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14 Bára Zmeková: Na Žižkově 

jsem zažila krásná 
svobodná léta

Olšanská ulice má 
dostat čtyři stromořadí, 
park i jezírko
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Přehled mateřských škol na Praze 3 a informace o zápisu



20. 4. 2023 — 19.30 h

Mladé talenty
Josefu Sukovi
Smetanova síň Obecního domu, 
náměstí Republiky 1090, Praha 1

Koncert je součástí připomenutí 190. výročí narození 
prvního žižkovského starosty Karla Hartiga

⟶ praha3.cz     

Program:
W. A. Mozart, P. l. Čajkovskij,
F. Mendelssohn-Bartholdy,
S. Rachmaninov, M. Ravel, E. H. Grieg 

⟶  Vstupenky bude možné rezervovat na tel. 221 434 701 
a osobně zakoupit v sekretariátu školy 
Komenského náměstí 400/9, Praha 3 od 30. 3. 2023 

⟶  Cenové kategorie vstupenek: 350 Kč, 300 Kč, 
250 Kč, 200 Kč a donátorské vstupenky v hodnotě 
od 2000 Kč.

koncert_hartig-obecni-dum-2023-04-20-RN-186×136,8-vybrany.indd   1koncert_hartig-obecni-dum-2023-04-20-RN-186×136,8-vybrany.indd   1 17.03.2023   9:24:2717.03.2023   9:24:27

6. 4. 2023 — 17 h

Velikonoční 
koncert
Vzpomínka na Pavla Kaluse, 
faráře prvního žižkovského sboru 
Českobratrské církve evangelické

⟶ vstup zdarma

⟶ praha3.cz     

Program:
⟶ J. Pachelbel: Kánon pro smyčce
⟶  J. S. Bach: Chorál „Jesus bleibet 

meine Freude“ 
⟶  J. B. Pergolesi: Stabat Mater — 

Aria „Vidit suum“ a Aria „Cuius 
animam gementem“ 

⟶ G. P. Telemann: Allegro Giusto
⟶ W. Gomez: Ave Maria

⟶  A. Vivaldi: Largo 
(Čtvero ročních období)

⟶ F. Schubert: Ave Maria
⟶  P. Mascagni: 

Intermezzo sinfonico
⟶ tradicionál: Už z hor zní zvon
⟶ A. Dvořák: Humoreska
⟶ A. L. Webber: Pie Jesu

Účinkují:
⟶ Štěpánka Heřmánková — soprán
⟶ Miroslav Laštovka — trubka
⟶ Consortium Pragense Orchestra

Betlémská kaple na Žižkově, Prokopova 216/4

velikonocni-koncert_2023-04-06-RN-186×136,8.indd   1velikonocni-koncert_2023-04-06-RN-186×136,8.indd   1 29.03.2023   9:44:0529.03.2023   9:44:05
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Olšanská ulice má dostat čtyři stromořadí, park i jezírko

10 Aktuality Co se děje na Trojce

12 Report Loutky z Trojky zná i Hollywood

14  Dialog Bára Zmeková: Na Žižkově jsem zažila krásná svobodná léta

18 Scéna Jarní energie v žižkovském Atriu

19 Sport Když se běhání snoubí s akrobacií

20 Komunita Nové komunitní centrum zve na kulturu i přednášky

21 Senior Anatomický ústav nabízí dárcovský program

23 Reflexe Jana Doudová: Záleží nám na propojování kulturních světů

24 Retrospektiva Víte, kde stál první obytný dům na Žižkově?

26 Republika Žižkov Mnichovo Smradiště

27 Gastronom Spojení croissantu s muffinem, to je cruffin

28 Relax Aktivity pro děti a křížovka

29 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

32 Přehled mateřských škol Chystáte se k zápisu?

36 Program Kulturní tipy a neziskové organizace

38 Info Informační servis

39 Inzerce Nabídka a poptávka

Milé čtenářky, milí čtenáři,
na Trojce je spousta zajímavých míst, která stojí za to objevovat, a nespočet inspira-
tivních lidí, s nimiž stojí za to se seznámit. V Boleslavské ulici má například nená-
padný ateliér Pavel Truhlář, který vyrábí loutky nejen pro česká divadla, ale i zahra-
niční klientelu včetně té z Hollywoodu. S jeho tvorbou se seznámíte v reportáži na 
straně 12. A pokud budete listovat dál, narazíte na rozhovor s talentovanou pís-
ničkářkou Bárou Zmekovou.

V dubnovém vydání Radničních novin se dočtete taky o jarním programu Atria na 
Žižkově, které slouží jako důležitý prostor pro setkávání nejen místních. Zázemí pro 
komunitní aktivity nabízí nově taky centrum v Ostromečské ulici, které provozuje 
zdejší římskokatolická farnost. Více informací hledejte na straně 20.

Za pozornost stojí i příběh usedlosti Hrabovka, která na úpatí Vítkova stojí už od 
roku 1730. Svědectví o tom, jak se budova i její okolí proměnily, najdete v rubrice Re-
trospektiva. Revitalizací projde v budoucnu taky Olšanská ulice. Architekti si při plá-
nování úprav vzali za vzor například francouzskou Bretaň a navrhli tu nejen podélný 
park a čtyři stromořadí, ale i jezírko, které má oživit Olšanské náměstí. 

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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vynášení odpadků je teď pohodlnější
Od dubna můžete na domácích stanovištích tříděného od-
padu, která jsou označena vyobrazenou samolepkou, vyho-
dit současně PET lahve, plechovky a nápojové kartony. Více 
informací o multikomoditním sběru se dočtete v květnovém 
vydání Radničních novin.

 

žižkovské mezidvorky se znovu otevřou
V sobotu 27. května se převážně v dolní části Žižkova usku-
teční 12. ročník tradičního sousedského festivalu. Dvorky 
a vnitrobloky během něj znovu zpřístupní nejen komerční 
subjekty, ale i jednotlivci, školy, neziskovky a další zapojené 
subjekty. Akci pořádá komunita místních obyvatel a je zajiš-
těn bohatý doprovodný program. „Těšit se můžete například 
na stánky s nejrůznějším zbožím, prezentace nejen místních 
umělců a kreativců, výtvarné dílny, aktivity pro děti, před-
nášky a koncerty,“ upřesňuje členka organizačního týmu 
Gabriela Ochová. Bližší informace najdete na webové strán-
ce zizkovskemezidvorky.cz.

nechte auto doma
Více chodců a cyklistů v ulicích, čistší vzduch a bezpečnější 
pohyb po městě — to jsou cíle výzvy Do práce na kole, kte-
rou už po třinácté vyhlašuje spolek AutoMat. Pokud se chce-
te připojit, stačí celý květen dodržovat jednoduché pravidlo: 
k cestě z domova do práce a zpátky smíte využít výhradně 
šlapací kolo nebo chůzi. Loni iniciativu podpořilo téměř 25 ti-
síc lidí, letošní účast má být podle pořadatelů ještě vyšší. Po-
drobnosti ohledně registrace hledejte na dopracenakole.cz.

Zprávy z rady 
 ⟶ 13. března

Ombudsman pro seniory
Radní se seznámili se zprávou o činnosti ombuds-
mana pro seniory za minulý rok. Ombudsman 
zajišťuje poradenství v oblasti bydlení, důchodů, 
sociálních a zdravotnických služeb, zájemcům 
poskytuje také doprovod při úředních jednáních 
či pomoc v tíživých životních situacích. V prů-
běhu roku 2022 využilo jeho služby 85 osob. Od 
zřízení pozice v roce 2015 se na něj obrátilo už 
832 seniorů. 

Modernizace bytů
Radní schválili stavební úpravy a modernizaci čtyř 
bytových jednotek v majetku městské části, a to 
v ulicích Blahoslavova, Blahníkova, Krásova a On-
dříčkova. Radnice již v soutěži vybrala zhotovitele. 
Cena prací je stanovena na téměř 2,9 milionu ko-
run včetně DPH.

 ⟶ 8. března
Dary pro ZŠ Pražačka

Základní škola Pražačka obdržela peněžitý dar od 
dobročinné organizace Women For Women. Část-
ka v hodnotě necelých 9 000 korun přispěje na 
obědy pro ukrajinské žáky, kteří školu navštěvu-
jí. Další dar ve výši 10 500 korun od soukromého 
subjektu využije škola na nákup nábytku. Přijetí 
darů schválila rada městské části. 

Složení pracovní skupiny k prorodinné politice
Pracovní skupina k prorodinné politice Prahy 3 zná 
své složení. Mezi jejími členy jsou zástupci nezis-
kových organizací zabývajících se oblastí rodiny, 
koordinátor prorodinné politiky Magistrátu hlavní-
ho města Prahy a pracovníci Úřadu městské části 
Praha 3 v zastoupení útvarů pracujících s rodina-
mi. K jednání pracovní skupiny budou dle potřeby 
přizváni zástupci dalších subjektů, které mají vliv 
na řešenou oblast.

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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odstartovala anketa strom roku
I letos proběhne vyhlášení Stromu roku. Svého favorita 
můžete nominovat až do 31. května na webových strán-
kách stromroku.cz. Celostátní anketa vznikla v roce 2002. 
Jejím cílem je představit veřejnosti stromy se zajímavým pří-
během a zároveň podpořit péči o zeleň a životní prostředí.

 

kameny zmizelých připomíná knížka
Třetí městská část podpořila grantem vydání publikace Praž-
ské Stolpersteine — Kameny zmizelých: Zapomínání na-
vzdory 2008—2021. Ta je připomínkou všech, kdo zahynuli 
v koncentračních táborech a mají v metropoli své pamětní 
kameny. Monografie obsahuje údaje o 466 pražských lo-
kalitách, kde jsou kameny umístěné — a to včetně Žižkova 
a Vinohrad, jejich fotografie, ale i portréty obětí a doplňující 
informace o deportacích.

na kus řeči se starostou
Příležitost ptát se starosty Prahy 3 Michala Vronského a rad-
ního Pavla Křečka na všechno, co vás zajímá, budete mít 
v pondělí 17. dubna v 16 hodin v obřadní síni radnice na Ha-
vlíčkově náměstí. Určitě se stavte!

dejte o sobě vědět
Pořádáte na Praze 3 sportovní, kulturní a společenské akce, 
pomáháte sousedům, máte zajímavý klub, kroužek nebo spo-
lečný koníček, něco se vám povedlo a chcete se pochlubit? 
Pošlete nám na adresu redakce@praha3.cz pár základních 
informací a doprovodných snímků, nejzajímavější náměty 
zpracujeme a uveřejníme.

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

plánujete provozovat sezónní restaurační 
předzahrádku?

V případě restauračních předzahrádek je třeba podat vyplně-
nou žádost o povolení zvláštního užívání komunikace, upřes-
nění rozsahu záboru a souhlas vlastníka komunikace, tedy 
městské části Praha 3, nebo TSK. V případě, že se zahrádka 
nachází v památkové zóně, je nutné přiložit závazné stano-
visko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města 
Prahy. Formulář a veškeré doplňující informace najdete na 
adrese 1url.cz/xrcOM.

Kriminálka Žižkov
Útočník pobodal hledaného muže

Policejní hlídky vyjížděly v pátek 24. března k na-
padení, k němuž došlo v hotelu v Seifertově ulici. 
Poškozený utrpěl zranění v horní polovině těla 
a byl převezen do nemocnice. Policisté ho zajisti-
li, protože se ukázalo, že je v databázi hledaných 
osob. Podezřelý z místa utekl a policisté po něm 
pátrají. Oběma mužům je okolo dvaceti let. Práv-
ní kvalifikace činu nebyla zatím stanovena.

Napadení v Řehořově ulici
Policisté zadrželi ve čtvrtek 9. března dvě osoby, 
které mají na svědomí napadení dvaačtyřicetile-
tého muže v Řehořově ulici. K tomu došlo o čtyři 
dny dříve a poškozený při něm utrpěl vážná bod-
nořezná zranění. Policisté získali postupně na 
základě šetření informace, které je přivedly na 
stopu dvojice podezřelých. Těm bylo po zadrže-
ní sděleno obvinění pro trestný čin výtržnictví, 
jeden z mužů byl navíc obviněn za trestný čin 
těžkého ublížení na zdraví a je stíhán vazebně. 
Kriminalisté by přivítali další svědectví osob, 
které byly události přítomny. Mohou se ozvat na 
linku 158 nebo se osobně dostavit na kteroukoli 
policejní služebnu. 

Nezvěstná seniorka se objevila v Heřmanově 
Městci

V úterý 7. března kolem desáté hodiny dopoledne 
odešla z Olšanské polikliniky neznámo kam devě-
tasedmdesátiletá seniorka, která tu byla v dopro-
vodu manžela. Ten si na okamžik odskočil a ženu 
pak už v čekárně nenašel. Na policii se proto ješ-
tě téhož dne obrátil její syn, aby nahlásil pohře-
šování. Uvedl přitom, že seniorka se dlouhodobě 
potýkala s vážnými zdravotními obtížemi a ne-
orientovala se v čase ani prostoru. Pohřešovaná 
byla nakonec nalezena druhý den ve večerních 
hodinách v Heřmanově Městci, kde si jí všiml ná-
hodný kolemjdoucí a oznámil to policii. 

Dým z tramvaje uhasili strážníci
V pondělí 6. března krátce po třinácté hodině 
přijela na zastávku Želivského plně obsazená sou-
prava tramvaje číslo 13 a z její horní části se mo-
hutně kouřilo. Lidé, kteří stáli na refýži, upozornili 
řidiče na možnou závadu. Ten okamžitě vyzval 
všechny cestující, aby opustili přepravní prostor. 
Přivolaní strážníci zneškodnili stoupající kouř po-
mocí hasicího přístroje z policejního služebního 
vozu. Událost se obešla bez zranění. 

V ulici Jana Želivského hořelo
Ve čtvrtek 2. března večer došlo k rozsáhlému 
požáru bytu v ulici Jana Želivského. Přivolaní 
hasiči dostali za několik minut plameny pod kon-
trolu, následovalo dohašování a rozebírání oho-
řelých částí vybavení bytu. Dva jeho obyvatelé 
skončili v péči záchranářů. Příčina požáru a roz-
sah škod jsou předmětem šetření.

Připravil Vavřinec Novotný
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Vizualizace zrekonstruované Olšanské ulice
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Podle koncepční studie by se téměř kilometr 
dlouhá Olšanská ulice mohla stát moderní 
městskou třídou. Její tvůrci se hojně inspirovali 
v zahraničí.

Francouzská Bretaň, německý Hannover, kanad-
ské Toronto, Filadelfie a Miami v USA, ale taky 
rekonstruované nábřeží řeky Loučná v Litomyšli 
nebo opravené Tyršovy sady v Pardubicích — to 
jsou některá místa, jimiž se architekti inspirova-
li při modelování nové podoby Olšanské ulice. Ta 
patří se svými 850 metry k nejdelším na Žižkově. 
Dnes je plná úřadů a nebytových prostor, záro-
veň je vnímána jako tranzitní. To se má změ-
nit. Podle vzniklé koncepční studie by její rekon-
strukce mohla začít v rozmezí let 2028 až 2030. 
Nová podoba Olšanské se bude do té doby pilo-
vat, měla by ale udělat radost zejména zdejším 
obyvatelům.

