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 Krátce po Novém roce 2020 oznámila vláda Čínské lidové republiky, že 
ve své zemi identifikovala nový coronavirus s dočasným označením 2019-nCoV. 
Město Wu-chan se stalo prvním epicentrem nákazy a postupně se odtamtud virus 
začal šířit i do dalších zemí. Dne 24. ledna byl nahlášen první výskyt onemocně-
ní virem v Evropě.
 Po polovině ledna začaly i v České republice panovat obavy o zavlečení 
viru do země. Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Státní zdravotní ústav proto 
varovali před návštěvou čínského Wu-chanu. Také Světová zdravotnická organi-
zace začala chystat opatření v podobě omezení cestovního ruchu a podle potře-
by – třeba i uzavření státních hranic. Dne 29. ledna nový typ coronaviru dorazil 
do Evropy a 1. března se v Česku ukázali pozitivní 3 lidé. To oznámil v první 
březnový den tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jednalo se o dva 
Čechy a jednu Američanku. Všichni byli ihned hospitalizovaní v Nemocnici Na 
Bulovce, ale průběh onemocnění byl u všech jen mírný. Dne 12. března, jen asi 
deset dní po ohlášení prvních českých záchytů, vyhlásila Vláda České republiky 
nouzový stav a současně zavedla první opatření – zákaz vstupu do ČR pro ci-
zince z patnácti rizikových zemí a cest českých občanů do rizikových regionů. 
Také uzavřela restaurace a bary v době od 20 do 6 hodin a zakázala veškeré spo-
lečenské akce s účastí nad třicet lidí. Pak 22. března překročil počet lidí naka-
žených coronavirem v Česku hranici jednoho tisíce. Nemoci však stále nikdo 
nepodlehl. Dne 6. dubna vydal náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog 
MUDr. Roman Prymula prohlášení, že pokud se podaří ochránit rizikové osoby, 
měla by se velká část populace nemocí covid-19 cíleně promořit. Jak ministr 
vnitra Jan Hamáček, tak i premiér Andrej Babiš tuto myšlenku ale odmítli jako 
příliš rizikovou. Na konci května se však začaly projevovat výrazné ekonomické 
propady. Podle průzkumu započala čtvrtina českých firem propouštět a pětina 
z nich snižovat mzdy – především majitelé a pracovníci hotelů a restaurací. 
Ti také 9. června protestovali na 167 místech po celé České republice proti vládě 
a jejím opatřením.
 Dne 9. července, zatímco se většina země nacházela přes léto v relativně 
příznivé epidemiologické situaci, na Karvinsku přibývalo nakažených v souvis-
losti s uhelnými doly. Podle premiéra Babiše tam ale k žádné druhé vlně nedo-
šlo. Ovšem ve stejnou dobu začalo rychle přibývat nakažených zdravotníků. Na konci 
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září bylo v jednom okamžiku nakažených 259 lékařů, což byla asi polovina 
z celkového počtu infikovaných od začátku epidemie. Dne 21. září postoupil 
funkci ministra zdravotnictví Adam Vojtěch. Nahradil ho jeho bývalý náměstek, 
epidemiolog Roman Prymula.
 Navzdory pandemii proběhly na začátku října 2020 krajské a senátní volby. 
Oproti minulým volbám si nejvíce polepšili Piráti, uspěli i Starostové a nezávislí 
(STAN) a ODS, naopak výrazně ztratili sociální demokraté a komunisté. Také 
Hnutí ANO oslabilo, a to výrazně, získalo jen jediné křeslo. Starostové a nezá-
vislí získali 11 křesel.
 Dne 23. října, po měsíci ve funkci, rezignoval na post ministra zdravotnictví 
i epidemiolog Roman Prymula, a to pro nedodržování jím nastavených protiepi-
demických pravidel. Na konci října dále vláda zakázala vycházení po 21. hodině, 
omezila maloobchod a v neděli zavřela i supermarkety. Poté 13. listopadu nový 
ministr zdravotnictví MUDr. Jan Blatný představil pětistupňovou škálu ohrože-
ní, takzvaný systém PES (protiepidemiologický systém), který evidoval pět stup-
ňů ohrožení a na jeho základě vláda rozhodovala o aktuálních protiepidemických 
opatřeních. Na konci roku 2020 se Česká republika nacházela v 5. stupni systému 
PES.
 Dne 20. ledna zemřel v nedožitých 73 letech MUDr. Jaroslav Kubera, 
předseda Senátu České republiky. Nahradil ho stranický kolega Miloš Vystrčil. 
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| Propojení Žižkova a Hlavního nádraží výrazně zlepší a urychlí obyvatelům 
Žižkova dostupnost vlaků i stanice metra trasy C. Do budoucna má proto smysl 
posunout i tramvajovou zastávku Husinecká níže k Domu Radost, jak navrhuje 
hlavní město. Místostarosta Prahy 3 Mgr. Ondřej Rut mající na starosti dopravu 
sdělil, že součástí zakázky je vedle prodloužení samotného tunelu pro chodce 
i výstavba eskalátorů a výtahu u nového výstupu na žižkovské straně. Kromě 
toho vznikne navazující chodník vedoucí do Seifertovy ulice přes nově vybudo-
vané administrativní centrum, kde bude možné odbočit přímo k náměstí Winstona 
Churchilla nebo k VŠE a pokračovat směrem na Žižkov. Otevření podchodu 
je plánováno na srpen roku 2021.

|  Index korupčního rizika, zkráceně K-Index, je ukazatel míry nebezpečných 
faktorů spojovaných s rizikem korupce a s nehospodárným nakládáním s veřej-
nými penězi ze strany státních úředníků. Podle tohoto nového projektu monitor
ovací skupiny Hlídač státu byla Praha 3 pro rok 2020 vyhodnocena jako nej-
transparentnější pražská městská část.

| Radní Prahy 3 schválili na svém jednání 15. ledna 2020 požadavek, aby městská 
část při zadávání koncepční studie na rekonstrukci Seifertovy ulice požadovala 
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zapracování varianty, kde bude tramvajová zastávka Husinecká posunuta blíže 
k náměstí Winstona Churchilla, současná zastávka Lipanská se zachová ve stáva-
jící poloze a mezi ně se vloží nová zastávka Přibyslavská. Institut plánování a roz-
voje hlavního města Prahy zatím počítá však pouze se dvěma zastávkami, kdy by 
byla pouze posunuta zastávka Husinecká směrem k náměstí Winstona Churchilla 
a zastávka Lipanská na úroveň Sladkovského náměstí. Praha 3 naopak považuje 
toto řešení z hlediska obyvatel oblasti za nevhodné.

| Finanční dotace udělované třetí městskou částí pro rok 2020 ve výši přes 10,5 
milionu korun byly určeny pro oblasti životního prostředí, tělovýchovy a sportu, 
památkové péče, kultury, vzdělání a sociální či zdravotní péče.

| Do funkce vedoucí odboru školství Městského úřadu Prahy 3 nastoupila na po-
čátku roku 2020 Mgr. Iveta Němečková.

| Mezi privátní galerie na Žižkově přibyla další: z Holešovic se přistěhovala ga-
lerie Lítost prezentující a propojující současné české i zahraniční umění. V lednu 
2020 zahájila rok výstavou s názvem O mořské příšeře a medvědovi. Galerie 
sídlí v ulici Vlkova č. 23.

| V prosinci 2019 se po 70 letech nemocnice na Žižkově v Kubelíkově ulici na-
vrátila do rukou církve, konkrétně řádu Milosrdných sester sv. Kříže. Nemocnice 
sv. Kříže Žižkov disponuje jak ambulantní, tak i lůžkovou částí. Stěžejní však je 
především péče tzv. následná a rehabilitační. Od samého počátku roku 2020 tak 
mohla opět fungovat pod staronovými majitelkami. Dům byl postaven mezi lety 
1921 a 1925 všeobecně prospěšným stavebním družstvem Záchrana jako Svobo-
dárna a noclehárna pro ženy, kterou významná a vzdělaná sociální pracovnice 
Marie Záhořová-Němcová, vnučka Boženy Němcové, nazvala Ženským domem 
Charlotty G. Masarykové. V roce 1943 byl dům zabrán německými okupanty. 
Kongregace sester sv. Kříže zahájila opětovnou činnost v Kubelíkové už v srpnu 
roku 1946. Dům byl převzat Kongregací sester sv. Kříže v Kroměříži po Arci-
diecésním svazu katolické Charity Praha v žalostném stavu a muselo být přikroče-
no k rozsáhlým adaptačním pracím. Po vyvlastnění budovy v 50. letech 20. století 
bylo v Kubelíkově ulici 1250 zřízeno sociální lůžkové zařízení Obvodního ústavu 
národní zdraví (OÚNZ) Praha 3, které se později proměnilo v interní nemocnici. 
Od roku 1994 do prosince 2019 ji provozovala firma SDI, s. r. o., která se oriento-
vala převážně na následnou lůžkovou péči. Z jednání s restituenty – milosrdnými 
sestrami sv. Kříže – jasně vyplynulo, že zdravotnické zařízení bude od počátku 
roku 2020 v objektu nadále zachováno.
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| FK Viktoria Žižkov má od konce ledna 2020 nového majitele. Stal se jím pod-
nikatel a sportovec Martin Louda, jenž na Žižkově i vyrůstal. Novým předsedou 
představenstva byl jmenován Milan Richter. Martinu Loudovi je jedenačtyřicet 
let a podniká v oblasti nemovitostí a IT, je zároveň pětinovým vlastníkem neda-
lekého Domu Radost (dříve DOS) na náměstí Winstona Churchilla. Fotbalový 
celek převzal po Jiřím Rývovi, jenž však zatím zůstal pro své schopnosti i nadále 
členem představenstva a má se podílet i na vedení klubu. Vlastníkem Viktorie 
byl J. Rýva posledních pět let a dokázal odvrátit propad klubu a stabilizovat ho 
ve druhé fotbalové lize. S novým majitelem přicházejí i velké ambice. Osobně 
chce tradiční celek vrátit do nejvyšší soutěže, a to ideálně už v probíhající sezoně. 
Dalším cílem vedení je pak setrvání na stadionu v Seifertově ulici, který však 
patří Praze 3 a klub si prostory pronajímá. Nový majitel proto nevyloučil ani 
odkup stadionu od radnice Prahy 3.

| Lubomír Schmidtmajer, programový ředitel Paláce Akropolis, se rozhodl na pře-
lomu roku odejít ze všech výkonných funkcí. K rozhodnutí ho přiměly podle jeho 
slov tři události: „Na začátku roku jsem dosáhl jedné ze svých numerických met 
a snů, a sice živé produkce, které buď přímo prošly mýma rukama, nebo jsem se na 
jejich realizaci významně podílel. Dosáhly na desetimiliontého diváka. Následně 
jsem dosáhl důchodového věku. A do třetice jsem se rozhodl, že si chci i nadále 
uchovat lásku a úctu ke své profesi a tomu odpovídá i změna pracovního rytmu.“ 
Proto počínaje dnem 1. ledna 2020 převezme správu fermanu a plánování progra-
mového kalendáře Paláce Akropolis jeho dlouholetý kolega a divadelní producent 
Art Frame Palác Akropolis Martin Poddaný. O měsíc později opouští Schmidt-
majer i funkce ředitele a jednatele, kterých se ujme divadelní režisér a dlouholetý 
dramaturg Art Frame Palác Akropolis Petr Boháč. L. Schmidtmajer sice nadále 
zůstane ve strukturách společnosti, ale pouze v jejích kontrolních orgánech a do 
konce roku 2020 v poradní roli „emeritního producenta“.

| V pondělí 6. ledna 2020 koledovali v rámci celonárodní tříkrálové sbírky před-
stavitelé Kašpara, Melichara a Baltazara na žižkovské radnici. Ve vestibulu rad-
nice zahráli a zazpívali zpěváci i hudebníci, studenti Gymnázia a Hudební školy 
hlavního města Prahy na žižkovském Komenského náměstí. Poté se „mudrcové 
z Východu“ vydali ulicemi Prahy 3 a koledovali dále.

|  V suterénu hlavní budovy radnice, v těsné blízkosti Galerie pod radnicí, síd-
lila nově od 6. ledna 2020 kavárna. Nabízela domácí limonády, točenou kofolu, 
ovocné šťávy, čerstvé čaje či italskou kávu. K tomu bylo možné zakousnout 
čerstvé pečivo s domácími pomazánkami, toasty, saláty nebo müsli s jogurtem. 



