
za tu dobu nezměnil. Teď už jako jediná v České 
republice a dost možná i v Evropě udržuje víc než 
stoletou tradici výroby vlnitých plechových rolet 
s klasickými litinovými štítky. Taky pracovní po-
stup zůstává stejný. Plech je třeba nejdřív vyčistit, 
potom formovat ve vlnovacím stroji, nanýtovat 
a nastříkat. V poslední fázi se přimontuje zámek 
a následuje svrchní nátěr.

Vlnovací stroj, který využívají v malé provozovně 
v Bořivojově ulici, tu slouží od roku 1898. Mo-
mentálně ho obsluhuje zaměstnanec František 
Janoušek. „Není na něm nic, co by se mohlo po-
kazit,“ vysvětluje Tomáš Vrchota a dodává, že to je 

bytelné zařízení, které je pro firmu rodinným stří-
brem. Měsíčně díky němu vznikne patnáct rolet, 
ještě před deseti lety jich ale bylo pět denně. Za-

tímco dnes má podnik tři zaměstnance, za první 
republiky byste jich tu našli dvacet. Starali se na-
příklad taky o koně, kteří rozváželi hotové výrob-
ky zákazníkům. „O klasické rolety není už takový 
zájem. Lidé spíš sáhnou po levnějších variantách, 
například hliníkových,“ připouští Vrchota s tím, že 
plech je podle něj stále nejlepší volbou z hlediska 
kvality, bezpečnosti, ale i vizáže. Mezi obvyklé od-
běratele tak dnes patří hlavně vyznavači nostalgie 

Značku Červinka objevíte 
i v Paříži, Berlíně nebo 
Londýně
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a retro stylu a majitelé obchodů v památkově 
chráněné zóně, kteří musí podle nařízení památ-
kářů použít typizované historické rolety — právě 
ty, které nabízí jedině žižkovská dílna a kterými je 
vybavený například kiosek na Kostnickém náměstí 
(na horním snímku).

Pokud si budete pozorně všímat štítků na roletách 
kaváren a obchůdků, objevíte značku Červinka 
nejen po celé Praze, ale například i v Paříži, Berlí-
ně nebo Londýně. A že staré ražené destičky mají 
půvab dokonce samy o sobě, potvrzuje i Tomáš 
Vrchota, který je sbírá jako suvenýry. 

Vlnovací stroj slouží 
v malé provozovně 
už od roku 1898
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Andrea Kalivodová: 
Chci se posouvat 
a nelpět na tom,  
co bylo
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é v Národním divadle. A musím zmínit také Carmen 
v nastudování Severočeského divadla, kde chys-
táme open air verzi, s níž chceme vyjet za našimi 
diváky. Na to se velmi těším.

Pamatujete si své první působení v této roli?
Moje první Carmen byla v košickém divadle na 
Slovensku a od té doby se u mě výrazně pro-
měnila. Pak jsem ji zpívala ve Státní opeře pod 

Řada milovníků opery vás má spojenou 
s Carmen, kterou zpíváte už dvacet let. 
Proměnila se ta postava nějak?
Změnila se jak Andrea Kalivodová, tak Carmen. 
Letos mi bude 46 a já samozřejmě rekapituluji, co 
mám za sebou, ale dívám se i na to, co mám před 
sebou. Carmen jsem už nechtěla hrát, rozhodla 
jsem se ji přenechat jiným, ale osud určil jinak. 
Vlastně za to mohla doba kovidová, kdy jsem si 
odpočinula, protože já jinak pracovala pořád — 
14 dní před porodem a 14 po porodu obou dětí. 
No a s Carmen jsem se tehdy už loučila. Nakonec 
jsem se ale k té opeře vrátila, i když trochu jinak. 
Baví mě avantgardnější pojetí, vzrušuje mě ten 
svěží charakter. Oslovil mě Český pěvecký institut 
Vladimíra Chmela, kde děláme komorní verzi Car-
men. V rámci toho jezdíme po českých zámcích 
a já alternuji s Ester Pavlů, která hraje tutéž roli 

Známá operní pěvkyně 
vyučuje na Mezinárodní 
konzervatoři Praha 
v Olšanské ulici. Povídali 
jsme si s ní nejen 
o Praze 3, ale i o jejích 
současných aktivitách.

Chci se obklopovat 
dobrými lidmi a těmi, 
kteří mě inspirují
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režisérskou taktovkou Zdeňka Trošky, kde mě to 
bavilo nejvíce, a všude po České republice i ve 
světě — s německou agenturou například ve 
Francii, Německu či Maďarsku. Vyprodala jsem 
O2 arénu a to mi bylo třicet. S Carmen jsem měla 
vždycky úspěch. Ale chci se posunout dál. Během 
lockdownu jsem si srovnala, co v životě chci, co 
dělat musím a co už vůbec nechci.

A co chcete?
Rozhodla jsem se pro více charakterních rolí dra-
matických žen, proto miluji čarodějnici v Rusalce. 
Je to úžasná ženská, která prochází velkým vývo-
jem. Hra je opravdu dobře napsána, plná mouder 
do normálního života. A co chci dál? Rozhodovat 
sama o sobě, korigovat si svoje věci. A taky se 
chci obklopovat dobrými lidmi a těmi, kteří mě 
inspirují. 

Kdo vás v životě inspiroval?
Třeba řecká operní pěvkyně Agnes Baltsa a řecko-
-americká pěvkyně Maria Callas. Inspirují mě i lidé 

mimo branži, například sportovci, život s mou ro-
dinou, děti svou férovostí a upřímností nebo mí 
studenti na konzervatoři, kteří mě nutí do toho, 
abych na sobě stále pracovala.

Často zmiňujete pracovitost. Souvisí s tím i to, 
že jste tváří soutěže Žena regionů?
Ano, mnohé ženy z regionů plní skvěle své poslání, 
ale tím, že jsou mimo Prahu, se na ně někdy zapo-
míná. Oceňuji ženskou sílu a energii. A taky ženský 
instinkt a intuici.

Vy je máte?
Jsem vizionář, vím, co se stane, proto plánuji věci 
dopředu. Nejsem zvyklá čekat. Už v době kovidu 
jsem věděla, že umělcům nebude nejlépe, pokud 
se neotevřou v tom, co opravdu umí, a nenabíd-
nou to pravé. Bylo mi jasné, že řevnivost a rivalita 
budou čím dál tím větší. Proto jsem se rozhodla 
pro svou specifickou cestu, kterou si stále držím. 

Jaká je vaše pracovní metoda?
Umím vidět do lidí, proto využívám i psycholo-
gii. Spolupracuji s předními odborníky, mívám 
semináře, odbourávám trému dětí, mých studen-
tů, ale i některých sportovců. Jen škoda, že na 
to všechno nemám více času. Baví mě pomá-
hat lidem a hledat, v čem jsou dobří. Nesmíte si 
nikdy nechat vzít samu sebe. Vy určujete svou 
cestu a kudy jdete, nejste ovce. Jinak jsou z toho 
nemoci.

Baví mě pomáhat 
lidem a hledat, v čem 
jsou dobří
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I vy jste si prošla vážnou nemocí? Co pro vás 
znamenala?
Ukázala mi, že se má člověk stále učit pokoře, na-
učit se být k sobě tvrdý, být bojovník. Teď se cítím 
dobře, vím, že se musím posunout dál a nelpět 
jen na tom, co jsem dokázala. Na druhou stranu 
každá žena si musí umět přiznat, kolik pracovních 
let má před sebou, a s tím nějak nakládat.

A kolik jich máte vy?
Budu zpívat, dokud Pán Bůh dá. Já jsem hodně 
věřící. Velmi důležité je, v jaké se pěvec bude držet 
formě, s kým bude pracovat, jak bude usměrňo-
ván a jak bude důsledný. Sama jsem si řekla, že 
chci intenzivně zpívat do šedesáti či sedmdesáti 
let a Carmen chci dělat do padesáti. Pak přichází 
doba silných charakterních žen a to už se vlastně 
naplňuje, protože budu hrát Mescalinu v opeře Le 
Grand Macabre. To je domina, která chce všech-
no. Moc se na to těším, i když tato role vám může 
hodně ublížit.

Jak?
Ve všech směrech. V charakteru, po pěvec-
ké i technické stránce. Vy musíte tu roli ucho-
pit a vrazit do reálu na jevišti. Ale pro mě přišla 
ve správný čas a já cítím, že se tím vydávám na 
novou cestu, že to pro mě bude práce, kterou 
potřebuji.

Co je podstatou operního zpěvu? 
Hlas, energie, talent i to, jak se s tím dokážete 
porvat, vaše psychika, výdrž, technická vybave-
nost a charisma. Když máte charisma, jste jiní 
a výrazní, prostě ty druhé provokujete, v dobrém 
i zlém. Jsou lidé, kteří vás zbožňují a jedou přes 
půlku republiky na váš koncert, a pak ti, kteří vás 
nesnášejí. To já ale ignoruji. Jak se říká, chytrý 
člověk odpustí, inteligentní a moudrý člověk zapo-
mene, ale skutečná osobnost ignoruje.

Musí mít člověk predispozici ke zpěvu? 
Pokud nemáte hudební sluch, tak z vás nic nevy-
doluji. Ale síla hlasu se dá naučit. A dále je důle-
žitá fyziognomie, umět se správně postavit, přijít 
na jeviště, ale taky inteligence, protože se musíte 
naučit texty a roli. Zároveň musíte umět správně 
dýchat. Je toho hodně. Když víte, že se dobře na-
dýchnete do celého těla, a spočítáte si, aby vám 
dech vystačil, tak se to naučíte. Zpěv je vlastně 
matematika. A taky schopnost být jiný, mít svou 
charakteristickou barvu hlasu. Sopránů je hod-
ně, těmi můžete dláždit Václavák, ale jde o vaši 
jinakost.

Vy jste hodně temperamentní a energická. 
Dá se to naučit?
Nedá, to musíte mít v sobě. Na druhou stranu 
jsou ale v životě různá období, kdy máte nějaké 
trápení. Tím se měníte, může vás to posunout. 
Musíte se zkrátka zdokonalovat nejen po profesní 
stránce, ale i z hlediska svého charakteru. 

Vy určujete svou 
cestu a kudy jdete, 
nejste ovce

Sopránů je hodně, 
těmi můžete dláždit 
Václavák

Vyučujete na zdejší konzervatoři. Jak se vám tu 
pracuje?
Učí se mi tu velmi dobře. Mám ráda Žižkov, všech-
no mi zde vyhovuje, navíc to mám kousek do Stát-
ní opery, kde často zkouším.

Co se vám líbí na Trojce?
Různorodost a pestrost, blízkost centra, ale i ze-
lených ploch. Líbí se mi futuristická žižkovská 
věž, která nabízí úchvatnou podívanou na město, 
a hlavně nadhled. Toho si totiž vážím i v běžném 
životě. 

Andrea Tögel 
Kalivodová

Slavná česká mezzosopranistka se narodi-
la 24. listopadu 1977 v Kroměříži. Vystudova-
la brněnskou konzervatoř a pražskou HAMU, 
absolvovala roční stáž ve Vídni. Už dvacet 
let působí jako sólistka Státní opery Národ-
ního divadla v Praze. Vedle toho vystupovala 
na dalších českých i zahraničních scénách. 
Proslavila se zejména jako Carmen, mezi její 
další významné role patří Ježibaba v Rusalce, 
Maddalena v Rigolettovi či Dulcinea v Donu 
Quijotovi. Na Mezinárodní konzervatoři Praha 
učí klasický zpěv.
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Dlouholetý cyklus architektonických 
procházek Žižkov známý i neznámý pořádá 
Praha 3 taky letos. Doplňují ho besedy se 
zajímavými osobnostmi a program pro děti.
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á Už patnáct let historičky umění a pe-
dagožky Dana Schlaichertová a Ka-
teřina Lopatová provázejí zájemce 
ulicemi Prahy 3 a zprostředkovávají 
jim kouzlo zdejší čtvrti. Komentované 
vycházky se konají jednou za měsíc 
a jsou zdarma. „Stejně jako v uply-
nulých letech i letos představíme 
jednotlivé objekty a místa v rámci 
širšího historického i urbanistické-
ho kontextu,“ vysvětluje Kateřina 
Lopatová.