Mezi nejvýznamnější změny patří vybudování 
tzv. lineárního parku, který má kopírovat třídu 

podél staré hřbitovní zdi. „Bude fungovat jako 
místo klidu, které propojí Olšanské náměstí na 
jedné straně a nově vznikající čtvrti u bývalého 

nákladového nádraží na straně druhé,“ vysvětluje 
Filip Tittl ze studia Unit architekti, které rekon-
strukci ulice navrhlo. Park ozdobí nově vysazené 
stromy upravené tak, aby jejich koruny i větve 

Olšanská ulice 
má dostat čtyři 
stromořadí, park 
i jezírko

Lineární park bude 
fungovat jako místo  
klidu 
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Nový park podél staré hřbitovní zdi v místech kolem bourané ústředny 
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přiměřeně vysoko nad hlavami chodců skýtaly 
příjemný stín. Teď tu rostou hlavně javory a jasa-
ny, které projdou probírkou. K nim přibudou stro-
mové hájky, které parčík ještě víc ochladí a v hor-
kých dnech nabídnou možnost relaxace. Jejich 
závlahu zajistí speciální úprava povrchu, díky níž 
se dešťová voda vsákne do země. Milovníky ak-
tivního životního stylu potěší nové lesní hřiště 
i stroje pro venkovní cvičení. 

Moderní tvář dostane taky Olšanské náměstí, ze 
kterého má být odstraněno parkoviště ve pro-
spěch pobytového prostoru pod nově vysaze-
nými stromy. Naproti ZŠ Chelčického je v plánu 
rekonstruovat park a obnovit vodní plochu, která 
má navázat na historii bývalého rybníka. Prostor 
před základní školou se má přizpůsobit hlavně 
školákům, studie počítá například i s možnos-
tí výstavby sportovní haly na místě současných 
tenisových kurtů. Okolí kostela sv. Rocha by si 
mělo zachovat svůj pietní ráz, zato nepřístupný 
areál stavebnin čeká radikální proměna. „Mís-
to se uzpůsobí konání společenských akcí, jako 
jsou třeba sezónní trhy a další události podporu-
jící komunitní život Žižkova,“ představuje návrh 
architekt Tittl. Lokalitu oživí kavárna, prostor pro 
klidné posezení a hřiště na pétanque. Rekonstruk-
ce se v tomto místě zaslouží o obnovu původní-
ho vstupu na hřbitov, navíc tu vznikne zázemí pro 
různé obchůdky včetně květinářství. 

Za budovou cizinecké policie by měla být větší 
otevřená plocha s dětským hřištěm a pobytovým 
trávníkem, umožňujícím hry, pikniky a posezení. 
Na místě telekomunikační budovy, která tvořila 
od 70. let minulého století jednu z žižkovských 

dominant, připravuje Central Group obytný kom-
plex s obchody a službami v přízemí. „Právě tady 
rovinatější terén umožňuje otevřenou plochu 
s veřejně přístupnými sportovními hřišti. Prostor 
se rovněž přizpůsobí potřebám nové mateřské 
školy,“ upřesňuje Tittl. 

Co se týče plánovaného dopravního uspořádání 
Olšanské ulice, je navržen jeden jízdní pruh v kaž-
dém směru, uprostřed tramvajová trať se zastáv-
kami, široké chodníky a obousměrná stezka pro 
cyklisty oddělená od vozovky i chodníku. Olšan-
ská má jako součást celoměstské páteřní cyklis-
tické trasy A8 propojit oblast nákladového nádra-
ží s centrem města a Karlínem. Zásadní úpravou 
pak bude to, že třídu ozdobí čtyři řady stromů, 
což je v rámci metropole ojedinělé. Z křížení 
s ulicí Jana Želivského se stane důležitý doprav-
ní uzel celé Prahy 3 a zároveň významné veřejné 
prostranství. Olšanská by se tam měla přirozeně 
propojit s novou rostoucí čtvrtí. Ve stejném místě 
je v plánu přesunutí tramvajových zastávek tak, 
aby tramvaj kvůli přímému přestupu na navazují-
cí stejnosměrné linky stavěla vždycky za křižovat-
kou. „Terčem kritiky Prahy 3 je přesun zastávky 
u pošty a polikliniky Olšanská 7 za křižovatku na 

Stromové hájky nabídnou 
v horkých dnech možnost 
relaxace 

—
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Vodní plocha poblíž Olšanského náměstí

Obchody a kavárny s předzahrádkami

Fo
ku

s



ulici Jana Želivského. V rámci dokončení studie 
požadujeme, aby na současném umístění byla 
zachována alespoň rezerva pro zastávku a byla 
možnost ponechat přímou vazbu na polikliniku,“ 
uvádí místostarosta Ondřej Rut. 

Podle jednoho z existujících scénářů by rekon-
strukce mohla začít už v roce 2026. „Osobně si 
ale myslím, že se tak stane později, někdy mezi 
lety 2028 a 2030,“ předpokládá místostarosta 
Prahy 3 Pavel Dobeš. 

Na místě telekomunikační 
budovy vyroste obytný 
komplex 

—
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Anketa: Co je nejdůležitější aspekt revitalizace 
Olšanské ulice?
Nikol Marhounová (Piráti), místostarostka

Je skvělé, že z Olšanské ulice bude moderní bulvár se ze-
lení a prostorem pro všechny druhy dopravy. Jako matka, 
která tudy vodí každý den dítě do školky, oceňuji zejména 
zlepšení podmínek pro pěší a bezpečné propojení Olšan-
ské ulice s parkem Parukářka. Díky tomu, že v ulici přiby-
dou stromořadí a je myšleno i na občanskou vybavenost, 
se Olšanská ulice stane novým místem, kde je příjemné se 
zastavit a posedět. Těším se také na paralelní park podél 
Olšanských hřbitovů. Dojde tak nejen k revitalizaci ulice, 
ale i ke komplexní proměně celého území. Budeme mít 
další moderní a živou část města.

Pavel Dobeš (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), místostarosta
Stěžejním aspektem revitalizace Olšanské třídy je beze-
sporu fakt, že z ulice, která dosud slouží téměř výhradně 
pro dopravu, vznikne městský bulvár. Olšanská třída by se 
měla stát živým, pro lidi přívětivým místem. Revitalizace 
této ulici zkrátka vdechne život. A co si pod tím konkrétně 
představit? Vedle zatravněného tramvajového pásu půjde 
například o stromové aleje, ale také třeba o živé partery. 
V těch budou zahrádky, restaurace, kulturní centra a po-
dobně. Chceme zkrátka, aby se Olšanská třída stala vzo-
rem toho, jak má v moderním městě 21. století vypadat 
městský bulvár.  

Ondřej Rut (Zelení), místostarosta
Olšanská je výjimečná svojí šířkou přes 40 metrů, která 
dovoluje do ulice dostat všechno, co potřebujeme — stro-
my ve čtyřech řadách, obousměrný pás pro cyklisty od-
dělený od chodníku i vozovky, dostatečně široké chodníky. 
Dnes nehostinná Olšanská má potenciál stát se opravdu 
příjemnou městskou třídou, ve které bude radost se nejen 
projít nebo projet, ale i zastavit na nákup nebo kávu. Jsem 
rád, že hlavní město vyslyšelo před čtyřmi lety naši pros-
bu a začalo se Olšanské věnovat. Samostatnou investicí 
a projektem by měl být nový park podél severní stěny Ol-
šanských hřbitovů. 

Julie Kochová (Praha 3 sobě), koaliční zastupitelka
Pro spoustu z nás místních je těžko představitelné, že by 
právě Olšanská mohla vypadat jako příjemná městská 
třída. Ale jde to! Podél hřbitova vznikne nový park a na Ol-
šanskou se vejdou nové obchody, stromy, tramvaje, pěší, 
auta, parkovací místa u polikliniky i oddělený prostor pro 

cyklisty, díky kterým odlehčíme automobilové dopravě. 
Nejdůležitější teď je neztratit odvahu a skvělý návrh od 
architektů a inženýrů dotáhnout do konce. Život se na Ol-
šanskou nevrátí hned, ale na mnoha zahraničních příkla-
dech vidíme, že to jde a že se Olšanskou opravdu jednou 
rádi vydáme s kočárkem nebo nakoupit.

Jan Brodský (Patrioti pro Prahu 3), člen dopravní komise
Olšanskou ulici vnímám jako stěžejní dopravní tepnu Pra-
hy 3. Je důležité, aby tomu tak bylo i nadále. Je potřeba 
zachovat dostatek jízdních pruhů pro individuální dopra-
vu a tramvaje. Nezbytně nutné je udržet maximální počet 
parkovacích míst s ohledem na polikliniku, poštu a jiné 
instituce sídlící v této ulici. V rámci plánování cyklotras je 
důležité dbát i na bezpečnost chodců při kontaktu s cyklis-
ty a myslet na jejich křížení. V neposlední řadě by plán měl 
i do budoucna zohlednit stávající čerpací stanici. Bohužel 
předložený projekt je v rozporu s těmito body. A to může 
mít negativní vliv na dopravu.

Filip Brückner (ANO 2011), opoziční zastupitel
Revitalizací Olšanské se skloubí hned několik důležitých 
aspektů. Z nevábné tranzitní ulice se stane krásná zóna se 
spoustou zeleně plnící svou funkci v městském ekosysté-
mu. Ulice bude bezpečnější jak pro chodce, tak pro cyklis-
ty. Pro ty studie počítá hned se čtyřmi pruhy. Zbude už jen 
sehnat nějaké cyklisty. Jediné, co mě trápí, je, aby s tou 
krásou nezmizela parkovací místa před poliklinikou a poš-
tou. Studie TSK údajně říká, že je tam večer místa dost. 
Bezva, většinu ale zajímá, kde zaparkovat přibližně od osmi 
do dvou. Ne každý totiž může jet k doktorovi MHD nebo na 
sdílené koloběžce.

Filip Nekola (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Tady je asi na místě si říct, že snad cokoliv bude lepší 
než současný stav. Sám jsem v Olšanské v kanceláři té-
měř denně, a že bych měl z toho místa dobrý pocit, se 
říct nedá. Obzvlášť pokud má takový potenciál na to, být 
pěkným městským bulvárem. Na druhou stranu budu pro-
sazovat, abychom na místě ponechali dostatek parkova-
cích míst. V Olšanské je pošta i poliklinika, takže možnost 
zde zastavit, rychle si vyřídit své věci a odjet je důležitá. 
To platí i pro zachování pruhů pro automobily, aby se zde 
netvořily kolony. Věřím, že budeme schopni vše skloubit ke 
spokojenosti chodců, cyklistů i řidičů. 

Studie navrhuje čtyři stromořadí 
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Na Trojce letos 
přibudou další 
stromy a keře

Praha 3 se chystá na jaře a na 
podzim sázet nové stromy. 
Bude tak pokračovat v trendu 
obnov uličních stromořadí 
a plánovaných výsadeb.

V minulém roce vysadila třetí městská část v par-
cích, v sídlištní zeleni a ve vnitroblocích 66 kusů 
stromů a 134 okrasných keřů. Nové stromy oživily 
například sídliště Jarov, kde letos na jaře roz-
kvetou okrasné jabloně, nebo sídliště Chmelni-
ce, kde nově najdete jírovec, břízu, lípu a jeřáby. 
Další stromy přibyly v prolukách v Koněvově ulici, 
na Pražačce, na Olšanském náměstí, na vrchu 
Sv. Kříže, u Bezovky a na Žižkově náměstí. Nové 
keře zvelebily zahradu v domě s pečovatelskou 
službou v Roháčově ulici a obnovou prošly taky 
keřové porosty na sídlišti Jarov. Vedle toho dopl-
nila Trojka čtyři duby do stromořadí v ulici Za Žiž-
kovskou vozovnou a založila alej v Hraniční ulici, 
kterou tvoří 22 kusů okrasných třešní. 

V roce 2023 je v plánu nové stromořadí z lísek 
v ulici Na Ohradě. V chodnících na křižovatce 
Ohrada budou vysazeny čtyři platany a v ulici Na 
Hlídce přibude šest okrasných třešní a tři javory. 
Dokončena bude taky obnova stromořadí v uli-
ci Za Žižkovskou vozovnou, kde se objeví dalších 
sedm dubů. 

Vedle odboru ochrany životního prostředí Pra-
hy 3 sází stromy taky Technická správa komuni-
kací (TSK). „V roce 2022 jsme na Praze 3 vysa-
dili 38 stromů, mimo jiné v ulicích Roháčova 

a Přemyslovská. Letos na jaře plánujeme výsadbu 
77 stromů, a to například v ulicích Vlkova a Vele-
hradská. Rozsah podzimní výsadby zatím nezná-
me,“ upřesňuje aktuální stav koordinátorka zeleně 
TSK Nela Zemanová.

Pro třetí městskou část je výsadba stromů v uli-
cích a na plochách veřejné zeleně a péče o ně 
jednou z dlouhodobých priorit. Vedle toho, že mají 
okrasný efekt a slouží jako útočiště pro ptáky, 
zpříjemňují zejména v horkých letních dnech po-
byt v ulicích. „Nejlepší způsob, jak město a ulice 
ochladit, je sázet stromy. Ty zároveň pomáha-
jí udržovat vlhkost a naopak redukovat prašnost 
ovzduší. Je to nejefektivnější způsob, jak ve měs-
tě udržet přijatelné klima,“ shrnuje environmen-
tální strategii Prahy 3 radní Jan Bartko. 

Stromy zpříjemňují 
v horkých letních dnech 
pobyt v ulicích
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Radnici zajímá, 
které aktivity chybí 
seniorům

Třetí městská 
část získává díky 
průzkumům lepší 
představu o tom, 
jak uzpůsobit 
svoji nabídku 
volnočasových aktivit 
pro seniory.

Část starších obyvatel Prahy 3 postrádá někte-
ré aktivity, na něž byli zvyklí v dřívějších letech. 
Zdejší organizace hledají zase způsoby, jak senio-
ry nejlépe oslovit a přilákat na program, který je 
právě jim šitý na míru. „Radnice proto vytvořila 
anketu, v níž mapuje druhy volnočasových aktivit, 
o které mají senioři zájem, a také o informační 
kanály, skrze něž se o nabídce dozvídají,“ vysvětlu-
je místostarostka Nikol Marhounová. „Jako měst-
ská část pořádáme pro seniory aktivity v několika 
různých oblastech. Vedle toho podporujeme řadu 
místních organizací, které na ně rovněž cílí. Veš-
keré informace jsme pro lepší přehlednost a do-
stupnost sjednotili do malé brožurky s názvem 
Nabídka aktivit pro seniory na Praze 3, která jim 
poslouží jako užitečný rozcestník,“ říká starosta 
Michal Vronský, který anketu i vytvoření přehledu 
inicioval. „Záměrem je motivovat seniory k tomu, 
aby neseděli doma, vytvořit pro ně příležitosti 
k pravidelným činnostem a třeba i k navázání no-
vých přátelství,“ dodává.