Denní sortiment doplňovaly čerstvé lívance, domácí bábovky, štrúdl či čerstvé 
ovoce, nechyběla ani značková vína z vinařství Hruška. Provoz byl však vzhle-
dem k událostem souvisejícím s covidovou pandemií v průběhu roku ukončen.

| Pražští kriminalisté zadrželi dne 11. ledna 2020 dva muže podezřelé z loupežného 
přepadení čerpací stanice v Malešické ulici, k němuž došlo o tři dny dříve. Po zadr-
žení oba cizinci ve věku pětatřicet a sedmatřicet let skončili na policejní služebně, 
kde se přiznali k šesti loupežím na čerpacích stanicích. Detektivové s nimi zahájili 
trestní stíhání pro trestný čin loupeže. V případě odsouzení jim hrozí až desetiletý 
pobyt za mřížemi.

| Žižkovská výstavní síň Atrium představila dílo výtvarníka Kryštofa Brůhy 
v rámci výzvy, kterou loni sama vyhlásila. Odborná komise vybrala k realizaci tři 
nejvýraznější umělecké projekty. Jako první se v Atriu od 14. února do 15. března 
představil absolvent pražské Akademie výtvarných umění Kryštof Brůha s projek-
tem Resonare de Inter Solaris, který navazuje na předchozí akce kinetické sochy 
Inter Solaris. Vernisáž výstavy, jejímž kurátorem je Petr Vaňous, se konala 
13. února 2020.

| Dne 15. ledna 2020 byla v Galerii pod radnicí zahájena panelová výstava 
„S vědomím rizika…“ Expozice se týkala činností českých vojáků bojově nasa-
zených v zahraničních misích za uplynulých 30 let. Výstavu připravili pracovní-
ci Vojenského historického ústavu na Žižkově a při té příležitosti byla vytištěna 
i drobná publikace.

|  Radnice Prahy 3, v čele se starostou Jiřím Ptáčkem, představila ve středu 
15. ledna 2020 své nové logo. Základem zcela nové vizuální identity městské 
části jsou tři našikmené čárky, což má podle vedení radnice prezentovat různé 
aktivity zapamatovatelným způsobem a s trochou nadsázky. U veřejnosti však 
logo vyvolalo rozporuplné reakce – prý „padající domino, lístek z pivnice, 
nedokončené logo kapely Tři sestry nebo lajny kokainu“. (Zdroj: denní tisk 
16. 1. 2020). Autory vítězného loga jsou designéři z Jakub Vaněk Studia, kteří 
mezi 81 adepty uspěli ve veřejné soutěži. Obdrželi autorkou odměnu ve výši 
350 tisíc korun. Designér Jakub Vaněk řekl, že než vznikla výsledná podoba, 
procházeli autoři z jeho týmu Prahu 3 a ptali se lidí, co městskou část nejvíce 
charakterizuje. Lidé prý nejvíce vnímají Prahu 3 jako místo setkávání. „Vytvořili 
jsme motiv založený na třech čárkách, na který je však možné dále navázat 
a používat jej v systému různých hlášek,“ vysvětlil Vaněk. Slovo „tři“ je v nich 
pak nahrazeno právě logem složeným ze tří čárek – ///. Nové logo obsahuje 
například i pozvánka na masopustní veselí pořádané na náměstí Jiřího z Poděbrad: 
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„Jiřáku prostři se.“ (Jiřáku pros/// se). S výsledkem je spokojen i starosta měst-
ské části Jiří Ptáček. Praha 3 bude logo užívat samozřejmě na svých oficiálních 
dokumentech a bude součástí i nové podoby radničních novin, či připravo-
vaných propagačních materiálů. Předešlé logo vzniklo asi před patnácti lety 
a tvořil ho znak městské části doplněný názvem na modročerveném podkladě. 
Přitom podle názoru starosty J. Ptáčka nemá Praha 3 nic společného s modrou 
barvou a odkazuje na zdejší vlajku, kterou tvoří zelená, červená a bílá.

|  Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 28. ledna 2020 roz-
počet městské části Praha 3 na rok 2020 v objemu příjmů ve výši 733 007,8 tis. Kč, 
v objemu výdajů ve výši 742 733,5 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 
9725,7 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Přísedícím Obvodního soudu Praha 
3 na období let 2020–2024 byl zvolen Václav Kůs, zvolen poprvé. Nová výše odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva byla od 1. března 2020 schválena následovně: 
člen zastupitelstva městské části, který není členem rady městské části, předsedou 
nebo členem výboru zastupitelstva, předsedou nebo členem komise rady anebo před-
sedou nebo členem zvláštního orgánu městské části obdrží měsíční odměnu ve výši 
2700 Kč. Člen rady městské části 11 000 Kč. Ostatní, kteří jsou členy Rady městské 
části, předsedy nebo členy výborů zastupitelstva atp. obdrží až 5000 Kč.

| V Galerie Toyen proběhla v období 4. až 27. února 2020 autorská výstava 
Jindřicha Modráčka – Obrazy.

| Rada městské části schválila jmenování do funkce ředitelky žižkovské 
kulturní organizace Za Trojku paní MgA. Marii Kašparovou, a to s platností 
od 10. února 2020.

| Novou prodejní sezónu zahájili farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad 
ve středu 12. února 2020 a prodejní doba byla stanovena následovně: každou stře-
du, čtvrtek a pátek mezi 8. a 18. hodinou, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

| V pořadí 27. žižkovský masopust proběhl ve dnech 22. až 25. února 2020. 
Hlavní úterní veselice na náměstí Jiřího z Poděbrad pak vrcholila masopust-
ním průvodem. Nechyběli žongléři, ani chůdaři, ani obří masky z dílny Střední 
uměleckoprůmyslové školy. Rytmický a hudební doprovod obstaraly formace 
Tam Tam Batucada nebo hudba skupiny Trio Romano. Masopustní průvod vedl 
Žižkovský Pepík, který si na radnici od starosty vyžádal klíč od města Žižko-
va. Poté dav vyrazil ke stadionu FK Viktorie, kde svůj komponovaný program 
tance, zpěvu a divadla uvedlo divadlo Řešeto. Vyhlášením nejlepších masek, 
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jimiž se stala rodinka králíků, vlk a střapáč, a symbolickým pochováním basy 
Žižkovský masopust skončil.

| Podle zpráv denního tisku zahájí hlavní město Praha revitalizaci Vítkova už roku 
2020. Údajně mají zmizet nevzhledná křoví a příští rok započnou práce na nové 
promenádě k Národnímu památníku. Ty by měly být hotové do tří let. Už na konci 
loňského roku byla obnovena na jižních stráních Vítkova vinice a hotová je také 
kompletní rekonstrukce rozbitých asfaltových cest v severním svahu nad Karlínem. 
Očekává se, že úprava hlavní promenády bude největší investicí, jakou město Pra-
ha na Vítkově plánuje. V roce 2023 by již mohli návštěvníci korzovat po novém 
povrchu. Široká promenáda bude určena primárně chodcům, na několika místech 
ji doplní vodní prvky i mlhoviště a javorovou alej na okrajích čeká dosadba. Přiby-
dou také lavičky a další mobiliář. Na místě nevzhledného asfaltového parkoviště, 
které přímo sousedí s památníkem, vznikne prostranství pro odpočinek s fontánou, 
lavičkami a kioskem s občerstvením, který bude zapuštěn do svahu směrem ke Kar-
línu. Od hlavní trasy by měla vést odbočka k nové výletní restauraci zakomponova-
né do okolního prostředí. V souvislosti s revitalizací Vítkova se v minulosti 
mluvilo i o možnosti vybudovat na jeho vrchol výtah, který by zjednodušil přístup 
z karlínské strany. S ohledem na finanční náročnost se zatím s touto realizací ne-
počítá. Vhodnější by bylo řešit zjednodušení vstupu z karlínské strany například 
vybudováním lávky přes železniční trať. S tím by mohla pomoci i nová železniční 
zastávka Praha-Karlín, se kterou studie revitalizace Vítkova počítá. (Zdroj: iDnes 
29. 2. 2020).

|  Rada městské části schválila návrh na jmenování Bc. Ing. Michaela Šrámka 
do funkce vedoucího odboru technické správy majetku s účinností od 1. března 
2020.