Cyklus má řadu pravidelných účast-
níků, vítáni jsou ale samozřejmě 
i nováčci. „Náš výklad často doplňují 
postřehy a vzpomínky těch, kteří se 
k nám připojí,“ dodává Dana Schlai-
chertová. Podle ní je dobře, když se 
lidé o své okolí zajímají a budují si 
k němu vztah. Úzké vazby na Prahu 3 
má taky jejich cyklus Setkání s… 
„Vybíráme si nejen umělce, ale taky 
historiky nebo například galeristy, 

jejichž práce se pojí se Žižkovem, 
a obohacuje tak místní kulturní 
dění,“ upřesňuje Lopatová.

Další iniciativou Dany a Kateřiny 
jsou kreativní workshopy Město jako 
učebnice zaměřené na děti ve věku 
od 9 do 13 let. „Odehrávají se vět-
šinou v místě, které je dětem sice 
známé, ale jemuž přesně nerozumějí. 
Setkání s umělci, řemeslníky i pa-
mětníky je nenásilně vede k zájmu 
a porozumění,“ uvádí Schlaicherto-
vá. Součástí programu jsou i tvoři-
vé dílny v infocentru na Jiřáku. Díky 

finanční podpoře Evropské unie jsou 
setkání zdarma a děti se jich můžou 
účastnit i s dospělým doprovodem. 

Do konce školního roku je čeká na-
příklad návštěva bydliště Jaroslava 
Haška, připomínka místních tiskař-
ských podniků a experimentální tisk 
z vodní plochy, setkání s malířkou 
Věrou Geislerovou a tvorba mozaiky, 
připomenutí židovského svátku Pe-
sach nebo návštěva art re use cent-
ra a tvoření s ohledem na udržitelný 
rozvoj. Více informací se dozvíte na 
mestojakoucebnice.cz a facebooku.  

Komentované vycházky 
se konají jednou za měsíc 
a jsou zdarma

 ⟶ 27. 4. v 16.00, sraz u vstupu do Nového židovského 
hřbitova, Izraelská ulice
Nový židovský hřbitov a jeho okolí 

 ⟶ 25. 5. v 16.00, sraz u kostela sv. Rocha 
Kostel sv. Rocha a nejstarší část Olšanských hřbitovů

 ⟶ 22. 6. v 17.00, sraz před chrámem Zesnutí sv. Bohoro-
dice na Olšanských hřbitovech
Pravoslavný chrám Zesnutí sv. Bohorodice a čestná vo-
jenská pohřebiště

 ⟶ 11. 9. v 17.00, sraz před Atriem na Žižkově 
Atrium a jeho okolí, život památek 

 ⟶ 12. 10. v 16.00, sraz pod jezdeckou sochou Jana Žižky 
na Vítkově
Národní památník na Vítkově a okolí

 ⟶ 9. 11. v 16.00, sraz před hlavním vstupem do Armád-
ního muzea, ulice U Památníku
Armádní muzeum Žižkov a jeho rekonstrukce

 ⟶ 20. 4. v 17.00, radnice Prahy 3, Havlíčkovo nám. 9
Setkání s Karolínou Kračkovou Neprašovou, výtvarnicí, 
dcerou sochaře Karla Nepraše. Ke 140. výročí narození 
a 100. výročí úmrtí Jaroslava Haška 

 ⟶ 18. 5. v 17.00, vstup na Nový židovský hřbitov v Izra-
elské ulici
Setkání s Jaroslavem Rónou, sochařem a malířem, au-
torem několika náhrobků na Novém židovském hřbitově 

 ⟶ 13. 6. v 17.00, Atrium na Žižkově, Čajkovského 12
Setkání s bratry Jaroslavem a Miroslavem Čvančarový-
mi, historiky a znalci kinematografie na Žižkově

 ⟶ 21. 9. v 16.00, Informační centrum Praha 3,  
Milešovská 1
Setkání s Monicou Bubna Litic, znalkyní beuronského 
umění a jeho vazeb na dílo Jože Plečnika

 ⟶ 19. 10. v 17.00, Hunt Kastner Gallery, Bořivojova 85
Setkání s Katherine Kastner, spolumajitelkou galerie 
na Žižkově 

Žižkov známý i neznámý Setkání s…
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Až se jaro zeptá, 
co jste dělali v zimě

I když je v zimě motivace k pohybu nižší, je dobré 
se překonat. Pokud jste totiž zvyklí na pravidelný 
tělocvik a zlenivíte, může se vám už za tři týdny 
výrazně zhoršit kondice. „Běžte cvičit hned ráno 
po probuzení. Pokud nemůžete fungovat na lačný 
žaludek, dejte si předtím proteinový nápoj. Na-
startuje vás a nebudete se cítit plní,” doporučuje 
trenérka Valentina Maláčová. Na území Prahy 3 
umožňují aktivní trávení volného času téměř tři 
desítky krytých klubů, tělocvičen a posiloven. 
Na své si přijdou milovníci posilování a jógy, ale 
i méně tradičních sportů, jako jsou třeba spin-
ning, kettlebell nebo skoky na trampolíně. Vybírat 
můžete i z našich tipů. 

Spartan Gym ve Slezské ulici je vhodná pro 
všechny, kteří s posilováním teprve začínají, ale 
i pro pokročilé sportovce. Vedle klasické posi-
lovny jsou součástí nabídky taky lekce tabaty, 
crossfit, MMA, kruhový trénink i jóga. Spartan 
Gym nabízí dokonce služby osobního trenéra. 
Otevřeno je denně, místo si ale musíte předem 
rezervovat.

Jump Park Praha je v provozu sedm dní v týd-
nu od 10 do 22 hodin. Je to velký trampolínový 
park v ulici Na Jarově, kde si můžete zaskákat 
sami nebo s celou rodinou, a možná brzy po-
znáte, že je to nejen zdravý pohyb, ale i pořádný 

adrenalinový zážitek. Vstupné se počítá po každé 
hodině a je tu nutná rezervace předem. Pokud to 
se skákáním myslíte opravdu vážně, jsou tu pro 
vás připravené jednotlivé lekce i celé kurzy jum-
pingu a akrobacie. 

Hit Fitness Flóra v Chrudimské ulici má malý 
a velký sál pro skupinové tréninky, jako jsou pila-
tes nebo jóga, je tu i kurt na squash. Specifikem 
jsou rehabilitační cvičení zaměřená zejména na 
záda a balanční svaly nebo lekce Les Mills. Pů-
vodem novozélandský cvičební program, který 
kombinuje cvičení a hudbu, se rychle rozšířil po 
celém světě a jeho popularita roste i u nás. 

Menší a klidnější California Wellness Club sídlí 
v ulici Pod Krejcárkem. Nabízí individuální trénin-
ky a solárium. Zajímavě řešený prostor je otevře-
ný celý týden kromě soboty. Přijít sem můžete už 
v sedm hodin ráno.  
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Aktivní trávení volného 
času umožňují tři desítky 
posiloven 

Na Trojce najdete spoustu možností 
sportovního vyžití v každé roční době. 
Vybrali jsme pro vás několik míst, kam 
se můžete vydat v chladných měsících. 
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á Divadlo Ponec a Tanec Praha chystají od března 

lekce pro všechny, kdo se můžou kvůli nejrůzněj-
ším omezením pohybového aparátu cítit vyřaze-
ní ze společnosti. Díky tanci se vrátí k obvyklým 
kontaktům a zapomenou na potíže, které jim ne-
moc způsobuje. V projektu Dance Well je aktuálně 
zapojeno pět zemí. „Čerpáme ze znalostí italských 
kolegů z Bassano del Grappa, kde se lekcí účast-
ní desítky lidí. Přinášejí zcela nové zkušenosti 
nejen nemocným, ale i jejich rodinám,“ upřesňu-
je ředitelka Tance Praha Yvona Kreuzmannová. 
„Program vzniká na základě podpory Ministerstva 
kultury a programu Kreativní Evropa ve spolu-
práci s partnery z dalších čtyř zemí. Jsme teď na 
samém počátku. Čeká nás ještě spousta práce, 
ale už máme pozitivní ohlasy,“ doplňuje umělecká 
ředitelka divadla Ponec Markéta Perroud. V ně-
kolika posledních měsících proběhlo intenzivní 
školení umělců, kteří se na projektu Dance Well 
podílejí jako lektoři. Pořadatelé zároveň předsta-
vují kurz organizacím sdružujícím komunitu, na 
niž je zaměřený. 

Pravidelné hodinové lekce se budou konat zdar-
ma jednou týdně v KC Vozovna. Jejich podstatou 

není snaha učit příchozí taneční techniky, ale 
pomoci jim uvědomit si svobodu pohybu a fun-
gování vlastního těla v prostoru. „Zaměřujeme se 
na příjemné prožití pohybu s hudbou, která dává 
silné impulzy a důležitý pocit sounáležitosti,“ vy-
světluje Kreuzmannová. Zároveň dodává, že ke 
všem tanečníkům budou lektoři přistupovat jako 
k individualitám, z nichž každá má svůj vlastní 

příběh. Žádná předchozí zkušenost s tancem není 
potřeba. I když jsou hodiny primárně zaměřené 
na lidi postižené Parkinsonovou nemocí a jejich 
blízké, vítáni jsou i další zájemci. Na lekce se mů-
žete přihlásit prostřednictvím webových stránek 
divadloponec.cz. Startují už 14. března. 

Program Dance 
Well, který připravil 
Tanec Praha na jaro, 
nabídne pravidelné 
taneční lekce lidem 
s Parkinsonovou 
chorobou a jinými 
pohybovými 
obtížemi.

Tanec pomůže 
lidem s poruchami 
pohybu 

Cílem kurzu je uvědomit 
si fungování vlastního 
těla v prostoru
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Paliativní péče 
rozhodně nemusí 
být pasivní

Cílem dvouletého projektu nadačního fondu Abakus, do kterého 
se zapojilo 15 organizací, bylo zajistit síť domovů pro senio-
ry schopných pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž 
jsou zvyklí. Program probíhal pod vedením odborných partnerů 
Centrum paliativní péče a Domov Sue Ryder. Všichni zaměst-
nanci prošli intenzivním vzděláváním s doprovodným progra-
mem, jehož součástí byly tematické workshopy, mentoring 
a sdílení zkušeností mezi podpořenými organizacemi. 

Každá organizace, která se projektu Paliativní péče v pobyto-
vých sociálních službách pro seniory zúčastnila, měla pak for-
mou eseje vystihnout změnu přístupu k nevyléčitelně nemoc-
ným. Příběh s názvem Žít podle svých představ až do smrti 
nelze. Anebo také ano, který představil Ošetřovatelský domov 
Praha 3, při následném hodnocení zvítězil. Vyplývá z něj třeba 
to, že paliativní péče nemusí být pasivní, tedy že umírající ne-
musí jen tiše čekat na smrt. Celý text najdou zájemci na strán-
kách domovpraha3.cz. 

„Hlavní přínos programu vidím zejména v tom, že jsme se nau-
čili počítat s konečností života a že všichni zaměstnanci přijali 
za své předsevzetí co nejlépe pečovat o naše klienty až do úpl-
ného konce,“ shrnuje svoje poznatky ředitelka Ošetřovatelského 
domova Petra Gabriel Lojdová. Zároveň je podle ní nutné uvědo-
mit si důležitost komunikace: „Naprosto se změnila kultura naší 
organizace. Nasloucháme přáním klientů, učíme se ptát a po-
jmenovat jejich potřeby, jejich obavy, které mnohdy klient sám 
od sebe nesdělí.“  
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Zaměstnanci ošetřovatelského domova 
v Habrové ulici se zúčastnili projektu 
Paliativní péče v pobytových sociálních 
službách pro seniory. Ovlivnilo to jejich 
přístup k umírajícím.

Neoprávněné 
zvýšení nájmu

Na ombudsmana pro seniory se obrátila 
86letá obyvatelka Prahy 3. Uvedla, že je zcela 
osamělá, pro značné pohybové obtíže téměř 
nevychází z bytu, a uvítala by proto, abychom 
ji navštívili. 

