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v sobě nese nostalgii 
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Advent na Trojce
nabídne sváteční 
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—
 1

2
p

ro
si

n
ec

 2
0

22



27. 11. — 23. 12. 2022

 
⟶   pondělí 5. 12. od 15 do 18 h

Mikulášská pátračka na Jiřáku + Mikuláš v KC Vozovna
⟶  středa 7. 12. — 17 h

Historické okénko: „Jak se slavily Vánoce nejen na Žižkově“
Galerie pod radnicí

⟶  pátek 9. 12. — 20 h
Adventní koncert Viléma Veverky
kostel Nejsvětějšího srdce Páně, náměstí Jiřího z Poděbrad

⟶  sobota 10. 12. — 11 h
Rybí polévka na Jiřáku 
Vánoční dílny pro děti — Infocentrum Praha 3

⟶  sobota 10. 12. od 16 do 19 h
Sousedské setkání se svařákem a vánočními zpěvy
Kostnické náměstí

⟶  pondělí 12. 12. — 18 h
Roxana Hädler — harfový recitál
spoluúčinkuje Jan Jouza 
Atrium na Žižkově

⟶  čtvrtek 15. 12. — 18 h
Adventní koncert studentů školy na Komenského nám.
Infocentrum Praha 3

⟶  sobota 17. 12. — 15 h
Adventní vystoupení lotyšských pěveckých 
smíšených sborů „Sēja“ a „Skulte“ 
náměstí Jiřího z Poděbrad

⟶    neděle 18. 12. — 15 h
Adventní zpívání „na schodech“
Collegium pražských trubačů, Komorní ženský sbor 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
náměstí Jiřího z Poděbrad

⟶    středa 21. 12. — 17 h
Křeslo pro hosta — adventní speciál 
se Zlatou Adamovskou 
a Petrem Štěpánkem
KC Vozovna

⟶  čtvrtek 22. 12. — 17 h
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Consortium pragense orchestra, 
komorní smíšený sbor Gaudium cantorum
Betlémská kaple na Žižkově

⟶  Vstup na akce je zdarma. Změna programu vyhrazena.
⟶  Kompletní přehled akcí najdete na www.praha3.cz.

⟶ praha3.cz      

Advent

⟶   Adventní trhy 27. 11. — 23. 12. 
stánky otevřené 10—20 h

⟶  Ježíškova kaplička 
možnost napsat dopis Ježíškovi

⟶  Workshop vyřezávání betléma
3. — 6. 12. a 10. — 13. 12. 

⟶  Originální žižkovský betlém 
v Infocentru Praha 3 
27. 11. 2022 — 31. 1. 2023
v otevírací době pondělí—pátek 8—18 h
sobota 8—14 h

náměstí Jiřího z Poděbrad

advent-2022-A4-RN-07.indd   1advent-2022-A4-RN-07.indd   1 29.11.2022   10:16:3329.11.2022   10:16:33
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4 Expres Bleskový přehled

6 Fokus Praha 3 má ideální podmínky pro třídění odpadu

10 Aktuality Co se děje na Trojce

14  Dialog Vladimír Franz: Praha 3 v sobě nese nostalgii a energii

18 Scéna Advent na Trojce nabídne sváteční koncerty

19 Sport Karambol má na Žižkově padesátiletou tradici

20 Komunita Asistence pomáhá lidem s postižením svobodně žít

21 Senior V Remediu se nebudete cítit osaměle

23 Reflexe Adriana Bielková: Nechceme být jen „provinční kulturák“

24 Retrospektiva Žižkovský bohém, který strhl mariánský sloup

26 Republika Žižkov Německý Žižkov

27 Gastronom Přijďte si užít předvánoční atmosféru

28 Relax Křížovka

29 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

32 Program Kulturní tipy a neziskové organizace

37 Info Informační servis

38 Inzerce Nabídka a poptávka

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
úřad třetí městské části se za čtyři roky dokázal výrazně posunout vpřed. Na všech 
pracovištích, kde se vybíraly poplatky v hotovosti, dnes můžete platit i kartou. 
Podařilo se ušetřit dvě pracovní místa robotizací pracoviště oddělení přestupkové 
agendy odboru dopravy a získali jsme ocenění ministra vnitra za inovaci ve veřej-
né správě. Zároveň jsme obdrželi ceny v soutěži o nejlepší Radniční noviny, web 
a twitter. V budově úřadu v Seifertově ulici probíhá rekonstrukce a pracoviště budou 
pro návštěvníky přívětivější. 

V době pandemie si na některých odborech sáhli pracovníci až na dno svých sil. 
Vyzdvihnout bych chtěl pracoviště Czech Point, osobních dokladů a živnostenský 
odbor, který v období vrcholící pandemie neuzavřel přepážky. Drtivá většina zaměst-
nanců v té době pracovala obětavě a s nasazením.

Velkou noční můrou byl kyberútok, který vyřadil všechny počítačové systémy, a úřad 
byl proto více než 14 dní mimo provoz. Nezměrným úsilím se podařilo odboru IT 
nakonec obnovit všechna data. Podařilo se rovněž snížit běžné náklady na provoz 
úřadu. Je zřejmé, že pokud funguje spolupráce mezi úřadem a samosprávou, pak se 
daří posouvat věci vpřed. 

Rudolf Zahradník, 
tajemník Úřadu městské části Praha 3

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ twitter.com/3Praha
 ⟶ soundcloud.com/3praha
 ⟶ praha3.munipolis.cz
 ⟶ Radniční noviny online:
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jaroslav čvančara obdržel medaili za 
zásluhy

Žižkovskému rodáku, badateli a spisovateli předal v říj-
nu prezident republiky Miloš Zeman medaili Za záslu-
hy. Jaroslav Čvančara se narodil 20. listopadu 1948. 
Jako historik se zabývá především československými 
dějinami druhé poloviny 20. století, odbojem a dějina-
mi kinematografie. Je autorem mnoha popularizačních 
článků a monografií, podílí se na tvorbě dokumentár-
ních televizních a rozhlasových pořadů, filmů i výstav.

skončila rekonstrukce vodojemu na floře
Vodojem, který zásobuje pitnou vodou čtvrtinu metropole, 
prošel rozsáhlou opravou. Rekonstrukce čtyř komor pro-
bíhala od roku 2019 a vyšla na 435 milionů korun. Pražská 
vodohospodářská společnost v současné době projektu-
je opravu zbývajících dvou. V plánu je také výstavba nové-
ho přivaděče na Floru z podolské vodárny, která se nedáv-
no vrátila do provozu. Práce by měly začít v roce 2028.

poklidné oslavy bez rachejtlí
Pro používání volně prodejných pyrotechnických výrob-
ků 31. prosince 2022 a 1. ledna 2023 platí pravidla sta-
novená vyhláškou hlavního města Prahy. Ta zakazuje 
amatérské ohňostroje v přírodních parcích, v památko-
vé rezervaci, v blízkosti domovů pro seniory a pro oso-
by se zdravotním postižením, na vodních tocích, ale také 
v blízkosti areálu zoologické zahrady, útulků pro zvířata 
a zařízení poskytujících veterinární pohotovost. Omezení 
se nevztahuje na profesionální ohňostroje, které pod-
léhají povolovací povinnosti. Za porušení nařízení hro-
zí ve správním řízení pokuta až do výše 100 000 korun.

kluziště pod žižkovskou věží je pro děti 
zdarma

Od začátku prosince až do poloviny března mohou děti 
z místních školek a základních škol bezplatně využít klu-
ziště pod televizní věží. Otevřené je pro ně každý všední 
den od rána do 14.45. Díky tomu si děti mohou zabruslit 
v doprovodu učitele, který je předem přihlásí, ale i v rámci 
školní družiny. Děti, které nemají vlastní brusle, si je mo-
hou zdarma půjčit na místě. Pro veřejnost je ve všední dny 
otevřeno od 15 do 20 hodin, o víkendu od 8 do 20 hodin.

nové vedení prahy 3
Zastupitelstvo Prahy 3 na svém zasedání, které se kona-
lo 29. listopadu (po uzávěrce tohoto vydání), volilo radu 
městské části. Jako starosta byl navržen Michal Vronský 
(TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), jako místostarostové Pavel 
Dobeš (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), Ondřej Rut (Zelení), 
Filip Málek (Praha 3 sobě) a Nikol Marhounová (Piráti), 
jako radní Jan Materna, Jiří Ptáček, Pavel Křeček (všich-
ni TOP 09 + STAN s podporou ŽnS) a Jan Bartko (Piráti).

strom jaroslava foglara
V pátek 18. listopadu byl u tramvajové zastávky Viktoria 
Žižkov vysazen jinan dvoulaločný. Nahradil uvadlý kus, kte-
rý rostl poblíž zastávky Husinecká. Strom je poctou skau-
tovi a spisovateli Jaroslavu Foglarovi. Nové stromořadí 
zkrášlí také Hraniční ulici. Vysazeno tam bude 21 slivoní.

Zprávy z rady 
 ⟶ 16. listopadu

Stavební práce na stadionu Viktoria Žižkov
Městská část zadá veřejnou zakázku na stavební 
práce za účelem vzniku dočasné dvoupodlažní bu-
dovy se zázemím pro sportovní areál. To zahrnuje 
občerstvení, administrativní prostory, skladovací 
prostory na zahradní techniku a sociální zázemí 
pro diváky a zaměstnance klubu. Radnice tak splní 
smluvní závazek vůči nájemci stadionu Viktoria 
Žižkov na zajištění licenčních požadavků Fotbalové 
asociace České republiky. Realizace se předpoklá-
dá v lednu a únoru 2023.

Budování dětských skupin v objektu K Lučinám 
Radnice plánuje navýšit kapacitu dětských sku-
pin v objektu v ulici K Lučinám. Požádá proto 
Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci ve 
výši 20 milionů korun. Cílem projektu je vznik 
48 nových míst v rekonstruovaném objektu, který 
bude moderně zařízen a nabídne také upravené 
venkovní prostranství pro pobyt dětí. Provozovatel 
dětských skupin bude vybrán na základě výbě-
rového řízení zajišťujícího kvalitu poskytovaných 
služeb. 

 ⟶ 2. listopadu
Žádost o finanční podporu projektu v oblasti řešení 
bezdomovectví

Městská část požádá magistrát hlavního měs-
ta o podporu 250 000 Kč na zajištění terénního 
programu, který realizuje ve spolupráci s organi-
zací Naděje. Program se zaměřuje na osoby bez 
přístřeší, které se zdržují nebo přespávají v lokalitě 
Prahy 3. Cílem je také zmapování jejich pohybu, 
udržování kontaktů a jejich postupné navázání na 
pomoc poskytovanou v zařízeních sociálních slu-
žeb, tj. nízkoprahových denních centrech, azylo-
vých domech a noclehárnách. 

Projektový záměr sdílené péče
Městská část požádá o dotaci na projekt Sdílená 
péče jako záruka udržitelnosti péče v domácím 
prostředí, který se zaměřuje na vytvoření a ově-
ření systému sdílené péče v rámci Pečovatelské 
služby Praha 3. Cílit má na uživatele s vyšší mírou 
závislosti, kde spolupráce neformálních pečujících 
s formálními pečujícími je často podmínkou mož-
nosti setrvání osoby v jejím domácím prostředí. 
Předpokládané náklady dosahují téměř 10 milionů 
korun, finanční účast městské části se nepředpo-
kládá. Realizace projektu je plánována na období 
od 1. dubna 2023 do 31. března 2025. 

Spolupráce s organizací Alfa Human Service
Aktivní spoluprací na projektu Beta porad-
na — služba pro rodiny s dětmi a mladistvými 
se zdravotním postižením, který bude v letech 
2023—2026 realizovat organizace Alfa Human 
Service, se chce městská část zaměřit na podporu 
této cílové skupiny. Do aktivit budou zapojeni i pra-
covníci městské části Praha 3.

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

Ex
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jubilejní svatby
Na jarní termíny jubilejních svateb můžete hlá-
sit sebe nebo své blízké prostřednictvím e-mailu 
sotonova.eva@praha3.cz a telefonního čísla 222 116 295.

připomínka ryszarda siwiece
V listopadu bylo u pomníku v Siwiecově ulici odhaleno dílo 
Ondřeje Klímy a Michala Fylaka. Pomník připomíná Ryszarda 
Siwiece, který se v roce 1968 upálil na protest proti okupaci 
vojsky Varšavské smlouvy. Praha 3 pomohla zajištěním leše-
ní, které autoři potřebovali k instalaci díla.

přispějte ke zlepšení životního prostředí
Hlavní město Praha vypisuje pro rok 2023 program na pod-
poru projektů ke zlepšení stavu životního prostředí. Ten se 
vztahuje například na výsadbu a údržbu dřevin, péči o vino-
hrady a ovocné sady, ochranu a vytváření vhodných život-
ních podmínek pro živočichy i rostlinstvo, zlepšení stavu 
prostředí školských a dalších vzdělávacích zařízení, zapojení 
veřejnosti do řešení veřejného prostranství, ekologické vý-
chovy a vzdělávání, její popularizace a propagace, případně 
podpory ekoporadenství. Podle druhu přihlášeného pro-
jektu lze získat dotaci ve výši 450 000 až 600 000 korun. 
Žádosti můžete podávat od 5. prosince 2022 do 9. ledna 
2023. Další informace najdete na adrese 1url.cz/ursAX.

místní školy připravují nový akční plán 
Aktivity žaků zdejších škol a školek i situaci pedagogů má 
vylepšit místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 3 
(MAP3). „Ve spolupráci se školami, organizacemi zájmové-
ho vzdělávání, politickými aktéry i veřejností bychom rádi 
pojmenovali, co nám na Trojce ve vzdělání chybí, a navrhli 
řešení, které by nám to pomohlo získat,” vysvětluje vedoucí 
odboru školství a odborná garantka MAP3 Iveta Němečková. 
To se týká například i výuky angličtiny. „Již třetím rokem běží 
bezplatné kurzy angličtiny pro pedagogy a dotované kur-
zy s rodilým mluvčím pro děti z místních škol. Díky projektu 
bychom mohli aktivity rozšířit například o zahraniční stáže 
pro učitele nebo podporu vzniku dalších bilingvních progra-
mů na školách,“ říká koordinátorka MAP3 Dagmar Ouřadová. 
Plány zahrnují taky novou podobu webu skolyprahy3.cz, 
který bude přinášet aktuální informace o projektu. 

na kus řeči se starostou
Příležitost ptát se starosty Prahy 3 Michala Vronského na 
všechno, co vás zajímá, budete mít v pondělí 12. prosince 
v 16 hodin v obřadní síni radnice na Havlíčkově náměstí.

staňte se členem volební komise
První kolo volby prezidenta republiky se uskuteční 
13. a 14. ledna, případné druhé kolo pak 27. a 28. ledna 2023. 
Pokud se chcete stát členem volební komise, kontaktujte 
Kateřinu Šulcovou na e-mailu sulcova.katerina@praha3.cz 
nebo telefonicky na čísle 222 116 758. Zájemci musí být pl-
noletí, musí mít státní občanství nebo trvalý pobyt na území 
České republiky a musí se zúčastnit všech zasedání komise. 
Vybraný předseda získá odměnu 3 200 Kč, místopředseda 
3 100 Kč a člen komise 2 500 Kč. Všichni navíc obdrží stra-
venky v hodnotě 400 Kč. Zájemci budou do komisí jmenová-
ni 15. prosince. Po tomto datu budou přijímáni náhradníci.