| Dne 1. března 2020 byl detekován v Praze první případ nakažení tzv. coro-
navirem. Nemoc byla pojmenována COVID 19 a následně 12. března 2020 byl 
vyhlášen v ČR nouzový stav. Toto vládní opatření bylo průběžně aktualizováno a 
prodlužováno, omezilo mj. volný pohyb osob až do 11. dubna. Poté byl nouzo-
vý stav s postupnými úlevami prodloužen až do 17. května (resp. do 25. května). 
Do té doby zůstaly uzavřené například i vnitřní prostory restaurací, muzeí či 
galerií, a velká část obchodů. K dispozici byla občanům Prahy 3 v té době bezplat-
ná informační a krizová linka. Spuštěna byla rovněž služba zvaná mobilní rozhlas, 
jehož prostřednictvím byly rozesílány aktuální informace na osobní e-mail nebo 
SMS. Platnost tzv. modrých zón placeného parkování byla až do odvolání poza-
stavena. Ombudsman pro seniory byl k dispozici na telefonním čísle a v případě 
neodkladných záležitostí bylo možné domluvit návštěvu v domácím prostředí. 
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Zároveň byly stanoveny konkrétní dopolední hodiny pro nákup seniorů nad 65 
let především v obchodech s potravinami či na poštách aj. Od úterý 24. března 
2020 mohli být lidé na veřejně dostupných místech nejvýše ve skupinkách 
po dvou. Úřední hodiny v budovách úřadů byly omezeny, a to pouze na po-
datelny, pokladny, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, oddělení 
matrik a státního občanství, odbor živnostenský, odbor sociálních věcí a odbor 
výstavby. Všechna ostatní pracoviště Úřadu městské části Praha 3 pro styk 
s veřejností se do odvolání uzavřela. Pouze v případě nutnosti bylo možné si te-
lefonicky sjednat osobní schůzku. Dobrovolníci, kteří pomáhali nejen seniorům, 
se zaregistrovali a vzedmula se vlna obecné solidarity a pomoci. Podle poz-
dějšího shrnutí situace starostou Jiřím Ptáčkem bylo důležité během pandemie 
zajistit informovanost obyvatel a alespoň omezený chod úřadu, dále funkčnost 
příspěvkových či dobrovolnických organizací a řešit mimořádné situace. Mezi 
příspěvkové organizace spadá např. i pečovatelská služba, která slouží zhruba 
650 klientům z řad seniorů. Ti patřili mezi nejvíce ohrožené osoby. V ideálním 
případě měli zůstat v dobrovolné domácí karanténě. Bylo však třeba pro to vy-
tvořit vhodné podmínky. Ve spolupráci se školní jídelnou ZŠ a MŠ Chelčického 
a s dobrovolníky byl spuštěn systém doručování obědů pro občany nad 65 let 
a občany se zdravotním postižením. Z preventivních důvodů bylo rovněž nakou-
peno na 2000 ochranných roušek (ústenek) a dezinfekční gely ještě v době, kdy 
epidemie zuřila pouze v Asii. Tahle zásoba pomohla mimo jiné našim pečova-
telkám prvních 14 dní, kdy se zmíněné pomůcky prakticky nikde nedaly sehnat. 
Stát proto musel udělit výjimku pro fungování prodejen galanterie, aby si ob-
čané alespoň svépomocí mohli ušít další ochranné roušky. Starosta Jiří Ptáček 
se vyjádřil k situaci zhruba následovně: „Popravdě mě zamrazilo, když jsem na 
facebooku četl výzvu Podolské porodnice. Toto vysoce profesionální pracoviště 
bylo závislé na rouškách od domácích švadlenek, protože zcela selhalo státní 
zásobování zdravotnickými pomůckami. Politické exhibice a poklonkování u le-
tadel, jež dorazila z Číny, též pochvalu nezaslouží. Více bych to nechtěl komen-
tovat. Čas na případné hádky bude, až to celé skončí. Pochopitelně nikdo z nás 
nevěděl, jak dlouho budou opatření trvat a jakým směrem se ještě události vy-
vinou. Nicméně již tehdy bylo zřejmé, že obrovské škody vznikly u živnostníků 
a podnikatelů, kteří zde poskytují služby. Řada z nich se současně řadí mezi ná-
jemníky radnice a my jim budeme muset pomoci. Už nyní jsme schválili odklad 
splatnosti nájmů a v návaznosti na další kroky státu jsme připraveni přijmout 
i další opatření pro zmírnění škod. V první řadě si vážím všech, kteří pomáhali. 
Ozvala se nám řada dobrovolníků a byli jsme svědky obrovské vlny solidarity. 
Zvláštní poděkování patří všem, kteří každodenně překonávali vlastní strach 
a nastupovali službu ve zdravotnictví a pečovatelství. V podstatě jakákoliv práce 
s lidmi byla spojena s rizikem nákazy, takže každý den myslím na prodavačky 
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u pokladen, řidiče MHD či úředníky na přepážkách. Těch profesí je celá řada. 
Díky jim za to.“ (Zdroj: Radniční noviny 4/2020, vyjádření starosty bylo redakč-
ně upraveno kronikářem).

| Informační centrum v Milešovské ulici č. 1 rozšířilo nabídku svých služeb. 
Od 2. března 2020 zajišťovalo rovněž kontakt s veřejnou správou a výdej parkova-
cích oprávnění, byl tam zřízen CZECHPOINT.

| V Galerii Toyen v suterénu informačního centra, se 2. března 2020 otevřela 
výstava Paměťovky autorky Barbory Mališové. Expozice zahrnula několik 
celků, které malířka namalovala během posledních dvou let a zaznamenala 
tak události, které zažila v povodí řeky Nitry. Hlavním motivem je život nebo 
spíše jakýsi děj, který vznikl po paměti na pozadí imaginární poetické kraji-
ny a scenérie, kde nechybí lidé ani zvířata. Návštěvníka tak může „vylekat“ 
například postava stojícího rozkročeného medvěda ve velkoformátovém díle 
nazvaném „Na houbách“. Malířskou techniku do sebe prostupujících ploch, 
které popírají konkrétní hranice mezi přírodou a zvířetem, zvolila autorka 
i v dalších dílech. Personifikace lidských vlastností se zvířaty se objevuje 
i „Chytřejší ustoupí, osel zůstává“ připomínající vesele radostný karneval, 
který bortí zažitý mýtus o chování a prožívání zvířat. Barbora Mališová nás 
svými vzpomínkami vtahuje jemně a kultivovaně do tajemného světa příro-
dy, který člověk těžko chápe, ale skrze její dílo se k němu může přiblížit.

| Vlajka pro Tibet byla z okna radnice vyvěšena 10. března 2020 ve 14 hodin.

| Na dobu tří měsíců byly odloženy všechny platby nájemného a záloh na služby 
v prostorách nemovitostí v majetku městské části Praha 3, splatné do 12. března 
2020. Zároveň městská část Praha 3 nebude jako pronajímatel účtovat nájemcům 
úrok z prodlení a nebude z tohoto důvodu přistupovat k výpovědím příslušných 
smluv. K využití této možnosti odkladu nájemného nebylo třeba posílat žádost.

|  Dne 17. března 2020 bylo zrušeno zasedání Zastupitelstva městské části a od-
loženo na neurčito vinou pandemie coronaviru a na základě pokynu Ministerstva 
vnitra ČR ze dne 16. března.

| Od 17. března 2020 začalo fungovat Krizové centrum na náměstí Jiřího z Po-
děbrad a od jeho otevření začali dobrovolníci ihned dodávat na tisíce ručně šitých 
roušek, které i sami distribuovali seniorům, lékařům a sestrám do Polikliniky 
Jarov a do Vinohradské nemocnice, dále sociálním pracovníkům např. centra 
Naděje. Od soboty 4. dubna 2020 pak otevřela Praha 3 druhé krizové centrum, 
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kde se soustředila další pomoc pro potřebné. Působilo v městské knihovně (cent-
rum Vozovna) na adrese Za Žižkovskou vozovnou 18.

|  V galerii Atrium na Žižkově neproběhla vinou epidemie coronaviru a následně 
vyhlášeného nouzového stavu od 20. března 2020 plánovaná vernisáž výstavy, 
ani sama výstava výtvarníka Michala Škody s názvem Ne/Místa. Michal Škoda 
má za sebou řadu výstav doma i v zahraničí a díla jsou zastoupena i v tuzem-
ských či mezinárodních stálých sbírkách.

|  Svaz vietnamské komunity — sdružení Ban Viet a Sdružení vietnamských 
žen v Praze 3 darovalo 23. března 2020 městské části 145 kusů ručně šitých 
roušek a byli jimi vybaveni zaměstnanci úřadu městské části.

| Koncem dubna přijala hlídka cizinecké policie zprávu, že v jednom z domů 
na Tachovském náměstí došlo k zasažení dělníka elektrickým proudem. Hlíd-
ka disponující defibrilátorem byla na místě během dvou minut a okamžitě 
zahájili resuscitaci. K záchraně se vzápětí přidala další hlídka z místního 
oddělení Žižkov a záchranáři. Společně pak pokračovali v resuscitaci dalších 
14 minut, než dokázali obnovit základní životní funkce mladého muže. Dle 
vyjádření lékařky, která zraněného přebírala, odvedli policisté profesionální 
práci a muži prokazatelně zachránili život.

| V průběhu dubna čelila počítačová síť Úřadu městské části Praha 3 hac-
kerskému útoku, byla napadena počítačovým virem. Věc začala okamžitě 
šetřit Policie ČR, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
a Národní agentura pro komunikační a informační technologie. Výpadky se 
dotkly i radničního webu a elektronické pošty.

| Kvůli šíření coronaviru, zejména v zařízeních, kde se vyskytuje větší počet lidí 
z nejohroženější skupiny, zjišťovali představitelé radnice na hygienické stanici, zda 
by bylo možné zajistit preventivní testování na přítomnost coronaviru u ošetřovate-
lek z domu pro seniory zřízeného Prahou 3. Na základě telefonické konzultace jim 
bylo sděleno, že dokud se nákaza v zařízení neprojeví, testování se neprovádí. Proto 
se Praha 3 rozhodla nečekat na pomoc státu a spustila testování vlastními silami 
a na vlastní náklady. Včasným odhalením nákazy bylo totiž možné zabránit jejímu 
rozšíření mezi klienty a personálem. Po konzultaci s vybranou laboratoří bylo sdě-
leno, že ošetřovatelky domova jsou profesionálkami a jsou schopny zajistit odběr 
vzorků svépomocně. Dnem 1. dubna 2020 byly odebrány první vzorky, které byly 
ihned odvezeny do laboratoře Tilia, kterou vedla MUDr. Soňa Peková, Ph.D., a vzá-
pětí zpracovány. Následné byly vzorky odesílány a zpracovávány několikrát týdně.
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| V dubnu byl zveřejněn seznam otevřených provozoven s tzv. okénkovým prode-
jem hotového teplého jídla. Ke dni 3. dubna 2020 to byly např.: restaurace Lavička 
– Seifertova 77, Plzeňka Olše – Táboritská 17/26, U Dudáka – Rokycanova 10, 
U Kozla – ul. Jana Želivského 1777 a další.

| Vyvěšením romské vlajky na radnici 8. dubna 2020 byl připomenut Mezinárodní 
den Romů. V tento den roku 1971 se ve Velké Británii konal první světový romský 
kongres, který vybral mezinárodní romskou vlajku a hymnu (Gejľom, gejľom). 
Každoroční romské oslavy ukazují na jejich společný původ, jazyk a kulturu 
Romů, ale také připomínají potřebu vzájemného respektu a spolupráce s většino-
vou společností či odstranění předsudků.

| Dne 8. dubna začala Praha 3 v Krizovém centru v Milešovské ulici (nám. Jiřího 
z Poděbrad) a ve Vozovně (Koněvova ul.) vydávat pro majitele otevřených provo-
zoven v Praze 3 pětilitrové kanystry s dezinfekcí (ANTI-COVID), rozprašovač 
a 100 kusů jednorázových ústenek.

| Pražští hasiči z centrální, strašnické a holešovické stanice zasahovali v pátek 
17. dubna 2020 po 10. hodině večerní při požáru domu v Táboritské ulici. Událost 
se obešla bez vážných zranění. Do péče zdravotníků předali devět lidí, kteří se pouze 
nadýchali zplodin hoření.

| Dne 27. dubna 2020 zahájila svoji činnost agentura Art Parking Autokino – Praha 
na Nákladovém nádraží Žižkov. Promítá třikrát denně na dobře viditelnou LED ob-
razovku a dopolední filmy jsou určené především rodinám s dětmi.

| Na jednání rady městské části dne 22. dubna 2020 byly schváleny slevy na 
nájemném za pronajaté nebytové prostory ve správě nebo majetku Prahy 3. 
Sleva ve výši 100 procent za měsíce duben a květen 2020 bude poskytnuta 
nájemcům, kteří byli v důsledku nařízení vlády zcela omezeni ve výkonu 
svého podnikání. Sleva na nájmu ve výši 50 procent bude pro nájemce, kte-
rých se nařízení dotklo pouze částečně. Slevy byly uděleny z důvodu zmír-
nění ekonomických následků nouzového stavu.

| Podle údajů pražské hygienické stanice z 22. dubna 2020 a sdělení městské 
části byla Praha 3 městskou částí s nejmenším množstvím nakažených osob 
v přepočtu na obyvatele – 101 na 100 000 obyvatel.

