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Seznam gastroprovozoven s výdejem/rozvozem
Pokud nabízíte výdej a rozvoz jídel, napište na mail joachimsthalova.zuzana@praha3.cz. Aktuální seznam najdete na webu radnice.

Bibimbap Korea Chlumova 612/1 737 917 956

Bistro Empras Sudoměřská 30 776 321 776

Burrito Loco — Seifertova, Vinohradská Seifertova 50, Vinohradská 60 733 531 980, 728 545 000

Café & Cukrárna Koněvova 1519/165 222 587 704

Cafe Bar Lampičky Koněvova 173 720 032 300

Café Pavlač Víta Nejedlého 23 222 721 731

Indická a Nepálská restaurace Lumbini Koněvova 52/25 774 610 115

Jídelna SUDOP Olšanská 1a 737 789 588

Kafe na schodech Jana Želivského 1847/31 603 174 553

Kavárna a cukrárna SMIS Jana Želivského 27 222 585 989

Kofein Restaurant Nitranská 9 273 132 145

La Farma restaurant Čáslavská 2027/5 725 466 555

Lavička Seifertova 77 222 221 350

Let’s Meat Slezská 107 776 103 254

Mercy café & bistro Biskupcova 40 774 632 775

Mexico Lindo Seifertova 599/93 776 478 959

Nominanza Táboritská 23 267 092 643

Oblaca Mahlerovy sady 1 210 320 086

Osudová Přitažlivost Lipanská 2 608 555 076

Pekárna Cafe Polo Biskupcova 6 603 547 531

Pekárna Muffin Concept Husitská 33/34 737 237 675

Pivnice U Sadu Škroupovo nám. 5 222 727 072, 734 603 615

Pivotéka Žižkoff Milíčova 470/6 735 075 583

Pizza Koněvova 1947 607 717 272

Pizza a Bistro Max Koněvova 148 774 727 742

Pizza Express Votická 2405/8 724 330 300, 272 654 515

Pizzeria Vendemaria Sladkovského náměstí 309/6 775 668 355

Plzeňka Olše Táboritská 17/26 725 125 324

Potrefená husa Vinohradská 104 267 310 360

Restaurace Království Kubelíkova 36 222 716 288, 603 476 997

Restaurace Oryx Na Jarově 2424/2 773 012 291

Restaurace Sklep Seifertova 53 222 540 786

Restaurace U Mariánského obrazu Kubelíkova 22 222 722 007

Restaurace U Rohatejch Hájkova 14 774 657 157

Restaurace U Študáka Strážní 1946/10 739 607 602

Restaurant Kabinet Jana Želivského 1772/10 222 588 406, 602 267 724

Sri Lankan curry house U Vodárny 10 603 118 707

Taverna Olympos Kubelíkova 25/9 222 722 239

U Agamy Štítného 202/35 736 685 816, 607 868 427

U Dudáka Rokycanova 10 607 117 893

U Kozla Jana Želivského 1777 222 580 405

U Tří prasátek Vinohradská 122 773 616 029

Vinárna a galerie U Posledního soudu Jagellonská 8 603 412 671

VinCaffé Blahníkova 610/3 775 760 951

Vinný šenk U Pádivce Seifertova 40 602 293 289

Vinotéka Čajkovského 28 602 643 673

Vinotéka Podvobraz Lupáčova 19 734 639 959

Želivárna Vinohradská 2396/184 778 409 809

Želva beers & burgers Jana Želivského 1806/23 777 307 071
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16 Aktuality V květnu začne stavba podchodu na hlavní nádraží

18  Dialog 
Rudolf Kučera: Koronavirus ukazuje, jak dnešní společnost odvykla  
pocitu bezmoci

22 Scéna Festival Landscape se vrací na Žižkov

23 Sport Napumpovat svaly můžete i ve venkovních posilovnách

24 Komunita Které deskové hry děti zabaví i naučí?

25 Senior Zelená linka Prahy 3 funguje s online přepisem

27 Reflexe  David Tišer: Předsudky a stereotypy jsou velmi nebezpečné

29 Retrospektiva Květen 1945 na Žižkově

30 Republika Žižkov Koronový sloup

31 Gastronom Domácí chleba bez droždí? Jde to!

32 Relax Křížovka a aktivity pro děti

33 Fórum zastupitelů Názorová tribuna

36  Info Informační servis

39 Inzerce Nabídka a poptávka

Milé čtenářky, milí čtenáři,
po březnu a dubnu, které ze všeho nejvíc připomínaly zkoušku trpělivosti, dostává-
me šanci se aspoň částečně vrátit k navyklému způsobu života a běžným činnos-
tem. Dílčí omezení přesto trvají a měli bychom počítat s tím, že ještě nějaký čas 
trvat budou. Trojka dál udatně bojuje proti koronaviru a konečně už se zdá, že náš 
společný nepřítel začíná slábnout a ustupovat. Důvod k optimismu dává statisti-
ka Hygienické stanice, podle níž byla Praha 3 v dubnu městskou částí s nejmenším 
množstvím nakažených osob v přepočtu na počet obyvatel.

Květnové počasí i uvolnění restrikcí lákají k pobytu mimo domov. Pokud chcete po-
silovat, poradíme vám, kde najdete venkovní fitness plácky. Kulturní zážitek vám pak 
poskytne Autokino na Nákladovém nádraží Žižkov. Podrobnosti najdete na dalších 
stránkách.

Jako horkou novinku jsme vám v dubnu nabídli možnost si Radniční noviny po-
slechnout. Zvukovou podobu dostane i aktuální vydání, takže informace o místním 
dění vás můžou provázet třeba při jízdě autem. Soubory najdete na webu radnice. 
Tak zábavnou četbu i poslech!

Miroslav Štochl 
šéfredaktor

 ⟶ praha3.cz
 ⟶ instagram.com/mcpraha3
 ⟶ facebook.com/praha3.cz
 ⟶ praha3.mobilnirozhlas.cz
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připomeneme si květnové povstání
Základní škola Pražačka si 5. května od 11 hodin za přítomnosti 
zástupců radnice Prahy 3 připomene 75. výročí Květnového po-
vstání a konce druhé světové války v Evropě. Ne náhodou se pi-
etní akt koná na Pražačce. Obyvatelé Žižkova zažívali totiž nejtěž-
ší boje právě v místě, kde sídlily útočné oddíly jednotky německé 
armády. Fanatičtí nacisté věznili v areálu školy několik desítek 
civilistů, jež mučili a následně popravovali. Oběti posledních oka-
mžiků války dodnes připomíná řada pamětních desek na žižkov-
ských domech a také na budově školy.

zóny placeného stání
Všem držitelům parkovacího oprávnění platného v době zneplat-
nění ZPS bude automaticky prodloužena jeho platnost o dobu, 
po kterou nemohlo být z důvodu zneplatnění ZPS využíváno.

technická omezení úřadu prahy 3
V průběhu dubna čelila počítačová síť úřadu napadení virem. 
Okolnosti prošetřuje Policie ČR, Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost a Národní agentura pro komunikační 
a informační technologie. Výpadky se dotkly radničního webu 
i elektronické pošty. Pokud se vám minulý měsíc maily adreso-
vané městské části Praha 3 vrátily jako nedoručené nebo na ně 
nikdo nereagoval, odešlete je prosím znovu za předpokladu, že 
jejich obsah je stále aktuální. Využít můžete i telefonické linky. 
Za možné komplikace se omlouváme.

farmářské trhy znovu ožily
Trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad jsou od 22. dubna opět v pro-
vozu. Občerstvení k okamžité konzumaci na místě poskytováno 
nebude, pořadatelé musí navíc respektovat další bezpečnostní 
opatření, například nabízet dezinfekci na ruce, dodržovat stano-
venou vzdálenost prodejních stánků a dbát na rozestupy naku-
pujících. Zároveň nesmí docházet k porušování obecných pravi-
del přijatých vládou.

strategický plán se stěhuje online
Covid-19 nepřeje tomu, na co jsme se těšili na úřadě nejvíc: 
osobnímu setkání s vámi, občany Prahy 3. Nedá se nic dělat, 
musíme si poradit jinak. Budou-li omezující opatření přetrvávat, 
přesuneme veškerou agendu na internet. V tuto chvíli dokonču-
jeme první sběr základních informací od takzvaných aktérů nebo 
stakeholderů, stejně jako od úředníků a zaměstnanců úřadu. 
Chceme od nich základní pohled na život ve zdejší městské části, 
ať máme nabito pro workshopy, kde vše probereme do detailu. 

Ještě s vámi nekomunikujeme? Pokud na Trojce vedete organi-
zaci, spolek nebo instituci, přihlaste se na info@planujtrojku.cz. 
Další informace získáte na webu planujtrojku.cz a facebooku. 

vinohradskou čekají dopravní omezení
Do 15. května platí dopravní omezení ve Vinohradské ulici. Mezi 
náměstím Jiřího z Lobkovic a Zásmuckou je doprava směrem 
do centra svedena do protisměru. Omezení dopravy souvi-
sí s první etapou výměny páteřního vodovodního přivaděče 
z Káraného. Další etapy jsou plánovány na následující léta. Práce 
mají podle investora PVS trvat asi rok a mají být spojené s úpl-
nou uzavírkou Vinohradské směrem do centra v úseku mezi 
ulicí Želivského a Jičínskou. Zástupci radnice se v rámci jednání 
s PVS a hlavním městem Prahou snaží docílit toho, aby tato ná-
ročná stavba byla spojena s kompletní rekonstrukcí Vinohradské 
ulice, ke které v současnosti hlavní město zpracovává dokumen-
taci pro územní rozhodnutí.

Zprávy z rady
 ⟶ 22. dubna 2020 

Slevy na nájmu
Na jednání rady byly schváleny slevy na nájemném 
za pronajaté nebytové prostory ve správě nebo 
majetku MČ Praha 3. Sleva na nájmu ve výši 100 % 
za měsíc duben a květen 2020 bude poskytnu-
ta nájemcům, kteří byli v důsledku nařízení vlády 
zcela omezeni ve výkonu svého podnikání. Sleva 
na nájmu ve výši 50 % za měsíc duben a květen 
2020 bude pro nájemce, kterých se nařízení vlády 
dotklo pouze částečně. Sleva může být uplatněna 
pouze v případě doložení důvodného omezení vý-
konu podnikání a podání žádosti na odbor vedlejší 
hospodářské činnosti, kde bude posouzena. Slevy 
jsou uděleny z důvodu zmírnění ekonomických dů-
sledků nouzového stavu na základě usnesení vlády 
České republiky ze dne 12. března 2020 a netýkají 
se garážových a parkovacích stání ve správě nebo 
majetku MČ Praha 3.

Peněžitý dar na preventivní testování pečovatelek
RMČ schválila přijetí daru ve výši 50 tisíc ko-
run od společnosti Atrium Flóra. Společnost 
se rozhodla věnovat příslušný finanční obnos 
Ošetřovatelskému domovu Praha 3, kde se měst-
ská část na své náklady už před časem rozhodla 
v zájmu bezpečnosti seniorů preventivně testovat 
zaměstnance, kteří se seniory přicházejí do pří-
mého kontaktu, na onemocnění Covid-19. Finanční 
dar by tak měl i do budoucna pokrýt náklady, které 
s testováním souvisí.

Praha 3 má transparentní účty
Rada městské části schválila rozhodnutí zpřístup-
nit výdajové účty radnice veřejnosti. Nyní budou 
účty, ze kterých se realizují platby na základě do-
davatelských faktur, a platby realizované prostřed-
nictvím bankovních karet vedeny jako transparent-
ní. Občané tak budou mít možnost se informovat 
o tom, jaké konkrétní výdaje městská část realizuje 
a hradí na základě dodavatelských vztahů. Spuštění 
transparentních účtů se předpokládá od 1. května.

Připomínky ke studii na dostavění Městského okruhu
Na Radě MČ bylo schváleno stanovisko k urbani-
sticko-dopravní studii schválené Radou hlavního 
města Prahy, která upravuje řešení nedostavěné 
části Městského okruhu v úseku od lokality  
Pelc/Tyrolka ke Štěrboholské radiále. MČ apeluje 
zejména na zahájení projektové přípravy Jarovské 
třídy, protože na základě prověření obslužných 
dopravních kapacit je potřeba komunikačního na-
pojení na Městský okruh. V koridoru zamýšlené-
ho připojení se počítá s umístěním tramvajového 
kolejiště včetně obratiště či nově s propojením 
obratiště tramvají na Spojovací. Městská část se 
tak na MHMP obrací s požadavkem urychleného 
zadání nové dílčí dopravní studie, která podrobně 
prověří napojení Jarovské třídy na Městský okruh 
včetně budoucího vedení nové trati ve směru od 
Nákladového nádraží Žižkov. 

Kompletní seznam a znění usnesení RMČ a ZMČ 
jsou k nahlédnutí na odboru občansko-správním, 
oddělení rady a zastupitelstva, Havlíčkovo  
náměstí 9, nebo na praha3.cz.
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trojka zavádí komunitní kompostování
Radnice ve spolupráci se sdružením Kokoza plánuje na 
území Trojky komunitní kompostování. Výzvu k zapoje-
ní do programu pro bytové domy uveřejníme v průběhu 
května na webu.

fontány a pítka zatím mimo provoz
Devatenáct pítek a tři fontány v parcích ležících na úze-
mí Prahy 3 zůstávají z hygienických důvodů do odvolání 
uzavřeny.

čekáme na váš příběh
Pokud žijete, pracujete nebo podnikáte na Trojce a v průběhu 
řádění viru jste přišli se zajímavou iniciativou, která pomoh-
la ostatním, dejte nám vědět na adresu redakce@praha3.cz. 
Rádi se o váš příběh podělíme se čtenáři.

znovu rozdáme okrasné cibuloviny
Stejně jako v předchozích letech budeme i letos rozdávat ci-
buloviny tulipánů a narcisů z rušených záhonových výsadeb. 
Výdej bude až do rozebrání zásob probíhat v druhém červ-
novém týdnu ve spolupráci s Klubem seniorů v Olšanské 7. 
Podrobné informace přineseme na přelomu května a června 
na webu, facebooku i v Radničních novinách, případně vám 
je poskytne oddělení správy zeleně a investic.

pivní zahrada pod vítkovem
Revitalizací rozlehlé plochy v sousedství Vítkova vznikl multifunkč-
ní areál Žižkov BeerGarden, který nabídne pivní zahradu s výčepy, 
gastronomické provozy a bary. K dispozici bude několik stovek kry-
tých míst k sezení, velká LED obrazovka pro sportovní přenosy, pó-
dia pro hudební a divadelní vystoupení, farmářské trhy nebo mís-
to pro grilování s přáteli a rodinou. Návštěvníci si budou moci 
zahrát plážový volejbal, pétanque i stolní fotbal. Areál zahájí pro-
voz v souladu s harmonogramem uvolnění platných restrikcí.

poslouchejte nás
Od dubnového vydání vám nabízíme možnost si Radniční 
noviny poslechnout. Zvukové soubory ke stažení i přehrání 
najdete vždycky několik dnů po vzniku tištěné verze na face-
booku, kanálu youtube i webu — zamiřte do sekce Radniční 
noviny.

Kriminálka Žižkov
Rozsáhlá noční akce odhalila provinilce

V březnu před nouzovým stavem proběh-
la v oblasti Žižkova rozsáhlá noční policejní 
akce, při které policisté odhalili řidiče pod 
vlivem omamných a psychotropních látek, 
osoby v celostátním pátrání a zkontrolova-
li bary a herny. Také zadrželi dva pachatele 
trestných činů.

Drobná krádež v obchodě se recidivistce 
nevyplatila

Ani nouzový stav nezastavil recidivistku před 
krádeží v obchodě, kde chtěla odcizit dvě kra-
bice vín za 50 korun. Kvůli touze po alkoholu 
a vyhlášení nouzového stavu jí hrozí trest od-
nětí svobody až na osm let.

Policisté zachránili život mladému muži
Koncem dubna zaslechla hlídka cizinecké 
policie ve vysílačce, že v jednom z domů na 
Tachovském náměstí došlo k zasažení dělníka 
elektrickým proudem. Hlídka měla v autě de-
fibrilátor a na místě byla během dvou minut. 
Vchodové dveře do domu však byly uzamče-
né a na zvonění nikdo nereagoval. Vzhledem 
k tomu, že při záchraně lidského života se 
počítá každá vteřina, vykopl jeden z policis-
tů zamčené dveře. Na chodbě je však čekaly 
bytelné mříže, které naštěstí přiběhl odemk-
nout jeden z dělníků.

Policisté doběhli do čtvrtého patra, kde na 
zemi ležel asi pětadvacetiletý muž v bezvě-
domí. Byl bledý, nereagoval, měl fialové rty 
a zřejmě i zástavu srdeční činnosti. Policisté 
okamžitě zahájili neodkladnou resuscitaci. 
Jeden z nich začal s nepřímou srdeční masá-
ží, druhý připravoval defibrilátor. K záchraně 
se vzápětí přidala další hlídka z místního od-
dělení Žižkov a také záchranáři. Společně pak 
pokračovali v resuscitaci dalších 14 minut, 
než dokázali obnovit základní životní funkce 
mladého muže. Vozidlo záchranářů ho ná-
sledně převezlo do nemocnice. Dle vyjádření 
lékařky, která zraněného přebírala, odvedli 
policisté profesionální práci a muži zachráni-
li život.

Podle prvotních informací přišel dělník do 
styku s vadným kabelem. Policisté z místního 
oddělení tak budou prověřovat, jestli na mís-
tě byly dodrženy všechny podmínky bezpeč-
nosti práce.

Touto cestou bychom vás rádi opětovně po-
žádali o spolupráci. V případě, že voláte na 
tísňové linky a potřebujete pomoc, neza-
pomínejte zajistit volný vstup do domu či 
bytu. Velmi často se setkáváme s tím, že se 
policisté nebo záchranáři nemohou dostat 
přes zamčené vstupní dveře k tomu, kdo je 
potřebuje.

Připraveno ve spolupráci s npor. Mgr. Karlem 
Müllerem, vedoucím oddělení PČR MO Žižkov

slavík romeo se znovu uhnízdil na vítkově
Na Vítkov se po roce vrátil slavík. Loni se mu tu podařilo  
založit rodinu a úspěšně vyvést mladé. Jméno Romeo mu 
dali členové žižkovské facebookové skupiny Pomáháme ptá-
kům podle známé milenecké tragédie. Autorem snímku je 
Tomáš Grim.
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epidemii? 
Na Trojce 
zabírá 
solidarita

Krizové centrum na náměstí Jiřího z Poděbrad 
během prvních březnových dnů odbavilo přes 
sto hovorů denně. Dotazy se týkaly dostupnos-
ti roušek a dezinfekce, fungování úřadu městské 
části i třeba vyplácení sociálních dávek a příspěv-
ků na bydlení. Mnoho volajících žádalo okamži-
tou pomoc. Na té se podílel sedmdesátičlenný 
tým dobrovolníků, který zajišťoval rozvoz plaká-
tů i výrobu ochranných pomůcek. „Zapojilo se 
133 šiček. Vedle jednotlivkyň nám hodně roušek 
doneslo třeba centrum Nová Trojka a bar Behind 
The Curtain,“ upřesňuje vedoucí Informačního 
centra Praha 3 Eva Slezáková. Několik set kusů 
ušili i zaměstnanci městské části. Rozdalo se jich 
přes šest tisíc, především seniorům, sociálním 
pracovníkům, zdravotnickému personálu, ale také 
lidem bez domova. 