Kriminálka Žižkov
Požár trafostanice 

V neděli 20. listopadu zaměstnal hasiče požár 
trafostanice na Sladkovského náměstí. S ohle-
dem na to, že hořelo elektrické zařízení, museli 
pracovníci PRE odpojit proud. Způsobilo to asi 
hodinový výpadek energie, v jehož důsledku ne-
jezdily tramvaje. Zasahujícím hasičům se podařilo 
postupně demontovat část poškozeného zařízení, 
která způsobila požár, vynést ji ven z objektu tra-
fostanice a dohasit. Škodu vyšetřovatel odhadl 
na 250 000 korun. Příčinou požáru byla technic-
ká závada na zařízení.

Zapírala drogy
Policisté z pohotovostní motorizované jednot-
ky kontrolovali 30. října na Žižkově ženu, kterou 
znali kvůli její drogové minulosti. Na dotaz, zda 
u sebe má drogy, odpověděla negativně a poli-
cisty vyzvala, ať se o tom přesvědčí. Ti u ní při 
následné prohlídce nalezli větší množství bílé 
krystalické látky a desítky tisíc korun v hotovosti. 
Osmatřicetiletá žena putovala proto na policejní 
oddělení, kde si ji převzali kriminalisté z odděle-
ní drogové problematiky Prahy 3 pro podezření 
z trestného činu přechovávání omamné a psy-
chotropní látky a jedu. Zajištěné balíčky byly 
odeslány k expertíze a od jejich výsledků se bude 
odvíjet i trestní sazba, která bude podezřelé ženě 
v případě odsouzení hrozit.

Požár bytu v ulici Jana Želivského 
V sobotu 29. října vyjeli hasiči k požáru bytu 
v ulici Jana Želivského. Objekt evakuovali a oheň 
během několika minut uhasili. Přivolaná posád-
ka záchranářů si převzala do péče jednoho muže, 
který se lehce nadýchal vzniklých zplodin. Podle 
vyjádření přítomných odborníků vznikl požár 
v kuchyni jednoho z bytů a rozšířil se do prosto-
ru o rozloze dvou metrů čtverečních.

Ukradl Supermana 
Figurínu Supermana odcizil v neděli 9. října 
z nákupního centra ve Vinohradské ulici nezná-
mý mladík. Způsobenou škodu odhadl majitel 
provozovny na třicet tisíc korun. Pachatel krá-
deže, po němž začali kriminalisté ihned pátrat, 
se na základě zveřejněného kamerového zázna-
mu sám přihlásil na lince 158. Operátorovi sdělil, 
že se chce omluvit a odcizenou maketu vrátit. 
Neuvážené chování zdůvodnil tím, že šlo prý 
o sázku a vtip.

Připravil Miroslav Štochl
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Praha 3 má ideální 
podmínky pro třídění 
odpadu

Téměř 80 tisíc obyvatel Prahy 3 vyprodukuje roč-
ně odhadem 43 200 tun směsného komunálního 
odpadu, další tisíce tun pak představují sepa-
rované plasty, papír, sklo a jiné materiály. Podle 
lokální statistiky každý z nás vytřídí za rok asi je-
den a půl metru krychlového, tedy přibližně čtyři 
litry denně. Odvoz takového množství je jedna 
velká logistická operace, kterou ve čtvrti zajišťuje 
deset popelářských vozů. Čtyři přepravují pouze 
směs, šest aut se stará o tříděný odpad. Toho se 
tu vyprodukuje víc než směsi, což je dáno i tím, 
že místní třídí stále častěji. Mají pro to poměrně 
dobré podmínky. „Ve čtvrti máme 86 pozemních 
stanovišť tříděného odpadu,“ vypočítává vedou-
cí oddělení správy komunálních služeb Prahy 3 

Pavel Hroch. Jejich počet se několik let nezměnil, 
zato se za poslední tři roky přibližně o 60 % zvý-
šila četnost svozů a dál roste. 

Třídění podporuje taky 37 stanovišť skrytých pod 
povrchem. Jeden podzemní kontejner má objem 
asi 3 000 litrů, což je přibližně trojnásobek toho 
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Místní obyvatelé třídí 
odpadky stále častěji

Každý obyvatel Trojky vytřídí ročně kolem 1,5 metru 
krychlového odpadu, který putuje do barevných 
kontejnerů. Ty žluté nově pojmou taky konzervy 
a tetrapaky. 
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standardního. Jejich výhodou je malá estetic-
ká zátěž veřejného prostranství a velký sběrný 
objem, nevýhodou pak relativně malé otvory pro 
vhoz, které jsou nutné z důvodu bezpečnosti ze-
jména dětí a psů. Stanoviště navíc není mož-
né přemístit a k vyprázdnění je potřeba využít 
těžkou techniku vyžadující zvláštní prostor na 
manipulaci. Minusem jsou taky vysoké pořizovací 
a provozní náklady.

Ekologické chování zdejších obyvatel podporuje 
i oblíbená služba, která tu funguje už téměř čtyři 
roky — domovní stanoviště tříděného odpadu. 
Jejich zřízení i vyvážení je zdarma, hradí ho hlavní 
město. Domácích stanovišť je na Trojce už 480 
a lidem přinášejí hlavně komfort. Když jsou totiž 
barevné popelnice na dvorku, většinou začnou 
třídit i ti, kteří tak dosud nečinili, protože se jim 
nechtělo chodit k nádobám na ulici. Důležité jsou 
ale taky finanční úspory. „Máme spočítáno, že 
domy ušetří tímto způsobem asi 20 až 40 pro-
cent objemu v černých popelnicích na směsný 
odpad, za který se na rozdíl od tříděného platí,“ 
upřesňuje Pavel Hroch. Novinkou od příštího roku 
bude možnost vhazovat v rámci multikomodit-
ního sběru do žlutých popelnic nejen plast, ale 
i plechovky a tetrapaky.

Dalším pozitivním trendem je rostoucí počet 
hnědých kontejnerů na bioodpad. Zatímco loni 
jich tu bylo 120, letos funguje ve čtvrti 350 stano-
višť, tedy asi o 200 procent víc. Od 1. ledna 2022 
nabízí Praha vlastníkům domů svoz zdarma, ten 
si lze navíc objednat sezónně například jen na 

období, kdy nádoby skutečně využijí. Bioodpad 
končí v kompostárnách ve Slivenci, Malešicích 
nebo v Jesenici u Prahy. 

Městská část zajišťuje taky úklid odpadu vznikají-
cího v souvislosti s chovem psů. Těch je tu regis-
trováno kolem tří tisíc, příjmy z poplatků přitom 
stěží pokrývají náklady na provoz 328 zásobníků 
na sáčky a 280 košů na exkrementy. Sáčky se 
doplňují třikrát týdně po 50 kusech, přesto občas 
scházejí. Problémem je to, že se někteří jejich uži-
vatelé výrazně předzásobují. „Sáčky pro pejskaře 
rozhodně nejsou nárokové z titulu nějaké vyhláš-
ky. To znamená, že argument ‚Pokud nejsou pyt-
líky ve stojanu, nebudu uklízet‘ neobstojí. Provoz 
stojanů je vstřícnost radnice, která tím místním 
usnadňuje udržování pořádku,“ podotýká Pavel 
Hroch. 

Sáčky s exkrementy končí ve spalovně směs-
ného odpadu v Malešicích. Tam ostatně putuje 
i 125 000 kusů nedopalků, které ročně na Trojce 
odhodí kuřáci do speciálních popelníků ve tvaru 
cigarety. Je jich deset a pokrývají frekventované 
lokality například na náměstích a v blízkosti za-
stávek hromadné dopravy. 

Od roku 2020 využívají obyvatelé Prahy 3 taky 
komunitní kompostéry. Momentálně jich je v pro-
vozu šest a končí v nich tuny užitečného odpa-
du, který by jinak putoval do černých popelnic. 
Informace o jejich umístění najdete na portálu 
mapko.cz. 

Bioodpad končí ve třech 
kompostárnách 

Obyvatelé Prahy 3 mohou 
využít taky komunitní 
kompostéry
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Při svozu odpadu na Trojce představují největší 
komplikaci ulice s velkým provozem, ale taky 
kopcovitý terén Žižkova, říká vedoucí provozu 
společnosti AVE Marek Livora.

Kolik popelářských vozů společnosti AVE křižuje 
Prahu 3?
Čtyři vozidla na směsný komunální odpad, která 
měsíčně najezdí asi 1 600 kilometrů, a šest vozidel 
na odpad separovaný. 

Je Praha 3 z hlediska svozu odpadu něčím 
specifická? 
Zejména na Žižkově je zajímavá různorodost a hez-
ké uličky. Komplikací obecně je na Praze 3 provoz, 
především neukáznění řidiči, kteří nezřídka parkují 
na zákazu stání, žlutých čarách, v křižovatkách či 
na přechodech. Svým chováním znemožňují prů-
jezd ulicemi nejen popelářům, ale i hasičům a zá-
chrankám. Na Žižkově je pak problémem největší 
objem dlouhých vynášek a zanášek popelnic zpět 
do domů. Pracovně přívětivý je naopak Jarov, kde 
jsou kontejnery převážně v ulicích.

Které lokality jsou obslužně nejnáročnější? 
Nejsložitější ulice jsou Koněvova, Seifertova 
a Táboritská, protože je tam velký provoz, a záro-
veň je v nich velké množství zanášek. Taky žižkov-
ské kopce mohou být nejen pro popelářské vozy 
nebezpečné, zejména v zimě, když auta jedou 
směrem dolů. V zimním období se tak může stát, 
že popeláři nemohou nádoby na odpad obsloužit 
a pak musí na místo dorazit dodatečně. 

Zmínila jste velké množství zanášek, což se týká 
i domovních stanovišť na separovaný odpad. Je 
jejich provoz zdarma? 
Domovní separovaný odpad, tedy barevné kon-
tejnery, je možné už asi tři roky objednat zdarma 
právě například na domovní dvorky. Služba se ob-
jednává přes městskou část a hradí ji magistrát, 
a to včetně zanášky do 50 metrů. Pokud musí po-
peláři jít dál, za službu se připlácí. 

Lze popelářům nějak usnadnit práci? 
Největším problémem je odkládání odpadu mimo 
popelnice. Kdo to dělá, tvoří podle zákona čer-
nou skládku a za to mu může být uložena pokuta. 
Samozřejmě by pomohlo i parkování v souladu 
s dopravními předpisy. 

Popeláři: Nejhorší je Koněvova, 
nejraději máme Jarov

Největším problémem je 
odkládání odpadu mimo 
popelnice
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Karlín a Žižkov  
spojí lávka

Pohodlnější cestu z Prahy 8 na Trojku umožní 
chodcům lávka, která povede přes železniční trať 
až do parku na Vítkově. Město ji chce začít stavět 
do pěti let.

Nová bezbariérová lávka má být alternativou k žiž-
kovskému tunelu — v prodloužené ose vedou-
cí Peckovou ulicí na Praze 8 navazuje na most 
Holešovice—Karlín přes Vltavu, který se aktuál-
ně staví. Tím, že překlene železniční trať na úpatí 
Vítkova, vytvoří přímou spojnici mezi sedmou, 
osmou a třetí městskou částí, a výrazně tak zlepší 
jejich prostupnost. Výhodou můstku je i zpřístup-
nění severního svahu Vítkova, který teď návštěv-
níci parku využívají výrazně méně než jeho ostatní 
části. Pro chodce směřující na Žižkov z Holešovic 
a Karlína to bude například znamenat, že si výraz-
ně zkrátí cestu k Vojenskému historickému ústavu. 

Opěrný bod stavby na karlínské straně budou 
představovat dva bytové domy, které vyrostou 
v Pernerově ulici. Mezi nimi bude stát věž s výta-
hem, z něhož lávka povede. Bude dlouhá 56 metrů 
a široká necelé tři metry. Tvořit ji má zastřešená 
ocelovo-betonová konstrukce, která na vítkov-
ské straně vyústí přímo do svahu, kde se opře 

o mikropiloty. Projekt počítá i s napojením na stá-
vající pěší trasy v parku — ty v budoucnu upraví 
Praha 3. Přístupy z obou stran budou řešeny jako 
bezbariérové, osvětlení zajistí po celé délce můst-
ku LED pásky. 

Za návrhem lávky stojí autorským tým, kte-
rý tvoří Marek Kopeć, Petr Tej, Žofie Raimanová 
a Oto Melter. Investorem je hlavní město Praha. 
Technická správa komunikací začne v nejbliž-
ší době zpracovávat projekt, aby stavební práce 
mohly začít do pěti let. 

Přístupy z obou stran 
budou řešeny jako 
bezbariérové
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Ohlédnutí za  
rokem 2022

Leden
 ⟶ Strategický plán pro příští dese-

tiletí představila brožura Praha 3 
v roce 2030. 

 ⟶ Zastupitelstvo schválilo smlouvu 
o pronájmu stadionu fotbalovému 
klubu Viktoria Žižkov na 30 let. 

 ⟶ Vznikla místní jednotka dobrovol-
ných hasičů.

 ⟶ Od narození slovinského architek-
ta Jože Plečnika uběhlo 150 let.

 ⟶ Ve věku 104 let zemřel skaut 
a člen třetího odboje Eduard 
Marek.

Březen
 ⟶ Praha 3 zajistila ubytovací kapacity pro ukrajinské uprchlíky, 

zřídila pro ně hmotnou sbírku a transparentní účet. 

 ⟶ Sokol Žižkov oslavil 150 let.

 ⟶ Radnice podpořila Tibet vyvěšením vlajky.

Duben
 ⟶ Žižkovská vozovna oslavila 110 let.

Únor
 ⟶ Výstava na náměstí Jiřího z Poděbrad představila dějiny 

Ukrajiny.

 ⟶ Začala další sezóna trhů na Jiřáku.

 ⟶ Rada schválila záměr vybudovat obecní byty v lokalitě 
U Červeného dvora. 

 ⟶ Úřad otevřel nové kontaktní centrum v prostorách Vozovny. 

 ⟶ Praha 3 schválila studii revitalizace Slezské ulice.

Květen
 ⟶ Výstava Za národ, drahou vlast! připomněla 80. výročí 

atentátu na Reinharda Heydricha.

 ⟶ Prahu 3 navštívila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

 ⟶ Radnice schválila připomínky k plánům výstavby v areálu 
bývalého nákladového nádraží.

 ⟶ Začala rekonstrukce budovy úřadu v Seifertově ulici.

 ⟶ Veřejný průzkum a anketa k návrhu přejmenování 
Koněvovy ulice.

 ⟶ Uběhlo 100 let od vzniku Velké Prahy.

KONĚVOVA

HARTIGOVA
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Říjen
 ⟶ Vyhlášení gastronomické soutěže Můj oblíbený podnik.

 ⟶ Praha 3 získala ocenění Radniční listy roku 2022 a Radniční web roku 2022 
v celostátním kole. Instagramový profil zvítězil v krajském kole.

 ⟶ Infocentrum Prahy 3 se v anketě o nejoblíbenější informační středisko hlav-
ního města umístilo na druhém místě.

 ⟶ Začal festival Hudební podzim na Trojce.

 ⟶ Rada schválila koncepční studii Seifertovy ulice.

 ⟶ Praha 3 představila záměr vybudovat skatepark na Pražačce.

 ⟶ Radnice připomněla vyvěšením praporu Památný den sokolstva.

Červen
 ⟶ Konalo se Žižkovské pivobraní.

 ⟶ Odstartovala série koncertů Pražský Montmartre.

 ⟶ Začal festival Landscape.

 ⟶ Zastupitelé hlasovali pro přejmenování Koněvovy uli-
ce na Hartigovu.

 ⟶ Úřad městské části získal Cenu Ministerstva vnitra 
za inovaci ve veřejné správě — konkrétně za projekt 
robotizace úředních úkonů.

 ⟶ Odbojáře Jana Zelenku-Hajského zapsal do Knihy cti 
jeho synovec Ivan Zelenka.

Srpen
 ⟶ Radnice obhájila nejlepší známku 

v hodnocení korupčního rizika.