| Heda Čechová, která v 50. a 60. letech 20. století patřila k nejpopulárnějším 
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televizním hlasatelkám, zemřela 23. dubna 2020. Bylo jí 91 let a za své životní 
zásluhy je zapsána v Knize cti městské části Praha 3.

| Dne 28. dubna 2020 zemřel další čestný občan Prahy 3 – profesor Ladislav Hejdá-
nek, filosof, signatář a později mluvčí Charty 77. V letech 1968 až 1971 byl vědec-
kým pracovníkem Filosofického ústavu ČSAV. Vzápětí poté byl však propuštěn 
a koncem roku uvězněn pro údajnou spoluúčast na letákové předvolební akci. Od-
pykal si trest devíti měsíců odnětí svobody nepodmíněně. Po návratu se již vědecké 
dráze veřejně věnovat nemohl, a tak pořádal ilegální domácí semináře nejen pro 
studenty Evangelické teologické fakulty. V roce 1977 se stal jedním z prvních signa-
tářů Charty a později mluvčím. V roce 1980 zahájil „veřejné“ bytové semináře pro 
zájemce o filosofii a založil samizdatový filosofický časopis Reflexe. Publikoval mj. 
i v samizdatových Lidových novinách. V roce 1990 se habilitoval jako docent filoso-
fie na Evangelické teologické fakultě a roku 1992 byl jmenován profesorem filosofie 
na fakultě filosofické. Roku 2004 byl zapsán do Knihy cti městské části Praha 3.

| Revitalizací rozlehlé plochy v sousedství Vítkova vznikl na jaře 2020 multi-
funkční areál Žižkov Beer-Garden – Pivní zahrada pod Vítkovem. K dispozici 
je několik set krytých míst k sezení, velká LED obrazovka určená pro sportovní 
přenosy, pódia pro hudební a divadelní vystoupení, farmářské trhy nebo místo 
pro grilování s přáteli. Návštěvníci si budou moci zahrát plážový volejbal, pé-
tanque i stolní fotbal. „Dobrý den, milá redakce, na bývalém fotbalovém hřišti 
na Ohradě fungovaly v posledních letech k naprosté spokojenosti občanů Za-
hrádky Žižkov. Spousta stolů se slunečníky na rozlehlém prostoru. V družné 
shodě tu sedávali kuřáci i nekuřáci, maminky dobře viděly na děti, hrající si na 
ohrazeném hřišti. Byl tu kurt na odbíjenou, možnost zahrát si stolní tenis... Těšili 
jsme se, že se letos Zahrádky otevřou. Ale prostor přebrala jiná firma. A to, co 
tam vzniklo (BeerGarden), je zoufalé…“ (Vyjádření nespokojené občanky Evy 
Ledecké, in: Radniční noviny 6/2020).

| Dne 5. května 2020, byť v době coronavirové krize, uctili zástupci městské části 
Praha 3, starosta Jiří Ptáček a radní Jana Belecová oběti bojů během Pražského 
povstání 1945. K pomníku na nádvoří školy na Pražačce položili věnec a věnovali 
tichou vzpomínku. Akce proběhla vzhledem k vládním opatřením proti šíření 
coronaviru jen komorně, bez účasti veřejnosti.

| Krátce po svých 90. narozeninách 6. května 2020 zemřel rozhlasový reži-
sér Karel Weinlich. Studoval původně herectví na pražské akademii (DAMU), 
nakonec však absolvoval obor rozhlasové režie a v roce 1952 nastoupil do 
Československého rozhlasu. Tam působil až do poloviny 90. let. Od 60. let se 
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podílel na populárně-vědeckém magazínu pro mládež – Meteor, v 80. letech na 
rozhlasovém klubu dětí Domino. Roku 2000 byl zapsán do Knihy cti městské 
části  Praha 3.

| Počínaje pondělím 11. května 2020 pokračovala v Galerii Toyen pandemií 
přerušená výstava Barbory Mališové nazvaná Paměťovky.

| S nedělní půlnocí 17. května 2020 byl v České republice ukončen nouzový stav.

| Dne 21. května 2020 večer nastala závažná havárie vodovodního řadu na Ol-
šanském náměstí. Propadl se kus vozovky u hotelu Olšanka v Prokopově ulici. 
Pod vozovkou se nahromadilo velké množství vody a ulice byla uzavřena. Opra-
va byla dokončena následujícího dne.

|  S postupným rozvolňováním protiepidemických covidových opatření nastalo 
25. května 2020 i dlouho očekávané otevření mateřských škol. Všechny školky 
však musely přistoupit k řadě preventivních, mnohdy nejednoduchých hygie-
nických opatření. Ta také výrazně ovlivňovala jejich plnohodnotný provoz.

| Dne 26. května 2020 proběhlo odložené 11. zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 3, tentokráte kvůli bezpečnostním opatřením, mimořádně v prostorách 
Hotelu Olšanka. Byl přijat Akční plán Komunitního plánu rozvoje sociálních a ná-
vazných služeb na městské části Praha 3 pro období 2020 až 2024. Nově byl zřízen 
Výbor pro výchovu a vzdělávání, jehož předsedou byl zvolen jako uvolněný člen 
zastupitelstva Mgr. Michal Vronský. Zároveň nastaly změny i v obsazení rady: 
odvolána byla radní Jana Belecová a na funkci rezignoval Mgr. Pavel Dobeš. No-
vým uvolněným radním se stal Jan Bartko, jenž bude spravovat oblast životního 
prostředí, informatiky a privatizace. Na pozici neuvolněného radního pro oblast 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a strategického plánování byl zvolen 
Mgr. Pavel Křeček. Poté bylo schváleno jmenování Jana Jonáše, jenž bude vyko-
návat funkci přísedícího soudce u obvodního soudu v Praze 3.

| V květnu 2020 proběhlo vyjednávání mezi třetí městskou částí a majitelem fotba-
lového stadionu Viktoria Žižkov Martinem Loudou o budoucnosti profesionálního 
klubu. Dne 12. května nabídl majitel FK Viktoria Žižkov radnici odkup celého sta-
dionu i s příslušnými pozemky za odhadní cenu. Nabídka byla spojena s příslibem 
dalších investic do oprav stadionu a dlouhodobým plánem na přípravu výstavby 
nového. M. Louda však požadoval, aby k prodeji došlo již v červnu. V případě, že se 
klub skutečně rozhodne na tomto místě postavit zcela nový stadion a svůj záměr pro-
káže konkrétním projektem a studií proveditelnosti, je podle starosty J. Ptáčka bez-
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pochyby otevřena cesta ke spolupráci a jako vhodná forma se jeví například možnost 
dlouhodobého pronájmu pozemku (až na 99 let), případně PPP projekt, do kterého 
by Praha 3 za jasných podmínek pozemek vložila. Prioritním zájmem městské části 
je, aby pozemky rozhodně zůstaly zachovány pro sportovní účely a nehrozilo riziko, 
že jejich využití bude změněno k developerské výstavbě. Návrh na rychlé odkoupení 
stadionu tudíž starosta J. Ptáček odmítl a rada následně 29. května schválila usnese-
ní, které počítá s investicí až 25 milionů korun a symbolický pronájem za 1 korunu. 
Nejen zastupitelé Prahy 3 mají urgentní zájem na tom, aby i v budoucnosti fotbal na 
Žižkově rozhodně zůstal a smysluplně se rozvíjel.

| Z archivu Klubu přátel Žižkova otiskly Radniční noviny (RN 4/2020) text někdej-
šího předsedy klubu Vladimíra Sakaře. Popisuje v něm zřícení domu v Žerotínově 
ulici. (Pro Radniční noviny připravil Miroslav Štochl). Při četbě známé Neffovy 
románové pentalogie, ve které tvoří podstatnou část dobového pozadí výstavby Žiž-
kova, nabýváme přesvědčení, že autor čerpal také ze soudobé literatury a tisku 
a snad(!) také z historických pramenů. Skutečnosti, které se dozvěděl, však zasazo-
val do vyprávění tak, jak se mu to zdálo být vhodné. Typickým příkladem takového 
počínání je vyprávění o zřícení nedostavěného domu, které stálo život několika lidí. 
Ve svém románu Zlá krev (vydání z roku 1961, s. 10) lokalizuje tuto nehodu do 
právě budované ulice Vavřince z Březové a datuje ji k 14. lednu roku 1880. Dům, 
který byl stavěn, charakterizuje jako „třípatrový barák chudinského typu“. Je zcela 
evidentní, že jde o stavbu, která neexistovala, protože neznáme z počátků Žižkova 
ulici Vavřince z Březové a konečně také proto, že během roku 1880 byl na Žižkově 
vybudován toliko jeden jediný dům. Vzorem je Neffovi pravděpodobně zpráva 
o zřícení nedostavěného domu, na jehož místě stojí dnes dům č. p. 397 (U Zelené-
ho věnce, Žerotínova ulice 26). Novostavba byla částí zástavby na parcelovaných 
pozemcích, které předtím náležely k (žižkovské) usedlosti Smetanka. Došlo tu ke 
zřícení části novostavby celkem dvakrát: poprvé když se v polovině prosince 1872 
sesula její nevelká část a podruhé 15. ledna 1873. Tenkrát zůstala stát jen průčelní 
stěna a k neštěstí došlo, když na stavbě pracovali zedníci. Obětí se stalo celkem šest 
lidí. Popsané neštěstí bylo snad největším při výstavbě Žižkova vůbec. Ve stavbě 
pokračoval stavebník přesto, že již v prosinci 1872 vinohradská obec vydala zákaz 
provádění dalších prací. Příčinou neštěstí byla špatná kvalita užívaného staviva, je-
jímž spojencem bylo bezhlavé šetření materiálem. Inženýr Knor o tom píše ve svém 
posudku: „… práce je částečně velmi líná a nedbalá; vazba cihel mizerná. Cihly 
jsou na více místech špatné, slabě pálené a velmi křehké. Malta někde dosti dob-
rá a již ztvrdlá, někde hubená a dosud měkká. (…) Dle všeho se zdá, že stavebník 
tuze šetří a špatný materiál k stavbě upotřebuje a že stavitel stavby málo si všímá.“ 
Stavebníkem – bezohledným „domařem“ – byl jistý František Horn, jehož snahou 
bylo rychle zbohatnout. Původně byl kožišníkem v Karlíně, pak začal obchodovat 
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porcelánem, a protože mu i to málo vynášelo, stal se podnikatelem staveb… Jeho 
charakteristiku dokreslí snad ještě to, že zřícení domu v roce 1873 nebylo prvým ne-
štěstím na jím podnikané stavbě. Již v roce 1865 se sesula část zdi jím budovaného 
domu č. p. 127 (Husitská č. p. 90). „Projektantem“ domů v Žerotínově ulici byl jistý 
Jan Krtek, zednický mistr z Karlína. Ten se o vedení stavby nijak nestaral – činil tak 
bez náležité kvalifikace a bez odborných vědomostí Horn sám. Odpovědně jednal 
patrně jen polír Josef Červinka, který prý upozorňoval Horna na závady a zničil 
i část špatného stavebního materiálu. (Redakčně upraveno pro potřeby kroniky).

|  Zastupitelstvo třetí městské části schválilo v létě 2020 účetní závěrku za rok 
2019. Loňský rozpočet se po čtyřech letech dostal do plusových hodnot. Příjmy 
činily 1,22 miliardy korun, výdaje 972 milionů korun. Vytvořenou finanční rezer-
vu plánuje Praha 3 využít na investice v dalších letech, kdy hrozí, že nebude mít 
příjmy tak vysoké jako doposud.