První kolo průzkumu mezi seniory, které proběh-
lo v únoru, zdokumentovalo vysokou poptávku 
po výletech a jednodenních zájezdech, na které 
byli donedávna zvyklí. Polovina respondentů má 
zájem o pohybové aktivity. Poptávka v tomto smě-
ru převyšuje nabídku. Téměř polovinu dotazova-
ných lákají přednášky, besedy a komentované 

procházky po zajímavých místech, stejně jako 
filmová a hudební představení. V tomto směru je 
nabídka dostačující. Anketa zároveň ukázala zá-
jem o divadelní představení, ale i například o mož-
nost seznámit se důkladněji s vlastním mobilním 
zařízením. V tomto případě naráží nabídka na 
omezenou kapacitu. Respondenti by uvítali taky 
více tanečních odpolední. Co se týče získávání 
informací o volnočasových programech, hlavním 
zdrojem jsou pro ně Radniční noviny a Infocent-
rum Praha 3. „Zjišťování zpětné vazby od místních 
obyvatel je pro nás důležité. Senioři jsou skupina 
obyvatel, která nám není lhostejná. Výsledky an-
kety se proto pokusíme zohlednit v našich dalších 
plánech,“ říká Vronský.

Pokračování ankety i brožurka s přehledem aktivit 
budou od druhé poloviny dubna v tištěné podobě 
k dispozici v Infocentru Praha 3 na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. V elektronické podobě najdete brožu-
ru na adrese 1url.cz/Dr0IK. 

Polovina respondentů má 
zájem o pohybové aktivity
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Loutky z Trojky zná 
i Hollywood 

Pavel Truhlář, který má ateliér v Boleslavské 
ulici, začal vyrábět loutky po revoluci, kdy si 
otevřel obchod pod Karlovým mostem. Teď 
pracuje i pro zákazníky z Ameriky.

Inspiroval se loutkami z 50. let. Přilákal tak zájem 
především cizinců — Němců, Francouzů a Ame-
ričanů. Popularita v zahraničí stále trvá, teď ve 
svém vinohradském ateliéru vyrábí pro holly-
woodskou klientelu. „Produkce Johna Wicka si 
u nás objednala sérii loutek, které mají vypa-
dat jako americký herec Keanu Reeves. Používají 
je jako dárky,“ říká Pavel Truhlář. „Dělal jsem už 
Batmana nebo Michaela Jacksona. V posledních 
letech si tyhle 3D portréty objednávají i domá-
cí zákazníci — například rodičům k narozeninám 
nebo k odchodu do penze,“ vysvětluje. Kdo sledu-
je Show Jana Krause, určitě si vzpomene, jak mo-
derátor rozdával hostům své loutkové dvojníky. I ti 
pocházejí z Truhlářovy dílny. 

Výroba 50centimetrové figurky zabere přibližně 
dva týdny. Proces začíná tím, že umělec na své 
zahradě v Úvalech u Prahy opracuje špalek z lipo-
vého dřeva motorovou a následně pásovou pilou 
do potřebných rozměrů. Dřevo je nutné nechat 
minimálně dva roky vyschnout, musí se dobře 

uskladnit a dávat pozor, aby nezačalo zevnitř hnít. 
Loutkář potom načrtne skicu postavy. Pomocí 
kopíráků přenese na připravený kus dřeva tvář 
a ve svém pražském ateliéru pak řezbářskými 
dláty opracuje hlavu, tělo, nohy a ruce. Následuje 
malba a voskování jednotlivých částí loutky. Prá-
ce končí jejich smontováním a instalací vodicích 
šňůr.

Marionety, které se vodí na nitích, vyrábí Truhlář 
i pro divadelní inscenace. Se svými společníky má 
dokonce hudebně-divadelní soubor Teatro Truh-
la, který účinkoval v mnoha zemích světa včetně 

Hollywood si objednal 
sérii loutek v podobě 
Keanua Reevese 
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Číny, kde vystoupil v rámci výstavy českého de-
signu. S bratry Cabanovými spolupracoval na 
galavečerech Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech. Vedle toho se může pochlu-
bit i prezentací loutek na největším evropském 
hračkářském veletrhu v Norimberku nebo tema-

tickými výstavami, s nimiž vycestoval třeba i do 
Sýrie a Jižní Ameriky. „V současnosti pracuji pře-
devším na vlastní tvorbě v ateliéru na Královských 
Vinohradech, který je otevřený pro veřejnost,“ zve 
řemeslník a dodává, že po telefonické domluvě si 
tam lze pod jeho vedením vytvořit vlastní loutku. 
Vedle restaurátorských oprav loutek a přednášek 
z historie českého loutkářství, které je zapsáno 
v UNESCO jako kulturní dědictví národa, organizu-
je totiž taky workshopy na klíč, stejně jako team-
buildingové akce pro rodiče s dětmi. „Náš ateliér 
považujeme za platformu otevřenou veřejnosti, 
kde je vítán každý zájemce o loutkové umění,“ 
uzavírá povídání Pavel Truhlář. 

Výroba 50centimetrové 
figurky zabere přibližně 
dva týdny

—
 1

3
Re

po
rt



—
 1

4
D

ia
lo

g



—
 1

5

Bára Zmeková: Na 
Žižkově jsem zažila 
krásná svobodná léta
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Zm
ek kdy jsem bydlela v Krásovce, jsem se seznámila 

s Michalem Mihokem, svým nynějším spoluhrá-
čem. Potkávala jsem ho na náměstí Jiřího z Po-
děbrad. Už tenkrát jsem si ho vážila jako skvělého 

akordeonisty, ale osobně jsme se neznali. Když 
jsem pak dostala nabídku podílet se na vzniku 
alba Hommage Bulisovi, které vyšlo na počest 
zesnulého Jiřího Bulise, úžasného brněnského 

Jaký máš vztah k Žižkovu? 
Hluboký. Když mi bylo kolem 25 let, žila jsem 
v Krásově ulici nedaleko klubu Palác Akropolis. To 
byla hezká léta. Vracela jsem se tehdy z Austrálie 
a stěhovala se rovnou do žižkovské garsonky, aniž 
bych ji předtím viděla. Ráda jsem navštěvovala 
Žižkavárnu přes ulici, kam jsem mohla i v negližé. 
Doma jsem neměla wi-fi připojení, tak jsem tam 
chodila s notebookem. I dřív během svých středo-
školských let jsem měla k Žižkovu blízko. Studova-
la jsem na náměstí Míru, tak jsme tady s přáteli 
trávili hodně času. Vinohrady, Žižkov, Vršovice, 
to byla vždycky moje místa. Takový středobod 
setkávání. 

Na co z toho, cos tu prožila, ráda vzpomínáš?
Hlavně na všechny slunečné dny a teplé noci, kdy 
jsme posedávali a hráli a zpívali venku. V době, 

Písničkářka známá u nás 
i v zahraničí začínala 
v žižkovských ulicích, 
kde hrála a zpívala 
jen tak pro radost. 
K Praze 3 ji poutá řada 
milých vzpomínek.

Někdy lituju toho, že jsem 
si hudbu nevybojovala 
dřív 
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skladatele, odvážila jsem se Michalovi zavolat, 
jestli by mi k mé písni mohl natočit akordeon. 
Postupně se z nás stali kamarádi a kolegové. 
Toulali jsme se Prahou 3 a Riegrovými sady, kde 
jsme často do noci hráli a zpívali, až z toho byly 
pouliční improvizované koncerty. To byla taková 
krásná svobodná léta. Ještě jsme nebyli tolik za-
městnaní a asi jsme neměli tak velké nároky na 
pracovní výkony, takže jsme dopoledne chodívali 
na kafe a mluvili o hudbě a tvorbě. Během kovidu 
jsme pak spolu na Trojce hráli v rámci Žižkovských 
mezidvorků.

Kdy jsi věděla, že se chceš věnovat hudbě? 
K hudbě jsem tíhla od dětství. Rodina mě pod-
porovala ve hře na piano, zároveň mi ale všichni 
kladli na srdce, ať se hudbou neživím. Studova-
la jsem indologii na Filozofické fakultě, což byl 
obor zaměřený na jazyky a kulturu Indie a zemí 
jižní Asie, a zároveň jsem chodila na textařinu na 
Konzervatoř Jaroslava Ježka. Někdy lituju toho, že 
jsem si hudbu nevybojovala dřív a dostávala se 
k ní klikatou cestou. 

Píšeš texty i pro někoho dalšího?
Párkrát jsem to zkusila. Pak jsem ale měla pocit, 
že to dotyčný nezpívá tak, jak to já myslím, a o to 
víc jsem se začala soustředit na vlastní hudbu. Co 
mě ale baví, je zhudebňování básní. Poslední do-
bou taky zjišťuju, že když má někdo text a potře-
buje hudbu, je to pro mě hračka. Jakékoliv propo-
jování hudby a textů mě zajímá. 

Jak bys zaškatulkovala svou tvorbu?
Sama nevím. Spíš pozoruju, jak mě škatulkují 

ostatní. Většinou je to alternativní hudba, jazz, 
šansony, elektronika… 

Nevadí ti, že nejsi součástí mainstreamu? 
Nevadí. Já asi funguju na trochu jiném principu. 
Uvědomuju si, že patřím k alternativě, a chápu, že 
moje hudba není úplně pro zábavu a pro každého, 
takže to tak beru. Nerada bych nějak škatulkovala 
svoje posluchače posuzováním toho, jestli je moje 
hudba jednoduchá, nebo složitá. Myslím, že je svá, 
a to stačí.

Co posloucháš ty sama?
Teď momentálně se snažím neposlouchat nic, 
protože pracuju na nové desce. Mám ale nějaké 
stálice, ke kterým se vracím, když už jsem z vlast-
ní práce unavená. Často mě oslovují severské 
umělkyně, ale obecně mě zajímá všechno, čím 
se můžu nějak inspirovat. Jinak jsem vyrostla na 
poetických a čistých textech, jako měla například 
Zuzana Navarová nebo Jaromír Nohavica. Z české 
scény teď kvůli práci neposlouchám žádné nové 
věci, ale těším se například na novou desku kape-
ly Zrní. Moc mě potěšilo, když jsem se v jednom 
článku dočetla, že kdyby Zrní mělo přítelkyni, byla 
by to Bára Zmeková. 

Jak je to v dnešní době s alby? 
Kultura elpíček se lehce vrací. Ale je pravda, že 
koncept dlouhohrající desky ztratil trochu na po-
pularitě. Věřím ale tomu, že spousta muzikantů 
i posluchačů ho chce udržet. Já určitě. Poslech-
nout si celou desku v kuse má totiž jiný a širší 
význam než poslouchat nahodilé singly. A i když 
často propadnu tomu, že si pouštím jednotlivé 
písničky, u svých opravdu oblíbených umělců si 
ráda pustím celou desku — doma na gramofonu 
nebo si na Spotify navolím celé album.

Hodně pasivních posluchačů ale radši čeká, co 
jim hudební kanály nabídnou.
Taky se mi stává, že propadnu náhodným algo-
ritmům, ale dávám si na to pozor. A nejde jen 
o hudbu, ale i o různé podcasty a reklamy na 

Chápu, že moje hudba 
není úplně pro zábavu 
a pro každého
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sociálních sítích. Momentálně si dávám půst — až 
do Velikonoc jsem si zakázala skrolování na mobi-
lu. Taky jsem si řekla, že to zkusím bez alkoholu. 

Dá se alternativní hudbou uživit? 
Zkouším, co se dá. Jezdím na festivaly, hraju kon-
certy, skládám muziku i na zakázku nebo nahrá-
vám piano a učím. Když nezapomenu desky doma, 
prodávám svoje nahrávky. Spousta lidí si je koupí 
i kvůli tomu, aby podpořili svého oblíbeného hu-
debníka. Kromě toho mám založený účet na Patre-
onu. To je platforma, kde fanoušci můžou umělce 
finančně podpořit. Já za to s nimi sdílím speciální 

obsah, jako je proces mé tvorby, nové písně, spe-
ciální koncerty a podobně. Navíc skládám hud-
bu pro divadla a taky v nich hraju. Teď například 
ve Venuši ve Švehlovce ve hře This is not love 
song, v Akropoli ve hře Miss Amerika nebo v před-
stavení Dům v jabloních zajímavého divadelního 
projektu Pomezí.

Koncertuješ taky v zahraničí? Zpíváš tam česky?
Občas se to poštěstí. Loni jsme hráli na jazzovém 
festivalu v Athénách. Od zahraničního publika 
mám většinou vřelou zpětnou vazbu, že se mu 
čeština líbí. Když zpívám posluchačům, kteří mým 
textům nerozumějí, dostávám do hudby mnohem 
jednodušeji pravé emoce. Taky věřím, že tahle 
doba je otevřenější hudbě, která se nepodobá jen 
západnímu mainstreamu. Lidi chtějí něco, co je 
jiné, nové. I na mezinárodním festivalu world mu-
sic, kam jsme byli s kapelou vybraní, jsem viděla, 
že svět je otevřený menším a lokálně zaměřeným 
scénám. Pro mě je cesta to, že své písničky pře-
kládám do angličtiny a dávám texty k videím, tak-
že kdo chce, může si přečíst, o čem zpívám.

Co tě čeká v nejbližší době?
Pracuju na nové desce, takže jsem zavřená u pia-
na, co to jen jde. Taky budeme vydávat single 

Poslechnout si celou 
desku v kuse má jiný 
a širší význam 

s písničkářem Davidem Pomahačem. Křest mimo 
jiné plánujeme na 4. května v klubu Bike Jesus, 
kam bych ráda čtenáře pozvala. Letos se taky 
setkám na pódiu s kapelou Dunaj jako členka je-
jich rozšířené sestavy. A klubou se i další spolu-
práce, z čehož mám radost, protože to posouvá 
můj vlastní tvůrčí obzor. Jinak jsme ještě ve fázi 
domlouvání letních festivalů a určitě chceme hrát 
co nejvíc. 

Je pro tebe důležitější hudba, nebo text?
Důležité je obojí. Hlavní je, aby to bylo propojené. 

A ty začínáš textem, nebo melodií?
To je různé. O něco složitější je otextovat melodii 
než naopak, protože to už jsem omezená formou. 
Když mám ale text, který je třeba i volnější, dobře 
se mi k němu skládá muzika. Většinou to ale jde 
ruku v ruce. Text už v sobě vlastně obsahuje me-
lodii, protože náš jazyk je zvučný, rytmický. Češti-
na je sice náročná, baví mě ale ty výzvy — hledat 
správná vyjádření, aby byla zvukomalebná a záro-
veň bez patosu.

Proč si říkáš písničkářka, a ne zpěvačka?
To lze těžko popsat. Písničkář celou píseň tvoří 
sám, skládá si ji, píše texty. Ale taky vypráví nějaký 
příběh. Zaměřuje se totiž nejen na hudbu, ale i na 
text.   