 ⟶ Nově zrekonstruované hřiště na 
streetball otevřel na Pražačce 
hráč Tomáš Satoranský. 

Červenec
 ⟶ Tachovské náměstí bylo předáno stavební firmě 

k rekonstrukci.

Září
 ⟶ Náměstí Jiřího z Poděbrad hostilo 26. ročník Vinohradského vinobraní.

 ⟶ Začaly Dny žižkovského kulturního dědictví.

 ⟶ Konala se tradiční akce Poznejme se, sousedé.

 ⟶ Uskutečnil se veletrh Volný čas na Trojce.

 ⟶ Tematická výstava připomněla období asanace Žižkova.

 ⟶ Ve volbách do zastupitelstva získala nejvíce hlasů koalice TOP 09 + STAN s podporou 
Žižkov (nejen) sobě.
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Anketa: Jak hodnotíte končící rok 2022?
Michal Vronský (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), starosta

Prožíváme složité roky a neohrozitelné jistoty z doby před 
pěti lety padají jako domeček z karet. V každém z nás se 
usídlilo více obav z budoucnosti. Snažme se, aby nás tyhle 
blbé nálady ovládaly co nejméně a nepůsobily zlo v našich 
rodinách a mezi našimi blízkými. Advent je k tomu jako stvo-
řený. Je to čas pro rozjímání, dobročinnost a přípravu na 
Vánoce. Prožijme je radostně i v nelehké době.

Ondřej Rut (Zelení), místostarosta
Tenhle rok přinesl další krizi a válku do Evropy, v plné nahotě 
odhalil další naši slabinu — závislost na fosilních zdrojích od 
autoritářských a nedemokratických režimů. Energetická krize 
teď dopadá citelně i na domácnosti s průměrnými příjmy, 
nemluvě o zranitelných seniorech či rodičích samoživitelích. 
V téhle situaci si nejvíc přeju, abychom nadále drželi při sobě 
a se vzájemným respektem dokázali hledat společná řešení, 
jak z téhle bryndy ven. Krize odhalují temné stránky lidských 
osobností, ale mohou ukázat i nečekanou soudržnost. Ať nás 
potkává to druhé. Hodně sil a krásné Vánoce.

Filip Málek (Praha 3 sobě), místostarosta
Milí sousedé, končí nejen kalendářní, ale také volební rok. 
Rádi bychom naší městské části popřáli, aby nikdo ze zvo-
lených zastupitelů nezapomněl na sliby, které dal voličům, 
a aby neztratil kontakt s běžným životem na Trojce. Za 
Praha 3 sobě vám děkujeme za důvěru ve volbách a s po-
korou a vědomím odpovědnosti vůči vám se pouštíme do 
práce. Milí sousedé, hezký předvánoční čas a vše dobré do 
nového roku!

Pavel Musil (Piráti), koaliční zastupitel
Rok 2022 nebyl jednoduchý. Doznívající pandemie, válka 
v těsné blízkosti naší země a s ní spojená uprchlická vlna, 
kterou ale Česká republika, Praha i Trojka zatím zvládly se ctí. 
A do toho, opět hlavně kvůli válce, rostoucí inflace a zvýše-
ní nákladů na energie, které se dotklo nás všech. Jsem hrdý 
na Evropu a českou vládu za intenzivní podporu Ukrajiny a za 
vojenskou i humanitární pomoc, díky kterým je konec vál-
ky v podobě jednoznačné porážky Ruska snad v dohlednu. 
Věřím, že příští rok už bude situace klidnější. Za Piráty vám 
přeji krásné Vánoce v rodinném kruhu a úspěšný nový rok.

Josef Sláma (Trikolora a hnutí SPD pro Prahu 3), opoziční 
zastupitel

Rok 2022 nepatří mezi ty dobré. Na jedné straně konflikt ne-
daleko nás, plný zmaru, který musí být řešen diplomaticky, 
jelikož žádné jiné řešení není. Na druhé straně enormní infla-
ce, kterou jaksi vláda příliš nezvládá. Po inflaci přijde zákoni-
tě recese, musíme si toho být vědomi a být připraveni, a to 
i na úrovni městské části. Externí šoky jistě přijdou. Pevně 
věřím v zodpovědnost nás všech a v dobré racionální řešení. 
Všem občanům Prahy 3 vše nejlepší do nového roku.

Petr Venhoda (ANO 2011), opoziční zastupitel
Rok 2022 nám přinesl turbulentní změny. Nedlouho před ním 
naboural kovid naše životy a ovlivnil i osobní vztahy. Nemohli 
jsme se vídat s rodinou, přáteli, známými. Tyto těžké časy 
jsme však zvládli. Když už jsme doufali, že se blýská na lepší 
časy, vstoupila do všeho válka na Ukrajině. S válečným utr-
pením přišla ruku v ruce energetická krize a krize ekonomic-
ká. Všichni jsme se museli uskromnit. Je to sice bolestné, 
ale nikoliv neřešitelné. Moc bych si přál, abychom všichni do-
stali dárek nejvzácnější, a to mír a uklidnění situace v Evropě. 
Vše ostatní je pomíjivé. Ze srdce Vám přeji krásné svátky.

Iva Vojtková (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitelka
Letošní rok přinesl nečekané události. Hned 24. února zrá-
na šokoval Putin svět ruským útokem na Ukrajinu a vypukla 
krize. Já v této neklidné době vedla kampaň jako lídr kan-
didátky do obecních voleb. Ráda jsem se s vámi setkávala 
v ulicích, bylo to milé a příjemné. Skončili jsme na druhém 
místě a přes snahu postavit koalici na vládním půdorysu od-
cházíme do opozice. I tak budeme tvrdí a nekompromisní při 
hledání nejlepších a nejméně zatěžujících řešení pro občany 
Prahy 3. Teď je ale hlavní vám všem ze srdce popřát pře-
krásné Vánoce a do nového roku plno štěstí, vzájemné lásky 
a splnění všech přání.

Mojmír Mikuláš (Patrioti pro Prahu 3), opoziční zastupitel
Z pohledu vnějšího světa nebyl rok 2022 bohužel nic moc. 
Válečný konflikt na Ukrajině, extrémní zdražování všeho, ko-
vidové dozvuky, omezování osobních svobod. Není občan, 
kterého by uvedené skutečnosti v různé míře negativně 
nezasáhly. Přesto si myslím, že s těmito mnohdy ponurými 
okolnostmi se člověk vypořádá za předpokladu zdravé a spo-
kojené rodiny, za účasti dobrých přátel. A právě Vánoce jsou 
v tomto magické, že si tyto faktory nejvíce uvědomujeme. 
Přeji tedy všem právě šťastnou rodinu, spolehlivé přátele, 
čisté svědomí, neohnutou páteř a pozitivní mysl. 

Listopad
 ⟶ V provozu je nové streetballové hřiště na vrchu 

Svatého Kříže.

 ⟶ Rada schválila plán rozvoje sportu na Praze 3.

 ⟶ Od narození motocyklového závodníka Františka 
Šťastného uplynulo 95 let.

 ⟶ Radnice uctila u příležitosti Dne válečných vete-
ránů památku padlých hrdinů.

 ⟶ Na náměstí Jiřího z Poděbrad se konala svato-
martinská slavnost.

Prosinec
 ⟶ Od narození literáta Franty Sauera uply-

nulo 140 let.

 ⟶ Na Praze 3 začal adventní program.
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Vladimír Franz: 
Praha 3 v sobě nese 
nostalgii a energii
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vá Žižkov má ale zeleně dost, ne?

Zatím ano. Balkán se drží, ale jak dlouho? Naštěstí 
má Praha 3 Olšanské hřbitovy, ty snad nikdo 
nezastaví. 

Se zelení souvisí i název vaší výstavy — Adarhaz 
je pozpátku zahrada. Co vás inspiruje k malování 
květin?
Moje zahrada v jihozápadních Čechách. Co si 
vypěstuji, to namaluji. Zahrada je postavena 
tak jako například symfonie na principu ozbro-
jeného příměří. Jednotlivé kytky, které by se 

Jak na vás zapůsobily prostory galerie Toyen? 
Galerie mě překvapila krásným a čistým architek-
tonickým řešením. Klidná podélná forma je zavr-
šena jakýmsi nepravidelným presbytářem, který 
dává celému prostoru pointu a dynamičnost. 

Jaký máte vztah k Praze 3?
Žižkov je dynamický útvar, otevřený a členitý. Jak 
už bylo dáno jeho založením, je to otevřená forma, 
která vznikla v souvislosti s průmyslovou revolu-
cí, kdy se Praha přelila z původního půdorysu do 
okolní přírody. Jde o pronikání civilizace a přírody. 
Je to forma, která v sobě nese nostalgii a energii 
zároveň. Jen se trochu bojím budoucnosti, aby to 
s tou zástavbou nepřehnali. V současné době je 
trendem zastavovat v Praze kdejaký prázdný pro-
stor. Praha zkrátka nemá svůj Hyde Park. Město by 
nemělo být jen developerskou záležitostí, ale mělo 
by mít svoje místo k nadechnutí.

Galerie Toyen 
vystavovala v říjnu 
akvarely Vladimíra 
Franze. Ten si s námi při 
té příležitosti povídal 
také o své hudební 
tvorbě, květinách 
a vztahu k Trojce. 

Květinu chápu jako odraz 
kosmu a jeho zákonitostí
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v přírodě vzájemně snědly, jsou na mé zahradě 
rozloženy tak, že v průběhu roku neustále mění 
příběh. Květinu chápu jako odraz kosmu a jeho 
zákonitostí.

Co pěstujete?
Srdcovky, kosatce, pivoňky, zvonce, udatny, oměje, 
růže, lilie, krásenky, slézy, floxy, plamínky, mečí-
ky, slunečnice, zápleváky. Mám rád formu, která 
působí spontánně, divoce jakoby nic, ale přitom je 
do detailu promyšlená — jako Mozart, to je hotová 
matematika. 

Propojujete výtvarné umění s hudbou?
Vůbec ne, dělám buď jedno, nebo druhé. Zatímco 
výtvarné umění pro mě znamená formulaci mého 
vztahu k přírodě, její energii i přesahům, hudba 
mi dovoluje klást otázky týkající se společnosti 
a smyslu života.

Takže si vyhrazujete úplně jinou dobu na malbu 
a jinou na hudbu?
Ano, maluji na jaře a v létě, a to každodenně. 
Vstávám brzo, už v pět hodin, a využívám toho, že 
podvědomí je ještě čerstvé a nezkalené zbyteč-
nostmi. Uvažuji jasně a čistě. 

A přes zimu zůstáváte v Praze a skládáte hudbu?
Zimu nemám rád, a tak jsem zalezlý doma. 
Anebo jezdím na jih, konkrétně na jihozápad Gran 
Canaria, kde to ještě není zničené turisty. Jsou 
tam kouzelné hory a kaňony a do toho oceán, 
který bývá výjimečně klidný. A přitom to nejsou 
takové ty nebezpečné tropy, kdy musíte vyklepá-
vat z boty škorpiony. A není tam mobilní signál. 
Je to fakt ráj, hlavně na tvoření. Složil jsem tam 
například balet Zlatovláska, operu Válka s mloky 

pro pražské Národní divadlo a různé symfonické 
skladby pro Českou filharmonii i další orchestry. 
Jsem tam na sebe přísný — řeknu si třeba, že do-
kud nedokončím stránku, nejdu do vody. 

Jak skládáte hudbu? Zpíváte si nahlas?
Když vy píšete, taky si to neříkáte nahlas.

Já si to v hlavě přehrávám.
Já taky. Vidím, odkud kam to jde, vidím trojroz-
měrný objekt. Je důležité vědět, jak se to vyvíjí. Já 
jsem pořád o deset stránek dál, a když už je mám 
napsané, opět myslím na to, jak dál. Jedná se 
o řecký princip Achilles a želva. Skladbu vnímám 
jako celek, jehož tvar už znám. Jde pak o to, jaké 
konkrétní prostředky volit, jak vyklenout gradač-
ní oblouk a jak udržet i stupňovat posluchačo-
vu pozornost. Tomu se říká dramaturgie. Tvorba 
hudby vyžaduje podobně jako film maximální 
soustředěnost. 

Jak jste se dostal k hudbě?
Skládám od sedmi let. Byl jsem okouzlen 
Bedřichem Smetanou, jehož jsem tehdy — ostat-
ně stejně jako dnes — miloval. Paní učitelka 
mě brala s sebou na vysokoškolské přednášky 

Mozart, to je hotová 
matematika

Hudba mi dovoluje klást 
otázky týkající se smyslu 
života

D
ia

lo
g



—
 1

7

o hudbě. Do svých dvaceti let jsem neviděl jedi-
nou činohru, zato jsem navštívil většinu operních 
představení v Národním divadle. Byla to skvělá 
škola hudební dramatiky. Ve dvanácti letech jsem 
objevil pozdní tvorbu Richarda Wagnera, rok před 
tím svět Gustava Mahlera, ve čtrnácti zahořel 
pro Leoše Janáčka, v patnácti následovaly obje-
vy Bohuslava Martinů, Krzysztofa Pendereckého, 
Arnolda Schoenberga, Pierra Bouleze… A základ 
byl položen. Vždycky jsem věděl, že chci být skla-
datelem a že v tomto úsilí vytrvám.

Jak vnímáte současnou vážnou hudbu?
Záleží na tom, jak silně dokáže skladba přenášet 
energii, která je v ní zakódována, a na kolik je v ní 
obsažen Duch svatý. Jen takový kontakt může být 
zárukou soudobosti. I když jsou skladby z různých 
období, jsou nám blíže než ty, které vznikly sice te-
prve nedávno, ale jsou mrtvé. To znamená, že sou-
dobost podle časové osy nemusí být rozhodují-
cím kritériem. Podobně je to se stylem. Podstatné 
a rozhodující je, aby se neztratila hudba a energie, 
která je v ní sevřena.

Co vás v poslední době probudilo?
Skladatelé, kterým je už osmdesát, ale pořád to 
v sobě mají, například Sofia Gubajdulina.

Jste všestranně založený, dokonce jste 
kandidoval na prezidenta. Jak na tu dobu 
vzpomínáte teď, kdy se blíží další volby?
Mnoho jsem zjistil, objevil, mnohého nebyl ušet-
řen. Byla to zajímavá zkušenost v oblasti fungová-
ní společnosti i státu. A když to všechno skončilo, 
o to víc jsem ocenil zákonitosti fungování přírody, 
protože na rozdíl od těch společenských nejsou 
„cinknuté“. Zkrátka, bylo mně, jako bych se vynořil 
ze septiku a ocitl se uprostřed letní louky. 

Takže jste nakonec rád, že jste volby nevyhrál?
Rozhodně jsem se k tomu neupínal. Bral jsem to 
jako racionální zkušenost. 

A co kdyby to náhodou vyšlo? 
Šel bych na plac a snažil bych se tomu dát úplně 
všechno ze svých nejlepších možností i schopnos-
tí. Ostatně podobně se o to snažím i v ostatních 
oborech svého konání.

Co děláte, když nepracujete?
Cestuji, a to jak po české krajině, která je stá-
le nádherná, tak po světě. Rád vzpomínám na 
Mexiko, tam se cítím jako doma. V Mexiko City 
jsem měl výstavu a ve městě Querétaro jsem 
se zúčastnil mezinárodního summitu, kde jsem 
přednesl projev o České republice. Seznámil jsem 
se s mnoha osobnostmi amerického kontinentu, 
a kdybych měl mandát, mohl jsem domluvit něja-
kou pěknou smlouvu, třeba právě kulturní. Zkrátka: 
Mí Mexičané mi rozumějí. 