| Ve dnech 4. a 5. června 2020 se v dokonalé kopii po 102 letech vrátila socha 
P. Marie na znovu postavený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Iniciá-
torem a hlavním jeho autorem je sochař Petr Váňa, jenž vytvořil pro Prahu 3 mj. 
i kamennou oltářní mensu v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Přes 20 let pracoval také na zpracování přesné kopie Mariánského 
sloupu pro Staroměstské náměstí v Praze. Ten byl násilně stržen v 3. listopadu 
roku 1918, mylně jako symbol habsburské nadvlády, rozvášněným davem vede-
ným žižkovským „aktivistou“ a bohémem Frantou Sauerem a žižkovskými hasiči.

| Dům č. 107 ve Slezské ulici ozdobila dne 10. června 2020 mramorová pa-
mětní deska připomínající cembalistku Zuzanu Růžičkovou a jejího manžela, 
hudebního skladatele Viktora Kalabise, kteří zde žili a tvořili v letech 1953 
až 2017. Deska je dílem Václava Fialy.

|  Ničení či poškozování soch a pomníků související s protesty proti rasismu 
po násilném usmrcení afroameričana při policejním zásahu v USA dosáhlo i do 
Prahy. Na soše britského premiéra Winstona Churchilla na stejnojmenném ná-
městí se 11. června 2020 objevil nápis – rasista. Ještě téhož dne byl hanlivý nápis 
odstraněn.

| Dne 17. června 2020 byl odehrán Koncert pro dobrovolníky, který připravila 
Praha 3 jako poděkování všem dobrovolníkům. Pod Žižkovskou věží zahráli 
Tomáš Matonoha a Inspektor Kluzó.

|  Zasedání zastupitelstva 23. června 2020 proběhlo v běžné atmosféře vyřizo-
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vání jinak běžné agendy. Byly vyhlášeny programy pro poskytnutí dotací 
z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2021. Dále usnesením č. 183 
byl schválen též závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2019.

| Dne 27. června 2020 uplynulo 70 let od justiční vraždy JUDr. Milady Horáko-
vé a Praha 3 se připojila k výzvě Dekomunizace a připomněla výročí 70 let od 
zavraždění národní socialistky JUDr. Milady Horákové. Na boční fasádu budovy 
radnice v Lipanské ulici směrem do Táboritské umístila její ohromný portrét do-
plněný nápisem Zavražděna komunisty.

| Rekonstrukce Koněvovy ulice byla zahájena 1. etapou dne 27. června 2020 
v úseku Prokopova – Rokycanova. Na jednání TSK a zástupců žižkovské radnice 
došlo k dohodě ohledně toho, že během stavebních úprav zůstane Koněvova smě-
rem do centra průjezdná a práce budou probíhat i v sobotu, a to ve dvousměnném 
provozu.

| V létě 2020, kdy na protest proti potlačování demokracie v Rusku, perzekvování 
nevhodných oponentů Putinova režimu, byla mj. v Praze 6 – Bubenči odstraněna 
socha sovětského maršála I. S. Koněva, se opět na radnici třetí městské části vrátilo 
již třicet let staré téma: o přejmenování Koněvovy ulice požádala další petice ob-
čanů. Tvůrci petice reagovali na aktuální vztahový vývoj, kdy odstranění sochy na 
základě rozhodnutí zastupitelů Prahy 6 přerostlo v citlivý zahraničně-politický spor. 
Petici podepsalo přes tisíc občanů. Podle vyjádření starosty Jiřího Ptáčka ho přímo 
na radnici navštívili Jaroslav Novák, Děpold Czernin, Adam Komers a přinesli mu 
Petici za přejmenování pražské Koněvovy ulice jménem císařovny a královny Marie 
Terezie. Nejčastěji padaly dosud návrhy na ulici Hartigovu (podle prvního žižkov-
ského starosty Karla Hartiga) či navrácení předešlého názvu Poděbradova. Avšak, 
samozřejmě vzhledem k technické náročnosti provedení změny adresy bydliště 
či firmy, směrem k úřadům, obchodním partnerům, bankám atp., by řada občanů  
raději ponechala stávající název.

| Ve čtvrtek 2. července 2020 zemřel ve věku 69 et pedagog a historik umění 
doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík. Ten mj. dlouhodobě usiloval o to, aby byla Mucho-
va slavná Slovanská epopej byla umístěna v Praze 3, a to konkrétně na Vítkově. 
Byl zároveň dlouholetým členem Pracovní skupiny programu regenerace Prahy 3.

| Na stěně panelového domu na pražském Žižkově během soboty 11. července 
2020 vznikala nová malba Patrika Hábla s názvem Vodopád. Realizace malby 
byla součástí programu festivalu Landscape, který se věnuje možnostem zlepšování 
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kvality života ve městech. Malba se skvěla na domě na rohu Kubelíkovy a Táboritské 
ulice u Olšanského náměstí. Dosáhla rozměru 40x8 metrů. Letošní ročník festivalu na-
šel domov v lokalitách Dolního Žižkova, Vítkova, Parukářky nebo Židovských pecí. 
Návštěvníci se na těchto místech mohli těšit na umělecké instalace a architektonické 
intervence například Davida Vávry, Petra Stolína, Bufalina Benedetta, NL archi-
tects, Mód architektů, Archwerk, Richarda Loskota, Hanese Gröblachera, Rolanda 
Wücka, Jana Zdvořáka, Jakuba Černého, Jana Turnera, Elišky Perglerové nebo Aleš 
Hnízdila. Součástí Landscape festivalu Žižkov budou rovněž murály Patrika Hábla 
a streetartisty Tima. Pro letošní ročník je také výjimečné propojení s festivalem 
Tanec Praha, který vyvrcholí umělecko-environmentálním projektem Plíce Žižkova. 
Festival potrvá až do 30. září 2020.

| Zábavnou historicko-poznávací husitskou hru pro děti uspořádala Praha 3 u příle-
žitosti 600. výročí bitvy na Vítkově 11. července 2020. Start poznávacího pochodu 
byl na náměstí Jiřího z Poděbrad a cíl u sochy Jana Žižky na Vítkově. Trasa měla 
necelé 4 kilometry. Cestou se děti „potkaly“ například s Jiříkem z Poděbrad, Petrem 
Chelčickým, Janem Rokycanou a na Vítkově s Janem Žižkou. Zároveň odpovídaly 
na soutěžní otázky úměrné jejich věku. Radnice zároveň v ulicích Prahy 3 nainsta-
lovala vysvětlující uliční tabulky, které rozšíří povědomí o husitských osobnostech 
či událostech, po nichž jsou pojmenovány žižkovské ulice. Ve stejné době probíhala 
v Infocentru na náměstí Jiřího z Poděbrad historická výstava připravená Vojenským 
historickým ústavem v Praze s názvem Husitské války z pera autora Mgr. Jana Bi-
dermana. K výročí bitvy na Vítkově připravil vědeckou přednášku pro Kulturní cen-
trum Vozovna rovněž Prof. PhDr. Petr Čornej.

| Dne 17. července 2020 vyšla nová publikace Žižkovská věž. Slavnostní křest 
díla se uskutečnil přímo v prostorách na věži za přítomnosti jejího autora a stavi-
tele věže – architekta Václava Aulického. Knihu vydalo nakladatelství Jonathan 
Livingston.

| V červenci 2020 nechala městská část instalovat 14 doplňkových uličních 
tabulí, které představují osobnosti či historické události spjaté s husitstvím ve 
stejnojmenných ulicích. Dalších 10 jich bylo naplánováno na rok 2021.

| V průběhu srpna 2020 se na Vítkově sešli zástupci pražského magistrátu spo-
lu s představiteli radnice Prahy 3. Na programu byly úvahy nad plánovanou cel-
kovou revitalizací oblasti Vítkova. Ta by se měla týkat především architektonic-
kých a zahradnických úprav. Zmizet by měla i centrální asfaltová komunikace. 
Ohledně údržby zeleně bude v první etapě projektu vysázeno 24 nových stromů. 



Problematický zůstává uvažovaný výtah z Karlína až na vrchol kopce. K tomu 
se však pražský magistrát staví spíše odmítavě, a to kvůli technické i ekono-
mické náročnosti. Diskutabilní zůstává i nový přístup z Karlína pro pěší. Ku-
rátorem  výstavy byl Tomáš Pospiszyl, jenž v té době působil na AVU v Praze.

| Stavební práce při realizaci 2. etapy rekonstrukce Koněvovy ulice, a s tím 
související dopravní omezení (uzavírku v úseku Prokopova – Ostromečská 
pouze v uvedeném směru), proběhnou v termínu od 1. do 23. srpna 2020.

| „Rada městské části schválila /12. srpna 2020/ záměr místostarosty pro zahra-
niční vztahy Štěpána Štrébla pozvat na debatu či konferenci, která by se konala při 
příležitosti některé z letos konaných akcí, pana Simona Chenga – občana Zvlášt-
ní správní oblasti Hongkong, politického disidenta a stoupence hongkongských 
demokratických reforem. Místostarosta Štrébl na základě tohoto usnesení také 
žádá Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aby poskytlo garance a pan 
Cheng nebyl vydán do Číny.“ (Zdroj: Radniční noviny 9/2020).

| Kriminalisté Krajského ředitelství sdělili 24. srpna 2020 devětadvacetiletému 
muži obvinění pro trestný čin vraždy. K incidentu došlo ve čtvrtek 20. srpna v odpo-
ledních hodinách na Kostnickém náměstí. Útočník napadl poškozeného nožem 
a způsobil mu bodnořezná poranění v oblasti krku. Poté z místa činu utekl. Po me-
dializaci případu a zveřejnění pátrání po podezřelém se však dotyčný sám dostavil 
na policejní služebnu v Praze 3.

| Také v srpnu 2020 byl opět jeden z radních v Praze 3 informován, že se jeho test 
na onemocnění covid-19 ukázal pozitivní. Vedení radnice proto nechalo otestovat 
celkem dvanáct jeho spolupracovníků. Ačkoli všichni měli negativní výsledek, 
hygienická stanice přesto rozhodla o karanténě pro čtyři zaměstnance úřadu, kteří 
s ním měli tzv. rizikový kontakt. Chod úřadu jako celku však omezen nebyl.

| Z iniciativy Veřejně prospěšného spolku na podporu osob dotčených holocaus-
tem byla v září 2020 v Chlumově ulici před domem č. p. 221 nainstalována pamět-
ní dlažební kostka s mosazným štítkem (tzv. Stolperstein = kámen zmizelých). Ten 
připomíná Růženu Rezkovou (roz. Neumannovou), jež na uvedené adrese žila. 
Vzhledem k židovskému původu byla roku 1942 deportována do Terezína a ná-
sledně 22. října zavražděna v Treblince.

| Navrhovaná tramvajová trať, která má spojit plánovanou novou multi-
funkční městskou čtvrť v areálu Nákladového nádraží Žižkov s již fungující 
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veřejnou dopravou, má vést podél Malešické ulice na Jarov, případně dále do 
Malešic.

| V rámci již běžícího kulturního projektu Pražský Montmartre (2020) vznikla 
a byla publikována mapa nejzajímavějších lokalit Prahy 3 – památek, kin, divadel, 
muzeí, galerií atp. Dalším, tentokrát knižním počinem, je dílko nazvané Žižkovské 
vzpomínky. Jde osobní prožitky pražského herce Oldřicha Janovského z dětství 
a mládí prožitém na Žižkově v letech 1920 až 1939. První část publikace tvoří dobo-
vý místopis, ve druhé pak autor líčí svůj život a příběh své rodiny.