Při osobním setkání nám s pláčem sdělila, že 
od majitele domu obdržela textovou zprávu, 
kterou jí oznamuje zvýšení nájemného. Po 
prostudování potřebných materiálů jsme zjis-
tili, že k poslednímu navýšení došlo v loňském 
roce, a to o 20 %. Nyní majitel domu poža-
duje zvýšení nájemného o dalších 15 %, což 
je v rozporu s § 2249 občanského zákoníku. 
Podle něj může pronajímatel nájemci zvýšit 
nájemné maximálně o 20 % za tři toky a zá-
roveň maximálně do výše, která je srovna-
telná s nájemným obvyklým v daném místě. 
Pronajímatel musí navíc nájemci předat návrh 
zvýšení nájemného v písemné formě.

O těchto skutečnostech jsme majitele domu 
písemně informovali a vyzvali ho k nápravě. 
Ten seniorce následně zaslal písemnou omlu-
vu s vysvětlením, že z jeho strany se nejedna-
lo o úmysl, ale o přehlédnutí a chybu. 

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

 ⟶ Ombudsman poskytuje seniorům z Pra-
hy 3 bezplatné poradenství v oblasti byd-
lení, důchodů, sociálních a zdravotnických 
služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje 
právní rady, doprovod při úředních jedná-
ních a pomoc v tíživých životních situa-
cích. K dispozici je každý čtvrtek od 11.00 
do 14.00 v Infocentru Praha 3, Milešov-
ská 1 a v kulturním centru Vozovna, Za 
Žižkovskou vozovnou 2687/18. Dále každé 
úterý od 11.00 do 14.00 na ÚMČ Praha 3, 
Seifertova 51, 2. patro, kancelář č. 205. 
Stále platí možnost návštěvy v domác-
nosti po předchozí telefonické domluvě 
na čísle 222 116 451.
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22. března od 18:30
Místo konání: senátorská kancelář - Řehořova 19, Praha 3.

Nevíte, jak je řešit?

Jak upravují zákony pravidla pro ubytování turistů přes platformy 
jako např. Airbnb? 

Informace o tématu můžete získat v rámci debaty,  
kterou pro občany pořádá senátor za Prahu 3 Marek Hilšer.

ZPŮSOBUJE VÁM UBYTOVÁNÍ TURISTŮ
VE VAŠEM DOMĚ PROBLÉMY? 

Kontakt: hilserm@senat.cz

atriumzizkov.cz

VÍTÁNÍ JARA 
V ATRIU
NEDĚLE
19. BŘEZNA
15:00—18:00

KniŽižkov 3
Malá nakladatelství, 
velké knihy 

Festival

Sobota, 25. března
11:00–17:00 
KC Vozovna

kcvozovna.czatriumzizkov.cz

VÍTÁNÍ JARA 
V ATRIU
NEDĚLE
19. BŘEZNA
15:00—18:00

KniŽižkov 3
Malá nakladatelství, 
velké knihy 

Festival

Sobota, 25. března
11:00–17:00 
KC Vozovna

kcvozovna.cz
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Martin Krška: 
Do Krenovky může 
přijít každý
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Projekt odstartoval v lednu 2021 díky Anně Wyrwo-
vé a Veronice Olejárové, které postupně přibraly 
další rezidenční umělce, například Matěje Pokor-
ného, Tomáše Pánka a Oskara Hořánka. Většina 
z nich je součástí vedení Inkubátoru dodnes. Dal-
ším členem týmu je Jan Wegmann, který koordi-
nuje provoz, a v listopadu 2022 jsem se přidal já. 

Komu je Inkubátor určený? 
Do projektu se může zapojit každý, kdo zareaguje 
na pravidelný open call. Prostory pronajímáme za 
předem stanovenou cenu, která zároveň zahrnuje 
portfolio doplňkových služeb. Širší prostory budo-
vy jsou nicméně určeny naprosto komukoli. Inku-
bátor je totiž součástí většího kulturního uskupení 
Nové Krenovky, jejíž budovu vlastní developerská 
skupina SUDOP Real. Ta poskytuje prostory taky 
sdružením Unijazz a Tanec Praha. 

Kolik máte momentálně rezidentů 
a přidružených umělců? 
V našich prostorech sídlí 20 umělců, kteří se vě-
nují převážně výtvarnému umění, architektuře, 
hudbě a divadlu. Celkem se ale kolem Inkubátoru 
pohybuje přibližně 40 tvůrců různého zaměření.

Jaký byl zatím váš nejúspěšnější projekt? 
Naši umělci jsou zastoupeni na akcích pořáda-
ných například Akademií výtvarných umění nebo 
Vysokou školou uměleckoprůmyslovou. Za velký 

úspěch považujeme i účast na akcích typu Zažít 
město jinak, kde k nám v rámci posledního roč-
níku zavítalo 300 návštěvníků. Výbornou návštěv-
nost má i techno party pořádaná uskupením Ve-
sellka, na kterou pravidelně dorazí přes 200 hostů.

Se kterými organizacemi spolupracujete? 
Především chceme prohloubit kontakt se všemi 
subjekty v Nové Krenovce — Unijazzem, Tan-
cem Praha a společností SUDOP Real. Například 
prostory Unijazzu se hodí pro začínající divadelní 
spolky a realizaci výstav našich rezidentů. Ved-
le toho spolupracujeme s Kreativní Prahou, s níž 
konzultujeme nový směr našeho fungování, nebo 
se sdružením Nová síť. Letos bychom chtěli rozší-
řit taky spolupráci s Chemistry Gallery, která má 
svoje prostory i v domě Radost. Stejně důležitá je 
pro nás součinnost s Prahou 3. Naše aktivity jsou 
navíc navázané na pražskou startupovou scénu, ve 
které máme mnoho příznivců a zajímavých kon-
taktů.  

Prostor bývalé usedlosti v Husitské 
ulici nabízí útočiště umělcům 
všech žánrů. Jeho současnost 
i budoucí plány představuje 
PR manažer Martin Krška. 

Celkem se kolem 
Inkubátoru pohybuje 
přibližně 40 tvůrců
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Osud ÚTB čili Ústřední telekomunikační 
budovy v Olšanské ulici je zpečetěný. 
Štrougalova věž, jak se jí přezdívalo, byla 
žižkovskou dominantou půl století.

Co do rozlohy to bývala největší budova v Čes-
koslovensku a zároveň největší telekomunikační 
komplex Evropy. Na svou dobu byla supermoderní, 
dodavatelem technologií byl totiž zejména švédský 
Ericsson. Řeč je o ÚTB, tedy Ústřední telekomuni-
kační budově, která vyrostla v letech 1972 až 1979. 
Stavba probíhala bez větších komplikací, až dva 
roky před otevřením vypukl požár — začalo hořet 
na věži během svářecích prací. Oheň větší škody 
nenapáchal, a tak se 3. ledna 1980 telekomuni-
kační chlouba Prahy slavnostně otevřela. Protože 
pásku stříhali tehdejší premiér Lubomír Štrougal 
a ministr vnitra Vlastimil Chalupa, začalo se jí ří-
kat Štrougalova věž. 

Budova s výškou 85 metrů a 18 podlažími plnila 
přední stránky novin. „Katedrála telefonů a te-
legrafu,“ napsal tehdy časopis Květy o stavbě ve 
stylu hi-tech a brutalismu, která vyšla na 1,5 mi-
liardy tehdejších korun. Komplex tvořilo několik 

objektů. Dominantní byla hlavní budova a věž, 
menší pak jednopodlažní objekt strojovny, objekt 
olejového a naftového hospodářství včetně die-

selových agregátů a podzemní vodní nádrž coby 
náhradní vodní zdroj. Z celkových 2 500 zaměst-
nanců bylo 1 000 spojovatelek. Na 72 tisících me-
trů čtverečních fungovaly bufety, odpočívárny, 
dokonce kinosál. Není divu, že se říkalo, že ÚTB je 
předimenzovaná.

Co do rozlohy to 
bývala největší budova 
v Československu 
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Titulní strana časopisu Květy z roku 1979

Pracoviště ÚTB v 80. letech

Katedrála telefonů 
a telegrafu půjde 
k zemi
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Proč vlastně budova vznikla? Důvody je nutné 
hledat hlouběji v historii telefonní a telegrafní sítě 
v českých zemích. První ústředna v Praze fungo-
vala od roku 1882 v Richtrově domě na Starém 
Městě. Z počátku měla jedenáct účastníků, do 
roka už kolem dvou set, v následujících letech pak 
spojovatelky manuálně propojily desetitisíce ho-
vorů. Spolu s rozšiřováním telefonní sítě vznika-
ly další ústředny. Nejdřív meziměstská na hlav-
ní poště v Jindřišské ulici, která propojila Prahu 
s Vídní. Když utichly boje první světové války, praž-
ské centrály se automatizovaly, takže manuální 
práci spojovatelek nahradilo vytáčení unikátních 
telefonních čísel — avšak jen pro hovory místní, 
meziměstské a mezinárodní volání se bez spojova-
telek stále neobešlo. 

Když už nestačila Jindřišská, byla v roce 1921 
zahájena výstavba nové ústředny na Žižkově ve 
Fibichově ulici. Se svými dvěma věžemi se v mo-
derním a oblíbeném prvorepublikovém stylu art 
deco tyčila nad Prahou. První meziměstský hovor 
spojila v červnu 1927 a už během prvního roku 
provozu odbavila 6 606 205 minut hovorů. Vybave-
ní od amerických společností Standard Electric či 
Bell Telephone nebo od německé Siemes & Halske 
ji řadilo k nejmodernějším na světě. Pět stovek 
hovorů denně zajišťovalo 350 zaměstnanců v ne-
přetržitém třísměnném provozu. Původní archi-
tektonické plány počítaly i s bazénem. Jeho stopy 
se ale nedochovaly, nejspíš tedy realizován nebyl. 
Výzdobu interiéru je možné obdivovat dodnes. 
Zejména sochy — mužské i ženské alegorické 
akty v nadživotní velikosti, které shlížejí do ulice. 
Tak třeba socha muže s poštovní trubkou v pra-
vé ruce, pláštěnkou přes záda a sokolem u nohou 
symbolizovala Poštovnictví. Žena s tužkou v pravé 
ruce, zápisníkem v levé a sokolem u nohou zase 
Těsnopis. Úrodu a Blahobyt představovala socha 

s plody a rohem hojnosti v rukou, Telefon pak 
skulptura muže s pláštěnkou přes záda, holu-
bem na rameni a sloupem elektrického vedení 
u nohou.

I supermoderní mezinárodní prvorepubliková 
ústředna přestala ale časem stačit technologic-
kému pokroku. Padlo proto rozhodnutí o výstav-
bě ÚTB v Olšanské ulici, zároveň bylo ale nutné 
z Fibichovy přeložit veškeré linky a obě centrály 
propojit. Za tím účelem byl proražen dva kilometry 
dlouhý tunel, který slouží dodnes. Práce na hloub-
kovém kolektoru zároveň spustily žižkovskou asa-
naci. Když se totiž v roce 1971 začalo u Olšanského 
náměstí kopat, došlo ke zhroucení několika sta-
rých domů. I to byl důvod, proč se tehdejší OPBH 
— Obvodní podnik bytového hospodářství — roz-
hodl pustit do masivní přestavby Žižkova. 

Porevoluční vývoj ÚTB se nesl ve střídání majitelů 
a firem. Sídlil v ní SPT Telecom, následně Telefóni-
ca O2 Czech Republic a CETIN. Spolu s nástupem 
nových technologií pak přestala sloužit původ-
nímu účelu. Začátkem roku 2017 odkoupil ob-
jekt a pozemky od skupiny PPF developer Central 
Group. Měl tu vyrůst soubor budov s dominant-
ními bílými věžemi z architektonické dílny Evy Ji-
řičné, Praha je ale kvůli jejich výšce odmítla. Nový 
návrh chce Central Group představit letos.  

Budova s výškou 
85 metrů plnila přední 
stránky novin

Záběr staveniště z června 1975

Spojovatelky v dobách minulých

Požár věže v roce 1977
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Všechny ty nápisy vyvedené tajně křídou, inkoustem a dnes hlavně 
sprejem časem vyblednou a rychle se vytratí z paměti. O tom, co naši 
předkové psali tajně po zdech, máme proto bohužel jen matnou před-
stavu. Jen v případech, kdy obsah sdělení nebo okolnosti vzniku koli-
dují se zákony a dobrými mravy, došlo ve snaze o polapení a potrestá-
ní autorů k řádnému zdokumentování těchto pobuřujících výtvorů. 