Bára Zmeková
Česká písničkářka a skladatelka se narodila 
13. března 1988 v Praze. Na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy vystudovala indologii, věnu-
je se ale hudbě. Koncertuje na mezinárodních 
festivalech u nás i v zahraničí. Vydala alba 
Ještě kousek (2013) a Lunaves (2019), s nímž 
bodovala v českých hitparádách alternativní 
hudby. Vyhrála talentovou soutěž 1Man2Play 
a soutěž pořádanou během mezinárodního 
festivalu Czech Music Crossroads v Ostravě. 
Dvakrát byla nominovaná na cenu Anděl.
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Jarní energie 
v žižkovském Atriu 

Kulturní centrum v Čajkovského 
ulici připravilo na duben komunitní 
akce, dvě zbrusu nové hudební řady, 
environmentální výstavu i lekce jógy.
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a Cyklus Nová hudba, který začne 
6. dubna, přinese několik světových 
i domácích premiér a taky méně 
známé skladby současných sklada-
telů. To všechno v podání před-
ního českého klavíristy Miroslava 
Beinhauera. Ve čtvrtek 27. dubna 
se uskuteční první koncert ze série 
The Organists, která obrací tradiční 
vnímání varhan naruby. Posluchači 
je neuslyší v klasickém či církevním 
kontextu, ale v nových, nečekaných 
spojeních — od ambientu přes pop 
až po elektroniku. Cyklus otevřou 
manželé Irena a Vojtěch Havlovi, 
pozvání přijali i Never Sol a Jakub 
Kaifosz. 

Varhany v tradičním podání rozezní 
8. dubna v rámci odpoledního cyklu 
Hudba o třetí Lukáš Dvořák. Se za-
jímavým repertoárem se 11. dubna 
představí taky Bennewitzovo kvarte-
to, které zahraje Dvořáka, Ullmanna 

a Haydna. Na Hudební odysseu, dal-
ší ze série koncertů mistrů a žáků, 
se tentokrát posluchači vydají spolu 
s violoncellistkou Michaelou Fuka-
čovou, klavíristou Karlem Košár-
kem a jejich stipendisty z akademie 
MenART. 

Kdo zůstává v Praze na Velikonoce, 
může se 9. dubna s celou rodi-
nou vydat na terénní hru Žižkono-
ce, která na trase mezi KC Vozovna 
a Atriem nabídne pestré volnočaso-
vé aktivity. Pro nejpilnější účastníky 
bude v cíli připravená odměna. Do 
kondice se pak po zimě definitivně 

vrátíte 30. dubna díky lekci jógy, již 
povede zkušená cvičitelka.

Přírodu, a nejen tu jarní, můžete 
prozkoumat v rámci výstavy Earth, 
kterou pro všechny věkové skupiny 
připravila galerie Atrium. Startuje 

vernisáží 26. dubna. „Záměrem vý-
stavy je představit běžně využívané 
přírodní suroviny v jejich původní 
i průmyslové podobě, ale i to, jak 
dnes vnímáme přírodní zdroje a je-
jich hodnotu,“ říká Marie Kašparová, 
ředitelka organizace Za Trojku, která 
Atrium a KC Vozovna zřizuje.  

Přírodu můžete prozkoumat 
v rámci výstavy Earth
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Když se 
běhání snoubí 
s akrobacií

Parkour je moderní sportovní aktivita, díky níž 
se naučíte kontrolovat tělo i mysl tak, abyste se 
mohli efektivně a především bezpečně pohybovat 
v přirozeném prostředí. Jeho výhodou jsou mini-
mální nároky na vybavení i to, že překážky, které 
máte při běhu zdolávat, najdete stejně snadno 
v parku jako třeba na sídlišti.

Radost z vlastního pohybu a sebezdokonalování 
jsou hlavním krédem zakladatelů skupiny In Mo-
tion. V roce 2014 vybrali v rámci veřejné sbírky 
dostatek financí, takže o dva roky později mohli 
v ulici Na Jarově otevřít vůbec první českou halu 
určenou pro parkour a freerunning. Brzy potom 
následovaly pod hlavičkou In Motion další podob-
né areály v Brně, Plzni a Kladně. Pražská hala je 
navržená tak, aby splňovala podmínky pro trénink 
začátečníků i profesionálů. Najdete tu řadu posuv-
ných překážek a variabilních tyčových konstrukcí, 
díky nimž si můžete vyzkoušet stovky různých va-
riant skoků. Pro bezpečný nácvik salt je tu odrazo-
vá trampolína, žíněnky, odpružená podlaha a taky 
speciálně navržená molitanová jáma obestavěná 
hrazdami, plošinami a zdmi v různých výškách. Do 
různě zaměřených kurzů sem chodí trénovat jak 
děti do 14 let, tak starší mládež a dospělí. Během 
první lekce si vyzkoušíte vybavení haly zdarma. 

Rezervační systém i další důležité informace na-
jdete na webu imacademy.cz.

Taky klub Beztíže sídlící v ulici Na Balkáně nabízí 
kroužky zaměřené na parkour: „Je to disciplína, 
která staví před mladé lidi výzvy v podobě pře-
konávání překážek. To se hodí i v životě — ne-
vzdat to, ale zkoušet překonat obtížnou životní 
situaci efektivnějším způsobem. V Beztíži nabí-

zíme parkourové workshopy, protože dospívají-
cí potřebují ke svému vývoji zažívat přiměřenou 
míru rizika. Pokud takové výzvy nepřicházejí, může 
člověk začít vyhledávat nebezpečné a společen-
sky problematické způsoby naplňování této vývo-
jové potřeby,“ říká vedoucí klubu Tomáš Klum-
par. Doplňující informace hledejte na stránkách 
ulita.cz/krouzky.   
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Taky klub Beztíže nabízí 
kroužky zaměřené na 
parkour

Parkour jako 
adrenalinová zábava 
plná akrobatických 
triků má silné zázemí 
i na Žižkově. Trénovat 
ho můžete třeba 
v hale na Jarově nebo 
v klubu Beztíže.
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á Třípatrová budova v sousedství kostela sv. Anny 
chátrala především za komunistické éry. Po revo-
luci došlo sice na dílčí opravy v horních patrech, 
kde vznikly byty, ale suterén a přízemí zůstáva-
ly dál v žalostném stavu. Farnosti se to podařilo 
změnit až díky dotaci od magistrátu a příspěvkům 
farníků. Nově zřízené centrum podporuje taky 
třetí městská část, která se bude podílet na jeho 
chodu. „Opravy celého bývalého kláštera trvaly 
několik roků a já jsem moc rád, že teď můžeme 
nejen obyvatelům Prahy 3 umožnit se potkávat 
v tak krásných prostorách,“ říká farář Vít Uher.

Útočiště tu najdou především místní neziskové or-
ganizace. Spolu s rodinným centrem Nová Trojka 
domlouvá farnost například letní příměstské tábo-
ry. Mezi další spolupracující subjekty patří META, 
která se zaměřuje na integraci cizinců, nebo Dům 
s pečovatelkou službou (DPS). Ten má v plánu po-
řádat v centru cyklus seniorských setkání. 

Svůj kulturní program tu chystá i Pečovatelská 
služba Prahy 3. Ta na 28. dubna připravuje verni-
sáž psycholožky Markéty Kavale, která představí 
obrazy tvořené technikou tyláže. „Současně s ní 
bude v centru vystavovat Jiřina Pleyerová, ta-
lentovaná seniorka z DPS Roháčova, jejíž tvorba 

v duchu impresionismu zobrazuje náměty z pod-
mořského světa. Příchozí se mohou navíc těšit na 
živou hudební produkci, lahůdky vyrobené seniory 
a tombolu,“ upřesňuje Ondřej Syrový z pečovatel-
ské služby.

Farnost nabízí od dubna taky vlastní pořady, a to 
pro velké i malé návštěvníky. Jejich náplň bude 
podobná setkáním, která se konají na faře v Čaj-
kovského ulici. „Máme připravené i přednášky, 
a ne vždy na náboženské téma. Například jsme 
měli besedu se zakladatelkou českých hospiců 
Marií Svatošovou, s lékaři a dalšími odborníky,“ 
upřesňuje Vít Uher. Všem zájemcům bez rozdílu 
jsou určené Hovory o víře, stejně jako Biblická ho-
dina, která je pravidelně zasvěcená četbě svatého 
Písma. Vstup do centra je bezbariérový, snadný 
přístup sem tedy mají i vozíčkáři. 

Římskokatolická 
farnost Žižkov 
otevřela na 
konci března 
další komunitní 
centrum. Najdete 
ho v prostoru 
bývalého kláštera 
v Ostromečské ulici.

Nové komunitní 
centrum zve na 
kulturu i přednášky 

Farnost nabízí vlastní 
pořady pro velké i malé 
návštěvníky
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Anatomický ústav 
nabízí dárcovský 
program

Vedle výuky mediků realizuje 2. lékařská fakulta Univerzity Kar-
lovy experimentální operace a zkoumá nové postupy a metody, 
které v budoucnu pomůžou tisícům lidí. K tomu všemu potřebu-
je dostatek dárcovských těl. Ani sebelepší 3D model nebo ma-
keta totiž nenahradí realistickou výuku.

Zatímco donedávna platilo, že pokud se o tělo zemřelého nikdo 
nepřihlásil do čtyř dnů, automaticky ho získal nejbližší anato-
mický ústav, teď pohřeb takového člověka zajišťuje obec. Zna-
mená to, že dárci se musejí ústavům sami aktivně přihlásit. 
Většina lidí přitom neví, že může darovat své tělo pro lékařské 
a vědecké účely. 

Ústav anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabízí 
v rámci svého dárcovského programu úhradu nákladů spoje-
ných s úmrtím, a to včetně převozu, pohřební služby, kremace 
a předání urny rodině. Na žádost případně zajistí i rozptyl. Stačí, 
když zájemce sepíše s ústavem smlouvu o darování těla a svůj 
podpis nechá ověřit například prostřednictvím Czech pointu na 
poště nebo městském úřadě. „Zemřít neznamená přestat mít 
možnost pomáhat bližním. Děkujeme všem těm, kdo se nám ve 
jménu budoucích lékařů a jejich pacientů rozhodnou pomoci,“ 
říká přednosta 2. LF UK David Kachlík. Zároveň upozorňuje, že 
ústav v rámci piety vysadil v areálu fakulty Strom života, u nějž 
se budou konat mše za zesnulé dárce.

Další informace lze nalézt na webové adrese 
anatomie.lf2.cuni.cz/darcovstvi-tel. Dotazy můžete  
směrovat na e-mail anatomie@lfmotol.cuni.cz.  
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Ústav anatomie umožňuje darovat 
zemřelé tělo na medicínské účely. 
Uhradí za to náklady spojené s úmrtím 
včetně převozu, pohřební služby 
i kremace.

Péče o poraněnou 
seniorku

Na ombudsmanku pro seniory se telefonic-
ky obrátil vnuk devětaosmdesátileté seniorky 
z Prahy 3, který trvale žije v Austrálii. Sdělil 
nám, že pro velkou vzdálenost mezi bydlišti 
babičku navštěvuje maximálně jednou ročně, 
každou neděli v odpoledních hodinách však 
spolu udržují pravidelný telefonický kontakt. 
Předešlou neděli se snažil opakovaně babič-
ku telefonicky kontaktovat, bohužel bez vý-
sledku. V Čechách nemá žádné jiné příbuz-
né ani známé, stejně jako babička. Uvedl, že 
se o babičku bojí a neví si rady. Při hledání 
možné pomoci našel na webových stránkách 
třetí městské části kontakt na ombudsmanku 
a rozhodl se ji oslovit. 

Paní jsme navštívili v místě bydliště, na zvoně-
ní u bytu ale nikdo nereagoval. Sousedé si po 
našem dotazu uvědomili, že ji pravděpodobně 
už několik dní neviděli. Seniorka nebyla klient-
kou odboru sociálních věcí ani nevyužívala pe-
čovatelskou službu, takže jsme o ní nenalezli 
žádné informace. Neprodleně jsme se proto 
obrátili na spádové zdravotnické zařízení, kde 
nám bylo sděleno, že seniorka je několik dní 
hospitalizována se zlomeninou pravé nohy, 
kterou si způsobila pádem na chodníku. Bě-
hem naší návštěvy v nemocnici projevila přání 
vrátit se po ukončení hospitalizace do svého 
bytu. Od té doby jsme s ní v pravidelném kon-
taktu a známe i termín ukončení léčby.

Seniorce jsme zajistili v potřebném rozsahu 
zdravotní i sociální péči. Ihned po návratu do 
bytu jí bude k dispozici taky tísňová péče, kte-
rá zajišťuje celodenní dohled. Současně po-
žádáme o dostupné sociální dávky. Seniorka 
se na návrat domů velmi těší a už z něj nemá 
obavy. Se souhlasem klientky jsme o všem 
průběžně informovali vnuka, kterého řešení 
situace potěšilo. 

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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Jana Doudová: Záleží 
nám na propojování 
kulturních světů
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ve Kdy sdružení Curatorial Collaborative vzniklo 
a kdo ho založil?
Spolek vznikl v roce 2016 v návaznosti na vý-
stavní projekt Baugruppe ist super!, realizovaný 
v roce 2015. Původním záměrem byl rozvoj aktivit 
spojených se zmíněnou výstavou, časem se ale 
naše portfolio rozšířilo na vývoj nových výstavních 
projektů v oblasti sdílených a kreativních praktik, 
současných přístupů v architektuře, urbanismu 
a umění. Spolek jsme založily já a sestra Helena 
(na snímku vlevo). 

Co je jeho posláním?
Společně s výstavními projekty působíme i v ob-
lasti poradenství a kurátorství, vzdělávání, teore-
tické a publikační činnosti v rámci České republiky 
i zahraničí.

Které dosavadní projekty považujete za 
nejúspěšnější?
Za pozornost stojí právě výstava Baugruppe ist 
super!, prezentující fenomén Baugruppe bydlení 
v německém Berlíně, která zaznamenala značný 
zájem veřejnosti. Organizovali jsme také festival ke 
stoletému výročí Bauhausu. Vedle toho pořádá-
me výstavy současných mladých umělců a reali-
zujeme komunitní aktivity. Příkladem je publikace 
Husitská zine, kterou loni vydala žižkovská galerie 
INI Prostor. Formou rozhovorů se v ní představi-
lo 10 místních podniků se zajímavým konceptem.

Jak se liší vaše činnost v jednotlivých  
zemích?
Česko a Německo jsou kulturně velice provázané 
země, činnosti se tedy spíš doplňují. Na různých 
programech spolupracujeme například i s Česko-
-německým fondem budoucnosti. Velmi nám zále-
ží na propojování kulturních světů a pohledů.

Které partnery vybízíte ke spolupráci nebo kteří 
se na vás mohou obrátit?
Působíme převážně v neziskové sféře. Naše ak-
tivity vznikly ve spolupráci s Goethe Institutem, 
českými centry a dalšími institucemi. Partnery 
oslovujeme v závislosti na zpracovávaném tématu. 
Jsme kooperativní, a tedy otevřeni novým výzvám 
a spolupracím. 

Co vyplývá ze srovnání současného stavu umění 
v Česku a v Německu?
Roli hraje jistě velikost umělecké scény, zájem ve-
řejnosti a podpora umění ze strany nadací a státní 
správy, která je v Německu jistě štědřejší. Umělci 
obou zemí zpracovávají nicméně podobná témata. 

Jak se liší vztah veřejnosti k umění 
a k architektuře u nás a u sousedů?
V Německu jsou obecně velmi diskutovaná a přijí-
maná témata související s udržitelností, ekologic-
kou architekturou a elektromobilitou. V Čechách 
se zatím nedaří z veřejných zdrojů realizovat sou-
časnou reprezentativní architekturu, jako jsou mu-
zea, koncertní síně a podobně. Situace se naštěstí 
lepší díky vyhlašování architektonických soutěží. 
Podobně kontroverzně je tu přijímaná architektura 
druhé poloviny 20. století, jako například brutalis-
mus. Za oběť tomu už bohužel padla řada hodnot-
ných budov.  