Do tisíců litrů šel i výdej dezinfekce. Místním 
podnikům byl pak určený speciální dezinfekč-
ní balíček, který obsahoval pět litrů roztoku, 

rozprašovač a sto roušek. Ani tím ale škála slu-
žeb krizového centra na Jiřáku nekončila. „Snažili 
jsme se vyhovět komukoli, kdo se na nás obrá-

til. Seniorce, která potřebovala léky v čase, kdy 
její lékař neordinoval, jsme sehnali nejenom je, 
ale i náhradního lékaře. Další dámě, která ztratila 
klíče a kabelku, jsme zajistili zámečníka,“ dodá-
vá vedoucí infocentra, které se počátkem května 
vrátilo ke svému poslání — znovu nabízí obvyklý 
klientský servis včetně služeb CzechPOINT.

Největšímu náporu 
viru čelila Praha 3 
úspěšně dvěma 
středisky sousedské 
pomoci. Teď se 
zaměří i na mírnění 
škod, které pociťují 
například místní 
živnostníci.
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Centrum na náměstí Jiřího 
z Poděbrad odbavilo přes 
sto hovorů denně

Vozovna v dubnu: roušky, kam se podíváš…
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Krizová centra nabídla pomocnou ruku i místním podnikům

Během dubna se k infocentru připojilo krizo-
vé středisko, které vzniklo v budově městské 
knihovny Za Žižkovskou vozovnou. Vedle sběru 
a distribuce šitých roušek a dalších ochranných 
pomůcek tu příchozí i volající dostali informa-
ce o provozu úřadu i možnostech ochrany před 
infekcí. Vozovna zároveň koordinovala činnost 
dobrovolníků — třeba v případě, kdy někdo žádal 

doručení roušky a dezinfekce z důvodu imobility. 
Do podniků odtud vedle dezinfekce a rozprašova-
čů putovaly i tři tisíce jednorázových roušek. 

Taky osazenstvo Vozovny se snažilo vyhovět 
i méně obvyklým požadavkům. „Jednou před 
koncem provozní doby si přišel starší pán pro 
roušku. Následně poprosil o horkou vodu na za-
lití kávy. Mezitím jsme se dali do řeči, ze které 
vyplynulo, že je bez domova. Ptal se, zda nevíme, 
kde by mohl přespat. Začalo kolečko telefonátů, 
které skončilo tím, že jsme mu domluvili schůzku 
s vedoucí pobočky organizace Naděje,“ líčí Lucie 
Babinská z KC Vozovna. 

Do rozdávání roušek se zapojilo i Atrium na 
Žižkově, které pravidelně pořádalo takzvané 
rouškobraní. Každý, kdo procházel Čajkovského 
ulicí, si mohl sklidit svůj kousek přímo z rouškov-
níku na plotě před jeho areálem. „Za každou rouš-
kou lze vidět osobní příběh,“ říká ředitelka sdru-
žení Za Trojku Marie Kašparová, pod něž Atrium 
i Vozovna patří. 

Podobně jako v oblasti distribuce ochranných 
pomůcek přijala Praha 3 aktivní roli i v případě 
testování nákazy koronavirem. Jako první začala 

Praha 3 přijala aktivní 
roli i v oblasti testování 
nákazy koronavirem

Podle údajů Hygienické stanice z 22. dubna byla Praha 3 městskou částí s nejmenším množstvím nakažených osob 
v přepočtu na počet obyvatel. Na sto tisíc jich připadalo 101
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nost infekce u personálu ošetřovatelského domu, 
terénních sociálních služeb a krizových cen-
ter — ještě před tím, než testování zahájil stát. 
Třetí městská část přistoupila k tomuto kroku 
jako k opatření, které razantně zmenšuje riziko 
rozšíření nákazy mezi seniory. Reagovala tak na 
liknavý přístup Hygienické stanice, která v žád-
ném zařízení testy neprováděla, dokud se v něm 
nákaza nevyskytla. „V preventivních opatřeních 
v sociálních službách jsme o krok napřed před 
státem. Včasným odhalením nákazy lze zabránit 
jejímu šíření mezi klienty. Přináší to také značnou 
úlevu a jistotu pečujícím zaměstnancům, kte-
ří jsou dnes pod obrovským tlakem,“ upozorňuje 
místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut. Podle něj má 
smysl v takové praxi pokračovat: „V ošetřovatel-
ském domově jsou rychlotesty na protilátky nově 
dokonce povinné v rozmezí 14 dnů, zároveň ale 
budeme pokračovat s laboratorními testy. V pe-
čovatelské službě provádíme také rychlotesty na 
protilátky a budeme pokračovat, i když to není 
státem nařízené.“ Odběru vzorků se ujal přímo 
zdravotnický personál zařízení, testů pak sou-
kromá laboratoř. „V našem případě pracujeme 
s malým vzorkem zhruba stovky lidí. Nákaza ani 

protilátky nebyly u nikoho detekovány,“ shrnuje 
dosavadní výsledky starosta Jiří Ptáček.

V rámci komplexních preventivních opatření 
Praha 3 zároveň přikročila k opakované dezinfekci 
26 nezamykatelných dětských hřišť a 33 dalších 
frekventovaných míst v okolí prodejen, institucí 
a větších zastávek MHD. K nim následně přibylo 
i 36 stanovišť s podzemními kontejnery na tříděný 
odpad. Důkladné ošetření dezinfekčními prostřed-
ky pak provede například i na grilovacích místech 
a pítkách před jejich zpřístupněním veřejnosti.

Vedle četných hygienických opatření chce rad-
nice zároveň mírnit škody, které v souvislosti 
s epidemií pociťují například kulturní organizace 
nebo místní živnostníci. Uleví proto na nájem-
ném těm, kteří užívají nebytové prostory v její 
správě nebo majetku. Platbu za duben a květen 
odpustí nájemcům, kteří v důsledku vládních 
nařízení nemohli vykonávat podnikatelskou čin-
nost. Pokud se někoho mimořádná opatření do-
tkla pouze částečně, uhradí za stejné období po-
loviční nájem. Stačí, když o slevu požádá odbor 
vedlejší hospodářské činnosti a doloží omezení 
výkonu podnikání.

Další dobrou zprávou pro podnikatele je, že před 
svými provozovnami mohou instalovat předsu-
nutá prodejní místa, což přinese zajímavé ožive-
ní ulic. Praha dovoluje prodejní zábor bez zby-
tečné administrativy. Jeho umístění podnikatel 

Radnice se chystá 
mírnit škody, které 
pociťují místní 
živnostníci

Informační centrum na Jiřáku změnilo během nouzového stavu své poslání 

Ředitelka pečovatelské služby Emilie Kalová v roli zdravotní 
sestry odebírá vzorky krve

Praha 3 se rozhodla financovat testování pečujících 
pracovníků z vlastních zdrojů
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Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta
Prioritní je bezpochyby zdraví a péče o všechny 
ohrožené. Současně však musíme pamatovat i na 
to, aby nám městská část fungovala jako před vy-
hlášením nouzového stavu. Zvykli jsme si na příjem-
né podniky a služby, které zde v uplynulých letech 
rostly jako houby po dešti. Prosperovala zde i řada 
kulturních i sportovních zařízení a dalších akti-
vit, které dotvářely charakter naší městské části. 
Většina z nich teď stojí nad propastí, a pokud o ně 
nechceme přijít, musíme jim pomoci. Protože stát 
se v téhle věci zatím moc nepředvedl, rozhodli jsme 
se například nuceně uzavřeným provozovnám v na-
šich objektech odpustit platby za dva měsíce.

Jan Bartko (Piráti), koaliční zastupitel
Až se nákaza dostane pod kontrolu, je třeba si při-
pomenout, že každá krize je zároveň i příležitos-
tí. Každý z nás si uvědomil, jak mu chybí kulturní 
a společenský život, a stejně tak se téměř v každé 
ulici dostal do problémů nějaký z „těch našich“ živ-
nostníků, kam se chodíme nechat ostříhat nebo si 
zacvičit.

Naším úkolem bude zajistit, aby se ti, které krize za-
sáhla obzvlášť tvrdě, dokázali co nejdříve znovu po-
stavit na nohy. Také jsme si potvrdili, jak důležité je 
mít moderní, dostupný a „on-line“ úřad, a vyzkouše-
li jsme si, že to, čeho bychom se v normální situaci 
možná trochu báli, vlastně zvládneme.

Martina Chmelová (Zelení a nezávislí), koaliční 
zastupitelka

Jako předsedkyni komise pro vzdělávání mě pálí 
hlavně návrat dětí do školy. Zřejmě to bude čás-
tečně možné, ale bude nutné v praxi domyslet, 
jak respektovat hygienická pravidla. Po ukončení 
nouzového stavu musíme zhodnotit, co fungovalo, 
a obohatit běžnou praxi vzdělávání o nové styly vý-
uky a o podporu žáků prostřednictvím komunikač-
ních technologií. Totéž se týká i samotných učitelů 
a učitelek v oblasti komunikace a týmové práce, 
vedení porad, využívání home office, který dnes 
už nikdo nepovažuje za flákání. Součástí musí být 
i podpora pro děti, které počítač nemají a nemohou 
si ho dovolit.

Alexander Bellu (Koalice pro Prahu 3), opoziční 
zastupitel

Nastartovat ekonomiku. Vrátit lidem práci. Otevřít 
hranice, obnovit turismus a pomoci lidem, kteří byli 
nejvíce zasaženi.

Hlavní by mělo být poučení, abychom byli příště 
lépe připraveni. Stát by měl začít s digitalizací. Roky 
se o tom jen mluví, ale krize nám ukázala, že to jde, 
když se chce. Spoustu věcí není potřeba řešit osob-
ně, ale dají se řešit elektronicky. Úřady mohou uží-
vat jednodušší e-formuláře.

Zároveň by si měl stát tvořit větší rezervy. Bohužel 
jsme „tučná“ léta projedli v populistických opatře-
ních, jako byly třeba slevy na jízdném. Krize může 
být příležitost, jak dělat věci lépe.

Anketa: Priority po 
skončení nouzového  
stavu

jednoduše oznámí příslušnému silničnímu správ-
nímu úřadu e-mailem (podatelna@praha3.cz) 
nebo do datové schránky, v kopii Technické sprá-
vě komunikací hlavního města Prahy na e-mail 
radek.petrasek@tsk-praha.cz a Odboru daní, po-
platků a cen Magistrátu hlavního města Prahy na 
e-mail jasmina.koci.smudova@praha.eu. Novinka 
neplatí pro umisťování restauračních zahrádek 
před provozovnami stravovacích služeb. Na před-
sunutých prodejních místech nelze tedy připra-
vovat ani prodávat jídlo nebo nápoje k bezpro-
střední spotřebě. Předzahrádky jsou osvobozené 
od poplatků, ale žádost je třeba podat standardní 
cestou. Více informací poskytne odbor dopravy. 

Hygienický balíček první pomoci v době koronavirové

Rozkvetlý rouškovník před Atriem na Žižkově
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výuka na dálku?

Ačkoli se může zdát, že dětem začaly nečekané 
prázdniny, opak je pravdou. Musí se učit dál, i když 
z domova. Místní školy pohotově zareagovaly vý-
ukou na dálku. „Základní školy na Trojce během 
několika dní vytvořily systém, ve kterém komuni-
kují s rodiči a žáky, učitelé předávají týdenní plány 
a mladším žákům pomáhají rozvrhnout si učení 
někdy i do jednotlivých dnů. Naši pedagogové se 
většinou shodují na tom, že se osvědčilo žáky zby-
tečně nezahlcovat, a velmi si cení zpětné vazby od 
rodičů. Zaznamenali ale také problém s nedostat-
kem IT vybavení v domácnostech. Ten se projevu-
je i tam, kde rodiče pracují z domova a využívají 
k tomu počítač nebo kde vybavení používá více 
dětí,“ upřesňuje vedoucí odboru školství Prahy 3 
Iveta Němečková.

Jak se konkrétně organizuje výuka na dálku, je 
zcela v kompetenci ředitelů jednotlivých škol. 
V některých případech bylo zahájeno online se-
tkávání učitelů s žáky nebo přenosy výuky, aby 
děti zůstávaly v kontaktu se třídou a vyučujícími, 
případně se zavádí online konzultační hodiny. Žáci 
bez dostatečného IT vybavení mají na některých 
školách možnost vyzvednout si vytištěné pracovní 
materiály ve vrátnici školy. Učitelé si pak vyzve-
dávají zpracované úkoly a vyhodnocují je pro po-
třebu další výuky. Jak to chodí na ZŠ Cimburkova, 

přiblížila učitelka Zuzana Felixová: „V závislosti na 
možnostech a vybavení jednotlivých rodin probíhá 
výuka na naší škole různě. Všichni žáci mají mož-
nost vyzvedávat si pravidelně pracovní materiá-
ly osobně ve vrátnici školy, některé skupiny dětí 
komunikují se svými učiteli každý den online, jiní 
využívají možnosti mailové korespondence nebo 
telefonu. V nezbytných případech zasíláme mate-
riály poštou. Učitelé se snaží být dětem i rodičům 
v případě jakékoliv potřeby k dispozici.“ 

Ředitelé doporučují pedagogům pracovat z domo-
va, ale pro přípravu hodin a distanční výuku mo-
hou využívat i zázemí školy. Probíhají pravidelné 
porady, na kterých ředitelé se zaměstnanci školy 
řeší provozní otázky, ale také si předávají infor-
mace o osvědčených postupech výuky na dálku. 
„Dnes již víme, že distanční vzdělávání nás ještě 
nějaký čas čeká. Dle informací MŠMT o otevření 
škol se uvažuje o 25. květnu, a to jen pro žáky prv-
ního stupně. Zatím ale nedokážeme odhadnout, 
jak se bude situace vyvíjet dál. Rodičům a žákům 
můžeme doporučit, aby se školou a pedagogy zů-
stávali v kontaktu a řešili spolu s nimi výuku svých 
dětí podle individuálních možností,“ doporučuje 
Iveta Němečková. Přehled zdrojů pro online výuku 
najdete na www.eduin.cz/ucit-online. 

Kvůli nařízené karanténě byla v březnu přerušena 
klasická školní výuka. Komunikace mezi učiteli, žáky 
a rodiči přesto dál funguje alternativní cestou.
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álPraha 3 

restartovala 
kulturu

Omezení platná pro kulturní akce vyřešila Praha 3 
po svém: v dubnu začala pořádat venkovní kon-
certy. Love Song Orchestra zahrála u domovů pro 
seniory, Amadeus String Trio se na svém mini-
turné zastavilo například na střeše kina Aero (na 
snímku). Vystoupení pokračují na dalších mís-
tech Prahy 3. Část z nich nabízí radnice formou 
živých přenosů na facebooku. Trojka podpořila 
také vznik Autokina v areálu nákladového nádra-
ží, které promítá třikrát denně. Atrium na Žižkově 
odstartovalo 16. dubna hudební Čtvrtky v karan-
téně. Za hlasitého potlesku z oken ve vnitrobloku 
nad síní vystoupila houslová virtuoska Markéta 
Janoušková. Čtvrtky v karanténě jsou totiž ur-
čené především těm, kdo tu bydlí a mají přímý 
výhled do přilehlé zahrady. Další koncert proběh-
ne ve čtvrtek 7. května. Za doprovodu akordeonu 
vystoupí hudebnice Jaroslava Kopecká, od které 
uslyšíte židovské, moravské a slovanské písně. 
„Stačí vykouknout z okna a zaposlouchat se,“ láká 
Marie Kašparová, ředitelka organizace Za Trojku, 
která Atrium provozuje. Vystoupení jsou ale vysí-
lána i živě na facebooku. Kompletní program na-
jdete na webu.

Divadlo Ponec nabídlo divákům vybraná předsta-
vení prostřednictvím streamu už na konci března, 
kdy si mohli vychutnat například inscenaci Jáma 
lvová. Divadlo průběžně aktualizuje svůj program 
a připravuje i taneční kino nebo taneční onli-
ne lekce přes sociální sítě. „Snažíme se spolu 
s umělci hledat cesty, jak zůstat s diváky v kon-
taktu,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Tance 
Praha Yvona Kreuzmannová a dodává: „Ponec 
ponechává prostor na zkoušení pro limitovaný 
počet osob i možnost natáčet audiovizuální vzka-
zy divákům. Připravujeme také live stream s Mall 

TV.“ Odkaz na stream je k dispozici na webu 
a facebookovém profilu divadla. Záznamy jsou 
zdarma, diváci ale mohou umělce spolupracující 
s Poncem podpořit na donio.cz/Ponec. Pomůžou 
tak těm, kteří se ocitli ze dne na den bez příjmu. 
Svůj program nabízí skrze projekci Moje Kino 
LIVE i Aero. Čerstvé novinky nebo kultovní sním-
ky můžete sledovat skrze jednoduchou aplikaci. 
Představení začínají v půl deváté večer, vstupenku 
lze koupit nejpozději deset minut před začátkem. 
Kdo si ji pořídí dřív, může si před zahájením po-
povídat na chatu s ostatními diváky. Projekce se 
snaží co nejvíce přiblížit atmosféru kinosálu, kou-
pí vstupenky zároveň podpoříte kino, které zažívá 
těžké období. 

Na obtížnou situaci kulturních organizací upo-
zorňuje také Palác Akropolis, který se přihlásil 
do kampaně NIC 2020. „Přesouváme koncerty, 
plánujeme divadelní premiéry, počítáme ztráty, 
snažíme se přežít. Bohužel v této chvíli neumíme 
finančně zabezpečit lidi, bez nichž by Akropolis 
nefungovala, naše techniky, produkční, drama-
turgy, externí spolupracovníky,“ stojí v prohlášení 
Akropole. Vstupenku do virtuálního sálu, kterou 
můžete podpořit kulturní scénu, zakoupíte na  
bit.ly/konceronicem. Poukaz funguje jako dvoule-
té předplatné. 