Jedno ze vzácných svědectví se nedávno vynořilo ve slovutném Váleč-
ném archivu (Kriegsarchiv) ve Vídni. Jde o důvěrnou zprávu pražské-
ho policejního ředitelství, určenou c. k. ministerstvu vnitra v císař-
ském hlavním městě, z předposledního roku první světové války. Dne 
17. března 1917 byly totiž na veřejných záchodcích na dnešním náměstí 
Jiřího z Poděbrad na tehdejších Královských Vinohradech („im öffentli-
chen Pissoar auf dem Georgsplatze in Kgl. Weinberge“) objeveny ná-
pisy vysoce nebezpečného velezrádného obsahu, načmárané nezná-
mým pachatelem nebo pachateli obyčejnou tužkou na zeď pisoárů. 

Světová válka už se tenkrát táhla třetím rokem a všechny nápisy kri-
ticky komentovaly politickou situaci. Hněv lidu směřoval hlavně proti 
Německu, tedy nejbližšímu spojenci Rakouska-Uherska, nikoli pro-
ti vlastní vládě, armádě a císaři. Bdělá rakouská policie zaznamena-
la však na pisoárech na Jiřáku taky skandální panslavistické výlevy 
sympatií vůči nepřátelskému Rusku. Všechny nápisy byly v češtině, ve 
zprávě jsou uvedeny jen v německé verzi. Původně zněly takhle: „Kdy 
už se Německo vys... na Čechy?“, „Sláva Rusům!“, „Rusové, nedejte 
se!“, „Hanba Německu!“, „Německo už leze po čtyřech ke křížku.“, „Ně-
mecký císař Vilém je korunovaný vůl.“, „Vilém je vůl.“ 

„Následné pátrání po neznámých pachatelích skončilo bezvýsled-
ně,“ konstatuje zpráva závěrem. Představuji si, jak takové pátrání asi 
v praxi mohlo vypadat. Vyslechli strážníci alespoň hajzlbábu? Nebo se 
žádná honba za pachateli velezrádných nápisů ve skutečnosti nekona-
la a byla to jenom taková formální fráze na závěr? To už se asi nikdy 
nedozvíme.

Dnes máme nápisů na zdech taky dost. Ale politický obsah, navíc ješ-
tě velezrádný, toho už je na Vinohradech a na Žižkově spíše poskrov-
nu. Pro podobné výlevy se otevírá nekonečný prostor na sociálních sí-
tích a v komentářích na internetových portálech. Každá doba má holt 
nejen své vlastní nápisy, ale taky své vlastní zdi, na něž se po nocích 
čmárá.  
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Na zdi se na Žižkově a na 
Vinohradech čmáralo 
odjakživa. Vzácné svědectví 
o podvratných nápisech 
z roku 1917 vydal nedávno 
Válečný archiv ve Vídni.

Traduje se, že se na radnici Prahy 3 na-
cházela originální dělová koule z bitvy na 
Vítkově v roce 1420. Majetkem radnice 
byla po generace a měla i své evidenční 
číslo. Některé zdroje uvádějí, že na ni pří-
sahali meziváleční starostové při skládání 
slibu. Během příprav stálé expozice Žiž-
kov 1881—1922 proběhla poslední velká 
pátrací akce v útrobách radnice. Opět 
marně. Po kouli se slehla zem. Nebyla to 
nakonec všechno jen pouhá legenda? 

Dlouholetému zaměstnanci radnice Pet-
rovi ležela koule stále v hlavě. Znal totiž 
ještě generaci, která už byla dávno v dů-
chodu. Čas od času někoho z ní potkal 
a prohodili pár slov. Bývalý archivář mu 
jednou v supermarketu sdělil, že koule 
v baráku skutečně byla. On sám ji sice 
neviděl, ale přísahal: „Byla v evidenci, na 
mou duši.“

Při podzimních toulkách Českým rájem 
si Petr vzpomněl, že v nedaleké vesnici 
bydlel jeho dávný kolega Ivan. Rozhodl 
se ho navštívit. Měl štěstí. Zastihl ho i se 
ženou. Muselo jim být už přes osmdesát, 
ale byli neuvěřitelně vitální. Ivan si po 
chvíli vzpomněl a pozval Petra dál. „Dě-
láš ještě na emenvé? A kdo je tam teď 
předseda?“ ptal se Ivan a postavil před 
něj kávu a slivovičku. Jeho žena Věra pak 
přisunula koláč: „My vodešli za předse-
dy Borse, ten tam byl hned po převratu. 
Ten uměl utrácet, panečku. Raději jsme 
šli.“ Petr pochopil, jak marné je vysvět-
lovat starouškům, že už nemáme místní 
národní výbor ani předsedu, nýbrž úřad 
městské části a starostu. I Seifertova pro 
ně byla už navždy Kalininka. Zeptal se 
raději na dělovou kouli. „Jistě, ta z bitvy 
na Vítkově. No Mařka, víš která. Ta, co 
dělala chvilku tady s Věrou… Ta, když šla 
do důchodu, tak si ji vzala i s evidenčním 
lístkem,“ zazubil se Ivan. 

Úřednice Mařka byla amatérská historič-
ka. O bitvě na Vítkově vše načetla a na 
základě dobových svědectví usoudila, že 
koule nemůže být z této bitvy. Usilovala 
o chemický rozbor, kterému se ale před-
sedové a později starostové zuby nehty 
bránili. Husitská tradice neměla být pod 
zástěrkou výzkumu zpochybňována, stej-
ně jako zbytky červené skvrny na kouli, 
údajně krve neznámého křižáka. 

Mařky ani výsledků chemického rozbo-
ru se Petr dosud nedopátral. Otázka, zda 
byla koule pravá, či se jednalo o podvrh 
typu Zelenohorského rukopisu, tedy zů-
stává. Jedno je však jisté. Koule z Vítkova 
není pouhá legenda. Prosíme tímto záro-
veň Petrovým jménem laskavé čtenáře, 
kteří by o kouli či Mařce věděli cokoli dal-
šího, aby kontaktovali redakci.  
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Kam zmizela 
dělová koule?
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V sobotu 21. ledna 2023 zemřel evangelický 
farář Pavel Kalus. Působil v Prosetíně, Brně, 
Krouně a posledních 11 let také u nás na Žižko-
vě, na „dolním“ evangelickém sboru v Proko-
pově ulici. Byl to zkušený farář, který za sebou 
zanechal výraznou stopu. Rád pracoval s mla-
dými lidmi, jezdil s nimi na vodu, organizoval 
různé biblické kurzy a lesní brigády. Také vedl 
pobyty pro rodiny s dětmi s postižením. Určitý 
čas pracoval jako zástupce ředitele diakonie 
Českobratrské církve evangelické a na ústředí 
církve na oddělení výchovy a vzdělávání. Ab-
solvoval výcvik v supervizi a aktivně tuto práci 
rozvíjel. Ale stejně tak věrně dojížděl do evan-
gelického domova pro seniory v Krabčicích. 

Vlastně jsem ho blíže poznala až v posledních 
letech, kdy já jsem nastoupila na „horní“ žiž-
kovský sbor v Čajkovského ulici a on byl mým 
nejbližším sousedem. Pavel říkával, že toho 
hodně podědil po svém otci, třeba i to, že se 
stal farářem. Našel si však svůj jedinečný způ-
sob. Ráda vzpomínám na společné rozhovo-
ry plné důvěry a vzájemného naslouchání, na 
dobře míněné rady zkušeného kolegy nebo 
přesněji řečeno — na letmé trefné poznámky 
mezi řečí na dané téma.

Pro mě Pavel zůstane vlídným gentlemanem. 
Vždy jednal taktně, vlídně, s noblesou. Vyhýbal 
se otevřeným sporům, měl lidi kolem sebe 
rád a snažil se s nimi vyjít. Dával je dohroma-
dy, snažil se vytvářet společenství. Záleželo 
mu na církvi i na společnosti, ve které žije. 
Pečoval o ekumenické vztahy. Faráře dělal rád, 
i když ne vždy to bylo snadné, což je pro mě 
silné svědectví. Zažil tu na Žižkově hezké ob-
dobí, přesto říkával, že je farář s venkovskou 
duší. Měl otevřenou náruč i srdce pro každého 
příchozího. Děkuju mu a s vděčností vzpomí-
nám.  

Sladká cesta 
vás zavede do 
Koněvovy ulice
Cukrárna Sladká cesta funguje už 20 let, od 
konce minulého roku taky na Trojce. Historii 
i současnost rodinného podniku popisuje 
majitelka Jana Klabíková.

Olga Mrázková: 
Vzpomínka na 
Pavla Kaluse

Když jsem byla na mateřské, začala jsem péct jen tak pro ra-
dost známým a přátelům v malé pronajaté provozovně. Později 
jsme postavili za Prahou výrobnu s prodejnou, k ní pak přibyla 
pobočka v Jilské ulici na Starém Městě. Protože jsem se na-
rodila na Vinohradech a vždycky mě to táhlo zpátky na Trojku, 
otevřeli jsme na konci loňského roku Sladkou cestu taky v Koně-
vově ulici nedaleko supermarketu Billa. Je to moderní cukrárna 
kombinovaná s kavárnou a možností posezení i v doprovodu 
psích mazlíčků. Pro mě, manžela i naše tři syny je to srdcovka, 
protože jsme ji celou vybudovali vlastníma rukama podle našich 
představ — a to třeba včetně malování, na které jsme velmi 
hrdí.

Každý den si u nás vyberete celé dorty, zákusky, klasické pečivo 
k čaji, ale nabízíme i menší jídla jako zapečené domácí bage-
ty, saláty a denní polévku. Vyzkoušet můžete taky skvělé víno. 
Zakládáme si na tom, že svým zákazníkům dáváme jenom to, 
co bychom si sami přáli jíst. Já mám ráda věci dotažené do 
detailu, takže máme i vlastní porcelán od českého výrobce 
z Karlových Varů, vlastní směs zrnek na kávu, sami si připravu-
jeme taky čaje. V létě budeme vyrábět ovocné točené zmrzliny 
z pravého ovoce. V budoucnu bychom rádi pořádali tematické 
večery, ochutnávky našich výrobků, degustace s párováním vín 
a narozeninové oslavy. Mým nejtajnějším přáním jsou potom 
večerní kreativní kurzy. 
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Vybarvi a spočítej zvířátka
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Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Kontrolní výbor bude letos bez peněz
Iva Vojtková (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitelka

Je potěšující, že se koalice, která je nyní ve ve-
dení MČ Praha 3, rozhodla, že pro příští voleb-
ní období bude vést kontrolní výbor uvolněný 
předseda z řad opozice. Z dosavadních zkuše-
ností vím, že poté, co jsem se jím jako lídr nej-
silnějšího opozičního uskupení stala usnese-
ním ZMČ Praha 3, musím se hodně učit, hodně 
vidět a poctivě pracovat. Jsem přesvědčena, 
že kontrolní výbor nemá být žádným strašá-
kem, ale objektivním pomocníkem zastupitel-
stva, a pokud objeví něco, co se zdá v nepo-
řádku, musí to důkladně prozkoumat. 

Ovšem i když něco vypadá na první pohled 
špatně, nemusí to tak být ve skutečnosti. Prá-
vě proto je třeba se někdy obrátit na nezávis-
lou osobu kvůli odbornému posudku, třeba 
soudního znalce. A k tomu jsou potřeba pení-
ze. Náš kontrolní výbor se tedy usnesl požádat 
o vyčlenění částky 300 000 korun z rozpočtu. 
Z té bychom investovali peníze pouze v nezbyt-
ných případech, a proto jsme tak učinili. 

Bohužel, finanční výbor naši žádost nedopo-
ručil a my se budeme muset spokojit s tím, 
že o případné peníze budeme muset chodit 
prosit s nejistým výsledkem. A jak se ukázalo 
v minulých letech, MČ byla v jednom kon-
krétním případu na soudního znalce ochotna 
poskytnout tak málo, že žádný z oslovených 
neměl chuť potřebnou práci vykonat. Protože 
jsem však optimista, věřím, že tomu tak ten-
tokrát nebude, že naši práci vidí i vedení MČ 
Praha 3 jako důležitou a potřebné peníze nám 
poskytne. Vždyť akceptování fundovaných do-
poručení kontrolního výboru k řešení podnětů 
je důležité a může zvýšit důvěru občanů naší 
městské části v její vedení. 