Jak vnímáte dnešní dobu?
Žijeme na lomu epoch, v turbulentním čase. Jako 
bychom se ocitli v době polovzdělanosti a ama-
térismu s výraznou dávkou nenávisti. Tomu však 

Vždycky jsem věděl, že 
chci být skladatelem 

není nutno se poddávat. Naopak je třeba zpevňo-
vat svůj vnitřní svět, abychom se měli o co opřít.

Prožíváte Vánoce nostalgicky?
Ano. Vzpomínám na vyhlížení sněhu, ale i na 
Mikuláše. Netěším se na něj. Ačkoli přinese nové 
ozdoby a kolekci, mám z něj hrůzu. Nejvyšší čas 
sehnat stromeček. Zatím je ve sklepě v hrnci 
s vodou, aby neopadal. Tma od tři čtvrtě na čtyři. 
Po ulicích se plouží stíny obtížené balíčky, nebe 
je kakaové, všude se topí uhlím. Vstupuješ do 
Týnského chrámu, kde nezamykají. Všude sko-
ro tma, zelené šero, nikde nikdo. Jen z kůru zvuk 
varhan a trubky, trénují na svátky. Spirituální po-
cit… A konečně Štědrý den. Marně vyhlížím zlaté 
prasátko. Smaží se kapr, zní Rybova mše, vlast-
ně pastorela. A taky Sukova Serenáda Es dur, 
jarní skladba o blízkosti člověka, nebe a země… 
Vzdálené zacinkání zvonku. Pokoj plný jasu. Svíčky, 
stříbrné řetězy, dým z prskavek. Právě tady byl. 
Okolo zářícího stromku jezdí elektrický vláček 
značky Märklin, dokonce i závory a semafor jsou 
na elektřinu. Krajinu doplňuje hrad, metrová 
Eiffelovka, nechybí ani nádraží s nápisem Brno. 
Veselé Vánoce! 

Vladimír Franz
Hudební skladatel, výtvarník, dramatik a vy-
sokoškolský pedagog se narodil 25. května 
1959 v Praze. V roce 1982 získal doktorát na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň 
studoval soukromě malbu a hudební skladbu. 
Zabývá se volnou tvorbou, komponuje pro di-
vadlo, film, televizi i rozhlas, vedle toho se vě-
nuje výtvarné tvorbě a publicistice. Vyučuje na 
Divadelní fakultě Akademie múzických umění 
v Praze a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem. V současnosti se podílí na pořadu 
Sedmé nebe, který vysílá Český rozhlas. Je au-
torem knihy Má vlast. V roce 2004 byl jmeno-
ván profesorem. O devět let později kandidoval 
na prezidenta České republiky.
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Advent na Trojce 
nabídne sváteční 
koncerty

Předvánoční atmosféru 
na Praze 3 provází 
nejen rozsvícený strom, 
adventní trhy a tradiční 
rybí polévka, ale taky 
série koncertů. Všechny 
můžete navštívit zdarma.
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topadu spolu s rozsvícením vá-
nočního stromu na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Stejný den začaly ad-
ventní trhy a infocentrum znovu 
vystavilo žižkovský betlém, který 
bude k vidění až do konce ledna. Na 
pondělí 5. prosince mezi 15. a 18. ho-
dinou je tamtéž připravená mikuláš-
ská pátračka, na jejímž konci čeká 
děti nadílka. Mikuláš bude nadě-
lovat i v KC Vozovna na Jarově. 
Dětský program tam pokračuje 10., 
17. a 20. prosince. 

Na středu 7. prosince je pro vás 
v Galerii pod radnicí od 17 hodin při-
praveno povídání Moniky Feyfrlíkové 
Černé o středověké vánoční kuchyni, 
výrobě dekorací a dalších českých 
tradicích. O dva dny později začíná 
ve 20 hodin v kostele Nejsvětějšího 
srdce Páně koncert hobojisty Viléma 
Veverky. Spolu s doprovodem před-
nese skladby Antonia Vivaldiho, 
Antonína Dvořáka, ale i třeba Ennia 
Morriconeho. V sobotu 10. prosince 
čeká návštěvníky Jiřáku od 11 hodin 
tradiční rybí polévka a v infocentru 

dílny pro děti. Na Kostnickém ná-
městí začne v 16 hodin Sousedské 
setkání se svařákem a zpěvy. 
Žižkovské Atrium nachystalo na stej-
ný den vánoční zpívání s Choreou 
Bohemicou, na pondělí pak harfový 
recitál Roxany Hädler (na snímku), 
složený ze skladeb Georga Friedricha 
Händla, Johanna Sebastiana Bacha 

nebo Georgese Bizeta. Další sobotu 
si v Atriu nesmíte nechat ujít pravou 
nefalšovanou sousedskou besídku.

Ve čtvrtek 15. prosince v 18 hodin 
budou na Komenského náměstí kon-
certovat studenti nedaleké hudební 
školy, v sobotu od 15 hodin pak oživí 
náměstí Jiřího z Poděbrad vystou-
pení lotyšských pěveckých sborů 
Sēja a Skulte. Obě tělesa zazpívají na 
svém prvním společném vystoupení 

lotyšsky, anglicky i česky. O den poz-
ději ve stejný čas čeká na stejném 
místě posluchače koncert Collegia 
pražských trubačů a Komorního 
ženského sboru Pedagogické fakul-
ty Univerzity Karlovy. Na programu 
jsou tradicionály a směs vánočních 
koled.

Jeden z našich nejznámějších 
a nejpopulárnějších manželských 
hereckých párů, tvořený Zlatou 
Adamovskou a Petrem Štěpánkem, 
přivítá kulturní centrum Vozovna 
v rámci Křesla pro hosta 21. prosin-
ce od 17 hodin. Řadu adventních akcí 
pak uzavře 22. prosince v 17 hodin 
v Betlémské kapli Rybova Česká mše 
vánoční. O den později máte posled-
ní šanci nakoupit dárky na zdejším 
trhu.  

Na 5. prosince je připravená 
mikulášská pátračka
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Karambol má na 
Žižkově padesátiletou 
tradici

Kulečník je společenská týmová i individuální 
hra, která je vhodná pro muže i ženy v každém 
věku. Na profesionální úrovni má vysoké nároky 
na koordinaci pohybu a maximální soustředění. 
Karambol, který se hraje na stole bez děr, vyžadu-
je nejen teoretické znalosti a praktickou doved-
nost, ale taky fyzickou i psychickou zdatnost. 

Přesvědčit se o tom můžete v Kulečníkovém klu-
bu TJ Sokol Žižkov, který sídlí v Koněvově ulici 19. 
Ten má v současnosti kolem padesáti členů, 
z nichž se většina účastní soutěží na všech vý-
konnostních úrovních. V posledních letech repre-
zentuje pravidelně klub osm až devět závodních 
týmů, díky čemuž se řadí mezi největší a zároveň 
taky nejúspěšnější karambolové oddíly v repub-
lice. Potvrzuje to sedm mistrovských titulů v ce-
lostátní soutěži družstev a desítky vítězství v tur-
najích jednotlivců. „Adam Bača, Irena Michálková, 
Otakar Truksa a Vladimír Hambálek jsou něko-
likanásobní mistři České republiky. Adam Bača 
je navíc dvojnásobným evropským šampionem 
a trojnásobným vicemistrem Evropy v juniorské 
kategorii. Michálková je nejenom nejlepší čes-
kou hráčkou, ale navíc patří k mezinárodní elitě. 
Důkazem je třetí místo na mistrovství Evropy žen 
v trojbandu z roku 2019,“ vypočítává úspěchy 

předseda klubu Libor Bača. „V každé sezoně 
pořádáme několik turnajů sekce karambolu při 
Českomoravském billiardovém svazu, ať už jsou 
to mistrovství republiky, velké ceny nebo regio-
nální utkání. Mezi lety 2015 až 2017 jsme byli také 
spolupořadateli tří mezinárodních turnajů v tech-
nických disciplínách,“ dodává Bača.

V prostoru v Koněvově ulici najdete čtyři malé 
a tři velké stoly špičkové kvality, na kterých se 
hrají i světové šampionáty. Totéž platí pro další 
vybavení. Zájemci můžou klub navštívit nejprve 
zdarma a seznámit se s jeho prostředím. Pokud 
se jim karambol zalíbí, nabízí se jim šance tréno-
vat pod vedením nejlepších hráčů nebo si prostě 
jen tak přijít zahrát s kamarády, kdykoli budou 
mít chuť. Další informace hledejte na adrese 
kulecnikzizkov.cz.   
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Karambol vyžaduje 
teoretické znalosti 
a praktickou dovednost

Kulečníkový klub TJ 
Sokol Žižkov I vznikl 
v roce 1969 a patří 
mezi největší 
a nejúspěšnější 
v České republice. 
Nabízí zázemí 
profesionálům 
i úplným 
začátečníkům.
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straňují zbytečné překážky v životech lidí s po-
stižením. Před lety proto představila kampaň za 
pražskou veřejnou dopravu bez bariér, díky níž 
vznikla koncepce, kterou hlavní město postup-
ně naplňuje — příkladem je výtah do stanice 
metra na Jiřího z Poděbrad. Organizace zároveň 
sdružuje osobní asistentky a asistenty, kteří jsou 
nápomocni potřebným při přípravě jídla, osob-
ní hygieně, přesunu z lůžka na vozík, dopravě po 
městě, ale i při dalších každodenních činnos-
tech. „Zaměřujeme se na nejdůležitější sociál-
ní oblasti, které rozhodují o tom, jestli se člověk 
s postižením může osamostatnit a vést svobodný 
život. Týká se to hledání bydlení a zvládnutí všech 
dovedností souvisejících s chodem domácnos-
ti, výběru a koordinování vlastních asistentů, na-
vazování a udržování vztahů, integrace v rámci 
komunity nebo schopnosti vyjádřit vlastní názor 
a obhájit svůj zájem,“ říká ředitel společnosti 
Asistence Erik Čipera.

V Asistenci působí momentálně přes 150 asis-
tentů, zčásti studentů pražských vysokých škol 

a zčásti lidí, kteří pomáhají při zaměstnání nebo 
naplno. „Působíme na celém území Prahy a jsme 
k dispozici například také lidem z Ukrajiny, takže 
stále nabíráme další zájemce,“ dodává Čipera 
s tím, že práce je honorovaná. Zapojit se můžete 
i vy, pokud máte chuť sdílet svůj volný čas s ně-
kým druhým, kdo k tomu potřebuje vaši pomoc. 

Společné aktivity zahrnují například návštěvu kon-
certu, kina, letní výlet, relax v kavárně nebo v par-
ku. Stejně tak můžete asistovat při běžných den-
ních činnostech, jako je cesta na úřad, k lékaři, do 
školy nebo zaměstnání. Další možností je finanč-
ní dar, případně podpora kampaní patystupen.cz 
a dostupnostpomoci.cz. Podrobnosti najdete na 
webové adrese asistence.org. 

Společnost Asistence působí na Žižkově 
od roku 2019. Hendikepovaní se mohou 
s její pomocí snadněji osamostatnit 
a najít si místo v běžném životě.

Asistence pomáhá 
lidem s postižením 
svobodně žít

Asistence stále nabírá 
další dobrovolníky
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V Remediu se 
nebudete cítit 
osaměle

Remedium nabízí už od roku 2005 seniorům z Prahy 3 nejen 
aktivní trávení volného času, ale především společnost vrstevní-
ků s podobnými zájmy a šanci poznat nové přátele. „Naše dveře 
jsou otevřené všem, kdo mají občas pocit, že moderní svět už 
pro ně není a že dnešní společnosti nerozumí,“ říká vedoucí 
programů pro seniory a sociální pracovnice Helena Kubů.

Od příštího roku chystá klub lekce, ve kterých se senioři naučí 
například to, jak propojit chytrý telefon s počítačem nebo zákla-
dy elektronické identity. Ta je totiž stále důležitější při jednání 
s úřady, povědomí o ní přitom často nemají ani mladší roční-
ky. Podle Heleny Kubů jsou proto kurzy počítačové gramotnos-
ti, jejichž cena se pohybuje od 300 do 500 korun za tři nebo 
pět lekcí, dobrou investicí. Remedium navíc nabízí dárkové 
poukazy v různých hodnotách, které udělají radost třeba pod 
stromečkem.

Zájemci o fyzické cvičení, jako je pilates, jóga či kruhové tan-
ce, se můžou v průběhu prosince a ledna registrovat na kurzy, 
které odstartují v únoru. Na programu jsou také lekce angličti-
ny, italštiny, španělštiny, němčiny a francouzštiny nebo semi-
nář psychické podpory, který bude učit asertivitu a schopnost 
říct ne. „Nejde o to, abyste vypadali jako ‚ti nevrlí důchodci‘, ale 
jako staří lidé, kteří potřebují jen trochu respektu,“ říká Kubů. 
Chybějící vůle odmítnout nevýhodnou nabídku stojí například 
za problémy těch, kdo naletí nepoctivým prodejcům energií. 
Seniorům v těžké životní situaci je určená bezplatná asistence 
sociálních pracovnic.

Už dvacet let funguje v Remediu divadelní spolek Proměna. 
Ten stále přijímá nové herce, v současnosti mu ale chybí ze-
jména technická výpomoc. Třebaže sem chodí převážně ženy, 
přidat se k nim můžou samozřejmě i muži. Jim je také určený 
Pánský klub, jehož členové se setkávají každý čtvrtek od 10.30. 
Podrobné informace o veškerých aktivitách získáte na telefon-
ním čísle 222 712 940 a e-mailu senior@remedium.cz, popřípa-
dě se můžete zastavit v Táboritské 22.  
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Klub sídlící nedaleko Olšanského 
náměstí má i v příštím roce pro 
místní seniory připravenou pestrou 
nabídku cvičení a lekcí počítačové 
gramotnosti. 

Neuhrazené 
poplatky během 
hospitalizace

Na ombudsmanku se telefonicky obrátila 
92letá seniorka. S pláčem uvedla, že po pádu 
byla hospitalizována na zdravotnickém lůžku, 
poté přeložena k rehabilitaci na lůžko ná-
sledné péče, kde pobývá již pátý měsíc. Její 
zdravotní stav se příliš nelepší, propuštění 
do domácí péče je v nedohlednu. Je bezdět-
ná, ovdovělá a zcela osamělá. Žije v obecním 
bytě. Zhruba před týdnem ji navštívila sou-
sedka a nabídla jí pomoc, prozatím alespoň 
s vybíráním poštovní schránky. Při kontrole 
korespondence objevila mimo jiné upomínky 
o nezaplaceném nájmu, energiích a předža-
lobní výzvu České televize ohledně nedoplatku 
za využívání televizního přijímače.

Kontaktovali jsme proto správu domu a do-
mluvili splátkovou dohodu, která je každý mě-
síc plněna ze starobního důchodu. Stejným 
způsobem jsou hrazeny splátky poskytovate-
li energií. České televizi jsme odeslali žádost 
o odpuštění dlužné částky za poplatky, které 
vznikly po dobu hospitalizace. Tato žádost 
byla kladně vyřízena. Na přání klientky jsme 
zároveň požádali o její umístění v domově pro 
seniory. 