I přes karanténu 
si kulturní akce 
na Praze 3 našly 
cestu k divákům 
a posluchačům. 
Mnohé organizace 
začaly nabízet svůj 
program online.
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Autokino na Nákladovém nádraží Žižkov
Autokino promítá třikrát denně na dobře vi-
ditelnou LED obrazovku. Dopolední filmy jsou 
určené především rodinám s dětmi. Program 
najdete na www.artparking.cz.
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Neziskovky pomáhají 
i v krizi

Hlavní náplní práce neziskovek je pomáhat těm, 
kteří to potřebují. Momentálně čelí zvýšené míře 
některých patologických jevů, jako jsou stres, 
domácí násilí nebo přílišná konzumace alkoholu. 
Kvůli dílčím omezením začaly se svými klienty ve 
větší míře udržovat kontakt například prostřednic-
tvím mailu a sociálních sítí. 

Organizace Alfa Human Service provozuje po-
radnu skrze telefon, e-mail, Skype nebo třeba 
aplikaci WhatsApp. Objednat se můžete na čísle 
722 913 531 nebo 722 913 207 a mailu  
kristyna.padrtova@alfabet.cz nebo  
petra.adamova@alfabet.cz. Terapeuti vám po-
radí v případě jakýchkoli problémů. Od květ-
na je opět v provozu Dětská skupina Alfík na 
Jarově. Funguje v kolektivu šesti dětí, záro-
veň přijme i nové žadatele ve věku od dvou do 
šesti let. Lze se již hlásit i na Letní provoz Alfík 
(červenec, srpen). Kontaktujte nás na mai-
lu alfik@alfabet.cz a čísle 604 732 940. 

Podobně funguje i Občanská poradna Remedium. 
Dotazy zodpovídají pracovníci prostřednictvím 
internetového formuláře (dotaz na občanskou po-
radnu — remedium.cz/dotaz.php). Od května po-
skytuje osobní konzultace pro objednané klienty 
v pondělí a úterý od 8.30 do 11.30, ve čtvrtek od 
12.30 do 15.30. Telefonicky je klientům k dispozici 
v pondělí a úterý od 12.30 do 15.30 a ve čtvrtek 
od 8.30 do 11.30 na číslech 272 743 666  
a 735 613 901.

Domácí aktivity pro děti ukazují videa Rodinného 
klubu Ulitka. Na kanálu youtube radí maminkám, 
jak s nimi cvičit nebo tancovat. Klub nabízí i videa 
s kurzy výuky českého a anglického jazyka nebo 
cvičení pro seniory.

Online kurzy provozuje také Nová Trojka. 
Prostřednictvím sociálních sítí a kanálu youtu-
be si můžete na dálku zacvičit, něco uvařit nebo 
vytvořit.

Provoz (kromě Suterénu) nepřerušilo ani 
Komunitní centrum Husitská. Jeho služby jsou 
teď zaměřené hlavně na pomoc osobám ve fi-
nanční nouzi. Klienti mají k dispozici počítače 
připojené na internet, tiskárnu a telefon. Centrum 
poskytuje také sociální poradenství, edukaci 
a další doplňkové služby. Plně funguje praní prá-
dla. Podle platných podmínek je zachováno také 
vydávání potravinové pomoci. Kvůli bezpečnost-
ním opatřením se v prostorách centra může po-
hybovat jen omezený počet osob. 

Tíživá životní situace s sebou 
přinesla nárůst některých 
patologických jevů, jako je domácí 
násilí. Promptně reagovat na to 
musely i neziskové organizace.

Prostřednictvím sociálních  
sítí si můžete zacvičit nebo 
něco uvařit
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Desatero Alfa Human Service 
pro psychickou pohodu

 ⟶ vytvořme kolem sebe řád a předvídatelné 
prostředí

 ⟶ dodržujme vlastní rituály
 ⟶ vyhýbejme se přitěžujícím mediálním 

informacím
 ⟶ sdílejme a přijímejme emoce svých 

blízkých
 ⟶ zabývejme se činností, která nás dobijí 

(četba, poslech hudby, malování)
 ⟶ vzpomeňme si, z čeho se můžeme těšit 

a myslet pozitivně
 ⟶ pamatujme na fyzickou aktivitu
 ⟶ střídejme pobyt s blízkými a samotu
 ⟶ buďme k sobě ohleduplní
 ⟶ nebojme se říct si o pomoc
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Nová Trojka: 
Objevili jsme kouzlo 
sociálních sítí

Komunikujete hlavně s rodinami s dětmi. Jaké 
problémy s nimi teď řešíte?
Protože našimi klienty jsou celé rodiny, je toho 
opravdu dost. Od právních problémů souvisejících 
s koronavirem, tedy nároku na ošetřovné, přes 
pomoc z různých národních programů po pro-
blémy zdravotní. Třeba jak odlišit koronavirovou 
nákazu od běžného nachlazení nebo jak postupo-
vat v případě podezření na koronavirus, ale řešíme 
také běžné rodinné problémy, třeba jak zabavit 
malé dítě, co uvařit nebo kde sehnat doučování. 
Vnímáme také velkou přetíženost rodičů v sou-

časné době. Skloubit práci z domova, péči o děti 
a jejich domácí vzdělávání je často nadlidský úkol. 
Zvláštní kapitolou jsou klienti Orgánu sociálně-
-právní ochrany dětí (OSPOD) Praha 3. Ve spolu-
práci s úžasnými sociálními pracovnicemi tohoto 
oddělení řešíme různé potřeby rodin, které jsou 
nějakým způsobem znevýhodněné. Potřebují počí-
tač pro školní dítko, aby se mohlo zapojit do výuky, 
pleny, roušky či základní potraviny. I tady se snaží-
me maximálně pomoci.

Nabízíte teď nějakou speciální formu pomoci?
Vedle dobrovolnické pomoci, tj. že naši dobro-
volníci doručí nákup nebo další potřebné věci, se 
snažíme pomoci tím, co děláme běžně. Nabízíme 
právní, zdravotní a výchovné poradenství, a to po 
telefonu, prostřednictvím e-mailu, ale i osobně, 
pokud je potřeba. Sdílíme potřebné kontakty a na-
bídky pomoci. A hlavně se snažíme být s našimi 
klienty co nejvíce ve spojení. Prostřednictvím fa-
cebooku, instagramu, našeho kanálu na youtube, 
webu, telefonu či e-mailu.

Osobní kontakt jste museli dočasně omezit na 
minimum. Jakou jste zvolili strategii?
I když jsou naše služby založeny především na 
osobním kontaktu, objevili jsme naštěstí kouzlo 
sociálních sítí a online platforem. Nejdříve jsme to 
vyzkoušeli uvnitř týmu. Zahájili jsme porady online 
a pak jsme vše přenesli směrem k našim klientům. 
Naši šikovní lektoři připravují různé pracovní listy 
a videa, která pak mají klienti k dispozici na face-
booku a youtube kanálu Nové Trojky. Podle nich 
mohou vyrábět, tančit, cvičit nebo vařit. Hudební 
a pohybové kurzy pak běží přes stream. Stejně tak 
se mohou na online platformě scházet podpůrné 
skupiny. Zpětné vazby od klientů jsou velmi milé. 
Posílají nám fotografie a videa cvičících dětí nebo 
se chlubí svými výrobky. Facebook Nové Trojky byl 
plný návodů na velikonoční dekorace, receptů na 
tradiční pochoutky, a dokonce se s námi děti moh-
ly naučit jarní písničku či si poslechnout pohádku 
o beránkovi.

Co pomáhá udržet psychickou pohodu  
v napjaté situaci?
Osobně si myslím, že je dobré proložit negativní 
zprávy těmi pozitivními. A také sdílet své staros-
ti a radosti s ostatními, alespoň prostřednictvím 
sociálních sítí. Každý má určitě svůj recept, jak si 
udržet psychickou pohodu a dobrou náladu. U nás 
si můžete vybrat. Něco si vyrobit, zacvičit si s oblí-
benou lektorkou, něco uvařit nebo se k nám přidat 
a pomáhat těm, kdo jsou na tom zrovna hůř.

Jak jste se jinak zapojili do dobrovolnické 
činnosti?
Na počátku koronavirové krize jsme začali spolu-
pracovat s Informačním centrem Praha 3 a také 
s OSPOD Praha 3. Naše dobrovolnice se zapoji-
ly do šití roušek. Počty jdou určitě do tisíců. Další 
dobrovolníci se ujali vylepování plakátů, doručování 
roušek a jiného potřebného materiálu. Pro klienty 
OSPOD jsme zajistili potřebné trvanlivé potraviny, 
pleny, počítač pro školní výuku. Dobrovolnictví je 
i v „normální“ době přirozenou součástí naší čin-
nosti, takže vlastně neděláme nic výjimečného. 

Ztíženou možnost osobního kontaktu s klienty 
vyřešilo centrum Nová Trojka komunikací na 
dálku, vysvětluje ředitelka Edita Janečková.

Dobrovolnictví je 
i v „normální“ době 
součástí naší činnosti
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Remedium: 
Naše klienty 
nyní nejvíce 
trápí osamělost

S jakými problémy se na vás teď klienti obracejí 
nejvíce?
Helena Kubů: Naše seniorské klienty z Klubu 
Remedium nyní nejvíce trápí osamělost vyplývající 
z izolace. Mají strach z budoucnosti, bojí se o členy 
rodiny. Mají nedostatek pohybu, špatně se orientu-
jí s rouškou, což zhoršuje jejich hybnost. Tam, kde 
žije více lidí v jednom zavřeném prostoru, se na-
opak zvyšuje napětí. Přichází „ponorka“.

Hana Krusberská: V kontextu mimořádných ko-
ronavirových opatření se na Občanskou poradnu 
Remedium klienti nejčastěji obracejí s těžkostmi 
souvisejícími se ztrátou nebo omezením v zaměst-
nání, s nároky na ošetřovné a samozřejmě s dluhy 
a bydlením. Zvýšenou měrou se na nás nyní obra-
cejí rodiče samoživitelé. V případě klientů v senior-
ském věku se jedná často o možnosti, jak si zajistit 
služby, které potřebují. Radí se i v rámci pořízení 
pro případ smrti, tedy například ohledně závěti, 
vypravení a zajištění pohřbu. Mnoho našich klien-
tů se na nás také obrací se svými dlouhodobými 

problémy, nad kterými nyní mají možnost více pře-
mýšlet, a odhodlali se svou situaci řešit.

Jakým způsobem teď klientům pomáháte?
Helena Kubů: Udržujeme s nimi pravidelný a opa-
kovaný telefonický kontakt. Mluvíme o jejich mo-
mentální situaci, zajímáme se o to, co je těší, co 
je trápí, vymýšlíme, jak zaplnit volný čas. Hledáme 
různé nové pohledy na situaci, co zajímavého při-
náší, jak se z ní poučit, čemu se bránit. Klienty se 
snažíme telefonicky propojovat. Kdo má inter-
net, může od nás dostávat cvičení pro trénová-
ní paměti. Většina jazykových kurzů běží online. 
Informujeme o aktuálních opatřeních i dalších 
podpůrných službách, jako jsou krizové linky, náku-
py, obědy.

Osobní kontakt jste museli dočasně omezit 
na minimum. Jak se seniory nyní nejvíce 
komunikujete?
Hana Krusberská: Převážně telefonicky, ale i e-mai-
lem. V Klubu je vymezený čas pro volání seniorů 

Jak pomáhají klientům, kteří intenzivně 
pociťují následky izolace, prozradily 
pracovnice Klubu Remedium Helena 
Kubů, Hana Krusberská a Jana Herbst. 
Nejdůležitější je podle nich šířit naději.

Součástí aktivizace je 
podpora víry v dobré 
konce

Hledáme různé nové 
pohledy na situaci,  
co zajímavého přináší
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vždy v úterý, středu a čtvrtek od 9.00 do 13.00, kdy 
poskytujeme i všechny aktuální informace o změ-
nách. V poradně v pondělí a v úterý od 12.30 do 
15.30, ve čtvrtek od 8.30 do 11.30. Nyní se mohou 
objednat i k osobní konzultaci.

Co je důležité pro to, abychom měli doma pocit 
bezpečí? Co pomáhá?
Jana Herbst: Je důležité mít možnost o svém 
strachu mluvit, popsat, co mi to dělá, jak se cítím. 
Sdílet i své negativní pocity a dostat jako odpověď 
pochopení, porozumění a normalizaci těchto poci-
tů. Od smutku přes strach, vztek až někdy po růz-
ná magická přání či naděje, prostě cokoliv je jako 
prožívání přijatelné a v této situaci normální.

Helena Kubů: Až pak přichází téma, jak situaci 
vnímat z pohledu „nic se mi neděje, vyvíjí se to 
dobře, opatření jsou dobrá a pár týdnů to lze vydr-
žet“. Všichni jsme na tom stejně, oproti některým 
jiným státům lépe, máme dost jídla, kontakty na 
telefonu, máme televizi, je na co se těšit. Zase se 
sejdeme, bude slunce, květiny, dobrá společnost, 
jsme v bezpečí a psychika je pro celý organismus 

velmi důležitá — všechno bude v pořádku, je to na 
dobré cestě, není čeho se bát. To spolehlivě pomá-
há a posiluje.

Jana Herbst: Bez toho prvního to druhé nebude 
fungovat. Od úzkosti to neuleví. Jen „naoko“ a na 
chvíli. To právě mohou dělat služby.

Lze v tomto režimu provozovat aktivizační 
služby?
Aktivizace probíhá během rozhovoru. Její součástí 
je podpora víry v dobré konce, naděje, že věci jdou 
dobrým směrem. Aktivizujeme projevením osobní-
ho zájmu o člověka, společným plánováním, poro-
zuměním, hledáním nápadů i humorem. 

Je důležité mít možnost 
o svém strachu mluvit
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Co nabízí Remedium?

Remedium Praha provozuje na území Prahy 3 
dvě služby: sociálně aktivizační programy 
v Klubu Remedium v Táboritské 22 a odbor-
né sociální poradenství v Občanské porad-
ně Remedium v Křišťanově 15. Dále vzdělává 
pracovníky z celé republiky v pomáhajících 
profesích.
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V květnu začne 
stavba podchodu 
na hlavní nádraží

I přes zákaz přecházení kolejí proudí studenti, za-
městnanci VŠE, ale i běžní cestující areálem sever-
ní části hlavního nádraží, aby ušetřili čas. Pohybují 
se tak v nebezpečném koridoru. To se může rychle 
změnit. Správa železniční dopravní cesty zahájí 
výstavbu pěšího propojení mezi hlavním nádražím 
a náměstím Winstona Churchilla, které chodcům 

značně urychlí cestu. „Na propojení mezi Žižkovem 
a hlavním nádražím čekáme opravdu dlouho. Pro 
lidi z Prahy 3 se touto stavbou výrazně zlepší do-
stupnost vlaků a metra C. Do budoucna má proto 
smysl posunout i tramvajovou zastávku Husinecká 
k Domu Radost, jak nyní v rámci zadání koncepč-
ní studie Seifertovy ulice navrhuje hlavní město. 

Z této oblasti se tak stane významný přestupní 
uzel mezi metrem, tramvají, autobusy a vlaky,“ vítá 
záměr SŽDC místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut, 
který má na starosti dopravu.

Součástí zakázky je vedle prodloužení samotného 
tunelu pro chodce i výstavba eskalátorů a výta-
hu u nového výstupu na žižkovské straně. Lepší 
navigaci napomůže instalace informačního a ori-
entačního systému. Kromě toho vznikne nava-
zující chodník vedoucí do Seifertovy ulice přes 
nově vybudované administrativní centrum, kde 
bude možné odbočit přímo k náměstí Winstona 
Churchilla nebo k VŠE, případně pokračovat dál 
směrem na Žižkov. V neposlední řadě mají práce 
zahrnovat potřebné přeložky kolejí, ale i inženýr-
ských sítí. Vznikne také nové oplocení a osvětlení. 
Celý projekt bude řešen tak, aby bylo v budoucnu 
možné nádraží prodloužit ještě o další nástupiště. 
Otevření podchodu je v plánu v srpnu roku 2021. 
Situační plán projektu najdete na webu Prahy 3. 

Již brzy se můžeme dočkat zkratky mezi náměstím 
Winstona Churchilla a hlavním nádražím, která pěším 
ušetří dlouhé minuty chůze a navíc bude bezpečnější.

Otevření podchodu je 
v plánu v srpnu roku 2021
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Nové stromy 
nabídnou  
více stínu 

Už loni proběhlo zastínění tří pískovišť na dětských 
hřištích pomocí speciálních plachet. Začátkem 
dubna pak zajistila Praha 3 výsadbu stromů na 
dvou hřištích v parku Židovské pece a na jednom 
na Parukářce. Při výběru hřišť hrálo roli několik 
faktorů, které připomínají samostatnou vědeckou 
disciplínu: důležité je například celkové řešení mís-

ta, protože dětem musí zbývat dostatečný prostor 
pro volnou hru. Stromy navíc není možné umístit 
do bezpečnostních dopadových zón herních prvků. 
Rozhodující je i to, že na dalších hřištích je stromů 
dostatek a jinde je v plánu rekonstrukce. Stejně 
tak je třeba respektovat podzemní technické sítě, 
do jejichž ochranných pásem nelze stromy sázet. 

Na každém z hřišť přibyly tři stromy, přičemž vol-
ba padla na původní druhy dřevin. Ty musí záro-
veň splňovat několik požadavků: jsou vhodné pro 

danou lokalitu, nemají jedovaté plody nebo trny 
a jejich opadané plody nepřitahují bodavý hmyz. 
Na hřišti na Parukářce našly místo javory, které se 
v oblasti vyskytují přirozeně, a lze proto předpo-
kládat, že se jim tu bude dařit. Na velkém dětském 
hřišti v severovýchodní části parku Židovské pece 
porostou nově tři dlouhověké duby letní, které by 
měly v budoucnu vytvořit mohutné koruny, a tedy 
i rozlehlý stín na hodně osluněném hřišti. V zá-
padní části téhož parku, na dětském hřišti vedle 
dopravního, padla volba na dva jeřáby ptačí a jed-
nu mahalebku obecnou. Zatímco jeřáb ptačí náleží 
mezi domácí druhy, původní domovinou mahaleb-
ky obecné je jižnější zeměpisná šířka. V teplejších 
oblastech republiky, jako je jižní Morava a Praha, 
patří nicméně mahalebka mezi obvyklé a již zdo-
mácnělé druhy.

Podle původních plánů chtěla radnice místním 
obyvatelům nabídnout, aby si sázení pod dohle-
dem zkušených zahradníků stromů sami zkusi-
li. Bezpečnostní opatření související s epidemií 
koronaviru to nakonec neumožnila. Radní Jana 
Belecová, mezi jejíž kompetence patří životní pro-
středí, ale předpokládá, že Praha 3 participaci 
v rámci obdobných aktivit v budoucnu veřejnosti 
znovu nabídne. 