Spolek Curatorial 
Collaborative sídlící 
v Jeronýmově ulici 
realizuje projekty u nás 
i v Německu. Podílel 
se taky na tvorbě 
publikace Husitská zine.

Umělci obou zemí 
zpracovávají podobná 
témata
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Usedlost Hrabovka se pyšní jedním nej — je 
to nejstarší obytný dům na Žižkově. Podle ní 
dostaly jména i dva slavné viadukty, Velká 
a Malá Hrabovka.

Malá a Velká Hrabovka, hospoda Pod Hrabovkou 
nebo Hrabovská spojka. Se všemi těmito názvy se 
můžete setkat na úplném okraji Žižkova, na úpatí 
vítkovského kopce. Vztahují se k bývalé usedlosti, 
jejíž pozůstatky — žlutý dům patřící Českým dra-
hám — stojí v Trocnovské ulici poblíž křižovatky 
s Husitskou. 

V minulosti se v této oblasti rozkládala velká 
vinice. Podle dokladů z 16. století nesla jméno 
Červený lis a sahala až k dnešní Wilsonově třídě. 
Usedlost tu stála od roku 1730. Její první obyva-
tele už asi nevypátráme, říká se ale, že právě tady 
bylo první obytné stavení na Žižkově. Původně 
barokní vila měla mansardovou střechu a rozsáh-
lé pozemky, které dosahovaly až k vrcholu Vítkova, 
kde majitelé postavili dodnes stojící vyhlídkový al-
tán. Ten podle dobových pramenů vznikl na konci 
18. století. 

Vinici Červený lis koupil později staroměstský 
knihkupec Martin Neureutter, který vilu přestavěl 
do podoby, ve které se dochovala dodnes. Dům 

nakonec prodal Josefu Hrabovi, bývalému hote-
liérovi v Saském dvoře v Praze. Zde se historické 
zdroje rozcházejí. Podle některých Hraba provozo-
val restauraci pod názvem Hrabova zahrada. Bylo 
to oblíbené místo, kam chodili lidé na bály a po-
stupně mu začali říkat zkráceně Hrabovka. Podle 

V minulosti se v této 
oblasti rozkládala velká 
vinice
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Víte, kde stál první 
obytný dům  
na Žižkově?

Foceno roku 1928 těsně za mostem Malá Hrabovka
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jiných informací byla ale restaurace o kousek dál, 
v usedlosti zvané Krenovka.

Původní vinohrad koncem 18. století zanikl a síd-
lo je o několik let později zmiňováno pouze jako 
poplužní dvůr. To bylo označení pro panský dvůr, 
ke kterému náležely zemědělské pozemky, jež ob-
dělávala vrchnost ve vlastní režii. Název pochá-
zí od slova „popluží“, což bylo označení nejstarší 
západoslovanské jednotky plochy, jež se užívala ve 
středověkém zemědělství. Neměla konkrétní veli-
kost, protože odpovídala množství půdy, které bylo 
možno obdělat jedním spřežením za den. 

S rozvojem železnice se okolí Hrabovky stalo mís-
tem, kudy vedly koleje na velká pražská nádra-
ží, tedy dnešní Hlavní a Masarykovo. Vyrostly tu 
zastávky, výtopny i drážní domky a v roce 1845 
tudy projel první vlak z Vídně do Prahy. O několik 
let později se železnice rozrostla o další dvě dráhy. 
Každá vedla po jednom úbočí Vítkova a pomáhala 
s železniční dopravou z nádraží Františka Josefa, 
dnes Hlavního. 

Symboly dvou drah si mnoho lidí pamatuje do-
dnes. Byly to viadukty Velká a Malá Hrabovka po-
stavené v roce 1872. Branou na Žižkov byla Malá 
Hrabovka — mostek nad Trnovskou ulicí, jejž vyu-
žívala tzv. Hrabovská spojka. Ta lemovala severní 
úbočí vrchu a napojovala se na trať vedoucí do 
Libně. Zastávka Hrabovka, k níž vedly od železnič-
ního mostu schody, sloužila zejména pro dělnické 
vlaky a zanikla až za Protektorátu. 

V letech 1957 až 1980 v dopravně Praha-Hra-
bovka zastavoval a prováděl úvrať mezinárodní 
expres Vindobona jezdící mezi Berlínem, Prahou 
a Vídní. Mostek Malá Hrabovka se na víc než sto 
let stal nedílnou součástí Žižkova. Uprostřed byl 
podepřený charakteristickým nýtovaným rámem, 
který vydržel až do roku 1992, kdy došlo k výmě-
ně staré konstrukce za nový most z Vítkovických 

železáren. Pravidelný provoz Hrabovské spojky 
skončil 11. prosince 2005, most se pak poroučel 
na jaře 2009. 

O kousek výš v Husitské ulici u bývalých lázní stojí 
dodnes viadukt Velká Hrabovka. Ten byl součástí 
tzv. vítkovské trati, která vedla po jižním úbočí Vít-
kova z Hlavního nádraží přes Balabenku a Vysoča-
ny až do Neratovic. Provoz tu skončil v létě 2008 
a koleje nahradila cyklostezka. Vlaky se přesunu-
ly o pár metrů dál a výš do moderních viaduktů 
— tzv. Nové spojení vyšlo na přibližně 10 miliard 
korun. 

Vedle viaduktů motivovala usedlost ještě jedno 
pojmenování. Kdo se v 90. letech vydal od Malé 
Hrabovky dolů Trocnovskou ulicí, prošel kolem bý-
valé usedlosti, u benzinky podešel mostek a ocitl 
se v ulici Prvního pluku, narazil na hospodu. Stála 
kousek od dnešní zastávky autobusu Pernerova 
a nesla jméno Pod Hrabovkou. Byla to klasická 
IV. cenová s nezaměnitelnou atmosférou.   

Pravidelný provoz 
Hrabovské spojky skončil 
11. prosince 2005

Hrabovská trať kolem roku 1910

Oba viadukty v roce 1974
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Tahle čtyřčlenná kapela spojila se Žižkovem a Vinohrady dlouhou eta-
pu své kariéry. Ve zdejších klubech, hospůdkách i na ulicích odehrála 
spoustu koncertů, vznikla tu také velká část jejího repertoáru. Naše 
spolupráce začala v listopadu 2009. Tehdy mi kytarista Honza, spolu-
žák ze základní školy, nabídl, abych pro ně zkusil napsat nějaké texty. 
Můj první text zhudebnil začátkem jara 2010. Na apríla měla písnička 
pod názvem Starej král premiéru na koncertě v hospodě U Vystřele-
nýho oka. Ještě během vystoupení jsem rozepsal song Nudapláž a po 
něm pak spoustu dalších.

Následující rušné roky mi splývají. Koncerty v Balbínově poetické hos-
půdce, U Voka a v jiných zdejších podnicích, které se mezitím změnily 
k nepoznání nebo už zanikly. Zažili jsme tu taky některé z nejtemněj-
ších okamžiků v dějinách kapely. Jednoho mlhavého listopadového 
večera mělo Mnichovo Smradiště koncertovat na festivalu na dolním 
Žižkově. Když jsem dorazil, před klubem už stáli nezvykle zamlkle tři 
ze čtyř členů skupiny a několik přátel. Zpěváka Mnicha srazilo před 
klubem na přechodu auto, zrovna když přicházel na koncert. Řidič jel 
nepřiměřenou rychlostí. Mnich zůstal ležet na zemi, za chvíli ho odvez-
la sanitka. Jak na tom je a jestli vůbec žije, nikdo nevěděl. Na pódiu se 
střídala jedna kapela za druhou a dav hlučel čím dál tím víc, zatímco 
se naše skupinka nořila do čím dál tím hlubší deprese. Až druhý den 
se ukázalo, že Mnich je sice těžce polámaný a bude se dávat dohro-
mady pár měsíců, nicméně žije a má se zase k světu.

Mnichovo Smradiště přežilo i nejtěžší ránu osudu. Když skladatel 
a kytarista Honza Průcha v březnu 2018 nečekaně zemřel, kapela se 
semkla a dokázala v obměněné sestavě udržet celý svůj repertoár. Po-
kud to bylo možné, koncertovala i během korony. Ale když začne front-
man ztrácet hlas, nedá se nic moc dělat. Doufám, že pár koncertů 
skupina ještě odehraje, jinak pomalu přichází čas bilancovat. A vydat 
oficiální cédéčko, aby po ní taky něco zbylo. „To je všechno?“ říkám 
si, když procházím jarním Žižkovem. Snad tu něco z magie Mnichova 
Smradiště přetrvá. Něco víc než jen pár videí na youtube, blednoucí 
vzpomínky a fotky na webu. Jeho hudba tu bude znít jemně a pod-
prahově pořád dál, jeho akordy a refrény zakleté ve zdech, v přítmí 
sklepních klubů i v povětří nad žižkovskými a vinohradskými ulicemi 
a střechami.  
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Třináct let jsem psal pod 
jménem Viktor Žižkov taky 
texty pro skupinu Mnichovo 
Smradiště. Teď se příběh 
originálního hudebního 
tělesa chýlí ke konci. 

Alice z Ondříčkovy ulice vystudovala jiho-
slovanské jazyky. Své první dítě porodi-
la brzy po dokončení studia. Od té doby 
otěhotněla ještě třikrát, vždy po několi-
ka odpracovaných měsících ve Slovan-
ské knihovně v Klementinu. Práce ji příliš 
nebavila, a proto se všichni domnívali, že 
odcházet na mateřskou dovolenou je její 
strategie. Pravdou ale bylo, že ani mateř-
ství ji plně neuspokojovalo. Trpěla častý-
mi migrénami, potýkala se s anemickými 
stavy a nechutí do života. Vnitřní nenapl-
nění se projevilo i na vztahu s manželem, 
jaderným fyzikem Antonínem, se kterým 
se neustále hádala. Ten to řešil přesčasy 
a pitkami s kolegy. „Tohle skončí špat-
ně,“ nechaly se slyšet Aliciny kamarád-
ky, které musely poslouchat její neustálé 
hořekování. 

Doktor konstatoval, že je těsně před 
zhroucením, a napsal jí lázně. Tam vedle 
absolvování různých procedur docházela 
na přednášky o ajurvédě, které pronášela 
vitální osmdesátiletá Miluška. Alici utkvě-
la zvláště rada, že když je někdo skleslý 
nebo naštvaný, stačí mu strčit do úst 
nějaký předmět, který vyvolá nechtěný 
úsměv. Ve slinách v koutcích úst se pak 
vytváří serotonin a ten skutečně zlepší 
náladu. „Já strkám svému muži do úst 
malířskou štětku, ta se osvědčila,“ svěřila 
se rozzářená Miluška. V lázních Alice ob-
jevila svůj bavičský talent. Poté, co si str-
čila do úst tubu od šumivého acylpyrinu, 
začala převádět „rodinná dramata“ na 
zábavné historky, kterými obšťastňovala 
lázeňské hosty. 

Po příjezdu z lázní okouzlila i sousedy 
v domě. Zvláště pak ty, kteří stejně jako 
ona nemohou pro rodinné povinnosti ob-
rážet místní podniky — a že jich po Žižko-
vě je. Začali proto Alici zvát k sobě domů 
na vínko či jiné pochutiny. Historek z bo-
hatého rodinného života s chaotickým 
Antonínem má Alice nepřebernou záso-
bu. Sousedé se o ni už začali přetahovat. 
Z bytu, kde zrovna pobývá, se obvykle 
ozývá hurónský smích. A když se někdo 
nesměje, vloží mu Alice k pobavení všech 
přítomných do úst štětku.

Po skončení poslední mateřské dovolené 
se již do knihovny nevrátila. Soused Va-
šek, divadelní producent, ji angažoval ve 
svém divadle jako standupovou komičku. 
Manžel Antonín se trochu nešikovně, ale 
rád stará po večerech o děti, zatímco Ali-
ce ve svých čtyřiceti dvou letech studuje 
DAMU, hraje divadlo a vede dramatický 
kroužek.  
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Narodil jsem se na Moravě, ale od začátku 
bydlíme s rodiči na Žižkově. Je mi devatenáct 
a s atletikou jsem začal ve svém domovském 
klubu SK ZŠ Jeseniova, kde jsem zároveň 
chodil do školy. Žižkov miluju a rád trávím čas 
například na Vítkově. Jindy si zajdu na pěkný 
film do kina Aero.

Moje běžecké zaměření v sobě kombinuje pře-
kážkářské disciplíny, protože běhám jak stode-
sítku, tak čtvrtku překážek, takže musím mít 
sílu a dynamiku a zároveň vytrvalost. Jsem 
svěřenec trenéra Daniela Musila, pod jehož 
vedením se mi podařilo získat první ostruhy 
v závodech na domácí scéně. V roce 2022 
jsem se díky času 13,61 kvalifikoval na mist-
rovství světa juniorů v atletice v kolumbijském 
Cali. Po juniorském mistrovství Evropy v roce 
2021 to byla další možnost nasbírat zkušenos-
ti. Protože jsem byl před rozběhem nervózní 
a taky se sešlo víc dalších aspektů jako vedro, 
vlhkost vzduchu, vysoká nadmořská výška, 
časový posun a vynikající soupeři, ke kovu mi 
chybělo hodně. Jedenadvacátého místa na 
světě a desátého v Evropě si přesto nesmírně 
vážím. 

Na dosavadní úspěchy bych teď rád navázal 
i v kategorii dospělých. Doufám, že budu mít 
první příležitost už letos, protože v červen-
ci se koná mistrovství Evropy v atletice do 
23 let, kam bych se rád dostal. Zároveň se 
blíží maturita a po ní bych chtěl dál studovat. 
Byl jsem přijat na americký Harvard. Beru to 
velmi pokorně, protože jako hlavní podmín-
ka úspěšného nástupu ke studiu mě čeká 
ještě maturita v Česku. V Americe je to tro-
chu jiné v tom, že si konkrétní obor vybíráte 
až ve druhém semestru druhého ročníku. To 
vás v dobrém smyslu slova nutí mít všeobec-
ný přehled. Já bych rád studoval psychologii 
nebo neurovědy.

Co nám v SK Jeseniova dnes bohužel chybí, je 
lepší kvalita tartanu a celkově možnost tech-
nicky pozvednout zázemí našeho klubu. Snaží-
me se proto společně s radnicí Prahy 3 získat 
potřebné finanční prostředky. Atletika má na 
Jeseniově dlouholetou tradici a zasloužila by 
si lepší podmínky.  

Spojení croissantu 
s muffinem, to je 
cruffin
Rostlinná pekárna Krafin mívá na trzích na 
náměstí Jiřího z Poděbrad pravidelně svůj 
stánek. Jak vznikla, líčí za celý svůj tým Jiří 
Lády.