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

 ⟶ Ombudsman poskytuje seniorům 
z Prahy 3 bezplatné poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnic-
kých služeb, volnočasových aktivit, zajiš-
ťuje právní rady, doprovod při úředních 
jednáních a pomoc v tíživých životních 
situacích. K dispozici je každý čtvrtek 
od 11.00 do 14.00 v Infocentru Praha 3, 
Milešovská 1, a v kulturním centru 
Vozovna, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18. 
Dále každé úterý od 11.00 do 14.00 na 
ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, 2. patro, kan-
celář č. 205. Stále platí možnost návštěvy 
v domácnosti po předchozí telefonické 
domluvě na čísle 222 116 451.
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Knižní hit letošních Vánoc 

Žižkov a Vinohrady
100 let ve Velké Praze
 

 

Nová publikace 
k 100. výročí vzniku Velké Prahy

K dostání v Infocentru Praha 3, Milešovská 1

⟶ +420 222 116 800
⟶ zelená linka v infocentru: 800 163 163
⟶ infocentrum@praha3.cz

⟶ praha3.cz     

⟶ pondělí—pátek 8—18 h, sobota 8—14 h

cena 
350 Kč

kniha_100 let ve Velke-Praze-A4-RN.indd   1kniha_100 let ve Velke-Praze-A4-RN.indd   1 23.11.2022   10:14:5723.11.2022   10:14:57
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Adriana Bielková: 
Nechceme být jen 
„provinční kulturák“ 
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KC Vozovna těšit v příštím roce?
Ráda bych zachovala všechny rodinné akce jako 
Žižkonoce, průvod svatého Martina nebo Mikuláše. 
Dál chceme nabízet taky výtvarné a kreativní 
dílny pro děti nebo speciální program pro ško-
ly. Myslíme samozřejmě i na rodiče, kteří si u nás 
mohou dvakrát v měsíci zajít na filmové projek-
ce v rámci Kočárkina. Pokračovat bude i diskuzní 
pořad Zastávka na znamení, kam zveme zajímavé 
osobnosti veřejného života. Vedle toho se vrátíme 
k jednorázovým akcím, jako je například festival 
malých nakladatelů KniŽižkov. 

Plánujete nějaké novinky?
Chceme pořádat víc komunitních akcí, kde potká-
te nejen sousedy, ale třeba i nové známé. Jsou 
to například oblíbené swapy a výměny použité-
ho oblečení a věcí z domácnosti, které jsme již 
několikrát úspěšně organizovali. Chybět nebudou 
ani akce spojené s tradičními svátky, jako jsou 
zmíněné Žižkonoce nebo masopust. Navíc chys-
táme tematické měsíční programy: třeba v únoru, 
kdy je svátek Valentýna, se zaměříme na vztahy 
— a nejen ty romantické! Březen je měsíc knihy, 
a proto vedle třetího ročníku KniŽižkova připravu-
jeme i další literární akce. Výhledově plánujeme 
sérii otevřených snídaní, na které může přijít kdo-
koliv a přinést své oblíbené jídlo ke sdílení. Cílem 
je setkat se s národnostní komunitou, jíž bude 

doprovodný program věnovaný, a potkat se s ci-
zinci, kteří žijí na Praze 3. Ráda bych přidala i další 
program pro seniory, v plánu jsou pravidelné pro-
jekce současných českých dokumentárních filmů 
s názvem KineMatiné a kurz tvůrčího psaní. 

Se kterými organizacemi budete spolupracovat?
Například v listopadu pořádáme komunitní ukra-
jinskou snídani ve spolupráci s HateFree Culture 
a hostíme dílnu Botanika Store, která se věnuje 
vázání adventních věnců. S řadou organizací spo-
lupracujeme dlouhodobě: patří mezi ně napří-
klad Sdílny generací, DDM Ulita, Aeroškola nebo 
farnost svatého Vojtěcha. Jednou týdně bývá 
v naší kavárně ombudsman, k němuž si chodí pro 
radu senioři. A samozřejmě úzce spolupracujeme 
s městskou částí, která u nás pro seniorskou ko-
munitu pořádá diskuzní a kulturní pořady. 

Co je pro vás největší výzvou?
Každý den míjí Vozovnu spousta lidí, kteří vůbec 
netuší, jak to vypadá uvnitř. A když vstoupí, pře-
kvapí je příjemný interiér. Často navíc nevědí, že 
k nám můžou přijít jen tak i v době, kdy se nekoná 
žádná akce — třeba sednout si do kavárny nebo 
ve foyer s knížkou vypůjčenou z knihovny nad 
námi. Mojí osobní výzvou je proto proměnit pově-
domí o Vozovně. Jsme místo, které nabízí moderní 
a dynamický program otevřený bez výjimky všem, 
nechceme být jen „provinční kulturák“.  

I když propojování 
různých komunit nebývá 
vždycky snadné, je 
důležité se o ně snažit. 
Pro novou vedoucí 
kulturního centra 
Vozovna je proto 
klíčová otevřenost.
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Žižkovský bohém, 
který strhl mariánský 
sloup 

František Sauer se narodil před 140 lety. 
Spisovatel, vydavatel románu o Švejkovi 
a známý bouřlivák v jedné osobě to dopracoval 
až do žižkovského betléma.

Malý František Sauer byl sedmý z osmi dětí. 
Veselý, ale také lump, který často dostával řeme-
nem. Jakmile se vyučil zámečníkem, vyrazil na 
dvouleté tovaryšské toulky po rakousko-uherské 
monarchii. Když se vrátil do Prahy, ještě chvíli se 
držel řemesla, mnohem raději ale navštěvoval žiž-
kovské hostince. To bylo ještě před první světovou 
válkou, na jejímž konci se Franta Sauer proslavil 
v celé Praze i daleko za jejími hranicemi.

Stalo se to v neděli 3. listopadu 1918, necelý tý-
den po vyhlášení samostatného Československa. 
Vznik nového státu provázelo kromě oslav i niče-
ní symbolů rakouské monarchie, mezi něž podle 
mnohých patřil i mariánský sloup na pražském 
Staroměstském náměstí. O jeho zkázu se zasadil 
právě Sauer. Nejdříve zašel do žižkovského obecní-
ho dvora, kde byl správcem jistý Hodan. Představil 
se mu jako delegát Národního výboru s delikátním 
úkolem, který správci přinese povýšení a kariéru 

ve službách nové republiky. Servilní Hodan uvěřil 
a poslal na náměstí hasičskou četu. František to 
měl vypočítané. Když kolem sloupu přehazoval 
lano, z velké manifestace na Bílé hoře se právě 
vracel dav Pražanů a přední řady už skandova-
ly: „Strhni ho“. Na místě byli ale i odpůrci stržení 
a mezi oběma tábory se semlela bitka. Brzy do-

razili četníci, zbourání sloupu ale zabránit nedo-
kázali. Sauer se po čase k činu přiznal v novino-
vém článku, kde se hájil tvrzením, že sloup byl 

Franta Sauer se proslavil 
v celé Praze i za jejími 
hranicemi
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symbolem habsburského útlaku. On i další vnímali 
monument negativně, ten přitom vznikl v roce 
1650 jako poděkování Panně Marii za ubránění 
Prahy před Švédy. Od roku 2020 stojí na jeho mís-
tě kopie. 

Ze Sauera se postupně stal bohém, anarchis-
ta a buřič, který byl opakovaně souzen a vězněn. 
Jako literát se představil veřejnosti několika kni-
hami, z nichž nejznámější jsou dvě: povídkový sou-
bor Franta Habán ze Žižkova z roku 1920 a román 
Pašeráci z roku 1929. Někdy psal pod pseudony-
mem Kysela — „sauer“ znamená totiž v němčině 
„kyselý“. Vedle toho si otevřel obchod s látkami. 
Za pultem ale moc nepobyl, prodávala hlavně jeho 
sestra. Stal se i funebrákem, dokonce se nechával 
zaměstnat jako nájemný truchlící na pohřby těch, 
jejichž odchod na onen svět neměl kdo oplaká-
vat. Byl také vydavatelem — zveřejnil například 
Haškova Dobrého vojáka Švejka. Kniha vznikala 
po hospodách po celé Praze, ale i v Sauerově bytě 
v Jeronýmově ulici, kde Jaroslav Hašek našel na 
čas přístřeší.

Společné akce dua Sauer—Hašek byly vyhláše-
né. Založili například organizaci Černá ruka, která 
měla do neobydlených bytů, opuštěných skladů, 
biografů, a dokonce nevěstinců umisťovat rodiny 
bez přístřeší. Kancelář měli v hospodě U Brabců, 
kde zájemci o bydlení stáli fronty. Majitelé objek-
tů se jejich snaze snažili bránit, desítky lidí se ale 
díky Černé ruce skutečně zabydlely. V roce 1920 
zorganizoval Sauer na Vítkově „divadlo v přírodě“, 

kde chtěl inscenovat bitvu mezi husity a křižáky. 
Představení pak sabotoval tím, že opil komparsis-
ty. Následovala rvačka, která skončila paradoxně 
porážkou „husitů“ a také dohrou u soudu.

Na konci druhé světové války byl Sauer za-
tčen a deportován do Terezína za šíření spisů 
o T. G. Masarykovi. Tam se nakazil tuberkulózou, 
na kterou roku 1947 v 64 letech zemřel. Jeho jmé-
no nese jedna z místních ulic, má i svou figurku 
v žižkovském betlému. Svérázného literáta, od je-
hož narození uplyne 4. prosince 140 let, připomíná 
audiokniha, kterou si můžete zdarma stáhnout na 
adrese 1url.cz/Hrpi1.  

Ze Sauera se postupně 
stal bohém, anarchista 
a buřič

Společné akce dua 
Sauer—Hašek byly 
vyhlášené
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Drážďanská čtvrť Neustadt leží na pravém břehu Labe. Od řeky vzdá-
lenější část, Äußere Neustadt neboli Vnější Nové Město, byla stejně 
jako Žižkov postavena na přelomu 19. a 20. století. Na rozdíl od centra 
města na levém břehu řeky zůstala ušetřena spojeneckého bombardo-
vání v únoru 1945, kdy se většina Drážďan proměnila v trosky. V do-
bách východoněmeckého socialismu se o překot stavěly paneláky, do 
údržby předválečných domů se neinvestovalo a čtvrť postupně chát-
rala. Fotky z neustadských ulic z 80. let a fotky Žižkova z dob norma-
lizace jsou skoro zaměnitelné. Liší se snad jen tím, že před tamějšími 
ošuntělými činžáky parkovaly tenkrát spíš trabanty než škodovky. Pro 
Neustadt i pro Žižkov skončil socialismus právě včas, jinak by už na 
místě historických, ale systematicky neudržovaných domů patrně stá-
ly paneláky. 

Žižkov se po pádu „železné opony“ stal znovu mekkou bohémů 
a umělců. Začali se tu také usazovat lidé z celého světa, takže nově 
získal i jistý kosmopolitní šmrnc. V Neustadtu šel vývoj podobnou 
cestou. Fasády opravených domů se rozzářily, ačkoli zůstalo i pár těch 
ošuntělých, snad aby čtvrť překotným rozvojem neztratila duši. Také 
tady se usadili umělci, otevřely se nové restaurace a bary, které vyhle-
dávají místní a večer i přespolní. Rozkvetl tu kulturní život včetně jeho 
alternativních a excentrických forem.

Neustadt je rozlohou o dost menší než Žižkov, ale bary, restaurace, se-
káče, krámky a provozovny všeho druhu jsou tu zpravidla více nahuš-
těné. Taky je o něco spořádanější, Žižkov je zejména večer drsnější, 
temnější a ošuntělejší. Česká čtvrť se potýká s gentrifikací, ta němec-
ká spíše s hipsterizací. Žižkov je nesrovnatelně kopcovitější, ve srov-
nání se svým zahraničním blížencem až vysokohorský. V Neustadtu 
nenajdeme ani jednu strmou ulici, terén se tu mírně zvedá jenom 
v Alaunparku, který hraje roli naší Parukářky nebo Vítkova. Tady je 
funkcionalistické kino Aero ze zlatých dob první československé re-
publiky, v Neustadtu mají kino Schauburg ze zlatých dob výmarské 
republiky — jediné meziválečné kino, které přežilo osudový nálet na 
Drážďany. Na Žižkově se narodil světoznámý básník Jaroslav Seifert, 
který tu má dvě pamětní desky, ulici a pomník. Nejslavnějším spiso-
vatelem, narozeným v Neustadtu, byl Erich Kästner, autor knih Emil 
a detektivové, Luisa a Lotka a řady dalších. V rodné čtvrti má pamět-
ní desku, pomník, pasáž a muzeum. Místo vietnamských večerek jsou 
v Neustadtu večerky spíš turecké, zato je tam ale možná víc vietnam-
ských restaurací. A tak by se dalo pokračovat donekonečna. Pokud 
jste v Neustadtu ještě nebyli, můžete si hru „najdi tisíc podobností 
a tisíc rozdílů“ zahrát sami. Je to od nás blíž než do Brna.  
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Žižkov je jen jeden. 
V Evropě přesto najdeme 
pár bohémských 
městských enkláv, které 
se mu podobají. Jedna 
je třeba v Drážďanech.

Hanka z Přerova si splnila svůj sen 
a před čtyřicátými narozeninami se 
stala řidičkou pražské tramvaje. Byt si 
našla nedaleko Vozovny Žižkov. Pro její 
bujnou zrzavou hřívu jí přátelé přezdívali 
Liška. Hančinou vášní bylo šití a přeší-
vání oblečení. Těžily z toho nejen dcery, 
ale i přátelé. Na nevýraznou sukni ze 
sekáče přišila barevné listy a vznikl pr-
votřídní listopadový model. Roztrhané 
džíny proměnila ve výkřik nejnovější 
avantgardní kolekce. Už první den se 
na Žižkově cítila, jako by tu žila odjakži-
va. Po cestě do Lidlu na Ohradě ji lidé 
zdravili jako starou známou. „Ti Žižkováci 
jsou tak přátelští,“ pomyslela si a po-
zdravy opětovala. Prodavačka z trafiky jí 
s úsměvem podávala oblíbený javaanse 
ještě před tím, než si o něj řekla. „Jako 
nová,“ usmála se ukazujíc na svou ba-
revnou halenku. Spiklenecky na Hanku 
mrkla a k tabáku jí přidala filtry a papír-
ky zadarmo. Podobných zážitků přibý-
valo. „Stav se na jedno,“ volali na ni 
kuřáci před hospodou Rebels, když šla 
se svým mužem Mirkem z procházky po 
Krejcárku. Ten nesl cirkus okolo Hanky 
trpce. Něco mu na tom všem nehrálo. 
„Večer jdeme oba,“ řekl a pomyslel si, že 
tomu přijde na kloub.

„Nazdár, Liško! Hele, sako už má ošou-
paný lokty,“ ozval se pohledný mladík od 
stolu štamgastů, zatímco ostatní na její 
počest pozdvihli půllitry. Za chvíli přistál 
před Hankou její oblíbený jameson. „To 
je za ty kalhoty,“ prohodil chlapík u baru. 
„Kalhoty? To je zlej sen!“ procedil bledý 
Mirek a vyběhl z hospody. Hanka běžela 
za ním a dušovala se, že sama neví, co 
se děje. Mirek okamžitě odjel do Přerova 
s tím, že musí matce sklidit jablka.

Přijel až v den jejích narozenin. Zamluvil 
stůl U Kozla. Jakmile vstoupili dovnitř, 
hospoda ztichla. Všichni beze slova zírali 
na Hanku. „Tatíčku kulhavej,“ prohlásil 
s vytřeštěným výrazem vousáč u stolu 
pod oknem, kopl do sebe fernet a potá-
cel se ven. Nejvíce otřesená byla Liška. 
Jedna i ta druhá. Vypadaly úplně stejně, 
i vlasy měly stejně dlouhé.

Jednovaječná dvojčata Hanka i Anka se 
shodla, že jim celý život něco chybělo. 
Připisovaly to tomu, že jsou adoptované. 
V sobotu 12. listopadu ten pocit zmizel. 
U Hanky v obývacím pokoji přibyl šicí 
stroj i pro Anku. U práce si zpívají své 
oblíbené písně, nemusejí se dohadovat 
jaké. Mirek, jehož koníčkem je vaře-
ní, jim kuchtí jejich oblíbená jídla, ptát 
se nemusí. Všichni se těší na společné 
Vánoce.  
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Letošní advent o několik dní předběhl měsíc 
prosinec. Nejen Prahu 3, ale celé město rozzá-
řila sváteční atmosféra. Zvykli jsme si advent 
prožívat jako oslavu Vánoc dopředu. Advent je 
však ve skutečnosti časem radostného čeká-
ní. Čekání na Ježíška, který na počátku naše-
ho věku vstoupil do lidského života.