 

Rozpočet bez ideologií
Jan Bartko (Piráti), radní

Tak jsme si schválili rozpočet. A že to bylo 
letos extra těžké, když se ceny tepla, plynu 
a elektřiny hýbou jako na horské dráze. Nej-
hůře to dopadá na naše příspěvkové organi-
zace, třeba školy, a přípravě rozpočtu tak bylo 
potřeba dát více času, než bývá zvykem. O to 
upřímnější radost mám z toho, že se nám jako 
jedné z mála městských částí podařilo sestavit 
rozpočet tak, že běžné, „provozní“ výdaje jsou 
o pár milionů nižší než „běžné příjmy“. Neboli 
že neprojíme více peněz, než si různými způso-
by během roku vyděláme. V tom naše koalice 
drží kurz.

Celková výše rozpočtu pro rok 2023 je zhruba 
1,3 miliardy korun. Vypadá to jako obrovské 
číslo a asi takové i je. Zhruba polovina peněz 
míří do investic, rekonstrukcí, projektových 
dokumentací a dalších akcí, které „jsou vidět“ 
a snad zlepší život nás všech. A o něco menší 
část do provozu radnice — nejen na platy, ale 
také na reálnou agendu, která je extrémně dů-
ležitá: od péče o zeleň a kulturní akce po drob-
né opravy bytového fondu. 

Vzhledem k tomu, v jak těžké době se nachází-
me, mě potěšilo, že jsme dokázali škrtat napříč 
celou radnicí. Nikdo neměl imunitu a shodli 
jsme se, že žádná politická priorita nesmí mít 
výhodu jen proto, že je „ideologicky důležitá“. 
A že nás to všechny bolelo. Škrtali jsme na 
mzdových prostředcích, výkonu konkrétních 
agend a některé investice, na které jsme se 
všichni těšili, jsme odsunuli, protože prostě ne-
jsou nezbytné a nějaký rok počkají. A je jedno, 
kdo nad nimi drží ochrannou ruku. Pokud vás 
zajímá cokoliv z dění na radnici, pište mi na 
bartko.jan@praha3.cz.
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nemá výbor k dispozici potřebný znalecký po-
sudek. Případem se údajně mají zabývat orgány 
činné v trestním řízení, ale zatím není znám stav 
nebo výsledek vyšetřování. Věřím, že kontrolní-
mu výboru v novém složení se konečně podaří 
zajistit odpovědi na oprávněné otázky nejen 
obyvatel domu Roháčova 34—44.

 

Radnice mění 35 bytů za 63 parkovacích míst 
Filip Nekola (ODS + KDU-ČSL),  
opoziční zastupitel

Milí čtenáři, kdo mě sledujete na facebooku, 
mohli jste si všimnout mé kritiky prodeje bytů 
městské části. Praha 3 koncem roku prodala 
pod cenou 35 bytů za 230 milionů. 110 milionů 
již převedla městská akciovka ve formě dividend 
Praze 3, která teď za ně zaplatí opravu garáží ve 
Vinohradské. 

Ano, 35 bytů se prodalo a za 187 milionů se 
opraví 63 parkovacích míst pro auta a dalších 14 
pro motocykly. Dobíjecí stanice pro elektromo-
bily zatím nejsou plánovány a případně tu inves-
tici ještě prodraží. Jednoduchou matematikou 
dojdeme k tomu, že pokud bude městská část 
pronajímat každé místo za 2 500 Kč měsíčně, 
tak se investice vrátí za 81 let. A to nemluvím 
o nutných opravách, ostraze, instalaci technolo-
gických systémů atd. 

Abyste mě nepochopili špatně. Jsem autíč-
kář a městská část se má zasazovat o snadné 
parkování na vlastním území, ale proboha ne za 
2,5 milionů za jedno místo. Obzvlášť s vědomím 
toho, že v sousední Praze 10 jsou připravené 
projekty na nové garážové domy, kde je cena ani 
ne třetinová! Působí to ještě podivněji ve světle 
toho, že se v Praze neustále vede debata o tom, 
jak se mají stavět byty, jak ceny nemovitostí 
rostou, jak nemůžeme pomoci mladým rodinám 
nebo chybějícím profesím, jako jsou sestřič-
ky, policisté, lékaři. Přesto se Praha 3 rozhodla 
zbavit pod cenou svých bytů, opravit za to ex-
trémně předraženou garáž a zbavit se možnosti 
rozhodovat o své sociální politice. Doporučuji se 
podívat v rozpočtu na stranu 61, kde se o tom 
můžete sami přesvědčit. A klidně mi napište na 
fb.com/FilipNekolaODS. A užijte si jarňáky!

 

Návrh rozpočtu městské části Praha 3 
na rok 2023  
Marek Zeman (Patrioti pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

Návrh rozpočtu městské části Praha 3 na rok 
2023 je koncipován jako vyrovnaný, a to ve výši 

 

Nejvíce chyběl pediatr, tak jsme ho našli 
Jiří Ptáček (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), radní

Když jsme loni oznámili, že v Baranově ulici 
přetvoříme bývalé agitační středisko KSČM na 
dětskou ordinaci, hodně lidí nás varovalo, že 
myšlenka je to sice chvályhodná, ale s hledá-
ním pediatra budeme mít velký problém. Dět-
ských lékařů je nedostatek nejen v Praze.

Na začátku měsíce tady otevřela praxi 
MUDr. Barbora Kociánová. Do své péče přijme 
až 1 200 dětských pacientů. Vítám ji mezi námi! 
Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo pedia-
tra hledá, dejte mu vědět. Kontakty najdete na 
jejím webu detske-baranova.cz.

Přetváření kanceláří ve vlastnictví městské 
části na ordinace je kontinuální projekt. Před 
dvěma lety jsme takto rekolaudovali poměr-
ně velké prostory v Olšanské 7 a další ordinaci 
chceme připravit ve Slezské ulici.

 

Posouzení revitalizace panelových domů Rohá-
čova 34—44 
Irena Kryštůfková (ANO 2011), opoziční zastupitelka

Z důvodu privatizace bytů a po několika mar-
ných interpelacích vedení radnice Prahy 3, 
investora revitalizace, požádali v roce 2021 oby-
vatelé domů Roháčova 34—44 kontrolní výbor 
o pomoc při zjištění skutečného stavu provede-
ných prací oproti pracím fakturovaným. Jedná 
se o nedostatky v ocenění prací, jejich výměru 
a v použitých materiálech. Za účasti obyvatel 
těchto domů provedl výbor šetření na místě 
a na několika příkladech si ověřil oprávněnost 
jejich námitek.

Následně bylo osloveno několik soudních znal-
ců specializovaných na kontrolu nákladů a cen 
stavebních prací v realizační fázi, jejichž zna-
lecký posudek měl uvedený problém vyjasnit. 
V situaci, kdy oslovení znalci vypracování po-
sudku odmítli, ať již z důvodu nabídnuté odmě-
ny (50 tisíc korun) stanovené staronovým ve-
dením radnice (TOP/STAN, Piráti, Zelení) nebo 
z jiných důvodů, byl na mimořádném jednání 
výboru odsouhlasen soudní znalec, který jako 
jediný deklaroval ochotu v dané věci vypraco-
vat znalecký posudek. Termín dodání posudku 
byl dohodnut do dvou měsíců od zadání, a to 
do 30. 9. 2021.

Bohužel, kontrolní aktivita výboru v této záleži-
tosti nemohla být dokončena z důvodu náhlé 
bezkontaktnosti tohoto znalce, přestože mu 
bylo adresováno množství urgencí. Dosud tedy 
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1 355 362,4 tisíce korun, tedy více než jedna 
celá tři miliardy korun. Jeho výše je bezespo-
ru největší v novodobé historii Prahy 3. První 
otázkou proto je, zdali Praha 3 tak vysoký roz-
počet skutečně potřebuje. 

Pro srovnání, v roce 2022 byl rozpočet měst-
ské části 1 017 469 tisíc korun, tedy o nece-
lých 340 milionů korun nižší. V roce 2021 byl 
898 milionů, tedy o dalších 120 miliónů méně. 
Pravdou je, že se navyšují především kapitá-
lové výdaje, tedy peníze se tolik „neprojída-
jí“. Jdou totiž do tří větších investičních akcí: 
panelové domy Táboritská a Kubelíkova a do 
rekonstrukce garáží Vinohradská. Nevidím ale 
jediný důvod, proč tyto akce provádět najed-
nou. Jiné totiž čekají na dokončení: například 
Vinohradská 176 — poliklinika — asi již pátým 
rokem. A je to ostuda celé Prahy 3! Jen srov-
nejme tuto budovu s poliklinikou Prahy 10 
v Malešické nebo naší na Olšanské 7. 

Ještě více rozporuplný je rozpočet Prahy 3 
z hlediska nárůstu výdajů kapitoly 61 — čin-
nost samosprávy. Zatímco v letech 2021 
a 2022 tyto výdaje činily kolem 270 milionů 
korun, plán v roce 2023 předpokládá nárůst 
na 297,8 milionu korun, tedy o 28 milionů ko-
run navíc. Ve srovnání s rokem 2018, kdy byly 
227 milionů korun, je nárůst 70 milionů korun, 
tedy jedna třetina. Mohlo by se jednat o navý-
šení mezd (platů), ale není tomu tak. Spíše jde 
o navýšení počtu politiků a k nim přidělených 
úředníků… 

 

Ve škole na Havlíčkově náměstí dočasně vznik-
nou ateliéry 
Pavel Křeček (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), 
radní

Víte, co je projekt art re use? Už z názvu vy-
plývá, že má co dočinění s pojmy recyklace 
a umění. Na první pohled nemají moc společ-
ného, jde však o logické spojení. Umění pro-
dukuje tuny odpadu, který končí na skládkách. 
Právě umění je přitom schopné využít „zbytko-
vý“ materiál pro další uměleckou činnost. Art 
re use je v podstatě projekt umělecké recyk-
lace. Z umění do umění. Praha 3 poskytla pro-
jektu prostory, od září 2021 funguje art re use 
v naší budově v Chlumově ulici. Spolky ArtMap 
a Skutek zde vybudovaly umělecko-recyklační 
systém, který přesáhl hranice Prahy 3.

Art re use znají výtvarníci, galerie i divadla 
z různých koutů země. Svážejí sem materiál, 
který se uskladní a předá dál. Co se nerozdá 
do galerií a divadel, to jde do uměleckých škol 
a na veřejně prospěšné projekty. Art re use 
rozdalo zdarma na umělecké, kulturní a spolko-
vé projekty už téměř 40 tun materiálu! 

Jenže rozsah činnosti roste a sklad praská ve 
švech. Přicházejí nové materiály i nápady. Co 
takhle dočasně využít budovu bývalé školy na 

Havlíčkově náměstí, která zatím čeká na re-
konstrukci? Funguje zde pouze sklad městské 
části. Ve škole je ale dost místa, které může 
využít pro ateliéry. A využije. Rada MČ v únoru 
schválila podporu projektu, Praha 3 tak po-
skytne spolku art re use prostory nevyužívané 
školy. Spolek zde vytvoří prostor pro přibližně 
30 ateliérů, které doplní komunitní půjčovna 
a dílna, kreslírna a místo pro setkávání. Pra-
ha 3 tak získá nové unikátní umělecké zázemí, 
které bude sloužit nejen umělcům, ale i obča-
nům městské části.

 

Akce BESIP pro zlepšení podmínek pěších jsou 
v ohrožení 
Ondřej Rut (Zelení), místostarosta

Zlepšování podmínek pro pěší zejména při ces-
tách do škol je jednou z mých hlavních priorit. 
Jelikož jsou všechny ulice ve správě hlavního 
města, spoléháme se na Praze 3 hlavně na 
magistrátní program BESIP. Třeba loni z něj 
byly provedeny stavby za více než 100 milionů 
korun. U nás se dočkalo opravy třeba okolí ZŠ 
Jaroslava Seiferta ve Vlkově ulici, byl upraven 
přechod přes Cimburkovu v ústí Seifertovy uli-
ce a úprav doznala zastávka tramvaje Kněžská 
luka. Pro letošní rok má TSK připraveny k reali-
zaci úpravy křižovatek Jeseniovy ulice s Tova-
čovského a Ambrožovou a prostoru před ZŠ 
Cimburkova. 