Trojka vysázela na 
třech dětských hřištích 
mladé stromky, aby 
v budoucnu návštěvníkům 
nabídly stín a relax. 
Volba padla na Židovské 
pece a Parukářku. 

Na dětském hřišti parku 
Židovské pece porostou 
nově tři duby letní
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Kolika epidemiím museli Češi dosud čelit a která 
z nich byla nejhorší?
Pokud bychom se podívali na posledních zhru-
ba sto let, zaznamenali jsme tři velké celosvětové 
pandemie: v letech 1918—1919 známou španělskou 
chřipku, v letech 1957—1958 takzvanou asijskou 
chřipku a v roce 1968 hongkongskou chřipku. 
Nejhorší z hlediska počtu obětí byla s velkým od-
stupem španělská chřipka z konce první světové 
války, která celosvětově zabila přibližně 50 milionů 
lidí, tedy zhruba dvakrát tolik, než zemřelo na fron-
tách první světové války.

Byly pandemie většinou důsledkem válečných 
útrap?
Epidemie se někdy kryly s válkami a válečné útra-
py určitě jejich dopad umocňovaly. Máme ale 
i řadu epidemií, které probíhaly v dobách míru. 
Nemůžeme tedy říct, že epidemie vznikají vý-
hradně v důsledku válek. Pohyby vojsk, nakupení 
velkého počtu lidí na jednom místě, například ve 
vojenském ležení, lazaretu nebo zajateckém tá-
boře, rozšíření nemocí často výrazně napomohlo. 
Stejně tak ale epidemiím pomáhala velká města 

s nedostatečnou hygienou nebo obchod protínající 
země i kontinenty.

Lze souhlasit s tvrzením, že zkušenost s rychle 
se šířící nakažlivou chorobou může přinést 
i něco pozitivního?
Každá velká pandemie vede k promýšlení toho, 
proč vznikla a jak se jí v budoucnosti lépe bránit. 
Moderní epidemie vedly k intenzivnějšímu výzku-

mu, díky kterému dnes víme mnohem více nejen 
o jejich původcích, ale i o tom, co může zabránit 
jejich šíření. Epidemie i v minulosti někde vedly 
k vzedmutí velké lidské solidarity a utužení spo-
lečnosti v boji proti společnému neviditelnému 

Rudolf Kučera: 
Koronavirus ukazuje, 
jak dnešní společnost 
odvykla pocitu 
bezmoci
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Jak jsme zvládali v minulosti 
smrtící epidemie a jak se z nich 
lidstvo umí, nebo neumí poučit, 
prozrazuje v rozhovoru historik 
Rudolf Kučera.

Epidemie i v minulosti 
někde vedly k vzedmutí 
velké lidské solidarity



—
 2

0
—

 2
0

D
ia

lo
g nepříteli. To býval však spíše jev krátkodobý, který 

s potlačením nemoci rychle mizel.

Je náhoda, že se pandemie šíří povětšinou 
z Asie?
Velké epidemie po druhé světové válce skutečně 
přišly z Asie. U španělské chřipky z konce první 
světové války si však nejsme ani dnes zcela jistí. 
Dlouho se mělo za to, že první případy byly zjištěny 
v Kansasu v USA. Teprve některé novější výzkumy 
ukazují na Čínu, nicméně za stoprocentně potvr-
zené to mít nemůžeme. Je pravda, že i středověké 
vlny moru pravděpodobně přišly spolu s mon-
golskými výboji. Cholera, která Evropu sužovala 
podobně, má svůj původ v Indii. Záleží vždy na kon-
krétní nemoci. Některým svědčí špatné hygienické 
standardy nebo regionální stravovací návyky, jiné 
jsou ale třeba šířeny prostě jen místním hmyzem.

Šíření koronaviru se často přirovnává k takzvané 
španělské chřipce před sto lety. Je to správné?
Z hlediska pravděpodobného počtu obětí je to 
srovnání spíše mylné. Podle všech indicií, které 
dnes máme, nebude současný koronavirus ani 
zdaleka tak smrtící, jako byla španělská chřipka. 
Stejně tak i typické oběti obou nemocí jsou od-
lišné. Na španělskou chřipku nadprůměrně často 
umírali zdraví lidé v produktivním věku. Současný 
koronavirus je nejvíce nebezpečný zejména pro 
starší. Co je oběma pandemiím naopak společ-
né, je jejich velmi rychlé globální rozšíření. Zde 
koronavirus nad chřipkou jasně vítězí, neboť i díky 
současnému propletení celého světa dokázal jeho 
většinu paralyzovat v podstatě za čtvrt roku.

Zhoubné morové nákazy byly v minulosti brány 
jako boží hněv. Jak je to dnes?
I dnes můžeme zaslechnout názory, že se jedná 
o trest přírody za ničení životního prostředí, což je 
v podstatě stejné. S ústupem náboženství v mo-
derní době ale byly epidemie často nálepkovány 
jako něco, co na nás nesesílá Bůh, ale náš pozem-
ský nepřítel. Ostatně i španělskou chřipku využíva-
la válečná propaganda, která z ní dělala zákeřnou 
metodu vedení války nepřítelem. V Polsku měla 
přízvisko „bolševická nemoc“, mezi černošským 
obyvatelstvem Jižní Afriky zase „nemoc bílého 
muže“. I dnes vidíme spory, zda koronavirus nazý-
vat „čínským virem“. Čína se zase úporně snaží ho-
dit vinu za jeho šíření na Spojené státy a příkladů, 
jak epidemie slouží jako argument ve sporech, kte-
ré s ní vůbec nesouvisejí, bychom našli bezpočet.

Na území dnešního Žižkova byl jeden z největších 
morových hřbitovů na přelomu 17. a 18. století. 
Jak se stalo, že morová nákaza poté přestala 
trápit společnost?
Mor sice v moderní době ustoupil, ale nevymizel. 
Podle dostupných údajů na tuto chorobu stá-
le umírají ve světě stovky lidí ročně. Nicméně je 
pravda, že už se nejedná o tak děsivou chorobu, 
jakou byla v minulosti. Velkou roli v tom hraje ze-
jména zvýšená hygiena. Mor je choroba přenáše-
ná blechami, které parazitují na jiných zvířatech, 

nejčastěji krysách. Přenáší se rovněž infikovanou 
vodou. S těmito původci se do kontaktu dnes již 
příliš nedostáváme.

Napomohla pandemie změnit v minulosti  
lidskou společnost?
V případě jihoamerických indiánů můžeme říci, 
že epidemie neštovic ji dokonce zcela zničila. 
Nicméně to je spíše výjimka. Rychlé změny pande-
mie zpravidla nepřinášely, nicméně často ukázaly, 
jak si jednotlivé společnosti stojí tváří tvář nečeka-
ným kritickým situacím, což mohlo urychlit změny 
střednědobé a dlouhodobé. Epidemie málokdy pře-
kreslí politickou mapu, ale nedostatečná reakce  
na ni může vyvolat mnohem širší diskuze, ze kte-
rých mohou vzejít změny viditelné za pět, deset 
i více let.

Známe z minulosti nařízení vlády jakékoli země, 
které dokázalo šíření nákazy rychle zarazit?
Z moderní doby známe opatření zhruba taková, 
jaká vidíme dnes. Již během španělské chřipky 
na konci první světové války některé státy zavíraly 
školy a omezovaly veřejný život. Nicméně rych-
le se šířící epidemie může vláda spíše jen zbrzdit. 
Jediným skutečně účinným opatřením je dlouho-
dobá podpora výzkumu, který přinese účinnou vak-
cínu nebo léčbu. Rozumné vlády by v budoucnosti 
již nikdy neměly brát vědu a výzkum jako něco, co 

Odpovědi na epidemie, 
které vidíme dnes, se od 
minulosti zas tak neliší

Rudolf Kučera
Doc. dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (nar. 1980) 
přednáší moderní dějiny na Institutu mezi-
národních studií FSV UK v Praze a je zástup-
cem ředitele Masarykova ústavu a Archivu 
AV ČR. Jeho kniha Život na příděl o každoden-
ním životě dělníků v českých zemích během 
první světové války vyšla v anglickém překla-
du v Oxfordu a New Yorku. Nejnověji publi-
koval spolu s Otou Konrádem knihu Cesty 
z Apokalypsy o dějinách střední Evropy během 
let 1914—1922. V předchozích letech působil 
i na univerzitách ve Freiburgu, Jeně a Vídni.
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jen polyká peníze bez okamžitých ekonomických 
výsledků.

Opakují některé země v tuto chvíli chybu, 
ze které se již mohly na základě historie poučit?
Každá epidemie i historická situace je jiná. 
Nicméně odpovědi na epidemie, které vidíme dnes, 
se od minulosti zas tak neliší. Tak jako v případě 
moru, kdy toho nebylo o nemoci příliš známo, se 
státy a města uchylovaly k absolutní izolaci ne-
mocných, a i dnes v prvních reakcích na koronavi-
rus vidíme snahu omezit lidský kontakt a tím do-
stat epidemii pod kontrolu. Když už o nemoci něco 
víme, přichází snaha ji vymýtit nebo s ní alespoň 
pohodlněji žít. Na přelomu 18. a 19. století se napří-
klad lékaři i statistici snažili velmi podrobně mapo-
vat výskyt, šíření a důsledky neštovic. Díky infor-
macím, které měly, dokázaly státy nemoc omezit 

bez toho, že by musely tvrdě izolovat všechny od 
všech. Něco podobného nám dnes slibuje takzva-
ná „chytrá karanténa“.

V historických análech se psalo, že lidé po 
nákaze „padali jako mouchy“. Nežijeme jen 
v iluzi, že nám se něco takového stát už nemůže?
Samozřejmě že může a také se to děje. Podíváme-
-li se na situaci v některých španělských domo-
vech důchodců nebo italských nemocnicích, ten 
příměr je bohužel velmi blízko realitě. Koronavirus 
ukazuje, jak dnešní společnost, která srší sebevě-
domím nad vlastní vyspělostí a pokrokem, odvykla 
pocitu bezmoci. Fascinace koronavirem, kdy v pod-
statě neslyšíme o ničem jiném, je projevem právě 
toho šoku, kdy zjišťujeme, jak málo a pomalu se 
dovedeme bránit. 

Atrium a kostel sv. Rocha
Nebýt v Praze velké morové epidemie ve druhé polovině 17. století, 
Žižkov by byl chudší o dvě jedinečné kulturní památky. V letech  
1679—1680 a 1713—1716 postihly Prahu velké morové rány. Nemoc šíře-
ná blechami krys domácích, které se do Evropy dostaly z Indie, způsobi-
la největší demografickou katastrofu na starém kontinentu. Počet obětí, 
které si mor vyžádal, nejsou srovnatelné ani s tehdejšími válečnými 
konflikty.

Město tehdy kupovalo pozemky za hradbami, aby bylo kam pohřbívat 
tisíce mrtvých. Tak bylo radními Nového Města roku 1680 založeno na 
Žižkově provizorní pohřebiště o rozměru 100 × 50 metrů. Téhož roku tu 
staroměstský magistrát vystavěl barokní kapli k poctě patronů proti 
moru — kapli sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie. V letech 1713—1714 byl 
hřbitov ještě rozšířen. Když roku 1786 císař Josef II. rozkázal, aby byly 
zrušeny hřbitovy kolem pražských kostelů, stal se z hřbitova u kostela 
sv. Rocha hlavní hřbitov pro město pražské na pravém břehu Vltavy,  
tzv. hřbitov novoměstský. 

Rovněž roku 1680 koupil novoměstský magistrát zahradu na návrší blízko Olšan, kde založil hřbitov a také kostel Povýšení 
sv. Kříže. Při kostele byl zřízen příbytek pro poustevníka, který kostel opatroval a zvonil. Roku 1726 bylo při kostele vystavěno 
také obydlí pro kněze, ale 1757 přitáhlo pruské vojsko až ke hřbitovu a poplenilo byt kněze, poustevnu, oltář i některé obrazy. 
Roku 1842 byl kostel Povýšení sv. Kříže zavřen pro chatrnost a oltáře přesunuty do sv. Rocha, který se stal farním kostelem. 
Od roku 1984 budova funguje jako součást koncertní a výstavní síně Atrium.
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První dva ročníky projektu se ko-
naly v areálu nákladového nádraží. 
V roce 2018 se na Trojku vrátil, aby 
představil instalace na vrchu Vítkov 
a v jeho okolí. Některé instalace, 
například Pozorovatelnu od archi-
tektů Ehla & Koumara, Czechoslovak 
pixel skupiny designérů kolem 
Davida Karáska, Stoletou lípu socha-
řů Lukáše Gavlovského a Romana 
Švejdy nebo schodiště Žižkovská 
highline z dílny studia Archwerk, 
které propojuje křižovatku u Divadla 
Ponec s cyklostezkou pod Vítkovem, 
tu můžeme najít dodnes. Záměrem 
projektu je nejen vyvolat diskuzi 
o krajinářské architektuře a umění ve 
veřejném prostoru, ale formou archi-
tektonických intervencí, uměleckých 
instalací a happeningů znovu pozi-
tivně zasáhnout do života obyvatel 
zdejší městské části.

Trasa letošního ročníku provede 
návštěvníky zelenou infrastruktu-
rou Žižkova tak, aby upozornila na 
výjimečné množství parků a dalších 

typů městské zeleně a podtrhla je-
jich krajinářský, přírodní a rekreač-
ní potenciál. Vedle tří významných 
městských parků — Vítkova, Vrchu 
svatého Kříže a Židovských pecí — 
povede například cyklostezkou pod 
Vítkovem anebo lesem Krejcárek. 
Na trase budou přítomné také in-

tervence architektů Davida Vávry, 
Mód architektů, Richarda Loskota, 
H3T architektů a mnoha dalších. 
Doplní je umělecké instalace Pavla 
Karouse, Jana Zdvořáka, Jakuba 
Černého, Jana Turnera nebo murály 
Patrika Hábla a pouličního umělce 
Tima. Prezentovány tu budou také 
schválené projekty, které by se měly 
v blízké budoucnosti dočkat realiza-
ce. To se týká mimo jiné revitalizace 

cyklostezky pod Vítkovem, obnovy 
Tachovského náměstí nebo develo-
perských plánů v okolí Nákladového 
nádraží Žižkov.

Součástí programu bude i několik 
tematických výstav: Nahraj! před-
staví experimenty v české architek-

tuře, IFLA EU nejlepší počiny na poli 
evropské krajinářské architektury 
v posledních letech, Udržitelná archi-
tektura za polárním kruhem se pak 
zaměří na udržitelnost a adaptaci na 
klimatickou změnu.

Festival Landscape, který organizuje 
Galerie Jaroslava Fragnera ve spolu-
práci s městskou částí Praha 3 a dal-
šími institucemi, potrvá do září. 

Festival Landscape 
se vrací na Žižkov
V červnu odstartuje osmý ročník 
tradičního festivalu, který se věnuje 
městské krajině a veřejnému prostoru. 
Landscape vznikl v roce 2014 právě na 
pražském Žižkově.
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Trasa provede návštěvníky  
zelenou infrastrukturou Žižkova
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Sportovní nadšenci mohou na Trojce využít ně-
kolik venkovních tělocvičen. Moderní outdoorová 
hřiště se nacházejí v parku Židovské pece nebo 
v ulici Pod Lipami na Jarově. Obě nechala posta-
vit třetí městská část již před čtyřmi lety. Fitness 
u Jilmové ulice láká na cvičební nářadí, na němž 
mohou lidé posilovat břišní svaly, trup, hruď 
a nohy. Najdete tu kolotoč, houpačky, trampolínu 
nebo velkou tabuli pro kresbu křídou, kterou využí-
vají ratolesti, zatímco jejich rodiče dřou na cvičeb-
ních strojích. V létě tu také leckdo rád zasedne se 
svačinou za piknikový stůl.

Hřiště poblíž Jarova nabízí více sportovního vyžití. 
Můžete využít pryžové schody a stupně nebo jiné 
cvičební balanční prvky, abyste zdokonalili svoji 
postavu. Dá se tu trénovat i box, přitahovat se na 
hrazdě, zvedat dřevěné činky a přitom dřepovat. 
K dispozici je tu i menší fotbalové hřiště, které 

jindy využívají děti a teenageři. Protáhnout svaly 
si můžete také u stadionu Viktorky Žižkov nebo 
u památníku Jana Žižky na Vítkově, kde se nachází 
street workout park. Zde si můžete vypěstovat pe-
káč buchet pomocí přitahování na vysoké hrazdě. 
Stejně tak máte možnost protáhnout si ruce ruč-
kováním na žebříku, procvičit si mrštnost na přes-
kocích a zpevnit břicho na speciální lavici.

Venkovní posilovnu se třemi fitness prvky umož-
ňujícími základní cviky s vahou vlastního těla na-
leznete také v Habrové ulici, která je součástí mul-
tifunkčního areálu pro náctileté. Na ploše 4 477 m2 
najdete mimo jiné dráhu pro in-line bruslení, hřiště 
pro míčové hry, modelovanou plochu pro kolečko-
vé brusle, triková kola a dětská vozítka, jejíž sou-
částí je i tři metry vysoká lezecká stěna. 

Co se týče využívání venkovních sportovišť, je tře-
ba připomenout, že stále platí dílčí omezení shro-
mažďování osob. Skalní sportovci ale rozhodně 
uvítali zrušení zákazu volného pohybu: „Bez pohy-
bu bych to nedal a na běhání moc nejsem. Kromě 
toho doktoři tělesnou aktivitu doporučují,“ vysvět-
luje student VŠE, který se k pravidelnému tréninku 
vrátil po vynucené pauze. 

Napumpovat 
svaly můžete 
i ve venkovních 
posilovnách

Tvrdou dřinu 
v posilovně 
můžete zažít 
i venku. Praha 3 
nabízí takových 
lokalit spoustu. 
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Dobře si zacvičit jde 
i pod širým nebem
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Sportovní areál Pražačka
Kromě zmiňovaných venkov-
ských posiloven se nachází dal-
ší otevřené outdoorové hřiště 
v Rajské zahradě, které provo-
zuje SARAP. V areálu Pražačky 
jsou jinak otevřeny atletický 
ovál, čtyři antuky (tenis, volejbal 
a nohejbal) a beach za dodržení 
stanovených podmínek (maxi-
málně dva hráči a dva protihráči 
s nutným dvoumetrovým odstu-
pem). Aktuality naleznete na  
www.prazacka.cz.
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Ač by se to na první pohled mohlo zdát, hraní des-
kových her má děti nejen zaměstnat, ale přede-
vším v nich nenásilnou formou probudit soutěži-
vost a schopnost se soustředit. Český trh nabízí 
každý rok stovky nových her a část z nich můžete 
hrát i s nejmenšími hráči ve věku zhruba od tří let. 
Při výběru hry je dobré se orientovat nejen podle 
věkové kategorie, ale i podle toho, zda hra zaujme 
i dospělého, který ji bude s dětmi hrát. Přinášíme 
vám několik her, které mají šanci zabavit obě 
skupiny.