Jak to bude letos? Přijde a rozzáří opět naše 
oči? Rozradostní srdce? A kdo to vlastně pro 
nás osobně ten Ježíšek je? Proč jej v adventu 
vyhlížíme? Proč nosí dárky právě on? Chcete-li 
hledat odpověď, je advent ten pravý čas. Čas 
čekání i hledání. Praha umí vyprávět zajíma-
vé příběhy, a i když je od izraelského Betléma 
daleko, příběh Ježíška dobře zná. Vždyť nej-
slavnější sochou Prahy i celé České republi-
ky je právě malé Jezulátko. Na Žižkově leccos 
napoví i místní kostel — chrám Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova. Právě před ním jsou i letošní 
adventní trhy s programem a pod jeho scho-
dy najdeme dočasnou kapličku Ježíškovy ne-
beské kanceláře a betlém. 

Modrá kaplička nese emblém Náš Ježíšek. 
Jezulátko má na košilce srdce, z něhož roste 
živá ratolest, symbol živé lásky. Tu k nám v po-
době dárků nese z Ježíškovy žehnající dlaně 
dvanáctero nebeských hvězd. V kapličce pod 
tímto emblémem čeká nekonečný dopisní pa-
pír pro přání každého, kdo se chce svěřit, kdo 
touží psát Ježíškovi.

Jen pár kroků od kapličky stojí betlém, ov-
čácká salaš, která se stejně jako naše srdce 
nedočkavě ptá: „Přijde? Narodí se? Setkají se 
opět v této salaši všichni, kteří sem spěchají 
— andělé, pastýři, mudrci z východu i místní 
současníci?“ 

Příběh betlému je stále živý. Stačí vstoupit 
a být součástí. Chopit se dláta a podílet se na 
tvorbě, vyslechnout si vyprávění, přiložit ruku 
k dílu, svolat celou chasu či kapelu, přinést 
beránka, zahrát na basu či kytaru, zazpívat, 
stát vedle užaslého pastýře, se třemi králi ná-
sledovat kometu, složit vlastní Rybovku.

Nemusíme spěchat ke skutečnému městu 
Betlému. Letos ožívá betlém na Jiřáku a sou-
částí příběhu je každý z nás.  

Přijďte si užít 
předvánoční 
atmosféru
Adventní trhy na Jiřáku připomínají nejlepší 
české vánoční tradice. Najdete tu nejen 
voňavý svařák a stylové dárky, ale taky 
dřevěný betlém.

Děpold Czernin, 
autor projektu 
Náš Ježíšek

Náměstím Jiřího z Poděbrad se znovu linou staré známé vůně 
svařáku a vaječňáku. Vlastní domácí vaječný likér připravuje vi-
nohradská restaurace a pivovar Ossegg, který zároveň přichází 
s novinkou v podobě svařené sladiny. Ta vzniká při výrobě piva, 
a navíc bude vonět rumem a ovocem. Opodál najdete Božský tr-
delník bez konzervantů a umělých přísad. Pokud máte rádi víno, 
vyzkoušejte červený nebo bílý Poctivý svařák z vinařství Kubík. 
„Je vyrobený s láskou z kvalitního vína a celého koření, navíc 
se sušenou švestkou a úplně bez chemických přísad,“ popisuje 
osvědčenou recepturu Jan Vorba ze zmiňovaného vinařství, kte-
ré sídlí ve Velkých Bílovicích. Zkrátka ale nepřijdou ani ti, kdo se 
alkoholu vyhýbají — pro ně je tu stánek, který nabízí míchané 
nápoje ze svařeného jablečného moštu z Rakvic. 

Ve Správném krámu můžete po celý advent ochutnat pravé 
moravské frgále, které vám tu rádi naservírují například spolu 
s horkou čokoládou. Zajímavá je i nabídka Baileys kavárny: se 
známým irským likérem se tu setkáte nejen v míchaných nápo-
jích, ale i v dezertech. Pokud nechcete marnit svůj drahocen-
ný čas v obchodních centrech, nakoupíte na trzích také dárky. 
První adventní týden je tu pro vás stánek se vzdělávacími hrač-
kami ze dřeva nebo bioplastu a s originálními šperky. Neméně 
zajímavé je oblečení z ovčí vlny nebo tradiční perličkové ozdo-
by z Poniklé, které jsou zapsané v kulturním dědictví UNESCO. 
„Co se doprovodného programu týče, novinkou je spolupráce 
se Spolkem pro tradiční Vánoce, který se na náměstí Jiřího 
z Poděbrad podílí na tvorbě betlému," upozorňuje vedoucí trhů 
Zita Strnadová. Podrobnosti najdete ve vedlejším článku. 
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HUD-
BA O 
TŘETÍ 
V ATRIU 
NA 
ŽIŽ-
KOVĚ

ABONMÁ v přístupné ceně na rok 2023 
je již v prodeji! Majitelé abonentní vstupenky
si vychutnají ke každému koncertu šálek 
kávy nebo čaje zdarma. 

Všechny koncerty se konají vždy v sobotu v 15:00. 
990 Kč / Studenti, senioři, ZTP a ZTP/P 690 Kč

 7. 1. |  KATEŘINA 
  KONOPOVÁ 
  & IRINA 
  CHERKASHYNA

 11. 2. |  DUO TERES

 11. 3. |  PUNKT

 8. 4. | LUKÁŠ DVOŘÁK

 13. 5. |  QUASI TRIO

 9. 9. |  CONTRIOLOGY

 14. 10. |  MATĚJ DIVIŠ 
  & ANTONÍN    
  PROCHÁZKA

 11. 11. | MICHAELA 
  AMBROSI 
  & JIŘÍ HAVRLANT

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

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

atriumzizkov.cz

Čajkovského 12/12a 
Praha 3, 130 00
T: +420 778 722 693
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Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3
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Praha 3 má nové vedení
Michal Vronský (TOP 09 + STAN s podporou ŽnS), 
starosta

Vážení obyvatelé Prahy 3, milí sousedé, dva 
měsíce po volbách se nám konečně podaři-
lo sestavit koalici s většinou 19 hlasů. Tvořena 
bude stranami TOP 09, STAN, Piráti, Praha 3 
sobě a Zelení. TOP-STAN získal ve volbách více 
než 28 % hlasů, což není úplně běžné, a této 
podpory si velmi vážíme.

Koalice podobného složení vedla radnici uply-
nulé čtyři roky, které přinesly mnoho změn. 
Nastavili jsme udržitelné hospodaření, začali 
jsme investovat do veřejného prostoru a jeho 
budoucí podobu řešíme společně s vámi, 
radnice změnila komunikační styl a snaží 
se být důvěryhodnou a otevřenou institucí. 
V tom všem chceme samozřejmě pokračovat. 
Chceme, aby Praha 3 byla i nadále rozvíjející 
se městská část, která inspiruje ostatní a kde 
se jejím obyvatelům dobře žije.

Tento text píšu kvůli uzávěrce novin ještě před 
ustavujícím zastupitelstvem, kde dojde k volbě 
nové rady. Pokud budou platit dohody, které 
máme, vznikne tato koalice a já se stanu sta-
rostou. Práce končícího starosty Jiřího Ptáčka 
si velmi vážím a v tom nejlepším smyslu slova 
na ni chci navázat. V předchozích letech jsem 
byl členem jeho týmu a Jirka bude nyní sou-
částí toho mého.

Práci starosty i celé rady vnímám jako službu 
Praze 3 a jejím obyvatelům. Rád bych, aby-
chom svou prací přispěli k větší spokoje-
nosti nás všech, a umenšili tak rozdělování 
společnosti, které prožíváme. Pokud exis-
tuje ve vašem okolí problém, který by měla 
radnice řešit, neváhejte mi napsat na e-mail 
vronsky.michal@praha3.cz nebo se stavte 
osobně. Vynasnažím se být dobrým starostou.

 

Dobrá věc se podařila — Praha 3 má zase 
vedení!
František Doseděl (Piráti), koaliční zastupitel

Děkujeme za trpělivost při čekání na novou 
koalici, ale některé věci se uspěchat nedají. Po 
dvou měsících od voleb jsme tak na zastupitel-
stvu 29. listopadu zvolili novou radu městské 
části. Vyjednávání nebyla krátká ani snadná. 
TOP-STAN se stal jasným vítězem voleb a volil 
si směr jednání. Ceníme si toho, že převládl 
názor, aby nadále pokračovala naše dosavadní 
úspěšná koalice TOP-STAN, Piráti a Zelení, ten-
tokrát navíc s účastí Prahy 3 sobě.

Jako Piráti v této koalici držíme dvě pozice 
radních. Tou první je post místostarostky pro 
sociální, zdravotní a prorodinnou oblast a ges-
ce transparentnosti. Zastávat jej bude lídry-
ně naší kandidátky Nikol Marhounová. Naším 
druhým radním pak zůstává kolega Jan Bartko, 
který bude pokračovat v oblastech životního 
prostředí a privatizace, ke kterým mu nově 
přibyly finance a vedlejší hospodářská činnost. 
Zastupitelstvo si také zvolilo výbory a na radě 
nyní obsazujeme komise. Především právě 
v těchto orgánech se totiž diskutuje drtivá vět-
šina nakonec schválených usnesení.

A jakkoli to na Praze 3 nikdy nebylo standar-
dem, zavedli jsme nově i funkci předsedy 
kontrolního výboru zastupitelstva jako uvol-
něnou. Opozici tak dáváme možnost na plný 
úvazek kontrolovat naši práci. Transparence 
a důsledná kontrola hospodaření jsou totiž 
naší prioritou. Jsem zvědav, zůstane-li tento 
princip zachován, až se třeba jednou role oto-
čí. Každopádně ještě jednou díky za důvěru ve 
volbách a hurá do práce, které v komunální 
politice není nikdy nedostatek. Držíme kurz!
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Povolební vyjednávání
Julie Kochová (Praha 3 sobě), koaliční zastupitelka

Milí sousedé, osm týdnů od voleb jsme věnova-
li povolebním vyjednáváním. Byla velmi dlouhá, 
v době uzávěrky Radničních novin se ale zdálo, 
že Praha 3 bude mít konečně novou koalici. 
Měli by v ní být zastupitelé Prahy 3 sobě, TOP-
-STAN, Piráti a Zelení. Délka jednání ukázala, 
že v Praze 3 bohužel byly velké tendence oto-
čit směřování městské částii zpátky do časů, 
na které bychom nejraději všichni zapomněli. 
Máme opravdu radost, že se na koalici nakonec 
domluvili ti, kteří mají zájem pokračovat v pro-
měně naší městské části k lepšímu.

Během diskuzí o programu, na jehož splnění 
teď bude mít nová koalice čtyři roky, jsme za 
Prahu 3 sobě přinesli několik důležitých návr-
hů, které jsme měli v našem volebním progra-
mu a nová koalice si je osvojila. Je to především 
lepší oprava chodníků — chceme, aby men-
ší díry opravovala městská část rychle sama 
a nečekala na zásah hlavního města. Na opravu 
pár vypadlých kostek se nesmí čekat měsíce. 
Iniciativnější by měla být městská část také 
v úklidu, jehož větší část by měla přejmout též 
od hlavního města. Funguje to tak na Praze 7 
nebo Praze 9 a považujeme to za skvělou inspi-
raci. Na náš návrh se prověří také možnost zave-
dení takzvaného taxi pro seniory, které pomá-
há s odvozem k lékaři těm, pro které je obtížné 
nebo nemožné zvládnout cestu bez doprovodu.

Milí sousedé, doufáme, že budeme moci brzy 
začít pracovat a sliby měnit v činy. Přejeme vám 
klidné zimní dny!

 

Nad radnicí zavlaje duhová vlajka
Filip Nekola (Koalice pro Prahu 3), opoziční 
zastupitel

Milí čtenáři, mnozí z vás jste si mohli všimnout, 
že vyjednávání o koalici trvalo nezvykle dlouho. 
Vítěz voleb veřejně hlásal, že hlavním kritériem 
pro její sestavení je stabilní a silná většina. Ta 
je důležitá i s ohledem na rostoucí ceny energií, 
stavebních prací nebo válku na Ukrajině. Aby 
městská část mohla zdařile financovat své ak-
tivity a zároveň nezkrachovala, bude muset při-
stoupit k sestavování rozpočtu zodpovědně. 

Moc si nedokážu představit, jak zodpovědně 
může koalice s Piráty, Zelenými a Prahou 3 sobě 
fungovat, když si na jejich nepracovitost veřej-
ně stěžovali lídři vítězného hnutí. Politika je ale 
zkrátka občas taková. Někdy nejde o prosaze-
ní programu, ideové a lidské blízkosti, ale spíše 

o snadnost vládnutí, kdy některými lze snáz 
manipulovat.

Za Koalici pro Prahu 3 (ODS + KDU) bylo naším 
cílem především sestavit radu, která by kopíro-
vala vládu, tedy SPOLU + STAN + Piráti. Jednání 
zkrachovala na neochotě Pirátů, kteří pro vstup 
Pirátů do vlády v roce 2021 nehlasovali, a nehod-
lají tak činit ani v Praze. 

V době krize je složení levicové, nestabilní a roz-
počtově nezodpovědné rady hazardem pro celou 
městskou část. Každopádně děkuji většině klubu 
TOP 09, kteří levicové experimenty odmítli a hla-
sovali pro koalici s námi. V tom vidím jistou na-
ději na možnou budoucí spolupráci. 

Z pozice nejsilnějšího opozičního klubu máme 
dle všech předchozích dohod a jednání nárok na 
pozici uvolněného předsedy kontrolního výboru. 
Budeme tedy tvrdou opozicí, která bude sta-
rostu a všechny v radě kontrolovat.

 

Nová koalice je špatným vánočním dárkem pro 
Prahu 3
Mojmír Mikuláš (Patrioti pro Prahu 3), opoziční 
zastupitel

V den psaní příspěvku 22. listopadu to sice ješ-
tě není jisté na 100 %, ale je nanejvýš zřejmé, 
že Praha 3 spěje opět k levostředé vládě. Po 
dvou měsících taktizování a hrátek ze strany 
TOP-STAN se stane to, co šlo odhadnout hned 
den po volbách. Zastupitelé za TOP-STAN z Prahy 
3 prostě většinově preferují paktování s levi-
cí, pokud to volební výsledky umožní. Zelené 
a Piráty tentokrát doplní ještě Praha 3 sobě.

Byly i jiné varianty? Teoreticky určitě, třeba 
spolupráce s Koalicí pro Prahu 3 a sousedským 
uskupením nás Patriotů by dávala také 19 hlasů. 
Kdyby od představitelů TOP-STAN během vy-
jednávání zaznělo, že se jim dobře spolupraco-
valo se členy Pirátů a Zelených, tak bych snad 
chápal, že preferují osvědčené partnery. Ale já 
v rámci jednání naopak opakovaně poslouchal, 
jak je ten levicový blok složen z neschopných 
lidí. Možná právě ta neschopnost, společně se 
snadnou manipulovatelností, nakonec rozhodla. 
Pak to ale není dobrá zpráva pro Prahu 3, když 
odbornost a snaha o dobrou správu městské 
části není tím nejpodstatnějším a vyhrává mo-
censká, vztahová chobotnice prorostlá z Topky 
postupně hlavně do STAN, Pirátů a Čižinského 
divize. 