| Na celém území Prahy 3 se dne 1. září 2020 otevřela většina škol a školek. Ty 
respektují doporučení ministerstva školství a pražských hygieniků. Na štěstí 
se ztížená epidemiologická situace netkla otevření a provozu nové mateřské školy 
Buková, která otevřela vedle tří běžných tříd i jednu v alternativním – v tzv. progra-
mu Montessori. Nabídka alternativního vzdělávání se tak v Praze 3 rozšířila. 
V budově je prostor členěn do typických tzv. „center“, tedy koutků určených ke spe-
cifické činnosti – centrum praktického života, kde si děti samy připravují svačinky, 
centrum psaní a kreslení, centrum čtení nebo centrum relaxace. Zařízení a mobiliář 
tříd je přizpůsoben samostatnosti dětí. Hračky jsou uloženy v nízkých otevřených 
 a zase je vracet na své místo bez asistence učitelek. Ty se v Montessori školce 
nazývají „průvodkyně“ a jejich úlohou je provázet děti přirozeným tempem jejich 
rozvoje, především, aby se rozhodovaly samy za sebe. Na učitele nenahlíží děti jako 
na autoritu, ale jako na rovnocenného partnera, jehož hlavním úkolem je usilovat 
o vytvoření vhodného prostředí pro jeho učení. Tak se například učí samostatně řešit 
konflikty a mnohdy ustoupit pravdě. Podle ředitelky Jany Vaníčkové je ale nejdů-
ležitějším předpokladem funkčnosti výuky kvalifikovaný personál. Koncept peda-
gogiky Marie Montessori je totiž zcela odlišný od tradičního pojetí. Pedagogická 
zařízení jsou chápána jako školy zkušeností pro život a nejsou založena na prostém 
memorování. Děti, ač se učí zcela jiným způsobem, jsou jejich znalosti na všech 
úrovních srovnatelné s žáky běžných škol.

| Na počátku školního roku 1. září 2020 byla v interiéru budovy školy slavnostně 
zahájena historická výstava s názvem Celých 90 let Na Pražačce mapující osudy 
nejen budovy školy a školky od roku 1930. Jako instituce vznikla škola již o 10 let 
dříve, ale do vlastní budovy se přestěhovala až právě roku 1930. Scénář výstavy při-
pravili historik a kronikář Prahy 3 PhDr. Jan Vlk spolu s historičkou a archivářkou 
Mgr. Terezou Vlkovou. Grafické ztvárnění zrealizoval Bc. Radek Antl a instalaci 
provedla škola vlastními silami. Vernisáže se vedle autorů zúčastnili: ředitel školy 
Mgr. Pavel Dobeš, ředitelka mateřské školy Gabriela Hermannová a na úvod pro-
mluvila také vedoucí odboru školství Prahy 3, paní Mgr. Iveta Němečková.
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| Dne 2. září 2020 byla městské části v Praze 3 doručena rezignace na mandát člena 
zastupitelstva od Ondřeje Horázného (TOP 09 a STAN s podporou Žižkov /nejen/ 
sobě) a nahradil jej Josef Heller. Rada mu dne 15. září předala osvědčení a stal se 
členem zastupitelstva městské části. Dne 8. září 2020 následovala rezignace Anny 
Kratochvílové (Česká pirátská strana). V souladu se zákonem ji nahradil Martin 
Chour. Rada mu rovněž 15. září předala osvědčení a stal se členem zastupitelstva 
městské části.

| Vinohradské vinobraní 11. a 12. září 2020. Místo již tradiční slavnosti na náměstí 
Jiřího z Poděbrad rozdělila třetí městská část akci, vzhledem k pandemii coronaviru 
v roce 2020, do pěti lokalit (Jiřího z Poděbrad, Mahlerovy sady, Kostnické náměstí, 
Žižkov BeerGarden na Ohradě a Prague Central Camp na Pražačce). I tak se účastni-
lo více než třicet tuzemských i zahraničních vinařství. Nechyběl ani oblíbený burčák 
a pestrá nabídka jídel. Nechyběla hudební produkce, ani zábavný program pro děti. 
Obecná návštěvnost ale oproti předešlým letům výrazně klesla. Vinohradské vino-
braní navštívila i slovinská velvyslankyně Tanja Strniša.

| Divadelní festival Žižkovská loutka určený především pro rodiny s dětmi probí-
hal 12. a 13. září 2020 v Atriu na Žižkově a v Kulturním centru Vozovna. Na malé 
diváky čekala originální loutková představení také z prostředí vesmíru nebo indic-
ké džungle. Připraveny byly také workshopy, během kterých vznikaly v rukách 
zručných loutkářů i loutky nové.

| Dne 16. září 2020 zemřel jeden z nejvýznačnějších představitelů české i světové 
astronomie doc. RNDr. Luboš Perek. V roce 2019 byl zapsán do Knihy cti Prahy 3.

| Dvě osobnosti, dramaturga a konferenciéra JUDr. Jana Pixu (1920–2004) a slávis-
-tického či viktoriánského fotbalistu a čs. reprezentanta Josefa Čapka (1902–1983), 
připomíná od 18. září 2020 nová pamětní deska na domě č. 24 v Lucemburské ulici, 
kde oba žili. Jan Pixa se stal jedním z prvních televizních moderátorů, který na obra-
zovky přivedl především nový typ televizních soutěží (10 x odpověz, Deset stupňů 
ke zlaté aj.) Do roku 1968 patřil mezi největší moderátorské televizní hvězdy. 
Po roce 1968 mu byla zakázána veřejná činnost a před televizními kamerami se 
mohl objevit až po roce 1989.

| 124. ročník běhu Běchovice – Praha se uskutečnil 27. září 2020. V kategorii žen 
zvítězila Moira Stewartová (*1995, Spartak Praha 4). Ta vyhrála v druhém nej-
rychlejším čase historie závodu 33 minut a 49 vteřin. Rychlejší z českých závodnic 
pouze Eva Vrabcová v roce 2014. Vendula Frintová přidala po loňském zlatu letošní 
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stříbro a třetí skončila, pět měsíců po porodu, bronzová medailistka z maratonu 
na ME 2018 a držitelka českého ženského běchovického rekordu Eva Vrabcová-
-Nývltová. Jakub Zemaník, absolutní vítěz závodu (SSK Vítkovice, z. s.), proběhl 
cílem ve svém běchovickém osobním rekordu 30 minut a 18 vteřin a 1. místem tak 
navázal na svá prvenství z let 2015 a 2017. Vít Pavlišta (AC Slovan Liberec, z.s.) 
skončil druhý a za ním doběhl Viktor Šinágl (PSK Olymp Praha, z.s.)

| Zastupitelstvo magistrátu hlavního města Prahy schválilo na podzim 2020 
investiční dotace pro Prahu 3 v celkové výši 45,6 milionu korun. Městská část 
je využije na opravy volných bytů a škol.

| Na období září a října 2020 byl naplánován ve dvou vlnách přesun a reorga-
nizace pracovišť Úřadu práce ČR – pracoviště v Seifertově ulici 51 a pracovi-
ště Roháčova č. 13. Cílem stěhování bylo sloučení jednotlivých druhů agend 
pro právní obvody Praha 1, 2 a 3 vždy na jedno pracoviště. Nová sídla najdete 
na těchto adresách: oddělení hmotné nouze v ulici Roháčova 13, oddělení stát-
ní sociální podpory v Šafaříkově 14 v Praze 2, oddělení příspěvků na péči 
a dávek pro osoby se zdravotním postižením v Bělehradské 86 (Praha 2), rov-
něž tak oddělení zprostředkování práce a pro výplatu podpory v nezaměstnanosti.

| Druhá vlna pandemie. V městské části Praha 3 bylo mimořádně dezinfikováno: 
jednou týdně veřejný městský mobiliář, dvakrát týdně herní prvky a dotykové plo-
chy na dětských hřištích a jednou týdně podzemní kontejnery na tříděný odpad. 
Používaly se přípravky na bázi chlóru nebo alkoholu. Spolu s nimi samozřejmě 
mechanické očištění. Infocentrum Prahy 3 ve spolupráci s organizací Nová Trojka 
koordinovala v době ohrožení dobrovolnickou bezplatnou pomoc seniorům či zdra-
votně znevýhodněným občanům. Mohli požádat o nákup a donášku potravin, léků 
či drogistického zboží, vyzvednutí zásilky, o doprovod k lékaři či vyvenčení psa. 
V prostorách bývalé školy na Havlíčkově náměstí bylo zprovozněno první testovací 
místo na COVID-19 v Praze 3. Ve spolupráci se společností Aiomica bylo zřízeno 
zázemí pro dvě odběrová místa. Nouzový stav a s ním spojené omezení farmář-
ských trhů ohledně metrů čtverečních na osobu zrušil sobotní prodej. Od středy do 
pátku však byly trhy přístupné od 8 do 18 hodin. Zároveň bylo ale třeba dodržovat 
rozestupy jak stánků, tak i návštěvníků, proto bylo v souvislosti s tím omezeno také 
množství prodejců.

| Zápisem do Knihy cti ocenila radnice Prahy 3 v říjnu 2020 všechny dobrovolní-
ky, kteří pomáhali během první vlny jarní coronavirové pandemie. Jejich jménem, 
symbolicky za všechny, se do knihy podepsala Gabriela Sedláčková, která koordi-
novala dobrovolné aktivity v rámci své provozovny. Patnáctičlenný kolektiv pod 

25



26

jejím vedením distribuoval přibližně 18 tisíc roušek a 20 tisíc litrů dezinfekce. 
V baru Behind the Curtain (Štítného ul. 30), který se de facto den ze dne 
proměnil v rouškodílnu, soustředila patnáctičlenný kolektiv a ten pod jejím vede-
ním ušil na 18 tisíc roušek (ústenek). Dobrovolníci navíc spolupracovali s dalšími 
pomocníky, se kterými organizovali rozvoz roušek, dezinfekce a dalších potřebných 
věcí určených především seniorům. „Od druhého dne po zveřejnění výzvy o pomoc 
na sociálních sítích, k nám sousedi a místní lidé začali donášet a dovážet jehly, nitě, 
látky,“ uvedla Sedláčková a dodala: „Mimo to jsme obdrželi na zapůjčení 8 šicích 
strojů. Velký dík patří mé mamince, sestře, pomocným švadlenkám a mnoha dalším 
pomocníkům, bez nichž bychom nemohli být takto produktivní.“ Závěrem neopo-
menula poděkovat rovněž Davidu Bouškovi, majiteli domu, že záslužné aktivity 
podpořil dlouhodobým odpuštěním nájemného.