Barevná příšerka je kooperativní hra založená 
na povídání si o pocitech. Děti se učí vyprávět, kdy 
byly šťastné nebo naopak rozhněvané, a pomá-
hají tak příšerce se v dojmech vyznat. Podobně 
pojmenovaná hra Příšerky ze skříně vám zase 
umožní společně zahnat bubáky tím, že si stejně 
jako v pexesu budete pamatovat, kde se nachází 
hračka, které se bojí. Trojici doporučení pro úplně 
nejmenší hráče uzavřeme deskovkou Tři malá pra-
sátka, jejíž podstatou je řešení logické hádanky, jak 
schovat prasátka před vlkem.

Předškoláci ve věku čtyři až šest let už disponují 
pestřejší škálou dovedností. Pozornost zvládnou 

udržet i více než deset minut a osvojí si tak základ-
ní strategie. Klíčem k úspěchu ve hře Velbloudí 
dostihy jsou úspěšné sázky na velbloudy, kteří si 
v rámci závodu napříč Saharou lezou po hrbech. 
Hra je zajímavá také tím, že sázení si užijí i sami 
dospělí. Deskovka Dr. Heuréka vyžaduje notnou 
dávku zručnosti a trpělivosti. Spočívá v úspěšném 

„přelévání“ kuliček ze zkumavky do zkumavky, aniž 
by se jich hráči dotkli. Nestačí být jen obratný — 
vyhrává ten, kdo úkon zvládne nejrychleji. 

Během hry si (nejen) děti osvojují různé schopnos-
ti, učí se vnímání emocí, vzájemné spolupráci, tr-
pělivosti a také strategickému uvažování. Podstata 
a vlastně i kouzlo společenských her, ať už desko-
vých, karetních nebo jiných, tkví také ve společně 
tráveném čase, v poznávání sebe i druhých. Na 
výběr jsou dnes tisíce deskovek, které právě ta-
kovou možnost v době přerušení školní docházky 
nabízejí. 
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Které deskové 
hry děti zabaví 
i naučí?
Pokud chcete dětem 
v čase nuceného 
přerušení školní výuky 
nabídnout zajímavou 
vzdělávací alternativu, 
můžete sáhnout třeba 
po některé z vhodných 
deskových her.

Hraní deskových her 
má v dětech probudit 
schopnost se soustředit
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Nová služba informační linky Prahy 3 funguje na principu si-
multánního přepisu mluvené řeči, který usnadní komunikaci 
například nedoslýchavým a seniorům. „Novou bezplatnou služ-
bou vycházíme vstříc osobám s postižením sluchu. Obzvláště 
v době pandemie, kdy každý shání informace, je třeba mys-
let na to, aby se i ony mohly pohodlně dostat k informacím. 
Proto jsme na naší zelené infolince 800 163 163 zavedli službu 
doslovného online přepisu, která je k dispozici každý pracov-
ní den od 9 do 18 hodin,“ upozorňuje starosta Prahy 3 Jiří 
Ptáček.

Podle zakladatele společnosti Transkript Online Zdeňka 
Bumbálka, která službu zajišťuje, chtějí osoby se sluchovým 
postižením přesně vidět, co jim účastník hovoru sděluje, a ne-
jen používat zjednodušenou řeč. Bumbálek zároveň dodává, že 
velmi početnou skupinou, která tuto službu efektivně využívá, 
jsou senioři, kteří mnohdy mívají věkem získanou nedoslýcha-
vost, a cizinci s částečnou znalostí češtiny, kteří pro lepší sro-
zumitelnost preferují psanou formu komunikace. 
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Vnuk finančně 
využíval seniorku

Na ombudsmana pro seniory se obrátila oby-
vatelka MČ se sdělením, že ze sousedního 
bytu, kde bydlí 87letá paní se svým vnukem, 
se často ozývá křik a hádky. Paní chodí upla-
kaná, výrazně zhubla. Nejprve jsme kontak-
tovali sousedku, která na situaci upozornila. 
Ta při osobním rozhovoru uvedla, že seniorku 
zná asi 15 let. Před třemi lety jí zemřel manžel. 
Po jeho smrti se do bytu přistěhoval jejich 
vnuk. Asi po půl roce nastaly první problémy. 
Vnuk pravděpodobně přestal pracovat, domů 
se vracel v pozdních hodinách a pod vlivem 
alkoholu. 

Následně jsme se opakovaně pokusili na-
vštívit seniorku v bytě, paní však neotvírala. 
Z bytu se ozýval štěkot psa, sousedé sděli-
li, že paní chodí psa venčit pravidelně kolem 
18. hodiny. Podařilo se nám ji zkontaktovat při 
venčení psa. Zpočátku nechtěla o problému 
hovořit, poté se rozpovídala. Uvedla, že vnuk 
po ztrátě zaměstnání začal ve velké míře pít 
alkohol, nepřispívá na domácnost, žije z je-
jího důchodu. V opilosti je agresivní, bere jí 
peníze. 

Paní jsme poučili o možnosti řešení situa-
ce vykázáním podle zákona č. 273/2008 Sb., 
o Policii ČR, a nabídli jí možnost přechodného 
ubytování, což odmítla. Dále jsme s jejím sou-
hlasem zkontaktovali rodiče vnuka, kteří bydlí 
mimo Prahu. Otec přislíbil okamžitou pomoc 
a přijel situaci vyřešit. Při jednání s rodinou 
vyplynulo, že jsou v pravidelném kontaktu, 
přesto jim, zřejmě ze studu, o své tíživé situ-
aci neřekla. Vnuk se z bytu po zásahu rodičů 
okamžitě vystěhoval a paní žije v klidu. 

Zdeňka Hošková
 ⟶ ombudsman pro seniory
 ⟶ Seifertova 559/51
 ⟶ T: 222 116 451
 ⟶ hoskova.zdenka@praha3.cz 

Ombudsman poskytuje seniorům Prahy 3 po-
radenství v oblasti bydlení, důchodů, sociál-
ních a zdravotnických služeb, volnočasových 
aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, 
doprovod při úředních jednáních a pomoc 
v tíživých životních situacích.
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Radnice Prahy 3 nabízí od dubna novou 
službu, která osobám s postižením sluchu, 
nedoslýchavým a seniorům usnadní 
telefonickou komunikaci.

Zelená linka Prahy 3 
funguje s online 
přepisem

Jak to funguje?
Po kliknutí na ikonu ve spodní liště webu www.praha3.cz zadáte své 
telefonní číslo a kliknete na Zavolejte mi. Následně se zobrazí okno, ve 
kterém s vámi služba naváže kontakt. Po spojení se zelenou infolinkou 
dostanete písemný pokyn, že je vše připraveno a můžete se dotazovat. 
Služba pak s mírným zpožděním přepisuje odpovědi do otevřeného 
okna.
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FRESH SENIOR VÁS ZVE NA VYCHÁZKU
Vážení příznivci, myslíme na Vás i v této komplikované době a snažíme se plánovat akce navzdory 
nepříznivé situaci. Pokud to bude možné a povolené, rádi se s Vámi sejdeme ve druhé půlce května 
na naučných vycházkách s paní Marií Hátleovou:

18. 5. Vycházka na Parukářku a Židovské pece
V 16 hodin start od kostela sv. Rocha, přechod křižovatkou přes Olšanskou ulici a směrem ke schodišti 
a výstup na Parukářku.

25. 5. Kolonie Domov na Žižkově
Vhodným výchozím bodem na tuto vycházku je Žižkov – Ohrada. Poznávání kolonie Domov, kostela 
sv. Vojtěcha a zpět zahrádkářskou kolonií na Balkáně a bývalou nouzovou kolonii Krejcárek 
do výchozího místa.

Na procházky je rezervace nutná. Veškeré informace, podrobnosti o místě srazu a rezervaci získáte 
na e-mailu karolina@freshsenior.cz nebo na telefonech 222 326 180 (po–pá 10–14) a 724 559 965. 

Akce FRESH SENIOR pořádá Porte, z.s. ve spolupráci s MČ Praha 3. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

fresh-senior_05-2020_RNP3_186x136.indd   1fresh-senior_05-2020_RNP3_186x136.indd   1 16.04.2020   12:07:0716.04.2020   12:07:07

fresh-senior_05-2020_RNP3_186x136.indd   4fresh-senior_05-2020_RNP3_186x136.indd   4 27.04.2020   16:25:0127.04.2020   16:25:01
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Poslední pomyslnou kapkou bylo zvolení pana 
Křečka na post veřejného ochránce práv.

Jakým překážkám musí Romové v současnosti 
čelit nejvíce?
Těch překážek je stále řada. Od neustálých pozná-
mek na adresu Romů až po velmi tvrdou diskrimi-
naci. Předsudky a stereotypy jsou velmi nebezpeč-
né, protože ovlivňují náš obyčejný život. Například 
v přístupu k bydlení. Pro Roma je téměř nadlidský 
výkon sehnat si adekvátní slušné bydlení. To je 
pochopitelně důsledek předsudků přetrvávajících 
v naší společnosti. Samozřejmě můžeme mít špat-
né zkušenosti s romským nájemníkem, ale nesmí-
me tuto zkušenost vztáhnout na celou romskou 
populaci. Stejně tak, jako to neděláme u majoritní 
populace.

Jste ředitelem sdružení Ara Art, které se zabývá 
také romskou LGBT menšinou a problematikou 
takzvané trojí diskriminace. Můžete toto téma 
více vysvětlit?
Rozhodně nechci zobecňovat, ale v romské tra-
diční společnosti jsou sexualita a s ní související 
témata, tedy i odlišná sexuální orientace, velkým 
tabu. V takovém případě může být LGBT menšina 
vystavována ve své komunitě velkým tlakům a čas-
to z ní může být i vyloučena. Romští gayové nebo 
lesby jsou tak vystavováni hned trojí diskriminaci: 
společnost je vylučuje na základě jejich etnického 
původu i kvůli sexuální orientaci a vzhledem k od-
lišné sexuální orientaci mohou být vylučováni i ze 
své vlastní komunity, a stávají se tak vlastně men-
šinou v menšině. Tato mnohovrstvá diskrimina-
ce je velmi stresující a vede k mnoha nešťastným 
životním příběhům. Cílem našich projektů je prolo-
mit toto tabu a pracovat na posilování sebevědomí 
romských gayů a leseb. 

Jaký je hlavní smysl vyvěšení romské vlajky?
V případě městské části největší smysl rozhodně 
vnímám především v tom, že počítá s Romy, že 
respektuje jejich významný den. Je také namís-
tě poděkovat všem, kteří 8. dubna připomněli 
Mezinárodní den Romů ať již vyvěšením romské 
vlajky, nebo vyjádřením účasti.

Jak Romové vnímají a oslavují svůj svátek?
I přesto, že jde o mezinárodní svátek, není uvede-
ný v českém kalendáři. V České republice se slaví 
až od roku 2000. Takže jde o celkem mladý svátek, 
i když jeho historie je mnohem delší. Díky každo-
ročnímu zájmu médií se informovanost o tomto 
dni obecně zvyšuje. Myslím, že každý slavíme po 
svém. Někdo si doma uvaří něco dobrého, napří-
klad nějaké romské jídlo, někdo zajde na koncert, 
do divadla. Je to různé. Já například už několik let 
pořádám oslavy Mezinárodního dne Romů, a tak 
slavím převážně přípravami.

Oslavou dne romštiny se také snažíte 
připomenout, o jak starobylý a krásný jazyk 
se jedná. Jak moc je ve skutečnosti používaný 
a živý?
Romština je jazyk stále používaný a živý v mno-
hých romských rodinách, což potvrzuje také vý-
zkum semináře romistiky při Filozofické fakultě UK. 
Pravdou ovšem je, že u nás je romština na rozdíl 
od Slovenska spíše na ústupu. I proto je potřeba 
připomínat krásu romského jazyka.

Potýká se romská komunita stále s netolerancí 
a předsudky? Změnilo se něco za poslední léta?
To je velmi složitá otázka a nerad bych byl jen pe-
simistický. Bohužel spíš sleduji, že se v naší spo-
lečnosti stav horší. Předsudky, stereotypy, netole-
rance a diskriminace se bagatelizují i z úst politiků. 

David Tišer: 
Předsudky 
a stereotypy jsou 
velmi nebezpečné
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Vyvěšením romské vlajky 8. dubna se radnice 
připojila k oslavám Mezinárodního dne Romů. 
Na toto téma jsme si popovídali s organizátorem 
oslav Davidem Tišerem.
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Květen 1945 
na Žižkově

Události Květnového 
povstání nám 
v rámci cyklu 
historických 
ohlédnutí 
zprostředkoval člen 
Klubu přátel Žižkova 
Miroslav Čvančara, 
kterému bylo tehdy 
jedenáct let.
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několik dnů věděl, že vůdce Adolf Hitler, boju-
jící až do posledního dechu, padl za Německo, 
skutečnost, že se opravdu začíná něco dít, jsem 
si uvědomil až v pozdním pátečním odpoledni 
4. května 1945. Stál jsem s maminkou u zastávky 
tramvají u Sladkovského náměstí a sledoval, jak 
skupiny mých vrstevníků za tiché tolerance řidičů 
a průvodčích zalepují papírovými páskami ně-
mecké texty na tabulkách vozů elektrické dráhy.

Ještě téže noci zmizela většina německých ozna-
čení drobných obchůdků a živností. Ráno v so-
botu 5. května se však tak jako kdykoli předtím 
otevřely prodejny mléka a pečiva a já s osmile-
tým bráškou Frantíkem a stejně starým bratrán-
kem Ferdou jsem se vydal na Perštýnovo náměs-
tí, dnešní náměstí Barikád. Poté co jsem si ve 
Fišarově knihařství vyzvedl svázaný pátý ročník 
časopisu Mladý hlasatel, zastavili jsme se v dnes 
již neexistující Kaplířově ulici. Hlouček občanů tam 
upevňoval nad vchodová vrata československý 
prapor. Kráčeli jsme k domovu přes úbočí Vrchu 
svatého Kříže a na temeni se zastavili v úžasu. 
Z oken policejního komisařství v Lupáčově ulici 
visela československá, americká a britská vlajka.

Krátce po poledni začalo z otevřených oken domů 
zaznívat hlasité volání Rozhlasu o pomoc. Vzápětí 
táhly Dvořákovou, dnešní Kubelíkovou ulicí men-
ší i větší skupiny civilistů s národní trikolórou na 
oděvech. K nim se připojil i můj otec a strýc a šli 

dobývat telefonní ústřednu ve Fibichově ulici. Za 
pomoci českých policistů dav přemohl bez krve-
prolití německou posádku a zmocnil se budovy. 
Odtud pak otec přinesl domů kovovou bedničku 
s náboji do pušky. Ty pak v noci rozdal bojovní-
kům. Od sobotního dopoledne, ještě než zača-
la podvečerní a celopražská stavba barikád, se 
v oknech objevily desítky a snad stovky českoslo-
venských, amerických a britských vlajek. A kde 
obyvatelé pohotově odpárali z nacistických vlajek 
bílý kruh se svastikou, tam zavlál prapor červený.

V neděli 6. května začalo jít do tuhého. Zpovzdálí 
jsme slyšeli ojedinělý praskot výstřelů a dunění 
detonací. Stále jsem naslouchal vysílání povsta-
leckého rozhlasu. Tak jsem se dozvěděl, že ráno 
vnikly do Plzně americké tanky. Zpráva nás kluky 
elektrizovala. V domnění, že už za pár hodin uvi-
díme černochy a kovbojům se podobající vo-
jáky, jali jsme připravovat jejich uvítání. Co pak 
jsme ale tehdy mohli vědět o předem určené 
demarkační linii nebo o pozdějším výroku mar-
šála I. S. Koněva, že záležitost osvobození Prahy 

V úterý 8. května se 
situace povstalců stávala 
kritickou

Zasažené obrněné vozidlo typu Hetzer u Horčíkovy ohrady
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byla otázkou ani ne tak vojenskou, ale především 
politickou a strategickou? Jedinou reálnou po-
moc Praze bojující s Germány — i když částeč-
ně z alibistických důvodů — poskytly v pondělí 
7. května jednotky 1. divize Ruské osvobozenec-
ké armády vlasovského generálmajora Sergeje 
Kuzmiče Buňačenka. Přišly od Řeporyj a postu-
povaly mimo západního břehu Vltavy směrem na 
Smíchov, Vinohrady, Strašnice a Malešice. V bojích 
padlo na tři sta mužů, ale to bylo po válce tabu.

V úterý 8. května se situace povstalců stávala kri-
tickou. Už jsem nesměl vyjít na ulici a mohl ma-
ximálně vyhlížet z oken, slyšet vzdálené výstřely 
a výbuchy a z rozhlasového přijímače poslouchat 
hlášení v několika jazycích. Pozdě odpoledne však 
došlo k dohodě mezi Českou národní radou a ně-
meckým velením, že převážná část okupačních 
sil přestane bojovat, odloží zbraně a volně odejde 
z Prahy jihozápadním směrem. Až na ojedinělá 
ohniska odporu fanatických příslušníků SA, SD, SS 
a gestapa boje prakticky ustaly. Navíc o 24. hodině 
v noci 8. května vešla v platnost úplná a bezpod-
mínečná kapitulace Německa na všech frontách.

Časně ráno ve středu 9. května přijíždějí do Prahy 
první sovětské tanky. V posledních přestřelkách 
padne třicet rudoarmějců. Vedle dalších několi-
ka stovek, zabitých v širokém okruhu pražského 
předpolí. Kolem desáté hodiny dopolední stojím 
s kamarády na nároží Dvořákovy a Bořivojovy 
ulice, odkud k nám ve světlehnědých stejnokro-
jích a polních čapkách přicházejí tři rudoarměj-
ci. V rukou mají samopaly. Jeden z průzkumníků 
má obvaz přes čelo. Jak mlčky přišli, tak odešli.

Pokračuji v chůzi na nároží Dvořákovy a Táboritské 
ulice. Zde se mi naskýtá nezvyklý pohled. 
Obraz, který jsem tehdy psychicky ještě nechá-

pal, ale jejž dnes považuji za nedůstojný české-
ho národa. Podotýkám, že Němci mému otci 
a strýci nejen zabavili a zakázali jejich půjčov-
nu filmů, ale za heydrichiády také zavraždili tři 
naše příbuzné. Měl jsem tudíž mnoho důvo-
dů nacisty a jejich přisluhovače nenávidět.