Co tedy budou Patrioti pro Prahu 3 dělat dále? 
Uspět ve volbách s novým subjektem byl 
úspěch, ale zároveň i závazek. Dostali jsme od 
vás voličů dva mandáty a ty využijeme pro opo-
ziční práci. Proti žižkovské mocenské chobotnici, 
proti klientelismu, proti cyklošikaně a třicítkám 
(ženy nemyslím!), proti napojení místních poli-
tiků na dodavatelské firmy. My máme čistý štít 
a jsme vaši sousedé. Praha 3, domov můj.
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Průvodce moderního 
obyvatele čistou Trojkou 
Díky našemu přehledu řešení standardních i méně standardních 
životních situací vás už nikdy nic nezaskočí.

Když ukojíte hlad a žízeň…
 ⟶ Vyhněte se zbytečné pouti ke kontejnerům s každou PET lahví 

nebo krabicí od megapizzy a šetřete svoje podrážky! Stačí, když 
petky před vyhozením sešlápnete a větší kartonové obaly roztrháte. 
Zabere to jen pár sekund a ta samozvaná ochránkyně veřejného 
pořádku, která na vás pokaždé dohlíží z pátého patra protějšího 
domu, nebude mít šanci.

Když osmažíte kapra…
 ⟶ Použitým kuchyňským olejem jste už namazali všechny vrzají-

cí panty široko daleko, a tak vám nezbývá než ten zbylý vyhodit 
v uzavřených petkách do černých nádob s � alovým víkem. Pokud 
máte starou dieselovou mercedesku, můžete ho zkusit nalít do 
nádrže, ve � nále to bude ale stejná ekologická pohroma, jako 
byste ho vylili rovnou do dřezu.

Když si rozbalíte dárky…
 ⟶ Vánoce skončily a místo, kde pravidelně nacházíte od Ježíška 

neforemně zabalené 3P (pyžamo, panto� e, ponožky), zapadá 
jehličím. Nejvyšší čas odložit odstrojený stromek vedle 
nádob na směsný komunální odpad nebo vedle nádob na 
tříděný odpad v ulicích a pustit tu potupu z hlavy. A ještě 
jedna báječná rada jako bonus: pokud stromeček neopadal, 
je umělý a vy ho můžete použít i příští rok.

Když objevíte Mount Neverest…
 ⟶ Pokud během idylické podvečerní vycházky narazíte na strmě se 

tyčící horu odpadu, která vyrostla na místě, kde jste zvyklí vídat 
kontejnery, určitě se s námi o svůj objev podělte. Snímky i bližší 
popis lokality nám pošlete na adresu tridime@praha3.cz nebo 
přes portál či aplikaci Čisté Trojky. Záchranný tým se pokusí horu 
zdolat v rekordním čase.

Když ztratíte nervy…
 ⟶ Samozvaná ochránkyně veřejného pořádku se 

pohřešuje a vy se potřebujete naléhavě zbavit 
podlouhlého předmětu, který jste předtím pečlivě 
zabalili do igelitu a starého koberce. Přesně 
pro takové případy jsou v ulicích připraveny 
velkoobjemové kontejnery. Pospěšte si ale, letos tu 
budou jenom do 11. prosince. S „odpadem“ toho 
druhu doporučujeme manipulovat beze svědků.

Když milujete zázraky…
 ⟶ Už téměř 380 bytových domů na Trojce objevilo 

zázračný recept na to, jak za tříděný odpad ušetřit. 
Prozradíme vám ho taky: objednejte si bezplatné 
domovní nádoby na plasty, papír a sklo a draze 
placené černé popelnice na směsný odpad brzy 
zhubnou až o 40 %. Stačí, když nám dáte vědět na 
kouzelnou adresu tridime@praha3.cz.
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Kulturní 
tipy

Program se může měnit v závislosti na 
momentálním vývoji.

1. čt ⟶ Bio senior: Il Boemo (film), kino Aero 13.30 
Vánoční benefiční koncert na podporu 
nevidomých rodičů (koncert), Atrium na Žižkově 
19.00

2. pá ⟶ Neviditelná síla / Storytelling (vernisáž výstavy), 
KC Vozovna 17.00 
Člověk v tísni — InspiRACE 2022: Ponořte se 
do světa mediálního vzdělání! (prezentace 
projektů), Prostor39 17.30 
Král von Trier: Nymfomanka I. a II. (film), kino 
Aero 18.00 
Ma Fest (koncert), Čítárna Unijazz 19.00 
Vernisáž obrazů Ivy Davidové (vernisáž), 
Prostor39 19.00 
Djelem, djelem (divadlo), Venuše ve Švehlovce 
20.00

3. so ⟶ Dobrosekáč (benefiční sekáč), Prostor39 15.00 
Kovnafest (hudební a audiovizuální festival), 
Punctum 18.00 
Family friendly: Cécile Da Costa — Zero etc. 
(divadlo), divadlo Ponec 18.00 
Koncert romské hudby (koncert), Palác Akropolis 
19.00

4. ne ⟶ Studio Light: Klapzubova jedenáctka (divadlo), 
Palác Akropolis 17.00 
Enrique A. Gutiérrez — „Vestigio“ (rozhovor 
s umělcem a audiovizuální instalace), Punctum 
17.00 
Křest překladu knihy Pedagogika utlačovaných 
od Paula Freireho (křest knihy), Prostor39 18.00 
Zlý jelen (divadlo), Venuše ve Švehlovce 20.00

5. po ⟶ Kozí kraviny (divadlo pro děti od 4 let), divadlo 
Ponec 17.00 
Encyklopedie akčního filmu: 96 hodin (film), 
kino Aero 20.30

6. út ⟶ Bio senior: Hranice lásky (film), kino Aero 13.30 
Wakushoppu: Tongu, Wrblaja (hudba), Punctum 
19.30 
Očistec si zaslouží každý (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00

7. st ⟶ Beatbox: rytmus města (workshop), sraz 
v Infocentru Praha 3, kapacita omezena — volné 
vstupenky v IC 14.15 
Beatbox: rytmus města (workshop), sraz 
v Infocentru Praha 3, kapacita omezena — volné 
vstupenky v IC 16.15 
NT Live: Mnoho povyku pro nic (přenos 
divadelního představení), kino Aero 20.00 
Historické okénko: Jak se slavily Vánoce nejen 
na Žižkově (přednáška), Galerie pod radnicí 17.00

8. čt ⟶ Bio senior: Zkouška umění (film), kino Aero 13.30 

Skeče (divadlo), Venuše ve Švehlovce 20.00
9. pá ⟶ Žižkovský betlém (vlastivědná vycházka), sraz 

v Infocentru Praha 3, kapacita omezena — volné 
vstupenky v IC 10.00 
Král von Trier: Jack staví dům (film), kino Aero 
20.00 
Maryša (mlčí) (divadlo), Venuše ve Švehlovce 
20.00 
Chemické divadlo — Na houby (divadlo), 
Punctum 20.00

10. so ⟶ Adventní kreativní dílny (výtvarné dílny pro děti), 
Infocentrum Praha 3, kapacita omezena — volné 
vstupenky v IC 9.00 
Rybí polévka, náměstí Jiřího z Poděbrad 11.00 
Čtení vánočních pohádek s Rosťou Křivánkem 
(čtení a povídání o adventu), KC Vozovna 15.00 
Vánoční zpívání s Choreou Bohemicou 
(hudebně-taneční divadlo), Atrium na Žižkově 
18.00  
MET: Hodiny (přímý přenos opery), kino Aero 
18.45 
Maškaráda (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 19.00 
DIOS (divadlo), Čítárna Unijazz 20.00 
Chemické divadlo — Na houby (divadlo), 
Punctum 20.00

11. ne ⟶ Kašpárek v rohlíku (vánoční koncert), Palác 
Akropolis 17.30 
Mu---Tation (tanec), divadlo Ponec 20.00 
Chemické divadlo — Na houby (divadlo), 
Punctum 20.00 
Kostel Nejsvětějšího srdce Páně (komentovaná 
prohlídka), sraz před kostelem NSP 15.50

12. po ⟶ Hudební nástroje Liška a Liška (vlastivědná 
vycházka), sraz v Lucemburské 21, Praha 3, 
kapacita omezena — volné vstupenky v IC 15.00 
Předvánoční animační double feature: Noční 
můra před Vánocemi, Tokijští kmotři (filmy), 
kino Aero 18.00 
Roxana Hädler — harfový recitál (adventní 
koncert), Atrium na Žižkově 18.00 
Bent (divadlo), Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
19.00 
Sen o Boženě (tanečně-divadelní představení), 
divadlo Ponec 20.00

13. út ⟶ Vánoční žižkovské „kostelení“ (vlastivědná 
vycházka), sraz v Infocentru Praha 3, kapacita 
omezena — volné vstupenky v IC 10.00 
Bio senior: Ti, kteří tancují ve tmě (film), kino 
Aero 13.30 
Tradiční setkání členů a příznivců Klubu přátel 
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Žižkova (vánoční setkání), Klub přátel Žižkova 
16.30 
Nožička a Wohryzek (divadlo pro děti od 9 let), 
Čítárna Unijazz 19.00

14. st ⟶ Žižkovský dekor (procházka a výtvarná dílna), 
sraz v Infocentru Praha 3, kapacita omezena — 
volné vstupenky v IC 14.15 
KineMatiné: Jan Werich — Když už člověk 
jednou je… (film), KC Vozovna 15.00 
Vánoční trhy Rolety39 (trhy s autorskou 
tvorbou), Prostor39 16.00 
Žižkovský dekor (procházka a výtvarná dílna), 
sraz v Infocentru Praha 3, kapacita omezena — 
volné vstupenky v IC 16.15

15. čt ⟶ Bio senior: Ennio (film), kino Aero 13.30 
Vánoční koloniál Guerilla Records (večírek), 
Čítárna Unijazz 17.00 
Adventní koncert (koncert), Infocentrum, 
Komenského náměstí, kapacita omezena — volné 
vstupenky v IC 18.00 
Hm… Vánoční koncert s Rybou a Krásou 
(vánoční koncert), Palác Akropolis 20.00

16. pá ⟶ Cocotte minute vánoční tour 2022 (koncert), 
Palác Akropolis 19.30 
Some Like It Czech: Pelíšky (film), kino Aero 
20.00

17. so ⟶ Velká divadelní pohádka a dětská prohlídka 
divadla (divadlo pro děti od 6 let), Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana 14.00 
Vánoce v Atriu (workshop), Atrium na Žižkově 
(sál a zahrada) 15.00 
Papírové pohádky s vánoční dílnou (divadlo 
a výtvarná dílna pro děti od 3 let), KC Vozovna 
15.00

18. ne ⟶ Prague Vegan fest (festival veganského jídla), 
Prostor39 11.00 
48 Hours Film Project 2022 (filmový festival), 
kino Aero 12.00 
Adventní zpívání „na schodech“ (tradiční zpívání 
koled), nám. Jiřího z Poděbrad 15.00

19. po ⟶ Kdo zabil mého otce (divadlo), Venuše ve 
Švehlovce 20.00 
Popkulturní milníky: Batman se vrací (film), kino 
Aero 20.30

20. út ⟶ Bio senior: Vražda v Londýně (film), kino Aero 
13.30 
Vánoční kostelení s Kristiánem (vycházka), IC 
16.00  
O tom, co se možná stalo… (divadlo pro děti 
od 2 let), KC Vozovna 16.00

21. st ⟶ Pražská mozaika (procházka a výtvarná dílna), 
sraz v Infocentru Praha 3, kapacita omezena — 
volné vstupenky v IC 14.15  
Pražská mozaika (procházka a výtvarná dílna), 
sraz v Infocentru v Praha 3, kapacita omezena — 
volné vstupenky v IC 16.15 
Křeslo pro hosta: adventní speciál se Zlatou 
Adamovskou a Petrem Štěpánkem (setkání 
s oblíbeným hereckým manželským párem), 
KC Vozovna 17.00

22. čt ⟶ Bio senior: A pak přišla láska… (film), kino Aero 
13.30 
J. J. Ryba — Česká mše vánoční (koncert), 
Betlémská kaple na Žižkově 17.00 
Sylva Čmugrová, Ladislav Horák — Advent: 
99. koncert na schodech (koncert), VOŠU 
a SUPŠ, hlavní schodiště školy, Žižkovo náměstí 
1300/1 18.00

24. so ⟶ Ježuch v Aeru: Život Briana (film), kino Aero 
21.30

31. so ⟶ Silvestr v Aeru, kino Aero 16.00 
Nevyléčitelní (divadlo), Žižkovské divadlo Járy 
Cimrmana 18.00

Výběr redakce

Infocentrum Praha 3
 ⟶ Žižkovský betlém — v infocentru do konce ledna 2023
 ⟶ 10. so
 ⟶ Rybí polévka na náměstí Jiřího z Poděbrad 11.00
 ⟶ Adventní dílny — kreativní dílny pro děti 9.00—14.00, 

v IC

Vánoční dvoreček sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze 3
 ⟶ 3. so 10.00
 ⟶ BJB Vinohradská 68, Praha 3 (metro A nebo tramvaje 

11 a 13, stanice Jiřího z Poděbrad) 
 ⟶ Pro návštěvníky je připravený bohatý program:
 ⟶ 11.00 Koncert pěveckého sdružení DoReMy
 ⟶ 13.30 Vánoční párty pro děti — vyprávění, hry, tvoření 

a občerstvení
 ⟶ 15.00 Vánoční písně a chvály
 ⟶ 16.00 Setkání dětí z letního tábora KS Pohoda 

s programem
 ⟶ Dále se můžete těšit na různorodé aktivity pro děti, 

prodej výrobků z chráněných dílen, na vánoční hudbu 
a zpívání, výstavy obrazů, rukodělné dílny pro děti i do-
spělé a dobročinný bazárek. Po celý den bude nabíze-
na káva, čaj a další drobné občerstvení. Více na adrese 
baptistepraha3.cz.

Sousedské setkání se svařákem a vánočními zpěvy
 ⟶ 10. so 16.00—19.00
 ⟶ Kostnické náměstí 

Mikuláš v KC Vozovna
 ⟶ 5. po 16.00
 ⟶ Za Žižkovskou vozovnou 18
 ⟶ Do Vozovny chodí Mikuláš, který je tu pro všechny. Těší 

se na děti, které si přijdou vyrobit krásné vánoční ozdo-
by, ale také na dary pro ty, kteří potřebují naši pomoc. 
Přijďte si pro tramvajový perníček a staňte se sami 
malým Mikulášem. Během celého programu budeme 
přijímat hmotné dary pro ženy bez domova. Doneste 
teplé oblečení, ponožky, batohy, ale třeba i hygienické 
potřeby nebo trvanlivé potraviny. My pak celou nadíl-
ku spolu s Mikulášem zaneseme do organizace Jako 
doma, která pečuje o ženy bez domova. 

 ⟶ Vstup zdarma, příspěvek na dílnu 80 Kč/osoba. 