| Osobní uznání v podobě zápisu do Knihy cti městské části se 1. října 2020 do-
stalo RNDr. Františku Kopeckému za jeho celoživotní zásluhy v oblasti vzdělávání 
mládeže. Narodil se 27. října 1947 v Hatích u Příbrami a svůj život zasvětil výu-
ce matematiky a fyziky. Vedle toho pomohl zřídit například Gymnázium profesora 
Jana Patočky nebo unikátní program hudebních tříd. Matematiku a fyziku vyučoval 
v Praze rovných 41 let, mj. i na třech pražských gymnáziích. Stal se ředitelem Gym-
názia Jana Nerudy v Hellichově ulici v Praze. Při odchodu do důchodu v r. 2010 pat-
řilo gymnázium k nejlepším středním školám v České republice. Kopeckého činnost 
se neomezovala jen na práci v této škole. Pomohl zřídit také další pražské gymnázi-
um, Gymnázium profesora Jana Patočky. Dva roky ho utvářel a vedl jako odloučené 
pracoviště. Ve spolupráci s ředitelem tehdejší Hudební školy ve Voršilské ulici, 
s Janem Vychytilem, zřídil unikátní program hudebních tříd gymnázia s profesionál-
ní úrovní v hudebních oborech. Třídy sídlí v budově na Komenského náměstí 
v Praze 3. Absolventi tohoto typu studia dosahují uznání na poli hudebním nejen 
v České republice, ale často i v zahraničí.

| Od pondělí 5. října 2020 byl nad Českou republikou opět vyhlášen nou-
zový stav vinou výrazně narůstajícího počtu nakažených osob coronavirem. 
Veřejnost to však přijímala s velkou nelibostí.

| Pondělkem 5. října 2020 byla zřízena nová autobusová zastávka „Olgy Havlové“. 
Zastávka je umístěna v Malešické ulici u areálu Nákladového nádraží Žižkov. Nese 
jméno podle ulice, která byla po první dámě pojmenovaná v roce 2012.
 
| Vítězným návrhem urbanisticko-architektonické soutěže na obnovu a revitalizaci 
náměstí Jiřího z Lobkovic se stal projekt Martina Stáry a Jana Antala ze studia 
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Perspektiv. Rada městské části o tom rozhodla 19. října 2020. Soutěžní porota 
byla složená ze zástupců Prahy 3 a nezávislých architektů. Park u Kněžské louky 
získal v říjnu 2020 novou tvář. Vyasfaltovaná plocha nedaleko základní školy na 
Chmelnici byla proměněna v oddychovou parkovou zónu a restaurované sousoší 
Milenci od sochaře Miroslava Jiravy bylo přeneseno do centra parku. 

| Zastupitelstvo městské části Praha 3 na svém 14. zasedání 27. října 2020 schválilo 
závěrečný účet za rok 2019. Vzhledem k lepším hygienickým standardům (větší ku-
bický prostor) proběhlo jednání v kongresovém sále hotelu Olšanka. Příjmy městské 
části dosáhly výše 1,22 miliardy korun a vydala jen 972 milionů. Došlo k seškrtání 
nákladů prakticky ve všech oblastech, aby byly průběžné výdaje kryty průběžnými 
příjmy. Standardně nejvyššími výdaji byly investice do rekonstrukcí domů v majetku 
městské části a mateřských či základních škol. Na investice bylo v roce 2019 vydáno 
celkem 337 mil Kč. V době coronavirové krize nastaly změny rovněž v jednacím 
řádu zastupitelstva. Jeho členové se mohou v případě, že jim byla nařízena karanténa 
nebo povinná izolace dle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo jiného právního 
předpisu, účastnit zasedání zastupitelstva distančně formou videokonference. Pod-
mínkou je však předchozí žádost adresovaná starostovi nebo jeho zástupci učiněná 
alespoň 12 hodin před zahájením zasedání a dokladování problému. Dále usnesením 
č. 205 ze dne 27. října 2020 byl zřízení Fond sociální Zastupitelstva městské části 
Praha 3 a prezentovány vzorové smlouvy k poskytnutí finančního daru, bezúročné 
půjčky či návratné finanční výpomoci z tohoto fondu. Fond je zřizován městskou 
částí za účelem poskytování finančních prostředků občanům Prahy 3, kteří se ocit-
li v akutní, mimořádně nepříznivé zdravotní či sociální situaci, a vyčerpali veškeré 
jiné možnosti jejího řešení. Dále přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 3 na období 
2020–2024 byl zvolen Mgr. Sušický Martin.

| Oslavy a pieta v den státního svátku 28. října 2020 neproběhly vzhledem k šíření 
coronaviru ani u Národního památníku na Vítkově nijak veřejně, představitelé stá-
tu se zúčastnili jen individuálně, a to včetně prezidenta Ing. Miloše Zemana. Poli-
tici tak dostáli vládním nařízením o omezení shromažďování více osob. Vzhledem 
k tomu připravila Praha 3 i slavnostní koncert on-line, který mohli zájemci sledo-
vat od 17 hodin z domova. Zahráli Ondřej Ruml a Matěj Benko Quintet skladby 
Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Koncert se uskutečnil ve velkém 
sále památníku. 

| Až do 31. října 2020 probíhá třetí etapa rekonstrukce Koněvovy ulice, během 
níž je v úseku mezi Rokycanovou a Prokopovou uzavřena pro veškerý provoz. 
Doprava je vedena objížďkou. Stavbu realizuje společnost Strabag.
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| Vládní nařízení omezující pohyb a aktivity lidí při podzimní vlně pandemie nemo-
ci covid našla i v Praze 3 své odpůrce. Pokutováni policií v celkové výši 6 tisíc korun 
byli tři lidé za pití alkoholu na veřejnosti a porušení zákazu vycházení. Krátce po 
jedné hodině ráno 5. listopadu 2020 je spatřila policejní autohlídka. Všichni dotyční 
si byli vědomi toho, že porušují v době nouzového stavu mimořádná opatření, ale 
shodně uvedli, že s nimi nesouhlasí. 

| V neděli 8. listopadu 2020 náhle zemřel Mgr. Bohumil Samek, bývalý ředitel 
základní školy Pražačka. V čele školy stál 20 let. 

| Zástupci třetí městské části ocenili v prosinci 2020, jako ostatně každoročně, 
dobrovolníky roku, kteří se v Praze 3 věnovali veřejně prospěšné činnosti. Oceně-
ní v podobě anděla Vincka obdrželo devět dobrovolníků. 

| V souvislosti s opatřeními proti šíření epidemie coronaviru se v roce 2020 ne-
mohly uskutečnit ani mnohé předvánoční a vánoční akce nebo byly zásadně ome-
zeny v duchu vládních opatření, jako například mikulášská nadílka.: Pracovníci 
Atria na Žižkově však přesto uspořádali v rámci organizace Za Trojku 5. prosince 
2020 tzv. Mikulášomat. V něm se „platí“ básničkami. Mikuláš i ostatní museli 
ovšem dodržovat bezpečné rozestupy a kromě čepice si nasadit i roušky. S dětmi 
se ale Mikuláš potkat chtěl, a tak byl „zaveden bezkontaktní Mikuláš“ za stěnou. 
Děti jistě ocení, že s ním budou i „bezkontaktní čerti“. U okénka měly děti zazpívat 
či zarecitovat básničku a vzít si odměnu. Podávání vánoční polévky neproběhlo, 
koncerty v kostelích či adventní trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad, pokud byly, pak 
jen on-line. Společné oslavy Vánoc tak Praha 3 zcela nevzdala. Nabízela je alespoň 
prostřednictvím internetu. Sváteční atmosféru bylo možné nalézt na nejrůznějších 
on-line hereckých i hudebních vystoupeních. Adventní či přímo vánoční procházku 
po Praze 3 zpestřil na Ohradě rovněž nákladně nazdobený vánoční strom, který 
se rozzářil na hlasité zvolání člověka nebo na zvuk zpěvu. Byl na něm totiž nainsta-
lován systém, který inteligentně reagoval na zvuk a rozžehl světla.

| Vydavatelství Freytag & Berndt zařadilo knižního průvodce městskou částí Praha 
3 koncem roku 2020 do své série turistických průvodců. Texty připravil Mgr. Pavel 
Trojan.

| V noci z 3. na 4. prosince 2020 zemřel Mgr. Přemysl Hrabě, jenž téměř celý pro-
fesní život zasvětil péči o školství v Praze 3. Byl ředitelem Školního plaveckého 
střediska a později i základní školy na Pražačce.. Po roce 2000 se stal vedoucím 
odboru školství městské části Prahy 3 a působil tak až do roku 2015.
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| Zastupitelstvo  městské části Praha 3 zasedalo dne 17. prosince 2020 od 15:00 
hodin v Kongresovém sále Hotelu Olšanka. Program byl následující: Rozpočtové 
provizorium městské části Praha 3 na rok 2021 – bylo schváleno, dále dotace z Do-
tačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2021 a konečně nabídka CTR Holding 
GmbH na koupi stadionu v Seifertově ulici a spolu s tím nabídka FK VIKTORIA 
Žižkov a.s. o budoucích investicích, závazcích a podmínkách převodu stadionu 
v Seifertově ulici do majetku fotbalového klubu. Zastupitelstvo městské části Pra-
ha 3 projednalo ale nepřijalo nabídku společnosti CTR Holding GmbH na koupi 
stadionu ani nabídku FK Viktoria Žižkov a. s. o budoucích investicích, závazcích 
a podmínkách převodu stadionu v Seifertově ulici do majetku fotbalového klubu. 
Obecné dotace na rok 2021 byly schváleny Zastupitelé schválili dotace na rok 
2021. Na dotační programy je určeno: pro životní prostředí 348 600 Kč, pro oblast 
tělovýchovy a sportu 1 821 400 Kč, pro oblast kultury 1 544 500 Kč, pro oblast 
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 2 022 500 Kč, pro oblast památkové péče 
270 000 Kč, pro oblast sociální a zdravotní 908 200 Kč a pro oblast individuální 
podpory služeb lokálního významu 2 161 600 Kč.
 
| Vánoční koncert z Betlémské kaple v sobotu 19. prosince 2020 předvedli živě 
on-line členové komorního souboru Consortium Pragense Orchestra. Sóĺisté: 
Štěpánka Heřmánková – soprán a Miroslav Laštovka na trubku.

| Odpor proti vládním anti-covidovým nařízením s blížícími se oslavami Vánoc 
a Nového roku sílil. Veřejnost již mnohdy nesdílela názory vlády tak, jako tomu 
bylo na jaře… 

K O N E C  U D Á L O S T Í  R O K U  2 0 2 0
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www.vhu.cz � www.praha3.cz

... s vědomím rizika
věnované nasazení českých vojáků v zahraničních operacích 
v letech 1990 - 2020

15. ledna 2020, 17.30
Galerie pod radnicí
Havlíčkovo nám. 9/700
Praha 3

RSVP do 9. ledna 2020 – podebradska.natalie@praha3.cz
Výstava potrvá do 26. 3. 2020

Městská část Praha 3 a Vojenský historický ústav Praha
si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení výstavy

Výstava s vědomím rizika instalovaná v Galerii pod radnicí.
Leden 1920



Vchod do místnosti pro ukrývané

Ventilace

Palivovová nádržŽižkovský tunel  

Zásobník vody

Vchod do krytu  z žižkovského tunelu

Protiatomový kryt v útrobách Vítkova.
Vstup Žižkovským tunelem. 
Stav leden 2020
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Výstava k 125. výročí narození humanisty Přemysla Pittera.
Náměstí Jiřího z Poděbrad, jaro 2020



Pozvánka na akci Vlajka pro Tibet

34
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Pietní akt na Pražačce, vinou pandemie, bez účasti veřejnosti.
Květen 2020, starosta Jiří Ptáček a radní Jana Belecová.
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V červnu 2020 uplynulo 70 let od justiční vraždy JUDr. Milady Horákové. 
Na budovu radnice v Lipanské ulici směrem do Táboritské byla umístěna její podobizna.