Přesto se mi nelíbilo násilí, jehož jsem byl od-
poledne 9. května svědkem. Přímo ve vozovce 
Táboritské ulice, pod ozbrojeným dozorem českých 
stráží, za stálých slovních urážek, kopanců a ob-
časného bití, s vápnem namalovanými hákovými 
kříži na kabátech, ploužily se asi dvě desítky vysíle-
ných a žíznivých civilistů středního věku. Zubožení 

lidé rozebírali barikády sestavené z dlažebních kos-
tek a snažili se alespoň primitivně opět vydláždit 
ulici. Kdo z nich byl však opravdovým kolaboran-
tem a viníkem a kdo jen podezřelou obětí, tehdy 
nikdo neřešil. Otec a strýc v této situaci pořídili 
několik dodnes zachovaných filmových záběrů.

Táboritská ulice byla alespoň prozatímně sjízd-
ná. Od nákladového nádraží Olšanskou ulicí, 
Táboritskou a směrem do ulice Ondříčkovy za 
potlesku obyvatelstva a provolávání slávy va-
lily se sovětské či, jak jsme tehdy říkali, ruské 
tanky. A po nich, již oběma směry, bojová vo-
zidla různých typů. Šel jsem s tátou, strýcem, 
bráškou Frantou a bratránkem Ferdou k nákla-
dovému nádraží a odtud dolů k Ohradě. Tam 
parkovaly desítky vozidel rudoarmějců. Mnozí 
vojáci leželi na odkrytých sedadlech jeepů, do-
dgeů a studebakerů. Samozřejmě po takové 
vyčerpávající dlouhé cestě po zásluze spali.

Úplně sám došel jsem k Horčíkově ohra-
dě. Nalézala se přesně tam, kde je dnes 
Reiffeisenbank. Na chodníku stál opuštěný a po-
ničený německý tankový stíhač Jagdpanzer 38 
Hetzer. Přede dvěma dny, kdy se snažil překonat 
barikádu a jet Brněnskou třídou dolů do vnitř-
ní Prahy, jej z protějšího domu pancéřovou pěstí 
přímo profesionálně zasáhl a zničil student Čeněk 
Tetauer. Vysvobodil tím zajaté české civilisty hna-
né před obrněným vozidlem a zabránil průjezdu 
dalších tanků. Pohotově jsem vylezl k otevřené-
mu poklopu a nahlédl do útrob železné oblu-
dy. Pohled mě šokoval. Na sedadle se nacháze-
ly ohořelé zbytky dolní poloviny lidského těla.

Začalo se již stmívat, když jsem v doprovodu pří-
buzných dorazil k telefonní ústředně. Celou ulici 
Fibichovu souběžně se zdí Starého židovského 
hřbitova zcela zaplnily parkující a nikým nehlídané 
automobily s raketomety, námi kluky obdivova-
nými „kaťušemi“. Byl pozdní večer 9. května 1945. 
Do ztichlé a tmavé oblohy jen tu a tam vylétáva-
ly občasné různobarevné světlice. Začala prv-
ní noc prvního opravdového mírového dne… 

Kdo byl kolaborantem 
a kdo jen podezřelou 
obětí, nikdo neřešil

Lidé obvinění z kolaborace upravují dlažbu v Táboritské ulici

Dvaadvacetiletý Čeněk Tetauer u tanku, který zničil
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Procházím se poloprázdnou Bořivojkou, procházím se opuštěnou 
Vlkovkou, procházím ztichlou Husitskou a oněmělou Koněvkou, toulám 
se žižkovskými ulicemi uprostřed pandemie. Tahle doba, připomínající 
jakýsi nedokoukatelný béčkový film na obskurní sci-fi téma, který nejde 
a nejde zastavit, ta by se měla zvěčnit, abychom na ni nezapomněli ani 
my, ani budoucí generace, napadá mě. Ano, je to myšlenka nepochybně 
trochu patetická, hodná tak maximálně básníka. Každý racionálně mys-
lící člověk by se teď měl soustředit především na každodenní, praktické 
otázky a péči o své blízké, namítne leckdo. Přemýšlení o zvěčnění koro-
nové epidemie ve chvíli, kdy možná ještě ani tak docela nevyvrcholila, 
o dlouhodobých následcích nemluvě, se leckomu jistě může jevit jako 
zbytečný luxus. Ale pozor, v zájmu kolektivního mentálního zdraví naší 
společnosti jsou občas symbolická gesta bez okamžitého dopadu a bez 
vidiny finanční návratnosti bezpodmínečně nutná. Jinak se nám to jed-
nou může ošklivě vrátit!

S morovými ranami se jak známo středoevropská společnost symbo-
licky vyrovnávala výstavbou okázale dekorovaných morových sloupů. 
Do jejich útěšného stínu usedává s okoralou svačinou a lokální břeč-
kou v kelímku na letních potulkách po provinčních městech někdej-
šího habsburského soustátí dodnes mnohý z nás. Navázat na tradi-
ci, pojmout ji ovšem nově a po svém — to by mělo být naším heslem. 
Nikoli morový, ale zbrusu nový, koronový sloup! Koronový sloup na při-
pomínku pandemie, jejích obětí, ale také naší trpělivosti a vítězství, mís-
to vykřičníku, otazníku i tří teček za touhle dobou najednou!

Žižkov je pro vztyčení koronového sloupu naprosto ideální lokalitou. 
Žižkovským bohémům se mimo jiné zazlívá, že mají na svědomí mari-
ánský sloup na Staroměstském náměstí, stržený roku 1918 při bujarých 
oslavách vítězství nad španělskou chřipkou, který se teprve teď, když 
konečně po sto letech přišla další pořádná epidemie, zase pracně dává 
dohromady. Vztyčením koronového sloupu bychom zbytku Prahy i světa 
ukázali, že Žižkováci umějí sloupy nejen bořit, ale taky stavět. Apeluji na 
ctěnou městskou radu Prahy 3, aby vypsala jak finanční sbírku, tak také 
uměleckou soutěž, jejímž cílem bude pokud možno neprodlené zahájení 
výstavby koronového sloupu! Nemusí vůbec připomínat klasický sloup 
morový, měli bychom ho pojmout úplně novým, dosud nevídaným způ-
sobem, esteticky i technologicky. Musí ovšem jít o umělecké dílo, ko-
respondující se současností, bez zastydlého historismu a prvoplánové 
parodičnosti. Tahle globální epidemie má už na kontě docela dost obětí, 
tak bychom si z ní neměli dělat lacinou srandu. A baroko už je stej-
ně dávno passé, dnes už snad konečně i to podnikatelské… V inzerátu 
na nový koronasloup se to dá vyřešit jednoduše, stačí jasně definovat 
zadání: „Umělcům ponecháváme naprostou volnost v mezích zákona, 
značka: prdelatí andělíčci nejsou podmínkou!“ 
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Koronový sloup

S morovými ranami se 
středoevropská společnost 
vyrovnávala výstavbou 
okázale dekorovaných 
morových sloupů. I dnešní 
doba si žádá sloup. Nikoli 
morový, ale zbrusu nový, 
koronový!

Report z jedné 
žižkovské rodiny

Rodina z Baranovy ulice s dvěma ma-
lými dětmi působila vždy harmonicky. 
Alžbětin manžel Ludvík byl před vypuk-
nutím karantény vytíženým projekto-
vým manažerem strojírenské firmy. Vše 
je jinak. „Vyzvedávat nákup od Košíku 
jsem nucena chodit v lyžařských brýlích 
a pláštěnce, kterou musím ještě před 
dveřmi dát do kýblu s dezinfekčním 
roztokem. Manžel nákup přebírá v ru-
kavicích a odnáší jej na čtyři dny do ka-
rantény (naší bývalé ložnice), kam nikdo 
jiný nesmí. Když jsem tam jednou chtě-
la jít pro cukr, který zrovna došel, začal 
pokoj zamykat,“ svěřuje se Alžběta.

„Od rána se nezastavím a nejhorší je, že 
stále stojí nade mnou a vše kontroluje. 
Nedá se to vydržet. Ušila jsem mu rouš-
ku, nejdřív mu byla malá, další zase vel-
ká. Nakonec si vymyslel speciální filtr, 
který mu musím několikrát denně čistit 
v lihu a kávě,“ dodává.

Když jde rodina na povinnou zdravot-
ní procházku, Alžběta napřed vybíhá 
dezinfikovat všechny kliky, kterých by 
se mohli dotknout. Pak s manželem 
v rukavicích vynáší kočárek. „Snažím se 
mu vysvětlit, že to přehání, ale okamži-
tě mi začne vyčítavě předčítat aktuální 
statistiky ze světa. Omývat děti liho-
vým roztokem jsem zatrhla, působily 
opile. Teď je ozařuje jakousi lampou. 
Pravidelně přemýšlím o rozvodu. Vždy si 
ale představím smutné děti bez táty… 
Dříve jsme si všichni přáli, aby s námi 
byl víc. Modlím se, aby to už všechno 
skončilo!“ 

Zásah shůry
Během jedné z bouřek minulého léta byl 
při úklidu náměstí Jiřího z Poděbrad je-
den z pracovníků úklidové čety zasažen 
bleskem. Utrpěl popáleniny a pár dní 
strávil v nemocnici. Po zdárné rekonva-
lescenci začal udivovat kolegy, když jim 
předčítal turecké a vietnamské nápisy 
na okolních občerstveních. „Taky mě to 
překvapilo. Kluci si mysleli, že si dělám 
srandu.“ Letos v lednu začal spolupra-
covat s Orientálním ústavem. Ukázalo 
se totiž, že jeho znalost elamštiny odpo-
vídá mnoha rokům intenzivního studia. 
„Asi mě to naučil ten blesk, ale nedopo-
ručoval bych to. Ne každej má tak tuhej 
kořínek. Byla to perda.“ 
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díDomácí chleba bez 
droždí? Jde to!

Návodů na domácí chléb existuje řada, 
většinou se ale neobejdou bez droždí. My 
vám poradíme, jak si vystačíte s kombinací 
domácího a kupovaného sušeného kvásku.

Ve skleničce smíchejte tři vrchovaté lžičky hladké pšeničné nebo 
žitné mouky a totéž množství vlažné vody. Dobře zamíchejte, až 
vznikne kašovitá hmota. Přikryjte víčkem, pootočte jím lehce, 
ale neutáhněte. Nechejte stát při pokojové teplotě. Druhý den 
přimíchejte další dvě lžičky mouky a vody. Postup opakujte i tře-
tí a čtvrtý den. Nejpozději po uplynutí čtyř dnů by měl kvásek 
získat lehce nakyslou vůni a konzistenci hodně měkkého těsta. 
Zároveň se na povrchu tvoří bublinky.

V míse prosejte 250 g pšeničné hladké mouky a 200 g žitné 
celozrnné nebo chlebové mouky. Přidejte 12 g soli, lžičku celého 
či mletého kmínu a 60 až 80 g pomletých i celých semínek ze 
slunečnic a dýní. Přisypte polovinu sáčku kupovaného žitného 
kvásku. Přilijte lžíci olivového oleje a minimálně 300 ml odstáté 
vlažné vody. Zapracujte ¾ kvásku; zbytek doplňte dvěma lžička-
mi mouky a vody a další dny pokračujte podle uvedeného recep-
tu. Tak budete mít kvásek připravený na další pečení.

Vzniklou směs řádně zamíchejte, přikryjte potravinářskou fólií 
a nechte stát při pokojové teplotě, dokud těsto minimálně jeden 
a půlkrát nenabude. Těsto nemusíte hníst ani tvarovat, a přes-
to vykyne. Rozetřete malé množství oleje ve formě na chleba 
a vysypte ji po celé ploše moukou. Přelijte do ní vykynuté těsto, 
přikryjte fólií a nechte znovu kynout, dokud těsto nevystoupá 
a nezaplní formu. Rozehřejte troubu na 230 °C, vložte dovnitř 
žáruvzdorný hrneček s vodou a formu s chlebem už bez fólie. 
Pečte 20 minut a následně snižte teplotu na 180 °C. Pečte dal-
ších 30 až 40 minut, až chléb získá charakteristickou hnědou 
kůrku. Hotový bochník vyndejte z trouby, nechte pár minut od-
počinout a následně vyndejte z formy, aby vychladl. Uvidíte, pů-
jde to snadno! 
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Václav Aulický, 
architekt

Žižkov jako část Prahy, která je charak-
teristická především činžovními domy 
z 19. a 20. století, se v obrazu města uplat-
ňuje památníkem na Vítkově, budovou býva-
lého Penzijního ústavu a v poslední době pak 
věží televizního vysílače. Jsem rád, že se tře-
tí městská část postavila k věži jako ke své. 
Díky vstřícnosti jejího vedení k záměrům no-
vého provozovatele je celý vnitřek věže nový, 
v prostoru atria vznikl amfiteátr, ve kterém 
v létě působí Divadlo Kalich, v parku byl po-
staven pavilon snack baru Miminoo a byly 
provedeny další úpravy, které zatraktivňují 
celý prostor Mahlerových sadů. 

Areál žije a slouží, a já tak vím, že moje 
práce měla smysl. Jsem tím opravdu nad-
šen. A nejen tím. Žasnu nad měnící se tváří 
Žižkova s obnovenými domy a živými ulice-
mi, plnými obchodů, restaurací a dalších 
služeb. Co nejrůznějších domů se dalo „do 
pucu“. Některé ulice, které neměly dříve val-
nou pověst z hlediska prostředí, jsou dnes 
nádhernou ukázkou podnikatelské, a tedy 
lidské aktivity.

Před dvaceti lety, v roce 2000 v rámci akce 
Praha — evropské město kultury, se na věži 
objevila miminka (Babies) Davida Černého. 
Nejsou to obyčejná mimina. Mají místo ob-
ličeje počítačový čip, jako by po věži lezla 
počítačová data. A to přeci vzhledem ke kos-
mickému vzhledu věže krásně sedí! Nejdřív 
to mělo být dočasné, k oslavám milénia. Na 
otevření přišel i prezident Václav Havel, se 
kterým jsem se ještě v hlubokých osmdesá-
tých letech několikrát setkal. Už tehdy jsme 
si povídali o věži. A když jsme se po těch 
letech potkali, vyrazil mi dech, pamatoval 
si naprosto každé slovo z té naší tehdejší 
debaty! Díky finanční podpoře městské čás-
ti Praha 3, hlavního města Prahy a dalším 
sponzorům se na podzim 2001 podařilo in-
stalovat mimina natrvalo. 
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Praha 3 začala testovat sama, bez státu 
Jiří Ptáček (TOP 09 a STAN), starosta

Dobrá praxe ze světa jednoznačně ukazuje, že v boji s koro-
navirem je klíčové testování. U zdravotníků a zaměstnanců 
v domovech pro seniory to platí dvojnásob, jelikož přicháze-
jí do styku s těmi nejvíce ohroženými. Ostatně všichni jsme 
v médiích mohli zaznamenat případy, kdy se virus v takovéto 
komunitě začal nekontrolovaně šířit.

Takže zatímco stát u těchto profesí rozjíždí preventivní tes-
tování teprve v těchto dnech a navíc ve výrazně redukova-
né formě, začali jsme v Praze 3 pravidelně testovat personál 
ošetřovatelského domu už 1. 4. Krátce poté jsme přidali za-
městnance terénních sociálních služeb a pracovníků krizo-
vých center na Jiřáku a ve Vozovně. Nechtěli jsme čekat na 
stát a financování jsme zajistili z vlastních zdrojů. Následně se 
přidali i sponzoři, kteří si naší aktivity všimli a rozhodli se nám 
pomoci. Díky!

Postupně se podařilo odladit systém tak, že naprostou většinu 
odběrů si zajišťují ošetřovatelky svépomocně. Ostatně jsou to 
profesionálky. A vyhodnocení testů pro nás zajišťuje soukro-
má laboratoř Soni Pekové (Tilia Laboratories). Díky tomu jsou 
naše náklady méně jak poloviční oproti státem deklarované 
sumě.

V médiích se teď objevují názory epidemiologů na možnou 
„promořenost“ obyvatel, kteří mohli prodělat nákazu bez pří-
znaků. Odhady odborníků se pohybují ve škále od necelého 
procenta až po desítky procent. K dnešnímu dni se naštěstí 
nákaza u žádného našeho pracovníka neprokázala, přičemž 
pracujeme se vzorkem zhruba stovky lidí, u kterých uplatňuje-
me jak metodu PCR, tak i rapid testy (IgM a IgG). Na ty desítky 
procent bych tedy rozhodně nesázel.

Zůstaňme zdrávi!

 

Živnostníky nesmíme nechat padnout! 
Margita Brychtová (Piráti), koaliční zastupitelka 

Současná koronavirová krize drasticky zasáhla do života nás 
všech. Nemůžeme cestovat, nemůžeme chodit za kulturou, 
sportovat můžeme jen omezeně, spousta z nás je nucena pra-
covat z domova. Ale nesmíme zapomínat, že vůbec nejhůře 
jsou na tom přesně ti, kteří zajišťují všechny ty služby, které 
teď nemůžeme využívat. My nemůžeme zaplatit za to, co by-
chom rádi dělali, ale oni přišli o živobytí.

Jde mi o provozovatele těch kulturních institucí, sportovišť, 
zavřených obchodů či restaurací. Ti nás, své zákazníky, teď 

potřebují a budou potřebovat mnohem více než kdy předtím. 
Proto pokud máte ve svém okolí například oblíbenou restaura-
ci, která umožňuje vyzvednutí jídla s sebou, podpořte ji svým 
nákupem. A u podniků, které momentálně nákupem podpořit 
nelze, budeme mít šanci poté, co se znovu otevřou.

Nenechme naše podnikatele padnout. Vláda sice vyhlášením 
nouzového stavu refundaci ušlých zisků přislíbila, ale následně 
postupovala podle jiných zákonů a je tu obava, že to byl záměr, 
jak se na podnikatele vykašlat. Magistrát i my jako městská 
část na podpoře živnostníků pracujeme, ale jakákoli pomoc od 
samosprávy nikdy nemůže nahradit věrné zákazníky.

Nouzový stav se snad pomalu chýlí ke konci. Křivku nákazy se 
daří zplošťovat a některá přijatá opatření už nejsou tolik třeba. 
Vláda na výzvu Pirátů konečně vyložila karty a nyní již mají 
alespoň některé typy podnikání jasnou představu, kdy zase 
budou moci otevřít. Pomozme našim živnostníkům! Pomozme 
Praze 3!