Projekty BESIP jsou připravovány na základě 
požadavků Prahy 3 a jsou realizovány tam, kde 
si o to hlasitě říkají. Jako každý rok v únoru 
jsem i letos odeslal na magistrát podněty k ře-
šení dalších oblastí. Před ZŠ a MŠ Perunova 
ve Slezské usilujeme o bezpečnější křižovatku 
a zkrácení přechodů. Spousta lidí každý den 
přebíhá dopravní tepnu Soběslavská, kde chybí 
přechody do ulic Kouřimská a V Horní Strom-
ce. A dále se chceme věnovat ulici U Zásobní 
zahrady. 

Realizace akcí BESIP je ale ohrožena, hlavní 
město v rozpočtu na tento rok alokovalo část-
ku pouze 45 milionů korun, což stačí jen na 
pokrytí již zasmluvněných akcí. Nové projekty 
BESIP jsou tak u ledu. Je to první věc, na kte-
rou se budu ptát nového radního pro dopravu 
Zdeňka Hřiba. 

Při mojí práci se věnuji desítkám míst, kde se 
lidé necítí bezpečně nebo chybí pěší propoje-
ní. Někde stačí třeba i jen změna dopravního 
značení. Svoje podněty mi můžete posílat na 
rut.ondrej@praha3.cz. 
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Se zápisy vám pomůže aplikace Zápisy online. Proklik 
na ni najdete na webových stránkách všech škol Pra-
hy 3 pod tímto logem.

Jak aplikace funguje?
V období od 27. března do 11. dubna si v aplikaci mů-
žete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a za-
rezervovat termín návštěvy. Vyplněný formulář vám 
přijde do e-mailu ve formátu PDF. Škola pak bude oče-
kávat, že se ve dnech zápisu 12. a 13. dubna dostavíte 
s dítětem a přihlášku doručíte. Aby byl zápis komplet-
ní, musíte ji podepsat.

Jak přihlášku podám?
Můžete ji doručit osobně, datovou schránkou, 

Základní školy
Základní škola, Cimburkova 18/600 

 ⟶ cimburacka.cz
 ⟶ 222 782 169, 222 782 848
 ⟶ reditelka@cimburacka.cz 

 ⟶ Charakteristika: Klademe důraz na přátelskou atmo-
sféru, ve které zohledňujeme individuální potřeby žáků. 
Součástí je školní poradenské pracoviště podporující 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a cizince. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 1 + 1 přípravná 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 23 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina, ruština 
 ⟶ Kroužky: sportovní a taneční, výtvarné 
 ⟶ Den otevřených dveří: 21. 3. od 14.30 do 17.00 
 ⟶ Družina: 1.—4. třída, v případě volných míst doplněna 

žáky 5. tříd, denně 7.00—16.30
 ⟶ Volnočasové aktivity: akce pro rodiče a přátele školy 

(např. komunitní setkávání v rámci projektu Spolu to 
zvládneme), doučování žáků v rámci projektů MŠMT 
a Šablony.

Základní škola a mateřská škola, Chelčického 43/2614 
 ⟶ zschelcickeho.cz
 ⟶ 222 592 504
 ⟶ reditel@chelcickeho.cz 

 ⟶ Charakteristika: Moderní škola s příjemnou atmosférou 
a tradičním pedagogickým stylem. Zakládáme si na mo-
derní pedagogice s individuálním přístupem. Zaměřuje-
me se na rozvoj hlavních vyučovacích předmětů, finanč-
ní gramotnosti a mediální výchovy. Škola se zapojuje do 
různých projektů na podporu vzdělávání a volnočaso-
vých aktivit. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 3 + 1 přípravná 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 22
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. třídy, němčina 

a ruština od 7. ročníku 
 ⟶ Kroužky: pohybové, sportovní a umělecké aktivity, napří-

klad florbal, míčové hry, taneční mix, keramika atd. 
 ⟶ Den otevřených dveří: Schůzka vedení školy se zákon-

nými zástupci budoucích prvňáčků a dětí z přípravného 
ročníku se koná 27. 3. v 16.30.

 ⟶ Družina: 1.—4. třída, dle kapacit i starší děti, denně 
6.30—17.30

 ⟶ Volnočasové aktivity: exkurze, projektové dny, škola v pří-
rodě, lyžařský výcvik

 ⟶ Bezbariérový přístup

Základní škola Chmelnice, K Lučinám 18/2500 
 ⟶ zschmelnice.cz
 ⟶ 284 824 705
 ⟶ reditel@zschmelnice.cz 

 ⟶ Charakteristika: ZŠ je zapojena v mezinárodním progra-
mu Ekoškola. Ve všech třídách je multimediální techni-
ka, k dispozici jsou dvě velké tělocvičny, víceúčelové hři-
ště se zahradou a odborné pracovny. Posílena je tělesná 
výchova na 2. stupni na 3 hodiny týdně a angličtina na 
4 hodiny týdně. Informatika se vyučuje od 4. do 9. třídy 

 ⟶ Otevírané první třídy: 3 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina 

od 7. ročníku
 ⟶ Kroužky: sportovní hry, deskové hry, florbal, vaření, kre-

ativní dílna, gymnastika, sálová kopaná, divadlo, šachy, 
stolní tenis, judo, flétna, kytara, zpívánky, společenský 
tanec, anglická konverzace, Cambridge kurz 

Zápisy pro školní rok 2023/24 
proběhnou na základních 
školách zřizovaných Prahou 3 
ve dnech 12. a 13. dubna. 

Zápisy do  
prvních tříd 
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e-mailem s uznaným elektronickým podpisem nebo 
poštou.

Jaké doklady musím předložit?
Potřebujete občanský průkaz nebo pas a rodný list dí-
těte, v případě dětí cizinců jiný doklad jejich totožnosti.

Co když nemůžu přihlášku vytisknout? 
Škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na 
místě podepíšete. Využitím aplikace pomůžete ško-
le snížit administrativu a při zápisu budete mít zá-
roveň vy i vaše dítě více času seznámit se s jejím 
prostředím.

Jak zjistím, která je naše spádová škola? 
Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den 
zápisu. Přehled spádových oblastí najdete na adrese 
1url.cz/IKPLj.

Kam se mohu hlásit a kolik mohu podat přihlášek?
Počet přihlášek není omezený, povinnost přijmout dítě 
ke školní docházce má ale pouze spádová škola. Vzhle-
dem k velké obsazenosti proto nezapomeňte podat 
přihlášku do spádové školy, aby vám rezervovala místo. 
V případě, že je vaše dítě přijato do jiné než spádové 
školy mimo městskou část, uvědomte prosím spádo-
vou školu, aby vám zbytečně nerezervovala místo. Po-
můžete tím urychlit zápisovou administrativu.

Jak požádám o odklad povinné školní docházky? 
Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné 
školní docházky, musíte podat škole žádost. Jako přílo-
hu potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické 
poradny nebo centra speciální pedagogiky a doporu-
čení lékaře. Pro děti s odkladem povinné školní do-
cházky nabízejí některé školy přípravné třídy. Pro přijetí 
je třeba podat přihlášku s doporučením pedagogicko-
-psychologické poradny nebo centra speciální pedago-
giky. O způsobu podání přihlášky informují jednotlivé 
školy na svých webových stránkách. 

Kdy se konají zápisy pro děti z Ukrajiny?
Dodatečný zápis dětí, které přišly do České republiky 
po 24. únoru 2022 a mají vízum strpění nebo dočas-
nou ochranu, se uskuteční 1. června 2023.

Které školy se věnují žákům se speciálními 
potřebami?
S žáky se speciálními vzdělávacími potřebami umí pra-
covat všechny školy.

Podrobné informace k zápisu ověřujte na stránkách 
škol, kam se vaše dítě hlásí. Jejich přehled naleznete 
na adrese skolypraha3.cz nebo na webu městské části. 
Přejeme vám a vašim dětem, ať se vám ve škole líbí.  

 ⟶ Družina: 1.—5. třída, denně 6.30—17.30
 ⟶ Volnočasové aktivity: škola v přírodě, sportovní kurzy a výjez-

dy do zahraničí
 ⟶ Bezbariérový přístup  

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Vlkova 31/800
 ⟶ skolaseiferta.cz
 ⟶ 222 716 600, 222 721 542
 ⟶ info@skolaseiferta.cz 

 ⟶ Charakteristika: Škola s přátelskou a vstřícnou atmosférou, 
s důrazem na rozvoj individuálních potřeb a zájmů každého 
dítěte, s dlouhodobě osvědčeným systémem péče o žáky se 
specifickými poruchami učení. Většina tříd je vybavena mul-
timediálním zařízením pro zkvalitnění výuky. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 1—2 + 1 přípravná, 2 speciální (další 
žáci nebudou přijímáni)

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: AJ od 1. třídy, NJ, RJ jako druhý jazyk 

na 2. stupni ZŠ (od 8. ročníku) 
 ⟶ Kroužky: keramika, míčové hry, pohybové hry, dětská jóga, 

přírodovědně-hipologický kroužek, hudební a pěvecký krou-
žek, klub zábavné logiky a deskových her, zábavné a tvořivé 
technologie, logopedická péče, čeština pro žáky cizince 

 ⟶ Den otevřených dveří: 7. 3. od 9.00 do 11.00 
 ⟶ Družina: pro žáky 1. stupně denně od 6.30 do 17.30
 ⟶ Volnočasové aktivity: škola v přírodě pro žáky 1. stupně, za-

hraniční exkurze, preventivní programy, možnost využít kon-
zultace speciálního pedagoga

Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48/1966
 ⟶ zsjarov.cz
 ⟶ 284 860 650, 732 119 462
 ⟶ sebl@zsjarov.cz, kancelar@zsjarov.cz

 ⟶ Charakteristika: Škola rodinného typu vzdělává žáky od 1. do 
5. ročníku. Zaměřujeme se na angličtinu a zařazujeme prvky 
etické výchovy. Využíváme možnosti výuky češtiny, angličti-
ny a matematiky v půlených hodinách. Součástí výuky jsou 
projekty, práce s interaktivní tabulí v každé učebně, využívání 
počítačových a jazykových učeben.  

 ⟶ Otevírané první třídy: 2 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku 
 ⟶ Kroužky: program LEAP angličtiny s rodilým mluvčím pro zá-

jemce v odpoledních hodinách, ve spolupráci se ZUŠ ze Štít-
ného a DDM Ulita kroužky dramatiky, výtvarný ateliér, kera-
mika a porcelán, badminton, hip hop, florbal, sálová kopaná, 
basketbal, bojové sporty, in-line bruslení, zumba, šachy

 ⟶ Družina: 1.—4. třídy, denně 6.30—18.00
 ⟶ Volnočasové aktivity: digitalizace školy, kroužky, tablety při 

výuce angličtiny, letní kempy s Ulitou, přípravy na víceletá 
gymnázia pro zájemce

 ⟶ Bezbariérový přístup

Základní škola, Jeseniova 96/2400
 ⟶ zsjeseniova.cz
 ⟶ 222 103 411
 ⟶ kancelar@zsjeseniova.cz

 ⟶ Charakteristika: Nabízíme bezpečné prostředí, jehož zákla-
dem je slušnost, spolupráce a radost z poznání. Děti připra-
vujeme na život, o jehož podobě příliš nevíme, a proto jsme 
si stanovili tyto priority: kritické myšlení, otevřené učení, 
zdravý životní styl a sport, environmentální výchova, IC tech-
nologie, kreativita. 

Pokračování na další straně ⟶

Pro kompletní informace k zá-
pisu včetně aktualizovaných 
spádových oblastí škol naske-
nujte QR kód.