JUDr. Milada Horáková
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Ve červenci roku 2020 probíhala 
v Infocentru na náměstí Jiřího z Poděbrad 
výstava připravená Vojenským historickým 
ústavem na téma husité.

600 let od bitvy na Vítkově
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Husitský bojovník

M. Jan Hus

Jan Žižka z Trocnova

Král Jiří z Poděbrad

Zábavnou historicko-poznávací husitskou hru pro děti uspořádala Praha 3 
u příležitosti 600. výročí bitvy na Vítkově 11. července 2020.
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Celých 90 let
Na Pražačce
Tehdy i dnes, děti stále 
chodí na Pražačku.
Přijďte si prohlédnout prostory 
ZŠ a MŠ Pražačka a výstavu připravenou 
k tomuto významnému jubileu.

nánka-90-let-na-prazacce-DL-2-2.indd   1 19.06.2020   13:13:28

Ředitelka školky G. Hermannová Mgr. I. Němečková, vedoucí odboru školství Ředitel školy Mgr. P. Dobeš

Výstava
Celých 90 let Na Pražačce
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Výstava
Celých 90 let Na Pražačce

Mateřská škola



41

Výstava
Celých 90 let Na Pražačce

Autorka scénář Mgr. T. Vlková 
spolu s ředitelem školy 
a ředitelkou mateřské školy

Návštěvní kniha
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Vinohradské vinobraní proběhlo v polovině září 2020 
nejen na náměstí Jiřího z Poděbrad
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Prague Central Camp na Pražačce 

Pod Žižkovskou televizní věží 

Náměstí Jiřího z Poděbrad 

Prague Central Camp na Pražačce 

Náměstí Jiřího z Poděbrad 

Vinohradské vinobraní proběhlo v polovině září 2020 
nejen na náměstí Jiřího z Poděbrad
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Na boční stěně panelového domu 
na rohu Kubelíkovy a Táboritské ulice 
vznikla 11. července malba 
o rozměrech 40x8 metrů. 
Jmenuje se Vodopád a autorem je malíř 
Patrik Hábl. 
dílo bylo součástí 
festivalu Landscape 2020 

Nálady Žižkova 
v roce 2020

To bylo ještě před koronavirem… Kino Aero
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Nálady Žižkova 
v roce 2020

11. června  2020 byl W. Churchill posmrtně obviněn z rasismu…
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Tzv. chytrá lavička Wi-Fi 
(bezdrátová komunikace) 
– s poštovním holubem?

Nálady Žižkova 
v roce 2020
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Omezený provoz radnice

KOVID - 19



KOVID - 19

Opuštěné 
Havlíčkovo náměstí

Informační leták 
v době pandemie

48



Vysoká škola ekonomická zásadně omezila provoz a pro studenty se prakticky uzavřela

KOVID - 19

49
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KOVID - 19

Zrušené kulturní akce a zavřené obchody a služby
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KOVID - 19

Uzavřené dětské hřiště

Informační centrum Praha 3 
poskytovalo seniorům a jiným 
potřebným občanům nezbytné 
roušky a další hygienické 
potřeby
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KOVID - 19

Uzavřené restaurace a bary poskytovaly své služby skrze tzv. „okénkový prodej“

Zrušené farmářské trhy „Na Jiřáku“
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KOVID - 19

Informační letáky v době pandemie
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KOVID - 19

Pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení - Praha 3. 
Do těchto schránek vhazovali živnostníci své přehledy o příjmech za rok 2019

Uzavřená umělecko-průmyslová škola na Žižkově náměstí
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KOVID - 19

Uzavřený kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
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Akropolis, palác viz Palác Akropolis
Atrium, výstavní a koncertní síň   9, 14, 24, 28
BeerGarden Ohrada   16, 24
Běchovice   24, 25
Bělehradská ul.   25
Buková, mateřská škola    23
Domov pro seniory v Praze 3   14
Dům Radost (DOS)   6, 8
FK Viktoria Žižkov, klub   8, 10, 17, 29
Galerie pod radnicí   8, 9, 32
Galerie Toyen   10, 13, 17
Havlíčkovo nám.   25, 48
Hruška, vinařství   9
Hudební škola hlavního města Prahy, 
Komenského nám.   8, 26
Husinecká ul.   6, 7
Chelčického, základní škola   12
Chlumova ul.   22
Chmelnice, základní škola   27
Infocentrum Prahy 3   21, 25, 37
Jana Želivského ul.   15
Jarov, poliklinika   13, 23
Jiřího z Lobkovic nám.   26
Jiřího z Poděbrad nám.   9, 10, 13, 15, 19, 21, 24,
       28, 33, 37, 38, 42, 43
Kavárna pod radnicí   8
Klub přátel Žižkova   18
Kněžská luka   27
Koněv I. S., pomník   20
Koněvova ul.   15, 20, 22, 27
Kostnické nám.   22, 24
Kubelíkova ul.   7, 21, 44
Lavička, restaurace   15
Lipanská ul., zastávka   7, 20, 36
Lítost, galerie   7
Lucemburská ul.   24
Mahlerovy sady   24
Malešice   23
Malešická ul.   9, 23, 26

Milešovská ul.   13, 15
Nákladové nádraží Žižkov   15, 22, 26
Národní památník na Vítkově   11, 27
Nemocnice Královské Vinohrady   13
Nemocnice sv. Kříže (Kubelíkova ul.)   7
Ohrada   16, 24, 28
Olgy Havlové, zastávka   26
Olšanka, hotel   17, 27, 29
Olšanské nám.   17, 21
Olše, restaurace   15
Ostromečská ul.   22
Palác Akropolis   8
Poděbradova ul. (Koněvova)   20
Prague Central Camp na Pražačce   24, 43
Pražačka, škola   16, 23, 28, 35, 39–41
Prokopova ul.   17, 20, 22, 27
Přibyslavská, zastávka tramvaje   7
Roháčova ul.   25
Rokycanova ul.   15, 20, 27
Sdružení vietnamských žen v Praze 3   14
Seifertova ul.   6, 8, 15, 25, 29
Sladkovského nám.   7
Slezská ul.   19
Svaz vietnamské komunity   14
Šafaříkova ul.   25
Táboritská ul.   15, 20, 21, 36, 44
Tachovské nám.   14
U Dudáka, restaurace   15
U Kozla, restaurace   15
Vavřince z Březové ul. (?)   18
Viktoria Žižkov, stadion   10, 17, 29
Vítkov, vrch   11, 16, 20, 21, 27, 32, 37, 38
Vlkova ul.   7
Vozovna – kulturní centrum   14, 15, 21, 24
Vysoká škola ekonomická   6, 49
Winstona Churchilla, nám.   6–8, 19
Za žižkovskou vozovnou ul.   14
Ženský dům Charloty G. Masarykové   7
Žerotínova ul.   18, 19 

m í s t n í  R e j s t ř í k  2 0 2 0
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A
Antal Jan, architekt   26
Antl Radek Bc.   23
Aulický Václav, architekt   21  
B
Belecová Jana, radní   16, 17, 35
Benedetto Bufalino 21
Benko Matěj 27
Biderman Jan Mgr., historik    21
Blatný Jan MUDr., ministr zdravotnictví    5
Boháč Petr, Palác Akropolis   8
Bouška David    26
Brůha Kryštof, výtvarník   9 
C
Czernin Děpold, petent   24  
Č
Čapek Josef fotbalista   24
Čechová Heda, hlasatelka a politička   15
Černý Jakub   21
Červinka Josef, polír   19
Čornej Petr PhDr., historik   21
D
Dobeš Pavel Mgr., ředitel školy   23, 39 
Dobeš Pavel, radní   17
F
Fiala Václav, výtvarník   19
Frintová Vendula, běžkyně 24 
H
Hábl Patrik, výtvarník   20, 21, 44
Havlová Olga    26
Hejdánek Ladislav prof., filosof   16
Heller Josef, zastupitel   24
Hermannová Gabriela, ředitelka MŠ    23, 39
Heřmánková Štěpánka, sopranistka   29
Hnízdil Aleš   21
Horáková Milada JUDr.   20, 36

Horázný Ondřej, zastupitel   24
Horn František   18, 19
Hrabě Přemysl Mgr.   28
CH
Chelčický Petr   21
Cheng Simon, disident   22
Chour Martin, zastupitel   24
J
Janovský Oldřich, herec   23
Ježek Jaroslav   27
Jirava Miroslav, sochař   27  
K
Kalabis Viktor, hudebník   19
Kašparová Marie MgA.   10
Komers Adam, petent   20
Kopecký František RNDr.   26
Kratochvílová Anna, zastupitelka   24
Krtek Jan, projektant    19
Křeček Pavel, radní   17
Kubera Jaroslav MUDr., senátor   5
Kůs Václav   10 
L
Laštovka Miroslav, trumpetista   29
Ledecká Eva   16
Loskot Richard, výtvarník   21
Louda Martin, majitel FK Viktoria Žižkov  8, 17 
M
Mališová Barbora, výtvarnice   13, 17
Modráček Jindřich, výtvarník   10
Montessori Marie   23 
N
Neff Ondřej   18
Němečková Iveta Mgr., ved. odboru školství 
7, 23, 39
Novák Jaroslav, petent   20  

J m e n n ý  r e j s t ř í k  2 0 2 0
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V
Vaněk Jakub, designer   9
Vaníčková Jana, ředitelka školky   23
Vaňous Petr, kurátor výstavy   9
Vávra David   21
Vlk Jan PhDr., kronikář, historik   23
Vlková Tereza Mgr., historička   23, 41
Voskovec Jiří    27
Vrabcová-Nývltová Eva, běžkyně   24, 25
Vronský Michal, radní   17
Vychytil Jan, hud. pedagog   26
Vystrčil Miloš, senátor   5 
W
Weinlich Karel, režisér   16
Werich Jan   27
Wück Roland, výtvarník   21 
Z
Záhořová-Němcová Marie, ošetřovatelka   7
Zdvořák Jan, výtvarník   21
Zeman Miloš Ing., prezident ČR   27
Zemaník Jakub, běžec   25
Ž
Žižka Jan   21, 38               
 

P
Pavlišta Vít, běžec   25
Peková Soňa MUDr. PhD., lékařka   14
Perek Luboš, astronom   24
Perglerová Eliška   21
Pixa Jan JUDr., dramaturg   24
Poddaný Martin, Palác Akropolis   8
Poděbrad Jiří z   21, 38
Prymula Roman MUDr., ministr zdravotnictví 
4, 5
Ptáček Jiří, starosta   9, 10, 12, 16–18, 20, 35
R
Rezková Růžena, oběť holokaustu   22
Richter Milan, FK Viktoria Žižkov   8
Rokycana Jan    21
Rut Ondřej, radní   6
Růžičková Zuzana, čembalistka   19
Rýva Jiří, FK Viktoria Žižkov   8 
S
Sakař Vladimír   18
Samek Bohumil Mgr., ředitel školy   28
Sedláčková Gabriela   25, 26
Schmidtmajer Lubomír, Palác Akropolis   8
Stára Martin, architekt   26
Stewartová Moira, běžkyně   24
Stolín Petr, výtvarník    21
Š
Šinágl Viktor, běžec   25
Škoda Michal, výtvarník   14
Šrámek Michael Bc.   11
Štochl Miroslav   18
Štrébl Štěpán, radní   22 
T
Trojan Pavel Mgr.   28
Turner Jan, výtvarník   21
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