Vánoční bohoslužby Českobratrské církve evangelické
 ⟶ Betlémská kaple na Žižkově, Prokopova 4/216, ve dvoře
 ⟶ 24. so 22.00 půlhodinová „půlnoční“
 ⟶ 25. ne 9.30 bohoslužba na svátek narození Páně

 ⟶ Druhý sbor ČCE, Čajkovského 1639/10
 ⟶ 24. so 16.00
 ⟶ 25. ne 9.30

 ⟶ Farní sbor ČCE Praha 3 — Jarov, U Kněžské louky 9
 ⟶ 24. so 14.30
 ⟶ 25. ne 9.30

Betlémské světlo
 ⟶ 23. pá 16.00—18.00, park U Kněžské louky, vedle 

kostela

Kavárna Loučení
 ⟶ Zveme srdečně na bohoslužbu pro ty, 

jimž jsou Vánoce časem smutku. Více na 
webu jarov.evangnet.cz/kavarna-louceni.
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Program se může měnit v závislosti na 
momentálním vývoji.

dům dětí a mládeže praha 3 — ulita
Na Balkáně 2866/17a
recepce@ulita.cz
T: 222 990 330
ulita.cz

3. so ⟶ Ulita4Dance 2022 10.00 Retro Music Hall, 
Francouzská 75/4, Praha 2. Věk účastníků 
10—18 let, vstup zdarma, startovné 150 Kč

4. ne ⟶ Točení na kruhu — individuální lekce 
11.00—20.00 DDM Praha 3 — Ulita, keramická 
dílna. Volnou hodinu si vyberte na ulita.cz 
a rezervujte e-mailem na tetivova@ulita.cz. 
Věk účastníků 8—99 let, cena 450 Kč/osoba za 
1 hodinu točení (materiál a 1 výpal v ceně)

6., 13., 20. út
 ⟶ Únik z planety Mars 16.00—19.00 

DDM Praha 3 — Ulita, nová úniková hra 
v Ulitě. Přihlásit se můžete online na webu 
unikovka-ulita.reenio.cz. Věk účastníků 12—99 let, 
cena 720 Kč (pro skupinu 3—6 hráčů)

11., 18. pá 
 ⟶ Keramická dílna — závěsné ryby 15.00—17.00 

DDM Praha 3 — Ulita, keramická dílna. 11. 12. 
15.00—17.00 tvoříme a 18. 12. 15.00—17.00 
glazujeme. Věk účastníků 12—99 let, cena  
500 Kč/osoba (v ceně materiál a 2 výpaly)

13. út ⟶ Vánoční drátování 17.00—20.30 DDM Praha 3 — 
Ulita, ateliér. Přihlášení předem. Věk účastníků 
12—99 let, cena 400 Kč/osoba. Více informací 
naleznete na webu ulita.cz

14. st ⟶ Vánoční vitráže technikou Tiffani 17.00—20.30 
DDM Praha 3 — Ulita, Klinika techniků, Jeseniova 
60. Přihlášení předem. Věk účastníků 12—99 let, 
cena 400 Kč/osoba

17. so ⟶ Vánoční taneční večer 17.00 DDM Praha 3 — 
Ulita. Pro rodiče s dětmi, cena 50 Kč

18. ne ⟶ Glazování 16.00—17.00 DDM Praha 3 — Ulita, 
keramická dílna. Věk účastníků 8—99 let, cena 
130 Kč/osoba (materiál a 1 výpal v ceně) 
Tajemné procházky Prahou — Nerudovkou na 
Hrad 10.00—12.00 Nerudova ulice. Přihlášení 
předem. Pro rodiče s dětmi, cena 180 Kč/dítě 
(dospělý doprovod zdarma) 

20. út ⟶ Macramé — sněhové vločky 17.00—19.30 DDM 
Praha 3 — Ulita, ateliér. Přihlášení předem. Věk 
účastníků 10—99 let, cena 250 Kč/osoba (v ceně 
materiál a pomůcky)

Chystáme na rok 2023: 
Na hory s Ulitou — sobotní lyžování
⟶ so 14. leden 6.30—18.00 DDM Praha 3 — Ulita
⟶ so 25. únor 6.30—18.00 DDM Praha 3 — Ulita
Rádi byste vyrazili na hory? Pojeďte s Ulitou! Nabízíme vám 
jednodenní lyžování v lyžařském areálu Šachty. V ceně zájezdu 
je doprava skibusem od Ulity, služby instruktorů, skipas 
a odměna pro všechny malé lyžaře a snowboarďáky. O děti se 
postarají licencovaní instruktoři. Věk 6—99 let, cena 890 Kč 
(doprava autobusem, skipas, instruktoři, program). Více 
informací naleznete na webu ulita.cz.

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

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

3. so ⟶ Mikuláš aneb Pohádkové peklo 14.00, 16.00, 
18.00 Balíček s odměnou pro děti vezměte 
s sebou. Cena 200 Kč/rodina

4. ne ⟶ Mikuláš pro sociálně znevýhodněné 
a pěstounské rodiny 11.00, 14.00 Informace 
a rezervace u Jolany Kurzweilové na tel. 603 416 
724

5. po ⟶ Scrapbookový večírek aneb Hrátky s papírem 
19.00—21.00 Online večerní tvoření, přihlašování 
do 3. 12., materiál k vyzvednutí do 4. 12. Vede 
Jolana Kurzweilová, cena 250 Kč/osoba

8. čt ⟶ Vánoční procházka po Praze 18.00
9.—10. ⟶ Pyžámkový večírek aneb Užijte si večer, 

o vaše děti se postaráme my 18.00—9.30 
Cena 700 Kč/dítě, 2 sourozenci 900 Kč, 3 a více 
sourozenců 1000 Kč. Informace u Heleny na 
tel. 774 644 974

16. pá ⟶ Vánoční slavnost aneb Tři oříšky 16.00—18.00 
Vyzkoušíme si vánoční zvyky, ochutnáme 
spoustu dobrot a čeká vás i překvapení, cena 
200 Kč/rodina 
Odlehčovací pátek pro pěstounské rodiny 
15.00—19.00 Besedy a semináře z oblasti 
zvyšování rodičovských kompetencí 

Individuální poradenství, mediace a podpůrné skupiny
Místo si rezervujte u Jolany Kurzweilové na tel. 603 416 724. 
Cena 50 Kč, pokud není uvedeno jinak.

6. út ⟶ Nemocné dítě v rodině s MUDr. Vítem 
Vokrouhlíkem 15.00—16.00 Setkání podpůrné 
skupiny, zdarma 
Vícečetné rodiny a vícerčata s Markétou 
Vokrouhlíkovou 15.00—16.00 Setkání podpůrné 
skupiny, zdarma

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

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

12. po ⟶ Poradna v oblasti osobnostního rozvoje 
s Mgr. Janou Ježkovou 9.00—10.30 Jak žít 
v souladu se sebou i s ostatními, jak hledat cestu 
k řešení osobních i pracovních problémů

16. pá ⟶ Psychomotorický vývoj s Mgr. Martinou Pilátovou 
9.30—11.30 
Výživová poradna pro děti i rodiče s Mgr. Terezou 
Hofmanovou 15.00—17.00
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Krizová linka
Pokud se ocitnete v těžko řešitelné situaci či náhlé osobní krizi, 
můžete kontaktovat naši konzultantku, vyškolenou pracovnici 
krizové linky, a to v úterý a ve čtvrtek 19.00—21.00 na 
tel. 734 258 291.

Internetové poradny
Rodinné a občanské právo, daně a jak na ně, sociálně-právní 
ochrana dětí, výchova dětí, jak na poruchy učení a chování, 
mediace. Odpovídají odborní lektoři Nové Trojky. Možnosti 
individuálních osobních konzultací dle dohody. Dotazy do 
internetových poraden s předmětem „poradna“ posílejte na 
e-mail jolana.kurzweilova@novatrojka.cz. Bližší informace i na 
tel. 603 416 724.

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

rodinné a komunitní centrum paleček
Písecká 17
kurzyprodeti@rcpalecek.cz
T: 775 103 100
rcpalecek.cz

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

3. so ⟶ Příměstská sobota pro děti v pěstounské péči 
a děti v evidenci OSPOD

7. st ⟶ Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty 
10.00—12.00 
Podpůrná skupina v počátcích mateřství 
13.00—15.00

8. čt ⟶ Podpůrná skupina při kojení — Psychická 
pohoda maminek 10.00—12.00

14. st ⟶ Vázání šátku pro začátečníky 10.00—12.00 
Podpůrná skupina Sourozenci v pohodě 
13.00—15.00

21. st  ⟶ Podpůrná skupina pro rodiče s batolaty  
10.00—12.00 
Podpůrná skupina v počátcích mateřství 
13.00—15.00

1.—31. ⟶ Poradenství za dotovanou cenu
Psychoterapeutická poradna pro děti a dospívající, individuální 
terapie pro dospělé, rodinné a partnerské mediace, poradna 
pro rodiče — podpora empatického rodičovství, logopedická, 
profesní a sociálněprávní poradna.

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

RPC Pražačka nabízí sportovní a pohybové kroužky, které se 
konají ve sportovním a rekreačním areálu Pražačka.

Dětská skupina Pražačka
Dětská skupina se nachází na Praze 3 na Žižkově, sídlí na okraji 
stejnojmenného sportovního areálu, kde jsou vašim dětem 
k dispozici plně vybavená herna, tělocvična, venkovní dětská 
hřiště a spousta prostoru pro další venkovní a sportovní aktivity. 

Cvičení pro seniory — jóga
po 12.00—13.00  
st 11.00—12.00

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

Provozní doba:
po—čt 9.00—18.00
pá 9.00—16.00 
V období 19. 12. — 1. 1. bude klub uzavřen.

1. prosince začíná zápis do jarních kurzů němčiny, angličtiny, 
francouzštiny, španělštiny a italštiny. Zároveň otevíráme 
kurzy Chytrý telefon a Práce na počítači, včetně ochrany před 
kyberútoky.

V nabídce jsou také pohybové kurzy podle vlastních potřeb, 
cena jedné lekce je 80 Kč. Nově plánujeme kurzy Pozitivní 
myšlení a Asertivita. Zájemci se mohou hlásit osobně v klubu 
Remedium, telefonicky či e-mailem.

Klub Remedium poskytuje bezplatnou službu lidem 
v důchodovém věku, kteří se cítí osamělí, hledají společnost 
nebo radu či pomoc. Přijít můžete bez předchozího ohlášení 
kdykoli během provozní doby. Jako součást služby nabízíme 
zdarma účast v různých skupinách, např. podpůrně-terapeutická 
skupina, skupina Kontakt.

1., 8., 15. čt
 ⟶ Pánský klub 10.30—12.00 
13. út ⟶ Skupina Kontakt 11.00—12.30
19. po ⟶ Vánoční posezení od 14.00 — setkání se zpěvem 

koled 

Všem vám přejeme dobré zdraví, pokojné svátky vánoční a klid 
v duši. Těšíme se na vás v roce 2023.

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

Provozní doba:
po 8.30—11.30 konzultace bez objednání, 

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

12.30—15.30 konzultace pro objednané klienty
V týdnu 26.—30. 12. bude občanská poradna uzavřena.

Odborné sociální poradenství. Poskytujeme praktické věcné 
informace o vašich právech a povinnostech — bezplatné, 
nezávislé, důvěrné a nestranné. Pomáháme hledat řešení 
zejména v oblasti bydlení, rodinných a mezilidských vztahů, 
pracovněprávních vztahů, ochrany spotřebitele a v oblasti 
dluhů.

Osobní konzultace probíhají v pondělí dopoledne bez objednání, 
v úterý a ve čtvrtek odpoledne pro objednané klienty. Objednat 
se lze od pondělí do čtvrtka v 8.30—15.30 na tel. 735 613 901 
(nedovoláte-li se, zavoláme vám zpět) nebo e-mailem: 
obcanskaporadna@remedium.cz. Případně také osobně 
v provozní době občanské poradny.

Telefonické konzultace probíhají ve vyhrazených časech 
na tel. 272 743 666 a 735 613 901. Dotazy můžete zasílat 
i prostřednictvím internetového formuláře, který je dostupný 
na našich webových stránkách: www.remedium.cz/dotaz.php. 
Odpovíme vám do 14 dnů.
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2. 12. 2022 — 30. 1. 2023

Aleš Krejča
Vhledy, průhledy, nadhledy
  
⟶ pondělí—pátek 8—18 h
⟶ sobota 8—14 h

⟶ VSTUP ZDARMA

⟶ Milešovská 846/1, Praha 3
⟶ +420 222 116 800
⟶ infocentrum@praha3.cz

     

⟶ praha3.cz
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
Ulice Termín Od Do

Kostnické náměstí — Blahníkova 1. 12. 13.00 17.00

Jeseniova 143 1. 12. 15.00 19.00

Přemyslovská — Orlická 2. 12. 14.00 18.00

Přemyslovská — Sudoměřská 3. 12. 10.00 14.00

U Rajské zahrady — Vlkova 6. 12. 13.00 17.00

V Zahrádkách — Květinková 6. 12. 14.00 18.00

Koněvova — V Jezerách 7. 12. 15.00 19.00

Prokopovo náměstí 10. 12. 9.00 13.00

Na Vrcholu — V Domově 10. 12. 10.00 14.00

AKCE   
ZDARMA

DJELEM  DJELEM
PREZENTACE ROMSKÉ 

KULTURY NA PRAZE 3

02. 12. 2022
17.00
Vernisáž výstavy Neviditelná síla / Storytelling
KC Vozovna, Koněvova 2687/164, Praha 3 – Žižkov

20.00
Divadelní představení Djelem Djelem
Divadlo Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 1499, Praha 3 – Žižkov

VYSTOUPÍ
Amenca, David Kraus & Gipsy Brothers
Josef Šenki & Devles

03. 12. 2022
19.00
Koncert romské hudby
Palác Akropolis, Kubelíkova 1548, Praha 3 – Žižkov

Akce je součástí projektu „Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3“ 
fi nancovaného z norských fondů 2014–2021.

www.praha3.cz Romský poradce na MČ Praha 3

2. 12. 2022 — 30. 1. 2023

Aleš Krejča
Vhledy, průhledy, nadhledy
  
⟶ pondělí—pátek 8—18 h
⟶ sobota 8—14 h

⟶ VSTUP ZDARMA

⟶ Milešovská 846/1, Praha 3
⟶ +420 222 116 800
⟶ infocentrum@praha3.cz

     

⟶ praha3.cz
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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.

 ⟶ Malování od 25 Kč/m2, lakování oken, dveří, radiátorů, 
nátěry všeho druhu, vše kvalitně a čistě. Tel.: 607 719 394.

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

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

 ⟶ 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.

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

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

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

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

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

 ⟶ 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.

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

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

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

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

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

 ⟶ Pronajmeme kancelář 18 m2 v budově školy 
Ondříčkova 48, cena 5141 Kč/měs. vč. služeb. Kontakt: 
milan.martinik@sups.cz, tel.: 226 523 303, 734 109 298.

 ⟶ Obchodní firma přijme obch. zástupce, který: rád jezdí 
autem, nemusí pospíchat z práce domů, má rád lidi a umí 
s lidmi dobře vycházet. V případě zájmu zašlete CV na 
info@brilltex.cz.

Poptávka

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

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

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

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

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

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

Seznámení

 ⟶ Pohledná seniorka hledá parťáka se smyslem pro humor 
ke společným návštěvám divadel, koncertů, výstav atd. 
Tel. 724 191 750.

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

► tržní ocenění nemovitosti a konzultace zdarma
► váš prodej i pronájem s péčí a bez starostí
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90 let žižkovský rodák
PhDr. Zbyšek SVOBODA
Mnoho štěstí a zdraví 
do dalších let přeje celá rodina.
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999 Kč

Lékárna - Nemocnice sv. Kříže Žižkov, Kubelíkova 16/1250,

Doprava MHD: autobusová linka 101 U Prdlavky

www.nemocnicezizkov.czlekarna@nskz.cz           221 012 201 (202)

Nabidka platná v prosinci 2022. 

Isla Mint bylinné pastilky
(30 pastilek)

Coldrex MAXGrip
(14 sáčků)

Ibalgin 400
(36 potahovaných tablet)

Voltaren Forte
(150g gel)

Omron tlakoměry

Balzám pro Váš krk s mátovou příchutí, který
přináší úlevu při suchém kašli, pálení v krku
a chrapotu.

95 Kč

2.399 Kč

www.nskz.cz

LETOS SI NADĚLTE ZDRAVÍ
z Lékárny v Nemocnici sv. Kříže Žižkov

429 Kč

U nás
v prodeji!

199 Kč

Uvolněte své tělo i mysl
s prvotřídními CBD produkty
bez kompromisů. 

189 Kč



Pohodové vánoční 
svátky vám přeje