#ZachranZivnost #DrzimeKurz

 

Školství tváří v tvář novému koronaviru  
Štěpán Štrébl (Piráti), místostarosta

Dovolte mi, abych protentokrát využil tohoto prostoru k vaše-
mu informování o opatřeních, která v rámci současné pande-
mie na Praze 3 podnikáme v oblasti školství. Začátkem všeho 
bylo rozhodnutí vlády, která 12. března zakázala přítomnost 
žáků na všech základních, středních i vysokých školách. To se 
dotklo i desítky základních škol, které zřizujeme my jako měst-
ská část. Rozhodně však nejde o prázdniny. Výuka pokračuje 
distančně, vždy dle možností té které školy. Od tradičnějších 
forem domácích úkolů až po užší kontakt s žáky prostřednic-
tvím internetu. Hodně zodpovědnosti je ale teď přeneseno 
i na vás, na rodiče.

Dalším krokem, tentokrát z naší strany, bylo 17. března dopo-
ručení směrem k vedení našich mateřských škol, aby se také 
uzavřely. Mateřské školy tak samozřejmě učinily. Od téhož dne 
vstoupilo v platnost i nařízení vlády směrem k hejtmanům 
a primátorovi Prahy, aby na svých MŠ a ZŠ zajistili ve skupi-
nách do 15 dětí péči o ty ve věku 3 až 10 let. Jde o ratolesti 
rodičů aktuálně nezbytných k překonání pandemie. Jedná se 
především o zdravotníky či příslušníky bezpečnostních složek. 
Jsem hrdý, že v tomto primátorovi vyšla rada naší městské 
části maximálně vstříc, protože i neochotné MČ se v Praze 
našly.

Rád bych tímto „před nastoupenou jednotkou“ poděkoval ře-
ditelům i učitelům MŠ Libická, ZŠ a MŠ Jarov, ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad a ZŠ Jeseniova, u nichž je tato služba od půlky 
března zavedena. Bez vás by to nešlo a díky za vaši nelehkou 
práci. Nezbývá než doufat, že je konec této výjimečné situace 
v dohledu; vytrvejme!

Rubrika reprezentuje názory koaličních  
a opozičních  zastupitelů Prahy 3



 

Zátěžový test pro sociální oblast 
Lucie Bogdanová (Koalice pro Prahu 3), opoziční 
zastupitelka

Děkuji všem, kteří ochotně pomáhají v této 
době. V tomto příspěvku chci poděkovat přede-
vším všem osobám pracujícím v sociální oblas-
ti: sociálním pracovníkům, pečovatelům, koordi-
nátorům, uklízečkám a dalším. Děkuji vám všem, 
že svou prací pomáháte, aby jiní mohli lépe žít! 
A to i v době bez koronaviru! Sociální oblast 
je dlouhodobě poddimenzovaná jak finančně, 
tak i personálně. Proto bych chtěla apelovat na 
vedení městské části, aby se na sociální oblast 
zaměřilo. Je však potřeba pomáhat s jasnou vizí 
a koncepcí, je nezbytné naslouchat vedoucím 
oddělení a ředitelům příspěvkových organizací, 
kteří nejlépe vědí, jak vykonávat kvalitní sociální 
práci. Věřím, že právě oni měli a mají možnost 
promlouvat na jednání krizových štábů a jed-
nání rady MČ. Není zde prostor na líbivé fotky 
a dojemné příspěvky na sociálních sítích. Je po-
třeba, aby všichni pracovníci v sociálních služ-
bách měli potřebné ochranné pomůcky a mohli 
navštěvovat klienty v terénu. Je potřeba, aby 
sociální pracovníci navštěvující rodiny a opa-
trovance mohli spolupracovat s potravinový-
mi bankami a dalšími dárci. Aby pomáhající 
organizace financované dotacemi MČ věděly, 
jak v této době mohou nakládat s penězi. Také 
bych si přála, aby byli oceněni všichni pracovníci 
v sociálních službách, jak zde v té největší krizi 
jsou pro své klienty. Nemluvíme jen o seniorech, 
ale i o matkách samoživitelkách, pěstounech, 
lidech v hmotné nouzi, dětech a dalších, o které 
se každodenně sociální pracovníci starají. Jako 
ředitelka organizace poskytující sociální služby 
vím, jak je důležité mít oporu ve vedení a mít 
aktuální informace.

 

Neviditelní hrdinové koronaviru 
Ondřej Rut (Zelení a nezávislí), místostarosta

Kvůli koronaviru přišlo mnoho lidí o práci. Jsou 
ale lidé, kterým vir naopak přinesl práce tolik, že 
si to málokdo z nás umí představit. Nemám na 
mysli jen zdravotníky. Třeba v našem ošetřova-
telském domově v Habrové ulici teď slouží pět 
desítek lidí 24hodinové směny. Souhlasili s tímto 
režimem, aby snížili riziko nákazy u osmi desítek 
seniorů, pro které by koronavirus mohl být život 
ohrožující. Rád bych, abychom dokázali nena-
hraditelnou práci pečovatelek a sester v domo-
vech pro seniory ocenit, o to víc v současné 
krizové situaci. Do ošetřovatelského domova 
proto posíláme 1,1 milionu korun na mimořádné 

odměny. Nezapomněli jsme ani na pečovatel-
skou službu, která dojíždí za šesti stovkami na-
šich seniorů po celé Praze 3. Tam putuje 400 
tisíc.

V domově pro seniory jsme se také daleko dříve, 
než o tom začal uvažovat stát, rozhodli testovat 
zaměstnance. Už na začátku dubna jsme z la-
boratoře Tilia dostali první výsledky, naštěstí do-
dnes negativní. Paralelně s laboratorními testy 
jsme spustili i pravidelné 14denní rychlotesty na 
protilátky. Nad rámec státem nařízené povin-
nosti takto testujeme i zaměstnance pečovatel-
ské služby.

Z celé epidemie si odnáším jedno poučení. 
V těchto mimořádných situacích se nevyplácí 
sedět se založenýma rukama a čekat na po-
moc naší vlády. Když máme možnost, musí-
me se umět postarat sami. Ta pomoc odjinud 
totiž vůbec nemusí přijít. Rozjeli jsme program 
Přijedem s obědem, krizová centra na Jiřáku 
a ve Vozovně, spustili službu Mobilní Rozhlas, 
distribuovali ochranné pomůcky. Díky všem, kdo 
se zapojili a pomáhají.

 

Flagrantní selhání v IT  
Tomáš Kalivoda (Koalice pro Prahu 3),  
opoziční zastupitel

Dva roky zpátky jsem četl závěry průzkumu 
veřejného mínění. Utkvěla mi v paměti část 
o Pirátské straně. Zjednodušeně řečeno, že se 
jedná o takzvaný „lovebrand“. Detailněji, že voliči 
Pirátů většinou vůbec neznají jejich program, ale 
mají o nich vysněnou představu. I já se přiznám, 
že jsem ji měl... Ačkoliv jsou konkurenční stra-
nou, tak jsem věřil, že v informačních techno-
logiích (IT) posunou věci kupředu. Jak jsem se 
jen mýlil! 

Před pár měsíci čelil úřad Prahy 3 vážnému  
hackerskému útoku. Nyní se útok opakoval  
a vyřadil chod celého úřadu na týdny! 
Výsledkem jsou zaměstnanci nechodící do 
práce, bez výplat, nefunkční emaily, veškerá 
pracovní data nedostupná. Vše bylo zašifrová-
no anonymními útočníky požadujícími výkupné. 
Pravděpodobně ovšem těmi samými, kteří již 
radnici napadli dříve. 

Zde se vrátím k očekávání voliče. Volíte Piráty. 
Ti získají křeslo místostarosty pro IT. Stane se 
hackerský útok. A co udělají tito rádoby experti? 
Nic. Je to neuvěřitelné a flagrantní selhání mís-
tostarosty Štrébla. Tento „manažer“ měl začít 
jednat hned po prvním útoku. Ihned požadovat 
audit IT systémů, přesný popis situace a navrh-
nout opatření. Neudělal vůbec nic. Naprosto 
selhal. 

Nyní požaduji, aby pan místostarosta Štrébl za-
čal konečně pracovat a dodal celému zastupitel-
stvu detailní popis obou útoků, návrhy opatření, 
vyčíslení škody a popsal jeho kroky v mezidobí 
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i poté. Pokud vše řádně nevysvětlí, budu očeká-
vat vyvození osobní odpovědnosti. 

Představa Pirátů jakožto IT expertů se již roz-
plynula. Nyní mě svým jednáním přesvědčují 
o představě jiné… Že jsou tragicky neschopní.

 

Radnice odpouští nájmy nuceně uzavřeným  
provozovnám 
Robert Pecka (TOP 09 a STAN), koaliční zastupitel

Podnikatelé se dnes bohužel nezaviněně dostali 
do nepředstavitelně těžké situace. Některým 
ze dne na den klesly tržby i na nulu, avšak po-
vinnost platit energie, nájem nebo odvody za 
zaměstnance nezmizela. Nechme stranou levé 
a pravé ideologie, charakter místa byl vždy ur-
čován nejrůznějšími prodejnami, rázovitými hos-
podami, svérázným řezníkem nebo usměvavou 
květinářkou. Praha 3 vždy patřila k místům s vý-
raznějším charakterem a byla by velká škoda 
tuto osobitost dnes ztratit.

Na radnici jsme si důležitosti živnostníků a ma-
lých podnikatelů dobře vědomi a od počátku 
promýšlíme, jak jim nad rámec pomoci od stá-
tu ulehčit. 1. Jako TOP/STAN jsme předložili do 
rady ke schválení tisk, kterým radnice odpouští 
dva (až tři) nájmy nuceně uzavřeným provozov-
nám. 2. Dále jsme předložili úlevu i pro provozy, 
kterých se nucené uzavření netýkalo, ale reálně 
došlo k výraznému propadu jejich tržeb. 3. Všem 
podnikatelům z Prahy 3 nabízíme v infocent-
ru na Jiřáku a Vozovně zdarma dezinfekci nebo 
ochranné pomůcky. 4. Všem restauracím, které 
prodávají přes okénko, nabízíme možnost umís-
tění odkazu na radničním rozcestníku  
https://1url.cz/gzHcu.

Ve své historii přestál Žižkov i Vinohrady různé 
těžké časy a věříme, že i koronavirus společně 
zvládneme.

 

Poděkování občanům Prahy 3 
Marcela Novotná (ANO 2011), opoziční zastupitelka

Milí spoluobčané, drazí sousedé, přátelé, děkuji! 
Děkuji za vaši neochvějnou iniciativu v těchto 
těžkých časech. Všichni můžeme být právem 
pyšní na to, že jsme Češi a že si umíme pora-
dit v každé situaci. Prostě zlaté české ručičky. 
Tyto šikovné „ručičky“ se projevily také v naší 
MČ P3, kde se spousta z nás snaží nějak zapojit 
a pomoci. Jsme prvkem něčeho většího, sta-
vebním kamenem společnosti, která se v této 
době spojila a vytvořila svou prací a houževna-
tostí vskutku ojedinělý celek. V těchto nelehkých 

dobách jste projevili obrovskou sounáležitost. 
Situace není jednoduchá a stále se vyvíjí, ale 
věřím, že nejenom díky vlně solidarity, které 
jsem byla svědkem, vše zvládneme. Naše MČ 
dokázala neskutečné a sousedská výpomoc je 
více než ohromující. Jste úžasní, ať už vaše sou-
náležitost s našimi staršími spoluobčany, kteří 
jsou nejohroženější skupinou, a proto je musí-
me chránit my všichni, nebo prostá sousedská 
pomoc a ochota. Velké díky patří bezesporu 
bojovníkům v předních liniích a hned vzápětí 
i každému z Vás, kdo se zapojil do pomoci, ať 
už formou šití roušek, výlepem informačních 
plakátů, péčí o starší občany anebo i prostým 
slovem podpory. Domnívám se, že si každý 
z nás zaslouží potlesk už jen za to, že se umíme 
spojit a fungovat společně. Naše MČ prokázala 
svého komunitního ducha podpory. Díky patří 
také Informačnímu centru P3, které se dokázalo 
bleskurychle zmobilizovat a již v prvních dnech 
pomáhalo dle možností všem občanům Prahy 3 
a funguje bez zastavení i dále. Jsme v tom 
všichni společně a společně to i zvládneme! 
Takže ještě jednou: DĚKUJI, máte můj obdiv. 

 

Jak se stal kozel zahradníkem aneb IT fraška  
na radnici  
Petr Venhoda (ANO 2011), opoziční zastupitel

Pamatujete si tato prohlášení? Jsme Piráti a vážně 
rozumíme IT — otevřená data a snižování nákla-
dů. Internet je naše moře! Vize byla navíc umoc-
něna tím, že se do této partičky přidal starosta 
Ptáček (TOP 0,9), majitel IT firmy. Tak… přesně jak 
s tím kozlem, co se stal zahradníkem. Tady už ale 
přestává legrace. Jde o nás všechny. O naše DATA, 
jež jsme my a předchozí generace zaplatili radnici 
Prahy 3 jako daň za to, že úřad funguje. Naše da-
tové dědictví — a stálo to obrovské množství času, 
které jsme strávili návštěvami úřadů, vyplňováním 
formulářů —, ale i obrovské množství informací, 
mnohdy důvěrných. 

Místostarosta pro informatiku Štrébl (Piráti) spolu 
s radními nás svojí snahou o všechno připravil. A to 
ne nenadále, ale trvalým podceňováním nebezpečí 
a liknavým přístupem ke správě dat z IT systémů. 

Stejně jako v legendární historce o sedlákovi, jenž 
odnaučoval kozla žrát s úžasnými výsledky, než mu 
chcípl. Tak dlouho se řídili svými nápady v oblasti 
IT, snižovali náklady a podporovali otevřená data, až 
se stali terčem opravdových odborníků, kteří takto 
„vyhladovělé“ IT systémy napadli na přelomu roku 
hackerským útokem. A místo toho, aby se pouči-
li a nastavili opatření, tak ještě hloupě vykřikovali 
do světa, jak mají zálohy dat a z těch data obnovili. 
No… ty zálohy teď po druhém útoku nemají. Už pro-
stě ani nevědí, kdo platil za psa, kdo má zaplatit po-
kutu, už nevědí nic! Stovky úředníků nemají výplaty 
a Praha 3 se vrátila do doby temna. Vážně by mě 
zajímalo, jak vypadají ty ostatní činnosti na radnici, 
u kterých se nebili v prsa, že je mají v malíku.

Fó
ru

m
 z

as
tu

pi
te

lů



—
 3

6
In

fo

Kontejnery na  
velkoobjemový odpad

Ulice Termín Od Do

Kostnické náměstí — Blahníkova 2. 5. 9.00 13.00

Buková — Pod Lipami 2. 5. 10.00 14.00

Jeseniova 143 5. 5. 13.00 17.00

Přemyslovská — Orlická 5. 5. 14.00 18.00

Sudoměřská — Křišťanova 6. 5. 13.00 17.00

Křivá 15 6. 5. 15.00 19.00

Přemyslovská — Sudoměřská 7. 5. 15.00 19.00

U Rajské zahrady — Vlkova 9. 5. 9.00 13.00

V Zahrádkách — Květinková 9. 5. 10.00 14.00

Ambrožova — Malešická 12. 5. 13.00 17.00

Koněvova — V Jezerách 12. 5. 14.00 18.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 13. 5. 13.00 17.00

Tachovské náměstí 13. 5. 15.00 19.00

Na Vrcholu — V Domově 14. 5. 15.00 19.00

nám. Jiřího z Lobkovic 16. 5. 9.00 13.00

nám. Barikád 16. 5. 10.00 14.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 19. 5. 13.00 17.00

Buková — Pod Lipami 19. 5. 14.00 18.00

Jeseniova 143 20. 5. 13.00 17.00

Přemyslovská — Orlická 20. 5. 15.00 19.00

Sudoměřská — Křišťanova 21. 5. 15.00 19.00

Křivá 15 23. 5. 9.00 13.00

Přemyslovská — Sudoměřská 23. 5. 10.00 14.00

U Rajské zahrady — Vlkova 26. 5. 13.00 17.00

V Zahrádkách — Květinková 26. 5. 14.00 18.00

Ambrožova — Malešická 27. 5. 13.00 17.00

Koněvova — V Jezerách 27. 5. 15.00 19.00

Soběslavská — Hollarovo náměstí 28. 5. 15.00 19.00

Tachovské náměstí 30. 5. 9.00 13.00

Na Vrcholu — V Domově 30. 5. 10.00 14.00

nám. Jiřího z Lobkovic 2. 6. 13.00 17.00

nám. Barikád 2. 6. 14.00 18.00

Kostnické náměstí — Blahníkova 3. 6. 13.00 17.00

Buková — Pod Lipami 3. 6. 15.00 19.00

Jeseniova 143 4. 6. 15.00 19.00

Přemyslovská — Orlická 6. 6. 9.00 13.00

Sudoměřská — Křišťanova 6. 6. 10.00 14.00

Doručeno
 ⟶ Dobrý den, pane šéfredaktore,
s velkým zájmem jsem pozo-
rovala diskusi o novém logu 
Prahy 3. Když jsem do ruky do-
stala novou úpravu Radničních 
novin, tak jsem byla nadšena. 
Včetně syna (17 let) a dcery 
(19 let), kteří též noviny čtou. 
Především zvolený formát, lehká 
a moderní grafika a nové rubri-
ky nás baví. Dříve jsem četla no-
viny spíše z nutnosti, abych byla 
v obraze, co se u nás na Praze 3 
děje. Nyní se na ně těším.

Pracuji jako grafička cca 20 let 
a velmi oceňuji velký kus práce, 
které studio odvedlo v návr-
hu loga, identity i Radničních 
novin. Jediné, co je z mého po-
hledu slabší, jsou nabídky akcí, 
zde bych vítala trochu odlišit 
rubriky. 

Velice oceňuji odvahu jít mo-
derním směrem a nedělat 
kompromisy. Sama s tím mám 
zkušenosti a v konečné fázi pak 
správně nefunguje ani jedno. 
A to se vám v Radničních novi-
nách povedlo! Co se týká loga, 
jednoznačně jsem na straně pro 
vítězný návrh. Dnes již Praha 3 
není jen Žižkovská věž či Vítkov.

Toto sdělení patří též vedení 
radnice. Se zájmem sledujeme 
politiku v naší čtvrti.

Přeji vše dobré, kéž se ne-
necháte otrávit negativním 
hodnocením.

Olga Hrdinová

 ⟶ Dobrý den,
není mým zvykem kritizovat, ale 
nově vydávané Radniční noviny 
se nepovedly. Ač jsou předávány 
do poštovních schránek, čtou 
je především starší lidé, mlad-
ší je většinou hned nechávají 
v krabici pod schránkami. A tak 
drobná a nevýrazná písmena se 
čtou špatně. Křížovka je pak už 
úplně na nic.