—
 3

3
Př

eh
le

d 
šk

ol



 ⟶ Otevírané první třídy: 2
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 28 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: od 2. ročníku anglický (v 1. ročníku 

důraz na mateřský jazyk), od 7. ročníku německý nebo 
francouzský 

 ⟶ Kroužky: malá atletika, florbal, tanec, keramika, hra na 
kytaru, základy PC, věda nás baví, AJ, vaření

 ⟶ Den otevřených dveří: 9. 3. 10.00—11.30 
 ⟶ Družina: 1.—4. ročník, v ojedinělých případech i 5. ročník, 

6.30—17.30 
 ⟶ Volnočasové aktivity: sportovní třídy od 6. do 9. ročníku, 

školní časopis JES, letní a příměstské tábory, škola v pří-
rodě, lyžařské zájezdy, škola nanečisto, minipřípravka pro 
předškoláky 

Základní škola, Lupáčova 1/1200 
 ⟶ lupacovka.cz
 ⟶ 222 715 691
 ⟶ info@lupacovka.cz 

 ⟶ Charakteristika: rozšířená výuka jazyků a ICT, bilingvní 
třídy, rodilí mluvčí, sportovní kurzy, zahraniční výjezdy 
a projekty, klub nadaných žáků, žákovský parlament, pří-
prava na mezinárodní zkoušky z AJ, spolupráce s British 
Council a UNESCO, fakultní škola UK. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 3 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 25 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina, 

španělština, francouzština od 6. ročníku
 ⟶ Kroužky: jazykové (AJ, NJ, ŠJ, FJ), přípravné kurzy pro 

žáky 9. ročníku, kroužky ICT (rozvoj algoritmického 
myšlení, programování, polytechnický klub), esteticko-
-umělecké (kytara, výrazový tanec, dramatický, flétna), 
sportovní (florbal, badminton, plavání pro 1. a 2. ročník, 
in-line bruslení, gymnastika, šachy), klub nadaných žáků

 ⟶ Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro 5. ročník, 
denně 6.30—17.30 

 ⟶ Volnočasové aktivity: žákovský parlament — rozvoj klí-
čových kompetencí žáků, rodičovská unie — podpora 
rozvoje školy z řad rodičů, klub nadaných žáků — spolu-
práce s Mensa ČR  

Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 1700/25 
 ⟶ zsprazacka.cz
 ⟶ 222 592 044
 ⟶ info@zsprazacka.cz

 ⟶ Charakteristika: Škola rodinného typu, která nabízí 
osobní přístup v bezpečném a příjemném prostředí. Na-
bízíme doučování, rozšířená výuka ICT — psaní všemi 
deseti. Trenéři FK Viktoria Žižkov a judo Elite vedou ně-
které hodiny tělesné výchovy. Jsme fakultní školou UK. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 2 + 1 přípravná 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 24 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina od 1. ročníku, němčina 

od 7. ročníku 
 ⟶ Kroužky: taneční a sportovní — judo, minikopaná, par-

kur, florbal, volejbal, šachy, angličtina s rodilým mluvčím
 ⟶ Družina: 1.—3. ročník + přípravná třída, 6.30—17.30 
 ⟶ Volnočasové aktivity: školy v přírodě, adaptační a lyžař-

ské kurzy

Základní škola a mateřská škola, nám. Jiřího 
z Lobkovic 22/121  

 ⟶ lobkovicovo.cz
 ⟶ perunka.cz
 ⟶ 267 310 706
 ⟶ skola@lobkovicovo.cz

 ⟶ Charakteristika: Ve vzdělávání je pro nás důležitá pří-
prava na další studium i pro život. Zaměřujeme se na 
přírodní vědy i na jazykové vzdělání, informatiku a vyu-
žití moderních technologií. Zapojujeme se do projektů, 
pořádáme vzdělávací akce mimo školu a preventivní 
programy. Klademe důraz na maximální rozvoj každé-
ho žáka, snažíme se vytvářet pozitivní klima a přátelské 
prostředí, rozvíjíme sociální dovednosti. 

 ⟶ Otevírané první třídy: 3 (2 na pracovišti Lobkovicova, 
1 na pracovišti Perunova) + 2 přípravné (1 + 1)

 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 26, 
v přípravných třídách: 12

 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina (v 1. a 2. ročníku ne-
povinně), němčina, francouzština nebo ruština (od 
7. ročníku) 

 ⟶ Kroužky: sportovní (školní sportovní klub), vzdělávací 
(příprava na přijímací zkoušky, doučování), jazykové, vě-
decké i tvořivé  

 ⟶ Den otevřených dveří: Lobkovicova 7. a 29. 3 od 16.00, 
Perunova 28. 3. od 16.00 

 ⟶ Družina: 1.—4. ročník a děti z přípravných tříd, od 6.30 
(Perunova od 6.45) do 17.30 

 ⟶ Volnočasové aktivity: Škola se zapojuje do projektů, 
jejichž cílem je zavádění moderních metod do výuky, 
rozvoj dovedností v oblasti IT i sociálních kompetencí, 
podporuje nadání žáků účastí v soutěžích. Organizuje-
me školu v přírodě, adaptační a lyžařské kurzy, jazykový 
pobyt v zahraničí. 

 ⟶ Bezbariérový přístup   

Základní škola, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8 
 ⟶ skola-jirak.cz
 ⟶ 222 725 404
 ⟶ sekretariat@skola-jirak.cz 

 ⟶ Charakteristika: Škola stojí na tradicích, ale nebrání se 
moderním změnám (využívání moderních technologií, 
postupné zavádění konzultačních triád, využití slovního 
a formativního hodnocení). Fakultní škola Pedagogické 
fakulty UK s rozšířenou výukou jazyků. Nabízíme širokou 
škálu doprovodných vzdělávacích, volnočasových aktivit 
a preventivních programů. Pobytové a exkurzní zájezdy 
do zahraničí jako podpora výuky cizích jazyků.

 ⟶ Otevírané první třídy: 2 
 ⟶ Průměrný počet dětí ve třídě na prvním stupni: 26 
 ⟶ Vyučované cizí jazyky: angličtina (od 1. ročníku), němči-

na nebo španělština (od 6. ročníku), ve školním roce 
2023/2024 bilingvní program v první a druhé třídě

 ⟶ Kroužky: sportovní, umělecké a jazykové (realizuje Du-
hové klubíčko, případně externí lektoři) 

 ⟶ Den otevřených dveří: 22. 3. v 9.00 a 11.00 (nutná rezer-
vace na kucerad@skola-jirak.cz 

 ⟶ Družina: 1.—4. ročník, při volné kapacitě i pro žáky 
5. ročníku, denně 6.30—18.00 

 ⟶ Volnočasové aktivity: ozdravné a vzdělávací kurzy / ško-
ly v přírodě — vlastivědné, přírodovědné a sportovně 
zaměřené, charitativní vánoční trhy, spaní ve škole, klub 
mladého diváka na druhém stupni  
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Přijmeme

vedoucí/vedoucího oddělení investičně náročných 
staveb a referenta/referentku oddělení právního 
a územního rozhodování 
Koho hledáme? 
⟶  uchazeče s vysokoškolským vzděláním v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru 

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

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

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

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

Co vám nabízíme? 
⟶  perspektivní různorodé zaměstnání s místem výkonu na Praze 3, 11. platovou třídu a tarifní plat v rozmezí od 25 280 

do 37 170 Kč podle praxe s možností osobního příplatku až 37 170 Kč (vedoucí oddělení), 10. platovou třídu a tarifní 
plat v rozmezí od 23 390 do 34 370 Kč podle praxe s možností osobního příplatku až 17 000 Kč (referent), pružnou 
pracovní dobu, pět týdnů dovolené, pět sick days, Ticket restaurant (150 Kč/den), Ticket Benefi ts (až 500 Kč/měsíc), 
příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD 

Co musíte udělat? 
⟶  Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 17. 3. 2023. 

Formulář a další informace získáte na adrese www.praha3.cz/urad/zamestnani.

Přijmeme

referenta/referentku (energetika) 
oddělení investic příspěvkových organizací 
 
Koho hledáme? 
⟶  uchazeče s vysokoškolským vzděláním nebo s vyšším odborným vzděláním, případně se středním vzděláním 

s maturitní zkouškou
⟶ uchazeče s minimálně třemi roky praxe v oblasti energetického hospodářství   

Co vás čeká? 
⟶  administrativní zajištění agendy energetiky za městskou část, vedení komplexní evidence energetického 

hospodářství v majetku městské části (vč. příspěvkových organizací) a evidence jejich spotřeby energií, dohled 
nad plněním povinností v oblasti energetiky a hospodaření s energiemi pro městskou část a příspěvkové organizace, 
zajištění a příprava podkladů pro podání dotačních žádostí v oblasti energetiky, řešení provozních problémů v oblasti 
energetiky příspěvkových organizací a úřadu

Co vám nabízíme? 
⟶  perspektivní různorodé zaměstnání s místem výkonu na Praze 3, 10. platovou třídu (tarifní plat v rozmezí od 23 390 

do 34 370 Kč podle praxe) s možností osobního příplatku až 17 000 Kč, pružnou pracovní dobu, pět týdnů dovolené, 
pět sick days, Ticket restaurant (150 Kč/den), Ticket Benefi ts (až 500 Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění 
(doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD 

Co musíte udělat? 
⟶  Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 17. 3. 2023. 

Formulář a další informace získáte na adrese www.praha3.cz/urad/zamestnani.

personalni 2023-03-A4.indd   2personalni 2023-03-A4.indd   2 27.02.2023   10:01:3227.02.2023   10:01:32
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Kulturní 
tipy
1. st ⟶ Bydleli tu před námi III. — po stopách Jaroslava 

Haška (workshop), sraz v Infocentru Praha 3 
14.15—15.45, 16.15—17.45 
Tantehorse — Strachy (divadlo), Palác Akropolis 
18.00, 20.00 
Contemporary Dance — lekce pro veřejnost 
(tanec), divadlo Ponec 19.00

2. čt ⟶ Best of Fest / MHFF Tour (horolezecký filmový 
festival), kino Aero 20.00

3. pá ⟶ Žižkovské kočárkování (komentovaná prohlídka), 
KC Vozovna 15.00—15.40

5. ne ⟶ Zimbru (hudba), Palác Akropolis — malá scéna 
21.00 
Momo Eli a kol. / Mirka Eliášová (tanec pro děti 
od 7 do 15 let), divadlo Ponec 16.00

6. po ⟶ Miřenka Čechová & Spitfire Company — 
Baletky (divadlo), Palác Akropolis 19.30 
Momo Eli a kol. / Mirka Eliášová (tanec pro děti 
od 7 do 15 let), divadlo Ponec 9.00, 11.00

7. út ⟶ Miřenka Čechová & Spitfire Company — Baletky 
(divadlo), Palác Akropolis — velký sál 19.30 
Tara Fuki (hudba), Palác Akropolis — malá scéna 
21.00 
Karneval zvířat (tanec pro děti 5 až 12 let), 
divadlo Ponec 9.00, 11.00

8. st ⟶ Historické okénko: Mandala — duchovní svět 
Tibeťanů v symbolickém obrazci (beseda), 
Galerie pod radnicí 17.00 
Mramorování z papíru (workshop), sraz 
v Infocentru Praha 3 14.15—15.45, 16.15—17.45

9. čt ⟶ Sen o Boženě — Jana Drdácká (tanečně
divadelní představení), divadlo Ponec 20.00

10. pá ⟶ Vlajka pro Tibet (tradiční vyvěšení tibetské vlajky 
na radnici městské části), Havlíčkovo nám. 9 
13.00

11. so ⟶ Hudba o třetí: PUNKT (smíšený pěvecký sbor), 
Atrium 15.00

12. ne ⟶ Nneka (DE) (koncert), Palác Akropolis — velký sál 
19.30

13. po ⟶ James Heather (UK), Dobrawa Czocher (PL) 
(hudba), Palác Akropolis — velký sál 19.30

14. út ⟶ Dance Well (ozdravná síla tance), KC Vozovna 
10.00—11.00 

15. st ⟶ Historické okénko: Ministerský předseda Alois 
Eliáš. Hra se smrtí (beseda), Galerie pod radnicí 
17.00

16. čt ⟶ Tomáš Niesner (křest) + support Adam Badí 
Donoval + VJ Valeriia (křest alba), Atrium 19.30

18. so ⟶ Slobodná Europa (SK) (koncert), Palác Akropolis 
— velký sál 19.30 
Lohengrin — Richard Wagner (ENG) 
(Metropolitní opera), kino Aero 16.45

19. ne ⟶ Spitfire Company — F*cking Beautiful Spring 
(divadlo), divadlo Ponec 20.00

20. po ⟶ Komentovaná prohlídka Vyšší odborné školy 
a Střední umělecké školy Václava Hollara, sraz 
před hlavním vchodem, Hollarovo náměstí 2 17.00 
Štěpánka Balcarová Quartet (hudba), divadelní 
jazzbar 20.30

21. út ⟶ Fekete Sertlek a studio Damúza — Kar (divadlo), 
Palác Akropolis — velký sál 19.30