Šimon Weiser, 
atlet 

Pekárnu jsem otevřel spolu s Petrem Sedláčkem a Eliškou Ští-
chovou, která je hlavou a duší podniku. V době, kdy jsme se 
potkali, se už několik let věnovala pečení, takže nápad na rost-
linnou pekárnu vznikl celkem rychle. Pak následovalo přibližně 
šest měsíců, než náš projekt získal reálnější obrysy. Eliška zatím 
absolvovala stáž v Amsterodamu, kde je tenhle druh pečiva 
velmi populární, a tak jsme se to rozhodli zkusit i tady. Pekárnu 
jsme nakonec otevřeli na pomezí Vinohrad a Vršovic a pojme-
novali ji Krafin. Co to znamená? Že vyrábíme croissantové těsto 
ve formě muffinu a tomu pak říkáme česky krafin.

Máme různé náplně, například čokoládovou, z černého rybízu, 
lískooříškovou, pistáciovou, karamelovou nebo panna cotta. Ve-
dle cruffinů pečeme taky klasické croissanty, čokorolky, bezlep-
kové tartaletky nebo třeba danish pastry, což je nadýchané těs-
to s vanilkovým krémem a sezónním ovocem. Nabízíme i slané 
pečivo, například dýňové nebo špenátové košíčky. Všechny vý-
robky jsou veganské. 

A jak se obejdeme bez živočišných produktů? Místo běžného 
másla používáme rakouskou alternativu z chia semínek, krémy 
mícháme z ovesného a sójového nápoje nebo čočkové smeta-
ny. Pro nás je důležitá kvalita a poctivost, na ničem nešetříme. 
Podle mě platí, že když věci nejsou dobré, většinou nepřežijí. 
Svůj stánek míváme nejen na trzích na Jiřáku, ale i na Náplav-
ce. Vedle toho dodáváme pečivo do více než dvaceti kaváren po 
celé Praze. Několik let taky provozujeme plantbased restauraci 
Chutnej na Letné.

tip pro vás
Na závěr vám poradím, jak nahradit klasická másla veganskou 
alternativou. Značka Naturli vyrábí cenově dostupná másla 
s kvalitním složením. Můžete si je klidně namazat na chleba 
a nepoznáte rozdíl. 

G
as

tr
on

om
 —

 J
ak

 t
o 

vi
dí



—
 2

8

Hřebenovka pro děti
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POPELAVO

OKLOVAT
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(HOVOR.)
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VLÁSEK
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SLEPIČÍ 
SLABIKA

1. ČÁST 
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SPOJENÍ 
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STYL
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ŘEČ

TRVALKA 
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KVĚTY

PRIMÁT

DVAKRÁT 
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DEHYD
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LETADEL

CHLUPATÁ 
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MADRIDSKÁ 
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PÁDOVÁ 
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FILLY
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DĚLAT 
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POHYBU
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(ZAST.)
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Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Budeme mít kde parkovat?
František Sarauer (ANO 2011), opoziční zastupitel

Milí sousedé, asi většina z nás to zná. Když ve-
čer po práci přijedete domů autem, tak začne 
hledání místa na parkování. Často se mi stává, 
že objíždím několik bloků domů dokola a če-
kám, kdy se na mě usměje štěstěna. Proto mě 
potěšilo, že se naše současná radnice v koaliční 
smlouvě zavázala, že stávající parkovací místa 
na Praze 3 neubydou, ba naopak k novým sta-
vebním projektům přibydou. 

Jako člen dopravní komise však musím konsta-
tovat, že tomuto slibu občanům nově před-
stavené projekty rekonstrukcí ulic a chodníků 
vůbec neodpovídají. Uvedu pár příkladů. Sei-
fertova minus 60 míst, jeden blok Čajkovské-
ho minus osm míst. Křížkovského minus dvě 
místa, roh ulic Malešická / Za Vackovem minus 
35 míst, a hlavně Olšanská minus 123 míst. 
Zvláště u Olšanské bych se rád trochu více 
zastavil. Na vizualizaci studie vypadá krásně, 
ale opravdu potřebujeme čtyři pruhy pro kola? 
A co považuji za obzvlášť nutné, je zachování 
co nejvíce míst v okolí Olšanské polikliniky, kam 
hlavně s malými dětmi a staršími rodiči občas 
musím autem přijet a zaparkovat. 

Bohužel se ke mně od některých členů ko-
aličních stran dostávají názory, že auto je luxus 
a zbytečnost, zvedli by cenu parkovného pro 
občany-rezidenty na 10 tisíc za rok a tím by pro-
blém s parkováním vyřešili. K tomu raději ani 
nebudu přidávat komentář.

Jsem tedy zvědav, až budeme na konci voleb-
ního období bilancovat počet parkovacích míst, 
k jakému číslu se dostaneme, protože zatím to 
vypadá spíše na tragédii a pořekadlo „slibem 
nezarmoutíš“.

 

Trojkové logo slaví úspěch i výročí
Jaroslav Ille (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), 
koaliční zastupitel

Milé čtenářky, vážení čtenáři. Poprvé se tu 
s vámi setkávám a jsem za tuto příležitost moc 
rád. S mnohými z vás jsme se seznámili osob-
ně při posledních volbách, ve kterých mě vaše 
podpora a vůle přivedla do zastupitelstva Prahy 
/II. Na stránkách našeho listu jsem ještě neměl 
možnost poděkovat sám za sebe, takže, milí 
voliči, děkuji vám! 

V jedné z předchozích vět jsem záměrně pou-
žil naše — dá se říci stále nové — logo. Jak se 
můžete sami přesvědčit níže, kombinace tohoto 
loga s mým příjmením je velmi efektní a téměř 
působí, že logo vzniklo právě pro mě :) À propos 
logo — už jste si zvykli? Od vyhlášení soutěže 
na nový vizuál Prahy /II uběhly téměř čtyři roky. 
Od prvních reakcí na výherce soutěže, které 
nebyly jen pozitivní, se hodně událo. Nyní však 
už slýcháme jen chválu. A také nás se změnou 
vizuální identity od té doby následovalo několik 
dalších městských částí. Naposledy třeba Pra-
ha 6, pro kterou výběrové řízení organizovala 
i stejná agentura Czechdesign. 

Díky všemožným aktivitám odboru vnějších 
vztahů a kultury a široké nabídce (nejen) suve-
nýrů v infocentru se naše logo rychle dosta-
lo do podvědomí lidí nejen na Trojce, ale i za 
jejími hranicemi. Krásným příkladem je Zdeněk 
Svěrák, který nosí hrdě naši kšiltovku a říká jí 
slušivka. I já mohu naše zboží doporučit, neboť 
jsem na vlastní kůži vyzkoušel už snad všechny 
nabízené kousky šatní i nešatní. Až budete mít 
cestu kolem, stavte se okouknout, jak skvěle /II 
funguje i na vás! 

S úctou a přáním krásného jara Jaroslav /IIe, 
váš zastupitel
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zvýší četnost měření koncentrace azbestových 
vláken ve venkovním ovzduší, a to včetně navý-
šení počtu měřicích míst. Měření budou i nadále 
prováděna neohlášeně. 2. Po celou dobu provádě-
ných prací s azbestem budou ze strany hygienic-
ké stanice probíhat jak ohlášené kontroly před za-
početím prací v nových kontrolovaných pásmech, 
tak neohlášené kontroly v průběhu prací. 3. Bude 
provedena tzv. kouřová zkouška, jejímž smyslem 
je ověřit těsnost kontrolovaného pásma; bude 
provedena první zkouška a následně s ohledem 
na výsledek i další. 4. Pro vyjasnění pochybnos-
tí odebere hygienická stanice vzorek z objektu B 
a V, aby ověřila, že v obvodovém plášti není pří-
tomen azbest, i přesto, že je v inspekční zprávě 
z průzkumu uvedeno, že původní obvodový plášť 
ZUKOV tvoří bezazbestové panely.

Dalším kontrolorem je odbor ochrany životní-
ho prostředí, který sleduje správnost nakládání 
s odpadem obsahujícím azbest a evidenci tohoto 
nebezpečného odpadu v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. Kontrola zahrnující jak ohlášené, 
tak neohlášené návštěvy zatím porušení zákona-
neprokázala. Klíčové je, aby až do konce demoli-
ce pracovali všichni zodpovědně a pečlivě, což je 
předpoklad, aby nedošlo k problému. Celou situa-
ci budu i nadále sledovat.

 

Městská část letos na dotacích rozdělila přes deset 
milionů korun 
František Doseděl (Piráti), koaliční zastupitel

Dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil 
s tím, jak na Praze 3 funguje proces rozdělování 
dotací. Celkem jsme v loňském roce vypsali sedm 
dotačních programů s konkrétními podprogramy 
a každému programu pak byla přidělena částka 
k rozdělení mezi jednotlivé žadatele.

Dotace se vypisují typicky v úvodu léta a na podá-
ní žádostí je čas do poloviny září (letos byl proces 
kvůli volbám poněkud posunutý). Žádosti se po-
dávají skrze otevřený dotační software, který před 
lety Praha 3 vyvinula a dnes jej používá řada měst 
napříč republikou. Žádosti pak putují k posouzení 
do příslušných odborných komisí. Členové těchto 
komisí žádosti nejdříve samostatně obodují a pak 
se i opakovaně sejdou a vyhodnotí jak obsah žá-
dostí, tak i jejich formu, přičemž hlavním kritéri-
em je přínos projektu pro obyvatele Prahy 3. 

Finanční situace městské části je sice stabilní, ale 
časy, kdy bylo možné podpořit všechny projek-
ty, jsou dávno pryč. Dnes máme k rozdělení „jen“ 
deset milionů, přičemž zájemci žádali o více než 
trojnásobek. Rozhodnutí, koho podpořit, a odpo-
vědné rozdělení prostředků je tak velmi náročné. 
Konečný verdikt následně potvrzuje rada a schva-
luje zastupitelstvo.

Cílem dotací je umožnit konání akcí, které by ne-
vznikly bez pomoci, sama radnice na ně nemá ka-
pacitu a jsou prospěšné pro občany Prahy 3. Po-
drobnosti o dotacích naleznete na našem webu.

 

Cyklo Olšanská  
Michal Papež (Koalice pro Prahu 3), opoziční 
zastupitel

Jako vášnivého cyklistu a člena výboru pro územ-
ní rozvoj mě zaujala koncepce okolí Olšanské 
ulice. Tato ulice si to jistě zaslouží a vizualizace 
vypadají velmi dobře. Při podrobnějším zkoumání 
plánovaného profilu ulice je ale potřeba si položit 
otázku, za jakou cenu budeme dělat ulice sexy 
pro nás cyklisty. Tímto záměrem zřídíme v kaž-
dém směru dva pruhy pro cyklisty. Nestačil by je-
den? Tímto záměrem zrušíme více než 100 parko-
vacích míst, zvláště u polikliniky. Dává to smysl? 

Řešit lepší podmínky pro nás cyklisty je urči-
tě dobrý trend za předpokladu, že dávají smysl 
a nejsou zbytečně megalomanské, či dokonce 
nebezpečné. Na březnovém zastupitelstvu jsem 
upozorňoval na problematickou část cyklostezky 
v protisměru v Chlumově ulici (jedete z kopečka 
Prokopovou ulicí a odbočujete pod kola autům 
u Prokopova náměstí) a byl jsem ubezpečen, že 
jde jen o dočasné, jakési zkušební provedení a že 
se tím příslušní radní budou zaobírat.

Domluvil jsem se s panem Žaloudkem, za což mu 
děkuji, že všechna problematická místa z pohle-
du cyklistiky do začátku léta projdeme, a tam, kde 
budou úseky nesmyslné, či dokonce nebezpečné, 
se pokusíme najít jiná řešení. Proto si vás dovolím 
požádat o zasílání podnětů na toto téma na ad-
resu papez.michal@praha3.cz, ideálně do konce 
dubna.

Místa je dost pro všechny. Když se budou mo-
toristé, cyklisté, chodci, běžci nebo třeba ma-
minky s dětmi tolerovat, nebudeme muset tolik 
plýtvat barvou a naše cesty budou cestami, a ne 
výtvarným dílem. Rád se dočkám doby, kdy bude 
na Trojce vztyčeno více soch a památníků než 
baliset.

Sportu zdar!

 

Na demolici ÚTB (Cetinu) dohlíží několik kontrol-
ních orgánů 
Michal Vronský (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), 
starosta

Bourání bývalé ÚTB vyvolává obavy kvůli možné-
mu úniku azbestu do ovzduší. Prvním kontrolním 
orgánem je pražská hygiena, kam jsem se vypra-
vil už na třetí jednání, tentokrát společně s oby-
vateli Prahy 3. Hledali jsme způsoby, jak zajistit co 
nejbezpečnější průběh předepsaných demoličních 
postupů. Co se podařilo se domluvit: 1. Hygiena 
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Komplexní údržba komunikací 2023
Bude zajištěn úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění kanalizačních 
vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit uvolnění ulic a chodníků od parkujících vozidel 
a úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. V týdenním předstihu budou osazeny dopravní 
značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin platnosti. V zóně placeného stání není majitel 
rezidenční nebo abonentní karty zbaven povinnosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

Jarní termíny čištění:

blok č. 1 ⟶ 3. 5. (středa)
⟶  Hollarovo nám., Květná, Soběslavská (Votická — Holla-

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

blok č. 2 ⟶ 4. 5. (čtvrtek)
⟶  Horní Stromky, Hradecká, Chrudimská, Kouřimská, 

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

blok č. 3 ⟶ 5. 5. (pátek)
⟶  Čáslavská, Kolínská, Libická, Nitranská (Vinohradská — Ko-

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

blok č. 4 ⟶ 10. 5. (středa)
⟶  Baranova, Křišťanova, Lucemburská (Radhošťská — Jičínská), 

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

blok č. 5 ⟶ 9. 5. (úterý)
⟶  Bořivojova (Ondříčkova — Orlická), Jagellonská, 

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

blok č. 6 ⟶ 11. 5. (čtvrtek)
⟶  Bořivojova (U Rajské zahrady — Kubelíkova), Čajkovského 

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

blok č. 7 ⟶ 15. 5. (pondělí)
⟶  Blahníkova, Cimburkova, Dalimilova, Husinecká, Jeroný-

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

blok č. 8 ⟶ 12. 5. (pátek)
⟶  Havlíčkovo nám., Chelčického (Prokopova — Lipanská), 

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

blok č. 9 ⟶ 16. 5. (úterý)
⟶  Blahoslavova, Černínova, Českobratrská, Chlumova (Koněvova

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

blok č. 10 ⟶ 17. 5. (středa)
⟶  Biskupcova (Zelenky-Hajského — Jana Želeviského), 

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

blok č. 11 ⟶ 18. 5. (čtvrtek)
⟶  Hraniční (Na Balkáně — Koněvova), Kunešova, Na Balkáně 

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

blok č. 12 ⟶ 22. 5. (pondělí)
⟶  Ambrožova, Biskupcova (Jana Želivského — Jeseniova), 

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

blok č. 13 ⟶ 23. 5. (úterý)
⟶  K Chmelnici, K Lučinám, K Vrcholu, Křivá I. 