S pozdravem  
M. Nosková
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Information on the Crisis Situation
Regarding the state of emergency to prevent the spread of 
COVID-19, we would like to inform you about websites where you 
can find available information also in foreign languages. Prague 
City Hall has created the following website for foreigners: www.
metropolevsech.eu/cs. It provides information on the current cri-
sis situation as well as contacts for organizations that focus on 
helping and supporting foreigners in all areas of life. The content 
is available in English, Russian, Ukrainian and Vietnamese.

If you are dealing with a specific situation, you can contact orga-
nizations that provide long-term assistance to foreigners as well 
as interpreting to the most commonly represented languages   
(English, Russian, Ukrainian, Vietnamese, Spanish, or Mongolian 
and Arabic):

 ⟶  The Centre for Integration of Foreigners (CIC): 
www.cicpraha.org

 ⟶ InBáze: www.inbaze.cz
 ⟶ The Multicultural Center Prague: www.mkc.cz
 ⟶ Organization for Aid to Refugees: www.opu.cz/cs
 ⟶  Association for Integration and Migration (SIMI): 

www.migrace.com 

On the website of the Ministry of Labour and Social Affairs — 
www.mpsv.cz — you can find information on the current situation 
in Czech or English language, and on the website of the Ministry 
of Health — www.mzcr.cz/Cizinci — the texts are available in 
English, German, Vietnamese, Russian, Spanish and French.

 
Thông tin về tình hình khủng hoảng
Liên quan đến tình trạng khẩn cấp phòng chống sự lây lan của koro-
navirus chúng tôi muốn thông báo tình hình qua mạng bằng các thứ 
tiếng nước ngoài. Uỷ ban thành phố Praha đã lập trang web dành 
cho những người nước ngoài: www.metropolevsech.eu/cs. Ở đây có 
những thông tin về tình trạng khẩn cấp hiện tại, và cả những mối liên 
hệ với các tổ chức có thể giúp đỡ, hướng dẫn người nước ngoài trong 
mọi mặt của cuộc sống. Các bài viết bằng tiếng Anh, Nga, Ukraina và 
tiếng Việt Nam.

Trong trường hợp giải quyết tình huống cụ thể, các bạn có thể liên hệ 
trực tiếp với tổ chức dưới đây, sẽ có sự giúp đỡ và cung cấp phiên 
dịch các thứ tiếng thông dụng nhất (Anh, Nga, Ukraina, Việt Nam, Tây 
Ban Nha, kể cả tiếng Mông Cổ và Ả Rập):

 ⟶  Centrum pro integraci cizinců (CIC) — Trung tâm hội nhập người 
nước ngoài: www.cicpraha.org

 ⟶ InBáze: www.inbaze.cz
 ⟶ Multikulturní centrum — Trung tâm đa văn hóa: www.mkc.cz
 ⟶  Organizace pro pomoc uprchlíkům — Tổ trức giúp đỡ người di 

tản: www.opu.cz/cs
 ⟶  Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) — Trung tâm hội nhận và 

di tản: www.migrace.com 

Trên trang web của Bộ lao động và xã hội www.mpsv.cz các bạn có 
thể tìm thông tin về tình trạng hiện tại bằng tiếng Tiệp hoặc tiếng Anh 
và trên trang web của Bộ y tế www.mzcr.cz/Cizinci bằng tiếng Anh, 
Đức, Việt Nam, Nga, Tây Ban Nha và Pháp.

Nechybějí ve vaší schránce 
Radniční noviny?

Pokud ve své poštovní schránce postrádáte Radniční noviny nebo jich je na některých distribučních 
místech naopak přebytek, dejte nám prosím vědět na adresu distribuce@praha3.cz.

 
Informace o krizové situaci
V souvislosti s nouzovým stavem z důvodu prevence proti ší-
ření koronaviru bychom vás chtěli informovat o stránkách, kde 
jsou dostupné informace v cizím jazyce. Magistrát hlavního 
města Prahy založil pro cizince stránku www.metropolevsech.
eu/cs. Ta poskytuje informace k současné krizové situaci, 
ale také kontakty na organizace, které se zaměřují na pomoc 
a podporu cizincům ve všech oblastech života. Text je dostup-
ný v anglickém, ruském, ukrajinském a vietnamském jazyce.

Pokud řešíte konkrétní situaci, můžete se obrátit přímo na 
organizace, které pomoc cizincům poskytují dlouhodobě a za-
jišťují tlumočení do nejčastěji zastoupených jazyků (angličtina, 
ruština, ukrajinština, vietnamština, španělština, případně mon-
golština nebo arabština):

 ⟶ Centrum pro integraci cizinců (CIC): www.cicpraha.org
 ⟶ InBáze: www.inbaze.cz
 ⟶ Multikulturní centrum: www.mkc.cz
 ⟶ Organizace pro pomoc uprchlíkům: www.opu.cz/cs
 ⟶  Sdružení pro integraci a migraci (SIMI):  

www.migrace.com
 
Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.
cz můžete k současné situaci získat informace v českém nebo 
anglickém jazyce a na stránkách Ministerstva zdravotnictví 
www.mzcr.cz/Cizinci v anglickém, německém, vietnamském, 
ruském, španělském a francouzském jazyce.

 
Інформація про кризову ситуацію
У зв’язку з надзвичайним станом для запобігання поширенню 
коронавірусу дозвольте інформувати вас про сайт з 
інформацією, наданою іноземною мовою. Магістрат м. Праги 
створив для іноземців сайт www.metropolevsech.eu/cs. Він 
містить інформацію щодо нинішньої кризової ситуації, а також 
контактні дані організацій, що надають допомогу і підтримку 
іноземцям у всіх сферах життя. Текст доступний англійською, 
російською, українською та в’єтнамською мовами.

Якщо вам потрібно вирішити конкретну ситуацію, можете 
звернутися безпосередньо до організацій, що надають 
довгострокову допомогу іноземцям і забезпечують переклад 
найпоширенішими мовами (англійською, російською, 
українською, в’єтнамською, іспанською, у разі потреби — 
монгольською або арабською):

 ⟶ Центр з інтеграції іноземців (CIC): www.cicpraha.org
 ⟶ ІнБазе (InBáze): www.inbaze.cz
 ⟶ Мультикультурний центр: www.mkc.cz
 ⟶ Організація з допомоги біженцям: www.opu.cz/cs
 ⟶  Об'єднання з питань інтеграції та міграції (SIMI): 

www.migrace.com
 
На сайті Міністерства праці та соціальних справ www.mpsv.
cz ви можете отримати інформацію щодо поточної ситуації 
чеською або англійською мовою, а на сайті Міністерства 
охорони здоров’я www.mzcr.cz/Cizinci — англійською, німецькою, 
в’єтнамською, російською, іспанською та французькою мовами.
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Možná čekáme 
právě na vás

Hledáte zajímavé stabilní zaměst-
nání s řadou nadstandardních 
benefitů? Možná že zrovna teď 
nabízíme uplatnění přesně pro vás. 
Sledujte naše informační kanály, 
nabídku průběžně doplňujeme.

 ⟶ praha3.cz/urad/
volna-pracovni-mista

 ⟶ facebook.com/praha3.cz

Seznamte 
se prosím

Našli byste rádi životního partne-
ra nebo partnerku, druha nebo 
družku, přítele nebo přítelky-
ni, kamaráda nebo kamarádku? 
Hledáte osudovou lásku, váž-
nou známost nebo prostě jenom 
spřízněnou duši? Využijte naši 
seznamku. Inzeráty v maximálním 
rozsahu 200 znaků včetně mezer 
posílejte na adresu  
redakce@praha3.cz s předmětem 
Seznámení. Uveřejnění je zdarma.

Služby

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

 ⟶ DÁMY S LUXEM — nabízíme čištění 
koberců a sedaček extrakčním strojem 
Kärcher Puzzi. Jedná se o nejúčinnější 
metodu čištění. Tel.: 732 212 022.

 ⟶ 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.

 ⟶ OPRAVA ŽALUZIÍ — výměna vodi-
cích lanek — nové žaluzie — seří-
zení plastových oken a balk. dveří. 
Antismogové sítě — sítě proti hmy-
zu. Tel.: 733 720 950, zdenek.janci@
email.cz.

 ⟶ Kompletní rekonstrukce bytů, domů, 
bytových jader, půdní vestavby, malíř-
ské, podlahářské, topenářské, instala-
térské a elektrikářské práce. Seriózní 
jednání a kvalita. Tel.: 603 814 590. 
E-mail: stavbysrba@gmail.com, 

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

 ⟶ Mytí oken, čištění koberců a nábytku, 
veškerý úklid, vyklízení, odvoz a dovoz 
čehokoli. Tel.: 724 036 990.

 ⟶ !ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU! Cokoliv naložíme a odve-
zeme. Vyklízíme sklepy, byty, pozůsta-
losti atd. Rozumná cena. Stěhování. 
Tel.: 773 484 056.

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

Poptávka
 ⟶ Knihy a knižní pozůstalost koupím, od-

vezu. Tel.: 286 891 400.

 ⟶ Koupím starou bižuterii, hodinky i ne-
funkční, etuje. Tel.: 603 410 736.

 ⟶ Koupím lid. kroj i díly.  
Tel.: 603 410 736.

 ⟶ ÚDRŽBÁŘE přijmu na HPP — domy P3, 
oprava, údržba bytů, zahrada atd. Info 
tel.: 602 204 257, životopis na udrzbar.
zizkov@seznam.cz.

Seznámení
 ⟶ Senior, nekuřák s vyřešenou minulos-

tí, fin. zajištěn, 195/95, rád se sejde na 
kus řeči se seniorkou. Sport rekreač-
ně, příroda možná, chata, kra066nt@
email.cz.

 ⟶ Zajištěný vdovec 70/171, nekuřák. Hledá 
přítelkyni pro dny všední i sváteční. 
Vycházky přírodou i za kulturou a po-
znáním uvítám. Zahrádka mimo město 
je skoro můj druhý domov,  
fanda2684@seznam.cz.

 ⟶ Hledám přítelkyni 50—60 pro pro-
žití příjemných chvilek u moře :-), 
333rtep@seznam.cz.

 ⟶ Je mi skoro 60 a chtěla bych najít 
hodného, klidného, slušného kamará-
da, stejného věku, nekuřáka, co nepi-
je alkohol, ale neposedí. Teda kromě 
Parukářky, tam se sedí moc hezky. A je 
spíš skřivánek než sova, maru-lenka@
seznam.cz.

Senioři ČR na 
Praze 3 mění 
program

 ⟶ Vzhledem k omezené možnosti 
pořádat společenské akce pře-
sune místní pobočka Seniorů ČR 
oslavy významných jubileí svých 
členů na říjen a listopad. Ruší 
také na květen plánovaný výlet 
do lázní v Hronově. Náhradní 
termín je v jednání a připadne 
zřejmě na září, kdy by měla být 
znovu zprovozněna pítka mine-
rálních vod.

Přijedem 
s obědem

 ⟶ Službu mohou využít senioři 
starší 65 let a držitelé průkazu 
osoby se zdravotním postižením 
až do 15. května.

 ⟶ Telefon: 777 464 855, e-mail: 
sedlakova@chelcickeho.cz.
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ai158482162317_Okna-Creativ-2020-Inzerce-91,5x31,8mm-Praha3.pdf   1   21.3.2020   21:13:44



—
 3

9

Komplexní údržba komunikací 2020
V letošním roce bude na území městské části Praha 3 prováděna ve dvou etapách. Současně 
bude zajištěn úklid komunikací a chodníků, vysprávky lokálních závad povrchů a pročištění 
kanalizačních vpustí. Pro zdárný průběh této akce je potřeba zajistit uvolnění ulic a chod-
níků od parkujících vozidel a úklid prostor kolem stanovišť odpadových nádob. V týdenním 
předstihu budou osazeny dopravní značky B28 (zákaz zastavení) s vyznačením dne a hodin 
platnosti. V zóně placeného stání není majitel rezidenční nebo abonentní karty zbaven povin-
nosti uvolnit ulici od parkujícího vozidla.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ:
⟶ blok č. 1: 11. 5. (pondělí), 5. 10. (pondělí)
 Květná, Hollarovo nám., Soběslavská (Votická — Hollarovo 

nám.), Šrobárova, (Soběslavská — U Vinohradského hřbito-
va), Votická (Šrobárova — Květná), U Vinohradské nemocni-
ce, U Vinohradského hřbitova

⟶ blok č. 2: 15. 5. (pátek), 6. 10. (úterý)
 Hradecká, Horní Stromky, Chrudimská, Kouřimská, NN 335 

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

⟶ blok č. 3: 13. 5. (středa), 7. 10. (středa)
 U Vodárny (Vinohradská — Korunní), Nitranská (Vinohrad-

ská — Korunní), Řipská (Vinohradská — Korunní), Perunova, 
Kolínská, Libická, Čáslavská, Slezská (Jičínská — U Vodárny)

⟶ blok č. 4: 14. 5. (čtvrtek), 8. 10. (čtvrtek)
 Přemyslovská (Radhošťská — Jičínská), Lucemburská (Rad-

hošťská — Jičínská), Křišťanova, Žižkovo nám., Sudoměřská, 
Baranova, Radhošťská, spojka Baranova — Sudoměřská 
(NN 4749), Olšanské nám. — parkoviště

⟶ blok č. 5: 12. 5. (úterý), 12. 10. (pondělí)
 Slavíkova (Ondříčkova — nám. J. z Poděbrad), Laubova, 

nám. J. z Poděbrad, Milešovská, Velehradská, Bořivojova 
(Ondříčkova — Orlická), Jagellonská, Lucemburská (Mile-
šovská — Radhošťská), Přemyslovská (nám. J. z Poděbrad 
— Radhošťská), Orlická

⟶ blok č. 6: 18. 5. (pondělí), 13. 10. (úterý)
 Kubelíkova, Bořivojova (U Rajské zahrady — Kubelíkova), Vlkova, 

Siwiecova, U Rajské zahrady (Vozová — Havelkova), Ježkova, 
Krásova (Kubelíkova — Seifertova), Přibyslavská, Víta Nejedlé-
ho, Chvalova, Sladkovského nám., Čajkovského (Sladkovského 
nám. — Kubelíkova), Lipanská (Táboritská — Bořivojova)

⟶ blok č. 7: 19. 5. (úterý), 16. 10. (pátek)
 Příběnická, Řehořova, Husinecká, Krásova (Seifertova — Hu-

sinecká), Blahníkova, Kostnické nám., Orebitská, Jeronýmo-
va, U Božích bojovníků, Pod Vítkovem, Dalimilova, Cimburko-
va, Štítného (Blahníkova — Cimburkova)

⟶ blok č. 8: 22. 5. (pátek), 9. 10. (pátek)
 Milíčova, Chlumova (Seifertova — Prokopova), Havlíčko-

vo nám., Lipanská (Chelčického — Havlíčkovo nám.), Roky-
canova (Prokopova — Chelčického), Chelčického (Prokopo-
va — Lipan ská), Štítného (Cimburkova — Havlíčkovo nám.), 
Lupáčova

⟶ blok č. 9: 21. 5. (čtvrtek), 14. 10. (středa)
 Tachovské nám., Prokopovo nám., Chlumova (Koněvova — 

Roháčova), Roháčova (Prokopova — Koldínova), Sabinova, 
Komenského nám. (Roháčova  — Sabinova), Rokycanova (Pro-
kopova — Koněvova), Blahoslavova, Českobratrská, Lukášova 
(Koněvova — Roháčova), Ostromečská, Černínova, Tovačovské-
ho, nám. Barikád, Žerotínova (Ostromečská — nám. Barikád)

⟶ blok č. 10: 20. 5. (středa), 15. 10. (čtvrtek)
 Kališnická, Pražačka, Roháčova (Koldínova — Zelenky-Haj-

ského), Žerotínova (Koldínova — Zelenky-Hajského), Koldí-
nova, Domažlická, Hájkova, Zelenky-Hajského, Biskupcova 
(Zelenky-Hajského — Jana Želivského), Na Parukářce, U Zá-
sobní zahrady, Basilejské nám. (západní strana), Malešická 
(Basilejské nám. — Na Parukářce) včetně zálivu, Ke Kapslov-
ně včetně zálivu

⟶ blok č. 11: 25. 5. (pondělí), 19. 10. (pondělí)
 Na Ohradě, Nad Ohradou, Za Žižkovskou vozovnou (Koně-

vova — Kunešova), Kunešova, Na Balkáně (Za Žižkovskou 
vozovnou — Na Vlastním), V Domově (Pod Vrcholem 
— Za Žižkovskou vozovnou), Na Hlídce (Na Balkáně — Koně-
vova), Strážní (Na Balkáně — Koněvova), V Bezpečí, Hraniční 
(Na Balkáně — Koněvova), Šikmá, Na Vlastním

⟶ blok č. 12: 26. 5. (úterý), 20. 10. (úterý)
 Basilejské nám. (východní strana), Ambrožova, Biskupco-

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

⟶ blok č. 13: 27. 5. (středa), 21. 10. (středa)
 Pod Vrcholem, Na Vrcholu, K Lučinám, U Kněžské louky, Nad Lu-

kami, Luční, Křivá I (spojka Luční — Luční), Křivá II, V Okruží, 
Na Lučinách, V Domově (K Lučinám — Pod Vrcho lem), Na Bal-
káně (Spojovací — Na Vlastním), K Vrcholu, K Chmelnici

⟶ blok č. 14: 2. 6. (úterý), 22. 10. (čtvrtek)
 V Zahrádkách, Na Chmelnici, Za Vackovem, Na Mokřině, 

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

⟶ blok č. 15: 24. 5. (neděle), 11. 10. (neděle)
 Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana ve směru 

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

⟶ blok č. 16: 31. 5. (neděle), 18. 10. (neděle)
 Husitská (Koněvova — Trocnovská) — pravá strana ve smě-

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

⟶ blok č. 17: 1. 6. (pondělí), 26. 10. (pondělí)
 Slavíkova (Ježkova — Ondříčkova), Ševčíkova, Škroupovo 

nám., Zvonařova, Pospíšilova, Blodkova, Fibichova, Křížkovské-
ho, Ondříčkova (Slavíkova — Žižkovo nám.), Čajkovského (Ond-
říčkova — Kubelíkova), Bořivojova (Kubelíkova — Ondříčkova)

⟶ blok č. 18: 28. 5. (čtvrtek), 23. 10. (pátek)
 Jeseniova (bez úseku Rokycanova — Prokopova), Pod Paru-

kářkou, V Kapslovně, NN 1782

⟶ blok č. 19: 29. 5. (pátek), 27. 10. (úterý)
 Květinková (Na Jarově — Pod Lipami), Na Jarově, V Je ze rách, 

Buková, Osiková (Pod Lipami — Habrová), Pod Lipami (Na Ja-
rově — Koněvova), Habrová
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Sbírejte

Za znečišťování veřejného 
prostranství můžete dostat 
pokutu až 10 000 Kč.