22. st ⟶ Křeslo pro hosta s Martou Vančurovou (setkání 
s populární herečkou), KC Vozovna 17.00 
Třpytivé obrazy (workshop s akademickou 
malířkou Věrou Geislerovou), sraz v Infocentru 
Praha 3 14.15—15.45 
Komentovaná prohlídka a beseda (nejstatečnější 
lidé naší čtvrti za války), sraz v Infocentru Praha 3 
17.00 
Tři sestry a host — Synové výčepu (koncert), 
Palác Akropolis — velký sál 18.30

23. čt ⟶ Křížovkářská liga (soutěž v luštění křížovek), 
Infocentrum Praha 3 10.00—11.30 
Večer v galerii Toyen (beseda s Alešem Knížkem, 
ředitelem Vojenského historického ústavu Praha 
— Armádní muzeum Žižkova), Infocentrum 
Praha 3 18.00

24. pá ⟶ Žižkovská noc (beseda), Lenka Králová 18.00
25. so ⟶ Třpytivé obrazy (workshop s akademickou 

malířkou Věrou Geislerovou), sraz v Infocentru 
Praha 3 10.00  
Žižkovská noc (beseda), Sebastian Kozák 16.00 
Velká divadelní pohádka (představení pro děti 
od 6 let a dětská prohlídka divadla), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 15.00

27. po ⟶ Lháři (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00

28. út ⟶ Filmová projekce — Bohumil Hrabal (film), sraz 
v Infocentru Praha 3 18.00 
Dance Well (ozdravná síla tance), KC Vozovna 
10.00—11.00  
Kinematiné: Il Boemo (film), KC Vozovna 15.00 
Pokáč (koncert), Palác Akropolis — velký sál 
19.30

29. st ⟶ Atrium: Z kostela centrum (workshop), sraz 
v Infocentru Praha 3 14.15—15.45, 16.15—17.45 
Posel z Liptákova (divadlo), Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana 19.00 
Gryfest 19 (přehlídka animovaných filmů),  
kino Aero 18.00

30. čt ⟶ Filmová projekce — Žižkovská kinematografie 
rodiny Čvančarů (film), sraz v Infocentru 
Praha 3 18.00

31. pá ⟶ Pantha du Prince (DE) + Badfocus (koncert), 
Palác Akropolis — velký sál 19.30 
The Act (EN) (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

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

Výběr redakce

Infocentrum na náměstí Jiřího z Poděbrad vás zve  
na setkání se zajímavými hosty

 ⟶ 23. března, 18.00, Žižkovské rozhovory s Alžbětou 
Bublanovou — Aleš Knížek, brigádní generál a ředitel 
Vojenského historického ústavu. 

 ⟶ 24. března, 18.00, Žižkovská noc — Lenka Králová, 
téma: transgender lidi. Moderuje Alžběta Bublanová.

 ⟶ 25. března, 16.00, Žižkovská noc — Sebastian Ko-
zák, téma: LGBT komunita. Moderuje Alžběta 
Bublanová.
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klub přátel žižkova
Ondříčkova 385/35
kpz@volny.cz
T: 606 779 750
klubpratelzizkova.cz
facebook.com/kpzp3

7. út  ⟶ Život delší než století 16.30 — Příběh skauta, 
odbojáře a politického vězně Eduarda Marka. 
Promítání filmu a beseda s autorem dokumentu 
Janem Blažkem k nedožitým 106. narozeninám 
oblíbeného člena KPŽ. Počin projektu Paměť 
národa

21. út ⟶ Historie tramvajové dopravy na Žižkově 16.30 
Od koňky ke Škodě ForCity 15T. Přednáší František 
Zahnáš

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

Své místo na akce, besedy a semináře si rezervujte na webu 
nova-trojka.webooker.eu.
3. pá ⟶ Jarní rodinné focení 14.00—18.00 Přijďte do 

Nové Trojky za profesionálním fotografem. 
Každá rodina má rezervovaný čas 20 minut 
s fotografem. Cena: 500 Kč/rodina

3.—4.  ⟶ Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, 
o vaše děti se postaráme my 18.00—9.30 
Hlídání dětí se zábavným programem, s večeří 
a snídaní, cena 700 Kč/dítě, 2 sourozenci 900 Kč, 
3 a více sourozenců 1 000 Kč. Info u Heleny na 
tel. 774 644 974

6. po  ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 
19.00—21.00 Online večerní tvoření, přihlašování 
do 1. 3., materiál k vyzvednutí do čtvrtka 2. 3. 
Vede Jolana Kurzweilová, cena 250 Kč/osoba

13.—17.  ⟶ Jarní příměstský tábor 7.30—17.00 Celodenní 
program pro školáky, kteří jsou během prázdnin 
v Praze. Výlety, soutěže, sport, výtvarka a zábava 
od pondělí do pátku. Strava a pitný režim v ceně, 
cena 1 500 Kč, rezervace nutná

19. ne  Sportovní podvečer pro ženy Kondiční běh, 
bodystyling, jógové protažení a relaxace. Info 
u Markéty na tel. 774 416 744. Cena 300 Kč/osoba

20. po ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 
19.00—21.00 Online večerní tvoření, přihlašování 
do 15. 3., materiál k vyzvednutí do čtvrtka 16. 3. 
Vede Jolana Kurzweilová. Cena 250 Kč/osoba

25. so ⟶ Velikonoční dílny aneb Vejce na útěku 
16.00—18.00 Jaro je tu, pojďte se připravit na 
Velikonoce. Nová Trojka se změní v jarní zahradu, 
ve které si budete moci vyrobit velikonoční 
výzdobu a dozvědět se o velikonočních tradicích, 
registrace nutná, cena 200 Kč/rodina

28. út ⟶ Jak zvládat emoce při výchově dětí 
18.00—20.00 Jak emoce „přečíst”, jak s nimi 
zacházet a jak předcházet emoční nestabilitě. 
Seminář. Vede terapeutka Ing. Věra Nováčková, 
cena 100 Kč/rodina, rezervace nutná

30. 3. — 1. 4.  
 ⟶ Jarní dobročinná burza oblečení a potřeb pro 

děti a luxusního dámského oblečení Příjem zboží: 
čtvrtek 12.00—18.00, prodej zboží: pátek 9.00—
19.00 a sobota 9.00—12.00, výdej zboží: sobota 
16.00—18.00. Registrace: burza.nova-trojka.cz, 
info: Veronika tel. 732 200 198

Individuální poradenství, mediace a podpůrné skupiny
Místo si rezervujte u Jolany Kurzweilové na tel. 603 416 724. 
Cena 50 Kč, pokud není uvedeno jinak.
6. po ⟶ Výchova dětí 10.00—12.00 pozitivní vývoj, 

podpora rodičů při výchově s Mgr. Jolanou 
Kurzweilovou

7. út ⟶ Nemocné dítě v rodině s MUDr. Vítem 
Vokrouhlíkem 15.00—16.00 Setkání podpůrné 
skupiny, zdarma

10. 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

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

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

24. pá ⟶ Psychomotorický vývoj s Mgr. Martinou Pilátovou 
9.30—11.30 
Výživová poradna pro děti i rodiče s Mgr. Terezou 
Hofmanovou 15.00—17.00

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

Internetové poradny
Rodinné a občanské právo, daně a jak na ně, sociálně-právní 
ochrana dětí, výchova dětí, jak na poruchy učení a chování, 
mediace. 
Odpovídají odborní lektoři Nové Trojky. Možnosti individuálních 
osobních konzultací dle dohody. 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.

15. st. ⟶ Setkání dobrovolníků 19.00 
30. čt ⟶ Burzovní setkání 19.00

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

Neziskové  
organizace
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Adresa Druh stání Výše měsíčního nájmu Poznámka

Jeseniova 27/846 garážová stání 2 050 Kč

Jeseniova 37/446 garážová stání 2 050 Kč

Lupáčova 20/865A garážová stání 3 100 Kč

Ondříčkova 37/391 garážová stání 1 520 Kč moto

Pod Lipami 33A/2561 garážová stání 2 100 Kč

Roháčova 34/297 garážová stání 2 500 Kč

Roháčova 46/410 garážová stání 2 150 Kč

Slezská 105 venkovní stání 1 300 Kč 1× malé stání

Hledáte místo k parkování?

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

Aktuální nabídku garáží a parkovacích míst najdete na adrese bit.ly/3JAO8BR nebo na čísle 778 768 866.

Dejte o sobě vědět
Díky inzerci v Radničních novinách se o vás 
dozví celá Praha 3. Objednávejte na e-mailu 
rn.inzerce@praha3.cz a čísle 222 116 708.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

Přemyslovská — Sudoměřská 1. 3.  15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 2. 3.  15.00 19.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 4. 3.  9.00 13.00

Buková — Pod Lipami 7. 3.  14.00 18.00

Prokopovo náměstí 8. 3.  15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 9. 3.  15.00 19.00

nám. Barikád 11. 3.  10.00 14.00

Křivá 15 11. 3.  9.00 13.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 14. 3.  14.00 18.00

Jeseniova 143 15. 3.  15.00 19.00

Přemyslovská — Orlická 16. 3.  15.00 19.00

V Zahrádkách — Květinková 22. 3.  15.00 19.00

Sudoměřská — Křišťanova 18. 3.  9.00 13.00

Přemyslovská — Sudoměřská 25. 3.  9.00 13.00

U Rajské zahrady — Vlkova 25. 3.  10.00 14.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 29. 3.  15.00 19.00

Koněvova — V Jezerách 30. 3.  15.00 19.00
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Služby

 ⟶ Farní charita Praha 3 — Žižkov pořádá humanitární sbírku 
ve dnech 24. 3. od 13 do 18 h a 25. 3. od 10 do 16 h. Místo 
konání Prokopova 216/4. Vybíráme oblečení, domácí textil 
a domácí potřeby, boty, hračky.

 ⟶ 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.

 ⟶ !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.

 ⟶ 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.

 ⟶ SERVIS PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ — opravy karem, kotlů, 
wawek atd. REVIZE PLYNU + KULATÉ RAZÍTKO, pravidelné 
kontroly, tlakové zkoušky po odebrání plynoměru. TOMÁŠ 
ZIKL, tel.: 603 486 565, Praha 3.

 ⟶ A N G L I C K Y — naučím, připravím ke zkouškám. 
Kvalifikovaná zkušená lektorka. 1aj@email.cz, 
tel.: 607 943 359.

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

 ⟶ Sebeobrana Praha 3, muži, ženy od 18 let. TJ Sokol Žižkov II. 
Na Balkáně 812. Tel.: 604 725 657.

 ⟶ Prodám novou péřovou soupravu na 2 postele (nevyužitý 
vánoční dárek). Cena 1300 Kč/ks. Tel.: 601 574 269.

Poptávka

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

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

 ⟶ Koupím vánoční ozdoby, řetězy, osvětlení, zvonící stromek, 
péřový stromeček, stojan. Tel.: 603 410 736.

 ⟶ Hledám učitele AJ+NJ, který bude docházet 1× týdně na 
adr. na P3. Tel.: 601 574 269.

 ⟶ 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

 ⟶ ZŠ Chmelnice, Praha 3 přijme do jídelny od 1. 4. 2023 
vyučenou kuchařku (samostatná práce při přípravě pokrmů). 
Více na tel: 284 820 941, e-mail: jidelna@zschmelnice.cz.

 ⟶ Přijmeme aktivní paní do skladu textilu. Po—pá, 4—6 hod., 
mzda 130—160 Kč/hod. Šití výhodou. Tel.: 601 574 269.

 ⟶ RKC Paleček hledá pečující osobu pro děti. Nabízíme 
spolupráci na dobu určitou do 29. 2. 2024 s možností 
uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Nástup možný 
ihned. Požadujeme minimálně SŠ vzdělání, praxi, zdravotní 
způsobilost, bezúhonnost. Životopis a motivační dopis 
zasílejte na e-mail dana.tumova@ds-rcpalecek.cz. Info na 
čísle 607 812 510.

Seznámení

 ⟶ Hledá se muž ve věku 60—70 let, optimista se zájmem 
o turistiku a cestování. Schůzka napoví více. Tel. 723 811 952.
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chirurg a primář
lůžkového oddělení

Mudr. Ondrej Krajník
obyvatel Prahy 3

David Matásek

 Kubelíkova 16, Praha 3 - Žižkov   |   +420 221 012 211   |   info@nskz.cz

www.nskz.cz