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

blok č. 14 ⟶ 24. 5. (středa)
⟶  Květinková (V Zahrádkách — Na Jarově), Mezi Domky 

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

blok č. 15 ⟶ 23. 4. (neděle)
⟶  Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana 

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

blok č. 16 ⟶ 14. 5. (neděle)
⟶  Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana 

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

blok č. 17 ⟶ 19. 5. (pátek)
⟶  Blodkova, Bořivojova (Ondříčkova — Kubelíkova), 

Čajkovského (Ondříčkova — Kubelíkova), Fibichova, 
Křížkovského, Ondříčkova (Slavíkova — Žižkovo nám.), 
Pospíšilova, Slavíkova (Ježkova — Ondříčkova), Ševčíkova, 
Škroupovo nám., Zvonařova

blok č. 18 ⟶ 25. 5. (čtvrtek)
⟶  Jeseniova (bez úseků k ulici Žerotínova), NN1782, 

Pod Parukářkou, V Kapslovně
blok č. 19 ⟶ 26. 5. (pátek)
⟶  Buková, Habrová, Květinková (Na Jarově — Pod Lipami), 

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

⟶ praha3.cz         
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Od 1. dubna máte opět možnost předvyplnit žá-
dost o přijetí do mateřské školy Prahy 3 přes elek-
tronický systém Zápisy do MŠ. Vyplněnou přihláš-
ku pak obdržíte na e-mail ve formátu PDF. Stačí ji 
vytisknout, podepsat, donést k lékaři pro potvrzení 
a ve dnech zápisu doručit do vybrané mateřské 
školy. Aplikaci Zápisy do MŠ najdete na adrese 
zapisdoms-praha3.praha.eu nebo na stránkách 
jednotlivých mateřských škol pod tímto logem: 

Výhodou aplikace je, že žádosti do několika ma-
teřských škol vyplníte na jednom místě a násled-
ně můžete sledovat průběžný stav přijímacího 
řízení. Aby byl zápis kompletní, je třeba přihlášku 
předepsaným způsobem doručit. Mateřské školy 
preferují osobní doručení — rodiče i děti tak mají 
možnost poznat jejich prostředí a učitelský sbor. 
Doručení je možné taky datovou schránkou ve-
denou na fyzickou osobu nebo e-mailem s uz-
naným elektronickým podpisem. Pokud nemáte 
možnost přihlášku vyplnit on-line nebo vytisknout, 
můžete se dohodnout s mateřskou školou nebo 
s odborem školství Prahy 3 na osobním převzetí. 
K zápisu potřebujete rodný list dítěte, doklad to-
tožnosti zákonného zástupce, vytištěnou přihláš-
ku s potvrzením od lékaře — pokud ji nedoručíte 
jinak.

Pro děti s českým občanstvím a pro děti cizince 
s trvalým či přechodným pobytem v České repub-
lice trvajícím déle než 90 dnů se zápis uskuteční 
na Praze 3 ve dnech 3. a 4. května 2023. Pro děti 
z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. únoru 2022 
a mají vízum strpění nebo dočasnou ochranu, se 
uskuteční dodatečný zápis 1. června. Děti hlásící 
se do českých mateřských škol musí mít splněné 
povinné očkování podle platné legislativy.

Jaká je spádová oblast mateřských škol na 
Praze 3?
Spádovou oblastí pro mateřské školy zřizované 
Prahou 3 je celé území třetí městské části. Při 
zápisu je posuzováno pouze trvalé bydliště, ke 
konkrétní ulici není přihlíženo. Děti mají nárok na 
umístění do mateřské školy Prahy 3, nikoli však 
do jedné konkrétní. Přijímány jsou dle předem 
zveřejněných kritérií, jako jsou trvalý pobyt a věk 
dítěte. Více informací naleznete na webové adrese 
zapisdoms-praha3.praha.eu/kriteria.

Přejeme vašim dětem, aby se jim v mateřské škole 
líbilo.   

Zápisy do 
mateřských škol
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Zápisy pro školní rok 2023/24 
se konají 3. a 4. května. Pouze 
v těchto dnech mohou rodiče 
doručit žádost o přijetí dítěte.

Pro podrobné informace 
k zápisu a detailní přehled 
škol na naskenujte QR kód.
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MŠ Buková (odloučené pracoviště MŠ Na Vrcholu)
 ⟶ Adresa školy: Buková 26/2518
 ⟶ Webové stránky: bukova.msnavrcholu.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 19. 4. v 15.00 a v 16.00
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30 
 ⟶ Charakteristika: 1 ze tříd s montessori vzdělávacím pro-

gramem, zahrada s herními prvky, asistent, prožitkové 
učení, interaktivní tabule, mezigenerační setkávání, hrací 
odpoledne pro děti od 2 let

 ⟶ Třídy: smíšené, jedna pouze pro dvouleté děti
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Zajišťujeme asistenta pedagoga.
 ⟶ Bezbariérovost: 2 třídy (1 pro dvouleté děti, druhá 

montessori)

MŠ Jeseniova
 ⟶ Adresa školy: Jeseniova 4, 6/1680
 ⟶ Webová stránka: msjeseniova4.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: začátek dubna
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátek června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: MŠ s vlastní zahradou, saunou a tělo-

cvičnou, široká nabídka kroužků a aktivit
 ⟶ Třídy: smíšené pro děti ve věku 3—5 let, homogenní pro 

děti ve věku 5—6 let
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Nemáme speciální pedagogy ani asistenty.
 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ Libická
 ⟶ Adresa školy: Libická 4/2271
 ⟶ Webová stránka: mslibicka.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 18. 4. od 9.00 do 11.00
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátek června
 ⟶ Provozní doba: 6.30—17.30
 ⟶ Charakteristika: MŠ s vlastní velkou zahradou a širokou 

nabídkou kroužků
 ⟶ Třídy: věkově homogenní
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Nemáme speciální program ani asistenty.
 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ Milíčův dům
 ⟶ Adresa školy: Sauerova 2/1836
 ⟶ Webové stránky: milicuvdum.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: individuálně dle dohody
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: poslední týden 

v srpnu
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: MŠ rodinného charakteru se zahradou 

a menšími třídami
 ⟶ Třídy: věkově smíšené
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

MŠ má speciální třídy, pedagogy a asistenty. 
 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ Na Balkáně
 ⟶ Adresa školy: Na Balkáně 74/2590
 ⟶ Webové stránky: msnabalkane.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 20. 4. od 16.00
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátek června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: Zohledňujeme individuální potřeby dětí. 

Nabízíme zájmovou výuku angličtiny, využívání interak-
tivních tabulí.

 ⟶ Třídy: věkově smíšené
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Nemáme speciální pedagogy ani asistenty.
 ⟶ Bezbariérovost: ne 

MŠ Na Vrcholu
 ⟶ Adresa školy: Na Vrcholu 1955/1a
 ⟶ Webové stránky: msnavrcholu.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 18. 4. v 15.00 a v 16.00 
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: rodinné prostředí, vlastní zahrada, asis-

tent, individuální přístup, polytechnické činnosti, prožit-
kové učení, mezigenerační setkávání, hrací odpoledne

 ⟶ Třídy: věkově smíšené
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Podle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky.
 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ Perunka (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ  
nám. J. z Lobkovic) 

 ⟶ Adresa školy: Perunova 975/6
 ⟶ Webové stránky: materinka.perunka.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: v půlce dubna online schůzka, in-

dividuální prohlídky možné bez domluvy 
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: Nabízíme časté konzultace a tripartit-

ní schůzky. Nejstarší děti mají tzv. předškolu — rozvoj 
všech pregramotností. Pořádáme výlety.

 ⟶ Třídy: věkově smíšené
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Máme vlastní speciální pedagogy i asistenty. 
 ⟶ Bezbariérovost: ne 

MŠ Pražačka
 ⟶ Adresa školy: Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 
 ⟶ Webové stránky: msprazacka.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 4. 4. a 18. 4. od 16.30 do 17.30 

nebo virtuální prohlídka 
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: 30. 6. od 16.30 do 

17.30
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: rozšířená estetická a ekologická výcho-

va, naplňování potřeb a rozvíjení vloh dítěte 
 ⟶ Třídy: Preferujeme homogenní.
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Nemáme vlastní speciální pedagogy ani asistenty. Zajiš-
ťujeme péči pro děti s odlišným mateřským jazykem.

 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Chelčického)
 ⟶ Adresa školy: Roháčova 38a/535
 ⟶ Webové stránky: zschelcickeho.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 4. 4. od 15.00 do 17.00 nebo indivi-

duální prohlídka po předchozí dohodě
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června
 ⟶ Provozní doba: 6.30—17.00
 ⟶ Charakteristika: MŠ je určená pro dvouleté i tříleté děti. 

Školka disponuje prostornou zahradou.
 ⟶ Třídy: věkově homogenní 
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Jsme schopni zajistit asistenta pedagoga.
 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ Sudoměřská
 ⟶ Adresa školy: Sudoměřská 54/1137
 ⟶ Webové stránky: ms-sudomerska.cz
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: Přátelská mateřská škola s kvalitním 

zázemím, vlastní kuchyní a zkušeným pedagogickým 
sborem. Nabízíme klidné prostředí pro 3 třídy a výběrové 
kroužky (AJ, keramika, pohybové hry).

 ⟶ Třídy: smíšené pro mladší děti, homogenní pro 
předškoláky 

Pokračování na další straně ⟶
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 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Asistenta pedagoga nemáme.
 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ U Veverek
 ⟶ Adresa školy: Jeseniova 204/2686
 ⟶ Webové stránky: msuveverek.cz
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: MŠ je obklopena rozlehlou zahradou se 

solnou jeskyní. Cílem MŠ je zapojit děti do zdravějšího 
životního stylu a vytvořit v nich vztah k přírodě. 

 ⟶ Třídy: věkově homogenní
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Nemáme vlastní speciální pedagogy. Respektujeme in-
dividuální možnosti a potřeby každého dítěte. Věnujeme 
se vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ U Zásobní zahrady
 ⟶ Adresa školy: U Zásobní zahrady 6/2697
 ⟶ Webové stránky: zasobnizahrada.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: individuální setkání v mateřské 

škole po předchozí domluvě
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: prostorná moderní mateřská škola 

v blízkosti parku Parukářka, zdravá školní jídelna, úzká 
spolupráce rodiny a školy

 ⟶ Třídy: tři věkově homogenní, jedna smíšená
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Škola se věnuje vzdělávání dětí s odlišným mateřským 
jazykem. Má jednoho asistenta pedagoga.

 ⟶ Bezbariérovost: 2 třídy jsou bezbariérové.

MŠ Vozová
 ⟶ Adresa školy: Vozová 5/953
 ⟶ Webové stránky: vozova5.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: dle individuální domluvy
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: mateřská škola pavilonového typu s vel-

kou zahradou, přátelské a profesionální klima, vlastní 
tělocvična

 ⟶ Třídy: většinou věkově smíšené třídy
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Nemáme vlastní speciální pedagogy, individualizujeme 
vzdělávání podle potřeb dětí.

 ⟶ Bezbariérovost: ne 

MŠ Waldorfská
 ⟶ Adresa školy: Koněvova 240a/2497
 ⟶ Webové stránky: waldorfskaskolka.cz
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: první školní den v září
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.00
 ⟶ Charakteristika: MŠ s waldorfským vzdělávacím pro-

gramem má vlastní jídelnu s certifikátem Zdravá školní 
jídelna. Nabízíme hru na pentatonickou flétnu pro před-
školáky, jarmarky pro veřejnost. 

 ⟶ Třídy: věkově smíšené
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Máme 3 asistentky pedagoga. 
 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ Žerotínova (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Chelčického)
 ⟶ Adresa školy: Žerotínova 36/1100
 ⟶ Webové stránky: zschelcickeho.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 5. 4. od 15.00 do 17.00 nebo indivi-

duální prohlídka po předchozí dohodě 
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června
 ⟶ Provozní doba: 6.30—17.00
 ⟶ Charakteristika: mateřská škola s rodinnou atmosférou 

a kvalitním zázemím, individuální přístup, bohatá nabíd-
ka aktivit a kroužků

 ⟶ Třídy: věkově homogenní 
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Máme k dispozici 2 asistentky pedagoga pro děti s OMJ 
a SVP.

 ⟶ Bezbariérovost: ne 

MŠ Jaroslava Seiferta
 ⟶ Adresa školy: Vlkova 31/800
 ⟶ Webové stránky: skolaseiferta.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 12. 4. ve 14.30, 15.30, 16.30 nebo 

po předchozí domluvě kdykoliv
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: Mateřská škola se vstřícným multikul-

turním prostředím. Zohledňujeme individuální potřeby 
dětí. K dispozici je tělocvična, keramická dílna, polytech-
nická učebna.

 ⟶ Třídy: věkově homogenní 
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřeba-

mi: Dbáme na předškolní přípravu dětí, spolupracujeme 
s PPP a SPC. Vzděláváme děti s OMJ.

 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ Jarov 
 ⟶ Adresa školy: V Zahrádkách 48/1966
 ⟶ Webové stránky: zsjarov.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 4. 4. od 16.00 do 18.00
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: 15. 6. v 16.00
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: Nabízíme program AJ s rodilým mluv-

čím, řadu kroužků i mnoho aktivit s rodiči. Máme i zdra-
votní program — sauna, inhalace, plavání a solná jesky-
ně. Práce dětí na školní zahradě.

 ⟶ Třídy: jedna věkově homogenní, tři heterogenní
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

spolupráce s PPP, SPC, individuální plán vzdělávání 
 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ nám. Jiřího z Lobkovic 
 ⟶ Adresa školy: nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
 ⟶ Webové stránky: mslobkovicovo.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 18. 4. od 15.00 do 17.00 v půlhodi-

nových intervalech 
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: na začátku června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: moderní mateřská škola s pestrou na-

bídkou aktivit a vlastních projektů, velká zahrada plná 
moderních herních prvků

 ⟶ Třídy: homogenní i smíšené
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Nemáme speciální pedagogy ani asistenty, dle potřeb 
dítěte spolupracujeme s odborníky.

 ⟶ Bezbariérovost: ne

MŠ Třebešín (odloučené pracoviště MŠ nám. Jiřího 
z Lobkovic)

 ⟶ Adresa školy: Zvěřinova 3416/16
 ⟶ Webové stránky: trebesin.mslobkovicovo.cz
 ⟶ Den otevřených dveří: 19. 4. od 15.00 do 17.00 v půlhodi-

nových intervalech 
 ⟶ Schůzka pro rodiče přijatých dětí: na začátku června
 ⟶ Provozní doba: 7.00—17.30
 ⟶ Charakteristika: nová mateřská škola s širokou nabídkou 

aktivit a vlastních projektů, s velkou zahradou plnou her-
ních prvků s bezpečnými dopadovými plochami

 ⟶ Třídy: věkově homogenní i smíšené
 ⟶ Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: 

Nemáme speciální pedagogy ani asistenty, dle potřeb 
dítěte spolupracujeme s odborníky.

 ⟶ Bezbariérovost: ne
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Přijmeme

Bezpečnostní techničku / bezpečnostního technika IT 
odboru kancelář úřadu

Koho hledáme? 
⟶  uchazeče s vysokoškolským vzděláním v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru 

informační technologie
⟶  uchazeče s vyšším odborným vzděláním v oboru informační technologie
⟶  uchazeče se středoškolským vzděláním s pěti lety relevantní praxe

Co vás čeká? 
⟶ vymezení obecných cílů bezpečnosti
⟶  navrhování a posuzování požadavků na implementaci bezpečnostních opatření v rámci IS, vyhodnocování a analýza logů, 

implementace a vyhodnocování bezpečnostních opatření, tvorba a aktualizace dokumentace IS, spolupráce s odborem 
informatiky zejména v oblastech: implementace, provozu a údržby informačního systému MČ, instalace prostředků ICT, 
poskytování podpory koncovým uživatelům

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

do 31 170 Kč podle praxe s možností osobního příplatku až 37 170 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, služební telefon, možnost služebního bytu

Co musíte udělat? 
⟶  Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 18. 4. 2023.

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

Přijmeme

Referentku/referenta oddělení právního 
a územního rozhodování odboru výstavby

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: výkon stavebního dozoru, posuzování projektové a jiné dokumentace staveb, vedení řízení 

o odstranění stavby, vedení řízení o dodatečném povolení stavby, vedení řízení o přestupcích dle stavebního zákona, 
konzultace s klienty atd.

⟶  oddělení územního rozhodování: posuzování dokumentace staveb, výkon správní činnosti při územním rozhodování 
a na úseku stavebního řádu, vedení územního a společného řízení, kolaudace staveb, odstraňování staveb, 
konzultace s klienty atd.

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

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 18. 4. 2023.

Formulář a další informace získáte na adrese www.praha3.cz/urad/zamestnani.
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Kulturní 
tipy
1. so  ⟶  Do útrob Krenovky (komentovaná prohlídka), 

rezervace vstupenek nutná předem, 
sraz Krenovka, Husitská 22 16.00—17.30

2. ne  ⟶ Insectum in… Prague (tanec), divadlo Ponec 
14.00—15.00 
Overdriven Dreams + BŌR ft. Suubaru (koncert), 
Čítárna Unijazz 20.00

3. po  ⟶ Precedens — 40 let (koncert), Palác Akropolis, 
velký sál 19.30 
Bent (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00

4. út  ⟶ Vernisáž výstavy 4girls (Barbora Myslikovjanová, 
Karolína Koblen, Kristina Málková, Lucie Svoboda), 
(výstava), Infocentrum Praha 3 — galerie Toyen 
18.00—19.00

5. st  ⟶ Kočárkino — Za hranicemi možností (kino), 
KC Vozovna 10.00—11.15

6. čt  ⟶ Velikonoční koncert — Vzpomínka na Pavla 
Kaluse, faráře prvního žižkovského sboru 
(koncert), Betlémská kaple na Žižkově 17.00

8. so  ⟶  Hudba o třetí: Lukáš Dvořák (koncert), Atrium 
15.00—16.00

9. ne  ⟶ Velká velikonoční hra Žižkonoce (hra pro děti), 
KC Vozovna 13.00—18.00

10. po  ⟶  Stockholm (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00

11. út  ⟶ Nakladatelství Argo: Petra Hůlová — Nejvyšší 
karta (literatura), Čítárna Unijazz 19.00

12. st  ⟶ Jsme tu spolu I. — Sederová večeře 
(komentovaná prohlídka), sraz v Infocentru 
Praha 3 10.00—11.30, 14.15—15.45

13. čt  ⟶ Choroš (koncert), U Vystřelenýho oka 19.30
14. pá  ⟶ Hudební odyssea — Michaela Fukačová, 

Karel Košárek a jejich žáci (koncert), Atrium 
18.00—19.30 
Žižkovské kočárkování — Olšany (komentovaná 
prohlídka), sraz u hlavní brány na hřbitov 
Vinohradská 2807/153 10.00

15. so  ⟶ Růžový kavalír — Richard Strauss (ENG), 
(Metropolitní opera), kino Aero 17.45—22.35, 
včetně dvou přestávek

16. ne ⟶ Salsa v Atriu (tanec), Atrium 17.00—21.30
17. po ⟶ Komentovaná prohlídka — Olšany 

(komentovaná prohlídka), sraz u hlavní brány na 
hřbitov Vinohradská 2807/153 17.00

18. út ⟶ Kinematiné: Milada (film), KC Vozovna 15.00 
Žižkovské rozhovory s Alžbětou Bublanovou — 
Jen si tak zazvonit do věží (beseda), 
Infocentrum Praha 3 18.00

19. st ⟶ Bydleli tu před námi IV.— Po stopách Vladimíra 
Boudníka (komentovaná prohlídka), sraz 
v Infocentru Praha 3 14.15—15.45 
Křest Marie Kieslowski a Band + Nikola Mucha 
a další (hudba), Palác Akropolis, velký sál 19.30 
Kočárkino — Velryba (kino), KC Vozovna 10.00

20. čt ⟶ Vlastivědná vycházka — Setkání s Karolínou 
Kračkovou Neprašovou, výtvarnicí, dcerou 
sochaře Karla Nepraše (komentovaná prohlídka), 
sraz před radnicí Prahy 3, Havlíčkovo nám. 700/9 
17.00 
Rudovous (koncert), U Vystřelenýho oka 19.30

21. pá ⟶ The Stand In (ENG), (divadlo), Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana 19.00

22. so ⟶ Bydleli tu před námi IV. — Po stopách Vladimíra 
Boudníka (beseda), sraz v Infocentru Praha 3 
10.00—11.30 
Komentované vycházky Olšanské hřbitovy: 
„Funerální umění Jana Kotěry“ (komentovaná 
prohlídka), sraz u hlavní brány Olšanských 
hřbitovů 13.00, 15.00

23. ne ⟶ Velká divadelní pohádka (divadlo), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 15.00

24. po ⟶ Proart — Rozhovory s útěkem (divadlo), Palác 
Akropolis, malá scéna 19.30

25. út ⟶ Přednáška o Josefu Gočárovi (beseda), 
Infocentrum Praha 3 17.00

26. st ⟶ Křížovkářská liga (soutěž v luštění křížovek), 
Infocentrum Praha 3 10.00—11.30

27. čt ⟶ The Organists: Irena a Vojtěch Havlovi (koncert), 
Atrium 19.30

28. pá ⟶ Nanao Sakaki: Jít nalehko (literatura), Čítárna 
Unijazz 19.00

29. so ⟶ A dobře to dopadlo! — Odpolední pásmo 
pohádkových divadel (divadlo), KC Vozovna 
15.00—16.20

30. ne ⟶ Tantehorse — Strachy (beseda), Palác Akropolis, 
velký sál 19.00

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

Výběr redakce

Nová hudba v Atriu I.
 ⟶ čtvrtek 6. dubna, 19.30—21.00, Atrium na Žižkově
 ⟶ klavírní recitál se skladbami Johna Adamse, Helmuta 

Lachenmanna ad. 

Žižkonoce — Velká velikonoční hra
 ⟶ neděle 9. dubna, 13.00—18.00, Atrium na Žižkově
 ⟶ netradičně pojatá oslava tradičního svátku

Žižkovské rozhovory s Alžbětou Bublanovou
 ⟶ úterý 18. dubna, 18.00, Infocentrum Praha 3
 ⟶ setkání s místním zvoníkem Ondřejem Boháčem  

a zvonařem Petrem R. Manouškem 

Earth
 ⟶ od středy 26. dubna, Atrium na Žižkově
 ⟶ výstavní projekt s environmentální tematikou

The Organists: Irena a Vojtěch Havlovi 
 ⟶ čtvrtek 27. dubna, 19.30, Atrium na Žižkově 
 ⟶ koncert varhanní hudby 

Jóga v Atriu — jarní edice 
 ⟶ neděle 30. dubna, 10.00—17.00, Atrium na Žižkově
 ⟶ cvičení a relax 
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klub přátel žižkova
Ondříčkova 385/35
kpz@volny.cz
T: 606 779 750
klubpratelzizkova.cz
facebook.com/kpzp3

4. út ⟶ Brány k Žižkovu 16.30 — výklad dějin 
17. a 19. století na území východně od pražských 
bran a hradeb, přednášet budou bratři Miroslav 
a Jaroslav Čvančarové

18. út ⟶ Prohlídka radnice Prahy 3 16.30 — sraz účastníků 
před budovou radnice na Havlíčkově náměstí

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

2. ne ⟶ Den pro pěstounské rodiny 10.00—17.00
14.—15. ⟶ Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, o vaše 

děti se postaráme my 18.00—19.30 Hlídání dětí 
se zábavným programem, s večeří a snídaní, 
cena 700 Kč/dítě, 2 sourozenci 900 Kč, 3 a více 
sourozenců 1000 Kč. Info: Helena, tel.: 774 644 974 

17. po ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 
19.00—21.00 Online večerní tvoření, přihlašování 
do 12. 4., materiál k vyzvednutí do čtvrtka 13. 4. 
Vede Jolana Kurzweilová. Cena 250 Kč/osoba

21. pá ⟶ Jarní rodinné focení 14.00—19.00 Přijďte do Nové 
Trojky za profesionálním fotografem, každá rodina 
má rezervovaný čas 20 minut s fotografem. Cena 
500 Kč/rodina

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

14. pá ⟶ Poradna pro rodiče dětí se speciálními 
potřebami (Aspergerův syndrom, ADHD) 
s Ing. Věrou Nováčkovou 9.00—11.30 

14. pá ⟶ Péče o dítě v raném věku, výživa, praktické rady 
a návody s Milenou Jeřábkovou 12.00—13.00

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

24. po ⟶ Výchova dětí, jejich pozitivní vývoj, podpora 
rodičů při výchově s Mgr. Jolanou Kurzweilovou 
10.00—12.00

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

28. pá ⟶ Čarodějnice v Zahradě aneb Hod koštětem 
Žižkovské čarodějnice prověří vaši mrštnost, 
ohebnost a zručnost při záludných úkolech. 
Chybět nebude oheň, výborné občerstvení 
nebo tetování. Místo konání: Integrační 
centrum Zahrada, U Zásobní zahrady 8. 
Cena 200 Kč/rodina 16.00—19.00

rodinné a pohybové centrum pražačka
Nad Ohradou 2667/17
info@rpcprazacka.cz 
T: 777 851 386
rpcprazacka.cz

Kroužky pro děti od 3 do 9 let: fotbal, atletika, 
gymnastika, míčové hry, sportovky, plavání, tanec 
RPC Pražačka nabízí sportovní a pohybové kroužky, které se 
konají ve sportovním a rekreačním areálu Pražačka.

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

Neziskové  
organizace In

ze
rc

e 
—

 P
ro

gr
am



—
 3

8

Adresa Druh stání Výše měsíčního nájmu Poznámka

Jeseniova 27/846 garážová stání 2 350 Kč

Jeseniova 37/446
garážová stání 2 350 Kč

motostání 1 370 Kč registrace do pořadníku

Květinková 17A/2576
zastřešená stání 1—8 2 010 Kč registrace do pořadníku

venkovní stání 9—14 1 100 Kč

Lupáčova 20/865A garážová stání 3 560 Kč

Pod Lipami 33A/2561 garážová stání 2 410 Kč

Roháčova 34/297 garážová stání 2 870 Kč

Roháčova 46/410 garážová stání 2 470 Kč

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

Velkoobjemové kontejnery na biologický odpad
Ulice Termín Od Do

Přemyslovská — Orlická 8. 4. 13.00 16.00

Jeseniova 143 9. 4. 9.00 12.00

Pod Vrcholem — Na Balkáně 9. 4. 13.00 16.00

Šrobárova — Květná 9. 4. 13.00 16.00

Za Žižkovskou vozovnou — V Domově 9. 4. 9.00 12.00

Na Vackově — Pod Jarovem 22. 4. 9.00 12.00

Jilmová — Na Vápence 23. 4. 13.00 16.00

Jeseniova 143 29. 4. 13.00 16.00

Šrobárova — Květná 29. 4. 9.00 12.00

Pod Vrcholem — Na Balkáně 30. 4. 13.00 16.00

Za Žižkovskou vozovnou — V Domově 30. 4. 9.00 12.00

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

Prokopovo náměstí 1. 4. 9.00 13.00

nám. Jiřího z Lobkovic 1. 4. 10.00 14.00

Ambrožova — Malešická  4. 4. 14.00 18.00

nám. Barikád 5. 4. 15.00 19.00

Na Vrcholu — V Domově 6. 4. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 11. 4. 14.00 18.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 12. 4. 15.00 19.00

Jeseniova 143 13. 4. 15.00 19.00

Přemyslovská — Orlická 15. 4. 10.00 14.00

Buková — Pod Lipami 15. 4. 9.00 13.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 18. 4. 14.00 18.00

Soběslavská — Hollarovo nám. 19. 4. 15.00 19.00

Na Vrcholu — V Domově 20. 4. 15.00 19.00

Sudoměřská — Křišťanova 22. 4. 10.00 14.00

Křivá 15 22. 4. 9.00 13.00

V Zahrádkách — Květinková 25. 4. 14.00 18.00

Přemyslovská — Sudoměřská 26. 4. 15.00 19.00

nám. Barikád 27. 4. 15.00 19.00

Přemyslovská — Orlická 29. 4. 9.00 13.00

V Zahrádkách — Květinková 29. 4. 10.00 14.00
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Služby

 ⟶ Kompletní rekonstrukce bytů, domů, bytových jader, půdní 
vestavby, malířské, podlahářské, topenářské, instalatérské 
a elektrikářské práce. Seriózní jednání a kvalita. E-mail: 
stavbysrba@gmail.com, tel.: 603 814 590.

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

 ⟶ VODA—PLYN—TOPENÍ montáž a oprava rozvodů plynu, 
vody, kanalizace a topení, opravy plynospotřebičů, revize 
plynu. Vladimír Tymeš, www.voda-plyn-tymes.cz,  
tel.: 603 937 032.

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

 ⟶ OPRAVA ŽALUZIÍ — výměna vodicích lanek — nové 
žaluzie — seřízení plastových oken — vertikální 
žaluzie na lodžie — sítě proti hmyzu. Tel.: 733 720 950, 
pavel.janci@email.cz.

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

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

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

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

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

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

 ⟶ 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 19 let. TJ Sokol Žižkov II. 
Na Balkáně 812. Tel.: 604 725 657.

Poptávka

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

 ⟶ Koupím starou bižuterii, mechanické hodinky, i poškoz.  
Tel.: 603 410 736.

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

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

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

Zaměstnání

 ⟶ Ošetřovatelský domov Praha 3 přijme ženu/muže na pozici 
pradlena. Zkušenost na této pozici vítaná. Náplň práce: praní, 
žehlení, mandlování, drobné opravy oděvů. Směnný provoz 
(krátký—dlouhý týden). Vyžadujeme pečlivost a poctivost, 
nabízíme stálou práci, pravidelný příjem ve veřejné správě, 
5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity. Tel.: 770 171 528.

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

+420 777 874 899 
www.oknacreative.cz

Povolení od památkářů zajistíme
a s granty Vám pomůžeme

SHOWROOM: Sokolovská 551/131, 
Praha 8 - Libeň
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 Kubelíkova 16, Praha 3 - Žižkov
221012271, 221012272   |   recepce@nskz.cz

www.nskz.cz

CHIRURGIE
AMBULANTNÍ CENTRUM
PRO CHOROBY PLICNÍ

INTERNÍ A KARDIOLOGIE GASTROENTEROLOGIE

NÁSLEDNÁ, REHABILITAČNÍ
A DLOUHODOBÁ PÉČE

RADIOLOGIE A SONOGRAFICKÉ
PRACOVIŠTĚ


